
VALMIERAS INTEGRĒTĀ 
BIBLIOTĒKA: 

VEIKSMĪGS KOPDARBĪBAS 
MODELIS

Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku 
direktoru 2008.gada rudens sanāksme
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Ieskats vēsturē

• 1996.gads
dibināta Vidzemes Augstskolas bibliotēka, 

vienlaikus ar izglītības iestādi 
1998.gads

apvienoti un sapludināti ViA bibliotēkas un   
Valmieras bibliotēkas Mācību un uzziņu  
lasītavas resursi 
(informacionālie un personāls) -
tiek izveidots Valmieras informācijas centrs



• 2000.gads
• Valmieras pilsētas domes politiskais lēmums,  

rekonstruēt ēku Cēsu ielā 4, Valmierā – ViA un 
Valmieras integrētās bibliotēkas vajadzībām. 
Valmieras integrētās bibliotēkas   koncepcijas 
izstrāde.

2001.gads
VIB tehniskā projekta ViA un Valmieras 
bibliotēkas un vienotā datortīkla izveide.



• 2003. gads
VVBIS izmēģinājumprojekts.

Projekta ietvaros  tiek uzlabots ViA un 
Valmieras bibliotēkas vienotais datortīkls, 
apvienotas ViA bibliotēkas un Valmieras 
bibliotēkas elektroniskās datu bāzes, 
izveidots vienots lietotāju reģistrs un 
uzsākta automatizēta izsniegšana –
saņemšana ēkā Cēsu ielā 4, Valmierā.



• 2004. gada nogale un 2005.gads
sākās ēkas Cēsu ielā 4 rekonstrukcijas darbu 1. 
kārta- cokolstāva izbūve, kuru veica līdz 2005. 
gada septembrim (bibliotēkas krātuve, 
datorklases, personāla telpas, kafejnīca). 

• No 2005.g. aprīļa līdz 2007.gada maijam
notika Valmieras integrētās bibliotēkas izveide 
Vidzemes Augstskolas rekonstrukcijas ietvaros



• 2007.gada13. novembris – Valmieras 
integrētās bibliotēkas atklāšana.



Statistika

• Arhitekts: Laimonis Šmits
• Iedzīvotāju skaits 

Valmierā               27`495
Valmieras rajonā  59`276 
VIA  studenti        1`400

• Apmeklētāju skaits dienā: ~450
• Apmeklētāju grupas (2008): 48
• Darbinieki:  25+6



Budžets

Valsts 

Vidzemes
Augstskola

Bibliotēkas
krājums Pārējās izmaksas

Pašvaldība

Valmieras bibliotēka

Krājums Pārējās izmaksas

Ēkas 
apsaimniekošana
48% ViA  52% VB



• Ideja
• Teorija

• Realitāte



Komplektēšanas politika

• ViA bibliotēka atbalsta Vidzemes 
Augstskolas studentu, pasniedzēju un 
darbinieku studiju un pētniecības darbu

(krājums 19`461 vienības)
• Valmieras bibliotēka – nodrošina 

iedzīvotāju informacionālās vajadzības, 
aptverot visas reģiona iedzīvotāju 
kategorijas.        (krājums 70`656 vienības)



Tīmekļa vietne

• Divas bibliotēkas lietotāju mērķgrupas un 
katra izmanto savu vietni

• ViA studenti, darbinieki, mācībspēki vairāk 
izmanto  www.va.lv sadaļu par bibliotēku .

• Savukārt,iedzīvotāji
www.biblioteka.valmiera.lv

http://www.va.lv/
http://www.biblioteka.valmiera.lv/


Lietotāju apmācība

• ViA bibliotēka piedāvā informācijpratības 
apmācības visiem pirmā kursa studentiem

• Valmieras bibliotēka – piedāvā 
individuālās konsultācijas, bet tagad 
sadarbībā ar Bila&Melindas Geitsu fonda 
atbalstu izveidots mācību centrs, kurš ir 
izstrādājis pirmo apmācību programmu 
bibliotekāriem un skolēniem.



Vienotais

• Vienots elektroniskais katalogs ALISE 4i
• Vienots lasītāju reģistrs
• Vienoti bibliotēkas lietošanas noteikumi 

visiem lasītājiem



Kopīgais

• Kopā atzīmējam profesionālos 
sasniegumus, gadadienas un citus 
svētkus

• Apmācības, kursi, pieredzes apmaiņas 
braucieni



Sadarbība

• Bērnu apkalpošanas nodaļa sadarbojas ar 
pirmsskolas iestādēm un skolām, 
programmas “Iepazīsti bibliotēku”, un 
tematiski pasākumi  

• Ar  ViA studentiem “Stāstu otrdienas” 
bērniem, Foto izstādes u.c.



Mēs esam vienoti mērķu līmenī, 
pieņemam otra ideju un atrodam tajā 

savu vietu un izdevīgumu, tāpēc mums 
ir gan REZULTĀTS - labs pakalpojums 

klientiem, gan arī PRIEKS!



Paldies par uzmanību!
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