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Par ko es domāju?



2007.gads Valmieras bibliotēkas vēsturē 
ierakstīts kā projekta „Valmieras integrētās 
bibliotēkas izveide” finiša taisne. 

2008.gads ir pirmais Valmieras integrētās 
bibliotēkas „īstais” darba gads, pirmais kopā 
nostrādātais gads pēc visu Valmieras 
bibliotēkas struktūrvienību darba uzsākšanas 
jaunajās telpās Cēsu ielā 4 kopā ar Vidzemes 
Augstskolas bibliotēku.



2009.gads v ēlreiz apliecin āja, 
ka izv ēlētie vadmot īvi

„ S p ē k s   i r   v i e n o t ī b ā ”  
un  

„G u d r ā k i e   a p v i e n o   s p ē k u s ”
mūs ir vad ījuši att īst ības virzien ā 

un stiprin ājuši.



Kā piedz īvojam vienot ības sp ēku? 
• 20 Valmieras rajona pašvaldību publisko 

bibliotēku akreditācija
• 20.gs. 90.gadu lēmums par daļēji 

centralizācētu darba procesu saglabāšanu –
stratēģiski tālredzīgsstratēģiski tālredzīgs

• Līgumi ar novadiem
• Sadarbības partneris ViA bibliotēka pārmaiņu 

procesā



Domājam un r īkojamies glob āli 
Starptautiskie projekti: pieredzes apmaiņa, idejas, iedvesma

• Dalība Skandināvijas un Baltijas apvienoto 
bibliotēku tīkla CombiLib aktivitātēs 

- Tīkla ikgadējā sanāksmē Marienhamnā, Ālandu salās (S.Sprūža)
- Mācību vizīte Drammenas apvienotajā bibliotēkā, Norvēģijā (A.Kurzemniece)- Mācību vizīte Drammenas apvienotajā bibliotēkā, Norvēģijā (A.Kurzemniece)

- „Starpkultūru pieredzes izmantošana darbā ar 
pieaugušajiem apmācāmajiem”, starptautisks 
seminārs Melidē, Spānijā (S.Sprūža) 

- “Ziemeļu varavīksne: Valmieras bibliotēkas –
Oplandes apgabala bibliotēkas sadarbība”



stāsts ir par  tauri ņa 
spārnu v ēdām… 
CombiLib



EK Europe Direct inform ācijas 
centrs Valmier ā 

2.periods 2009.-2012.

EUROPE DIRECT ir visu Eiropas Savienību 
aptverošs tīkls, kas ļauj Eiropas Komisijai 
sazināties ar cilvēkiem visā Eiropā. Latvijā sazināties ar cilvēkiem visā Eiropā. Latvijā 
ir deviņi "Europe Direct" informācijas 
centri, kas sniedz informāciju, padomu un 
palīdzību, uzklausa iedzīvotāju 
jautājumus, viedokļus un ieteikumus un 
nodrošina vietējām vajadzībām 
pieskaņotu informāciju.

Mēs esam noz īmīga      
inform ācijas t īkla dal ībnieki! ☺☺☺☺



Domājam un r īkojamies lok āli

DARBA LAIKS

Pirmdiena   10.00 - 19.00
Otrdiena      10.00 - 19.00
Trešdiena     10.00 - 19.00
Ceturtdiena  10.00 - 19.00
Piektdiena   10.00 - 19.00
Sestdiena     10.00 - 16.00

Katra m ēneša pēdējā ceturtdiena - spodr ības diena 
(bibliot ēka klientiem sl ēgta)

• Nodrošin āta iesp ēja grāmatas nodot ar ī ārpus bibliot ēkas darba laika. 
Grāmatas var nodot pie ēkas administratora no plkst. 8.00 l īdz 19.00

• 15 min. internets ēkas vestibil ā no plkst. 8.00 l īdz 19.00



Bibliot ēkas finansi ālā nodrošin ājuma    dinamika 

pēdējo 3 gadu laik ā

2007. 2008.          2009.
Pilsēta 205294 Pils ēta 338915 Pils ēta 236212

Rajons  9912        Rajons  10225 Rajons 10050

Kopā   235990 Kopā  358731 Kopā 270804



Mēs akt īvi apm ācām un konsult ējam 
apmekl ētājus visu bibliot ēkas resursu

izmantošan ā



• Piedāvājam iespēju iepazīties ar IT, apgūt prasmes un 
izmantot tās praksē izglītības un izklaides nolūkā.

