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Valmieras veiksmes st āsti  2012.
(pilsētas mēra Ineša Boķa skatījums)

• Valmieras vārds pasaules vēsturē.
M.Štrombergs divkārtējs olimpiskais čempions. BMX 
komandas sasniegumi Londonas Olimpiskajās spēlēs.

• Jaunais tilts pār Gauju.

• Uzsākta Valmieras mūzikas skolas rekonstrukcija –
pēdējais posms vecpilsētas teritorijas sakopšanā.



Valmieras bibliot ēka –
reģiona galven ā bibliot ēka

Valmiera 
Iedzīvotāji 26 543 
Bibliotēkas: 1 publiskā , 12 
skolu
6 novadi apvieno 26 pagastus 
un 2  pilsētasun 2  pilsētas
Iedzīvotāji- 31 328
Bibliotēkas: 28 publiskās, 17 
skolu
• Sadarbības līgumi  ar novadu 
pašvaldībām



Valmieras bibliot ēkas 
kvantitat īvie r ādītāji

Finansi ālie r ādītāji 2010 2011 2012

IEŅĒMUMI 251738 280082 290104

Pašvaldības

budžets

223822 251611 261874

Maksas pakalpojumi 9863 10348 10294

t.sk. l īgumi ar
novadiem

6650 6928 7811 +883
novadiem

Kultūrkapitāla fonda

piešķīrumi

140 - -

Ārvalstu fondu

līdzekļi

(EK Europe Direct)

17255 17325 17137

Dotācijas no valsts

budžeta

792 798 799

Līdzek ļi kr ājuma
komplekt ēšanai 17377 16535 18346 +1811



Valmieras bibliot ēkas 
kvantitat īvie r ādītāji

2010 2011 2012
+/- ar 2011

Las ītāju kopskaits 7523 7545 7439 -106

Apmekl ējumu kopskaits 309976 313752 265361 -48391
Izsniegumu kopskaits 282341 382152 360588 -21564
krājum ā ienākuš ās
grāmatas 2656 2825 3053 +228
Krājum ā ienākušie
seri ālizdevumi 1710 1791 2515 +724
Tematiskie pas ākumi

115 129 154 +25
Bibliot ēkas organiz ēto PPP
un izgl ītojošo pas ākumu
kopskaits.

22 19 21 +3
Citu organiz ēto PPP un 
izgl ītojošo pas ākumu 
kopskaits, kuros 
piedal ījušies bibliot ēkas 
darbinieki.

202
266 257
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Person āls

• Skaits: 1+ 21
• Februāra Metodiskā diena  - Lielā Ceturtdiena 

iepriekšējā gada izvērtējums (individuāli, struktūvienības)

• Septembrī Darbinieku novērtēšana (darba plāni, 
profesionālās izaugsmes plāni)

• Rotācija. Specializācija atbilstoši talantiem, interesēm , • Rotācija. Specializācija atbilstoši talantiem, interesēm , 
spējām, kvalifikācijai. Struktūrvienību sadarbības 
projekti. Sadarbība ar citām organizācijām

• Komandas saliedēšanas pasākumi.
• Izaicinājums: līdzdalības procesos, tālākizglītības 

pasākumos salāgošana ar ikdienas darbu.



Valmieras bibliot ēka 
nacion ālajos procesos

• Semināri “Jauniešu bibliotēku modeļi. Vācijas piemēri”. 
V. Ziediņa. (Rīga, Salaspils, Madona, Dobele).

• I.Budule. Eksperte BIS Alise jauno versiju izstrādē un 
testēšanā. 

•• Līdzdalība Līdzdalība Latvijas valsts un BMGF līdzfinansētā 
pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta 
«Trešais tēva dēls” programmā plašsaziņas līdzekļiem 
„BIBLIOT ĒKAS MEDIJIEM, MEDIJI BIBLIOT ĒKĀM”. „BIBLIOT ĒKAS MEDIJIEM, MEDIJI BIBLIOT ĒKĀM”. D.Rokpelne, D.Rokpelne, 
V.Ziediņa, O.Kronberga.V.Ziediņa, O.Kronberga.

•• Konference “Līderi par bibliotēkām”. S.Sprūža. Konference “Līderi par bibliotēkām”. S.Sprūža. 
•• Latvijas pašvaldību un citu organizāciju vizītes, Latvijas pašvaldību un citu organizāciju vizītes, 

konsultācijas konsultācijas 



Valmieras bibliot ēka 
starptautiskajos procesos

• 27.–30. 08.12. starptautiskā vasaras akadēmija 
jaunajiem bibliotēku speciālistiem “Globālie bibliotekāri” 
(/Global Librarians/) Ventspilī. S.Sprūža.
Vasaras akadēmijas iniciators ir Ukrainas publisko bibliotēku attīstības projekts /Bibliomist/, kuru 
īsteno organizācija /IREX Ukraine/. Latvijā akadēmiju atbalsta publisko bibliotēku attīstības 
projekts „3td”. Ventspilī pulcējās 50 dalībnieki no 7 Eiropas valstīm, kurās ar Bila un Melindas projekts „3td”. Ventspilī pulcējās 50 dalībnieki no 7 Eiropas valstīm, kurās ar Bila un Melindas 
Geitsu Fonda atbalstu tiek īstenota “Globālo bibliotēku” programma: Rumānijas, 
Bulgārijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas un Moldovas. 

