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Pašvaldības redzējums - gaidas 

• Bibliotēka – sociālo funkciju veicēja 

• Bibliotēka – saikne ar sabiedrību 

• Bibliotēka – jaunatnes dzīves veidotāja 

• Bibliotēka – izglītības kvalitātes veicinātāja 

• Bibliotēka – saikne ar Eiropas Savienību 

• Bibliotēka – pilsētvides veidotāja 

• Bibliotēka – novitāte, ērtums, atraktivitāte 



 
Faktori, kas ietekmē  

pašvaldības lēmumu pieņemšanu 

 

• Ticība vadībai un kolektīvam 

• Apkalpojamo cilvēku skaits 

• Pakalpojumu klāsts 

• Atgriezeniskā saikne 

• Atrašanās vieta 

• Pašvaldības budžeta iespējas 

• Pašvaldības deputātu un izpildvaras izpratne par 
bibliotēkas darbību un būtību 



 

 
Izpratnes veidošana  pašvaldībai 

 

• Sakārtota vide 

• Tehnoloģijas 

• Projekti 

• Nozīme 

• Personīgā pieredze 

• Vēsturiskais mantojums 

• Bibliotēkas kolektīva ieinteresētība 

 



 

 

Bibliotēkas redzējums - gaidas 

 

• Pašvaldība veido motivējošu, iniciatīvu 

atbalstošu darba vidi 

• Pašvaldība izprot bibliotēkas misiju un funkcijas 

• Pašvaldība uzticas speciālistu viedoklim 

• Pašvaldība nodrošina finansējumu bibliotēkas 

funkciju veikšanai 

 



 

 

 

Europe Direct informācijas centrs Valmierā 
                     (kontaktpunkti Cēsu, Limbažu, Valkas bibliotēkās) 

      1.periods 2005.-2008. 

     2.periods 2009.-2012. 

     Mēs esam nozīmīga ES informācijas tīkla  

                               dalībnieki!☺ 

 Ieguvumi 

    Zināšanas, izpratne, iespējas 

    Veicināta izpratne par Bibliotēku kā sabiedrības    

tikšanās vietu 

    Latvijas bibliotēku tēla un labas reputācijas 

       veidošana Latvijā un vienotajā Eiropā 

 



 

 

 

Europe Direct informācijas centrs Valmierā 
                     (kontaktpunkti Cēsu, Limbažu, Valkas bibliotēkās 

Vidzemes bibliotēku atbalstam un vienotībai: 

• Konkurss “Bibliotēka – tilts uz Eiropu” 

• Vidzemes reģionu galveno bibliotēku speciālistu 

tikšanās 
    pavasarī iedvesmas seminārs „Uzdrīksties izmainīt!”  

    rudens darbu izvērtēšanas - ražas svētku seminārs „Ideju un 

sadarbības spēks. Izaicinājumi un risinājumi Vidzemes reģiona 

galvenajās bibliotēkās 



 

 

EDIC Valmierā 2011. gada aktivitātes 

 -  Sadarbība ar Valmieras novada fondu BD 

koordinēšanai un platformas radīšanai 

- Seminārs bibliotekāriem 

- Semināri un apmācības NVO darbiniekiem 

- Starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākumi 

Valmierā, Briselē, Handevitē  

 



 
EDIC Valmierā 2011. gada aktivitātes 

• Iedvesmas un komandas stiprināšanas 

brauciens uz Tallinu – Eiropas kultūras 

galvaspilsētu jūnijā 

• Pateicības pasākums BD darītājiem decembrī 

• Publicitāte mēdijos – labās prakses piemēri 



Veiksmes stāsts: 

sadarbība ar NVO 
•Jauniešu NVO -  

brīvprātīgo iesaistīšana: 

- Galda spēļu vakari  

- Senioru apmācības 

• Valmieras novada fonds 

partneris Eiropas gada 

tēmas “Brīvprātīgā darba 

gads” aktualizēšanā un 

programmas īstenošanā 

  



Brīvprātīgais darbs 

Ko Valmieras bibliotēka saprata?  

• BD organizēšana prasa laiku un resursus, 

• BD organizēšana dod iespēju  

       - piesaistīt jaunus sadarbības partnerus un 

klientus, 

       - popularizēt bibliotēku, 

       - paskatīties uz savas organizācijas       

   (v)ērtībām. 

 



 

Veiksmes stāsts 

• 2010.gadā bibliotekāru Andas Kurzemnieces un 

Svetlanas Sprūžas veidotās izzinošās izkrāsojamās 

grāmatas bērniem „Izkrāso Eiropu” un  „Draugi un 

ES” ir ieguvušas starptautisku atzinību, Eiropas Komisija 

tās popularizē kā Latvijas labās prakses piemēru.  

 

• 2011.gada Ziemassvētkos Valmieras bibliotēka maziem 

un lieliem valmieriešiem, pilsētas viesiem un pašai 

pilsētai sarūpē dāvanu – izkrāsojamo grāmatu 

„Krāsainā Valmiera”. Tās autore ir Svetlana Sprūža.  



 



 

Nozīmīgi 

   Valmieras bibliotēka ir metodiskais un 
konsultatīvais centrs  

• 28 Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas, Rūjienas, Mazsalacas, 
Naukšēnu novadu publiskajām  

•    30 Valmieras un novadu skolu bibliotēkām 

• sadarbība ar pašvaldībām lietišķa, savstarpējas cieņas 
un uzticēšanās gaisotnē 

• Iesaistītais personāls: Direktora vietnieks metodiskajā 
darbā, Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļa, tiek 
iesaistīti speciālisti arī no citām nodalām. Valmieras 
bibliotēkas personālresursu stratēģija paredz, ka katrs 
galvenais bibliotekārs ir konsultants atbilstoši 
specializācijai 



Personāls 

• Direktors + 21 štata darbinieks + grāmatu 
labotājs (No 01.08.2007. līdz 31.07.2009. 
Valmieras bibliotēkā tika īstenots Valsts Nodarbinātības aģentūras 
projekts - subsidētās darba vietas izveide darbiniekam ar īpašām 
vajadzībām. Pēc projekta beigām ar 01.08.2009. bibliotekārs - 
grāmatu labotājs turpina darbu uz līguma pamata.) 

• Personāla skaits ir atbilstošs bibliotēkas funkciju 
veikšanai 

• Personāla profesionālās pilnveides un 
motivācijas programma  

 



 

Par nākotni domājot 

• Pakalpojumu daudzveidība, darba un apmācību apjoma 

pieaugums, kvalitāte 

• Attīstības nodrošināšanai atbilstošs personāla skaits 

• Mainās sabiedrība, mainās ieradumi. Kā sabalansēt 

konservatīvo un avangardisko? 

• Sabiedrība ir noslāņojusies. Vai pieļausim sociālās 

funkcijas dominanti bibliotēkās? 

• Vai sabiedrība un mēdiji būs mūsu atbalstītāji? 

Finansējums infrastruktūrai un tehnoloģijām. Kas 

bibliotēkas ir pārstāv/lobē? 

 



 

www.biblioteka.valmiera.lv 

 

Mēs neapstājamies pie sasniegtā, un  

strādājam saskaņā ar moto : „ Valmieras 

integrētā bibliotēka ir spilgts Gaismas punkts 

Latvijas bibliotēku tīklā” 

                      Un mums izdodas  

                           PALDIES!                                                       

 

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