Bibliotēkā ir 59 datorvietas
• 17 Bērnu apk.nodaļā
• 42 studentu un 

pieaugušo nodaļāpieaugušo nodaļā

Visā bibliotēkā 
ir bezvadu interneta zona.



Valmieras bibliotValmieras bibliotValmieras bibliotValmieras bibliotēkkkkā savus savus savus savus 
laslaslaslasīttttājus apkalpo arjus apkalpo arjus apkalpo arjus apkalpo arī ttttādi di di di 

bibliotekbibliotekbibliotekbibliotekāri!ri!ri!ri!



JaunatvJaunatvJaunatvJaunatvērtajrtajrtajrtajā Pasaku istabPasaku istabPasaku istabPasaku istabā
vienmvienmvienmvienmēr ir kr ir kr ir kr ir kādi pdi pdi pdi pārsteigumi…rsteigumi…rsteigumi…rsteigumi…



2009.Gad2009.Gad2009.Gad2009.Gadā Valmieras skolValmieras skolValmieras skolValmieras skolām tika pasniegtas m tika pasniegtas m tika pasniegtas m tika pasniegtas 
balvas vairbalvas vairbalvas vairbalvas vairākkkkās nomins nomins nomins nominācijcijcijcijās par sadarbs par sadarbs par sadarbs par sadarbību ar bu ar bu ar bu ar 

bibliotbibliotbibliotbibliotēku!ku!ku!ku!



KopKopKopKopā ar Rar Rar Rar Rīgas arhitektiem mazie lasgas arhitektiem mazie lasgas arhitektiem mazie lasgas arhitektiem mazie lasīttttājijijiji
veidoja savu ceveidoja savu ceveidoja savu ceveidoja savu ceļu no skolas uz bibliotu no skolas uz bibliotu no skolas uz bibliotu no skolas uz bibliotēkukukuku



Turpin ām trad īcijas (nepr āta cena)





Pilnveidojam sadarb ību (kr īze kā iespēja)







“Zaļais vilnis” (krīze kā iespēja)







Valmieras integrētās bibliotēkas 2. dzimšanas diena! 13. novembrī 2009. gadā















Mēs svinam sasniegumus 
nevis dzimšanas dienas!

Valmieras integr ētās bibliot ēkas 2 gadu jubilejai velt ītā aptauja 
darbiniekiem „Zini, ko svini”. 

Daži no sasniegumu saraksta. 

• Esam vajadz īgi cilv ēkiem, bibliot ēka k ļuvusi par sabiedr ības 
tikšan ās vietu.

• Palielin ājies daž ādu pas ākumu skaits un  publikas daudzveid ība. 

• Esam glob ālajā aprit ē.

• Mākam str ādāt tā, ka ne tikai citiem, bet ar ī pašiem prieks.

• Mākam kop ā ne tikai str ādāt, bet ar ī atpūsties un uz liet ām 
paskat īties ar humoru.



2009.gadā 
visas kr īzes uztv ērām un izmantojam k ā iesp ējas. 

Ir atkal laiks Rainim ar zināmo, bet ne tik vienkārši izpildāmo  
„Past āvēs , kas p ārmain īsies.”

Tā kā viens no Valmieras integrētās bibliotēkas mērķiem ir jūtīgi un atsaucīgi 
uztvert izmaiņas sabiedrības vajadzībās, 2010. gadā ekonomiskās krīzes radīto 
postu, ceram pārvērst intelektuālās un emocionālās dzīrēs ☺

Paldies!

daiga.rokpelne@valmiera.lv
biblioteka@valmiera.lv