• Bila & Melindas Geitsu Fonda (BMGF) programma jauno 
profesionāļu tīkla veidošanai pasaulē /International 
Network of Emerging Library Innovators/ (INELI). 3td 
projekta darba grupa dalībai šajā programmā 
izvirzījusi S. Sprūžu.



Valmieras bibliot ēka 
starptautiskajos procesos

• Bila&Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku 
programma:

- 15.02.12. GBP pārstāvniecības Briselē Civic Agenda 
vadītā diskusija Rīgā. D.Rokpelne

- 5.6.11.12. European Congress on E-Inclusion: ECEI12 - 5.6.11.12. European Congress on E-Inclusion: ECEI12 
“Partnerships for a Digital Europe”. D.Rokpelne

- 01.08.2012. "Velobrauciena par bibliotēkām" 
• Dalība IFLA. O.Kronbergas prezentācijas (Rīga, 

Valmiera, Cēsis, Ogre, Madona)



Valmieras bibliot ēka 
starptautiskajos procesos

• 28.11.-01.12.12. Skandināvijas un Baltijas apvienoto 
bibliotēku tīkla CombiLiB ikgadējā konference 
Drammenā (Norvēģijā) D.Rokpelne, S.Sprūža, 
E.Voitkāne

• Valmieras – Giterslo (Vācija) sadarbības 20 gadi. • Valmieras – Giterslo (Vācija) sadarbības 20 gadi. 
A.Apine

• Vīlandes (Igaunija) - Valmieras sadarbības 20 gadi
- Bērnu apkalpošanas nodaļa
- NVO pieredzes apmaiņa (EDIC) 



Projekts/Veiksmes st āsts
Sadarb ība ar Vidzemes augstskolu



Sadarb ība
ar ViA

Valmieras integr ētā bibliot ēka ir atpazīstama lietotāju 
un profesionāļu vidū ar krājuma kvalitāti, sniegtajiem 
pakalpojumiem, klientiem piedāvātajām iespējām, 
bibliotēkas telpu filozofiju, kompetentiem darbiniekiem un 
spēju uzdrīkstēties un strādāt radoši.spēju uzdrīkstēties un strādāt radoši.

IEGUVUMI – IESPĒJAS
IZAICINĀJUMI – ROBEŽAS

MAINĪGĀ PASAULE
STATISTIKA



Europe Direct 
inform ācijas 

centrs Valmier ā

Projekts/veiksmes st āsts
Sadarb ība ar Eiropas Komisiju

2005.-2008.
2009.-2012.
2013.-2017.



26.janvārī Ārlietu 
ministrij ā, par godu 
Latvijas Republikas 

starptautisk ās 
atzīšanas de iure

dienai, Ārlietu 
ministrs E. Rink ēvičs 

pasniedza Ārlietu 
ministrijas Atzin ības 

Apbalvojumi 2012

ministrijas Atzin ības 

rakstu ar ī Malvai 
Šķēlei – kā ESIP 

vad ītājai – par 
pašaizliedz īgu un 

radošu ieguld ījumu 
inform ācijas un 

izgl ītības darb ā par 
ES jautājumiem.



Valmieras bibliot ēkas galven ā 

bibliotek āre Līga Bujane
saņem Voldem āra Caunes balvu 

„Gada bibliotek ārs darb ā ar 

Apbalvojumi 2012

„Gada bibliotek ārs darb ā ar 
bērniem un jauniešiem .



Impulsi.  Iesp ējas.   Rezult āti.

• UNESCO projekts “St āstu bibliot ēkas” (Valmiera 
viena no 19 bibliot ēkām, piedal ās 3 bibliotek āres)
Iedvesma Novadpētniecībai, struktūrvienību sadarbībai, 
jauniem pasākumu cikliem:

- “Krāču kakta stāsti” - “Krāču kakta stāsti” 
- “Dodam vārdu” - radošiem cilvēkiem bibliotēka piedāvā 

brīvo skatuvi
- “Manas dzimtas stāsts par Valmieru”
- “Valmieras puikas”



Impulsi.   Iesp ējas. Rezult āti

• Projekts “Trešais t ēva dēls”  -
• Valmieras bibliot ēkas reģionālais M ācību centrs
- Nodrošina V/A KIS apmācības Vidzemes bibliotekāriem
Valmieras bibliotēkā:
- Līdzdalība starptautiskās sadarbības īstenošanā- Līdzdalība starptautiskās sadarbības īstenošanā
- Koordinē Valmieras bibliotēkas Lietotāju apmācību 

programmas, atbalsts konsultatīvajā darbā
- Atbalsts sadarbībai ar skolām informācijpratības 

apmācībās



Valmieras bibliot ēkas un 
skolu sadarb ība

• Konsultatīvais darbs, kopkatalogs
• Valmieras bibliotēka organizē ekskursijas, lasīšanas 

veicināšanas pasākumus, radošās darbnīcas  
(Pasākumi) ,informācijpratības apmācības/programmas 
(Programmas) skolēniem, skolotājiem. (Programmas) skolēniem, skolotājiem. 

• Bibliotēka darbojas kā atbalstītājs - piedāvā savas telpas 
Valmieras izglītības pārvaldes un skolu organizētiem 
pasākumiem.

• Bibliotēka darbojas kā starpnieks - mērķauditorijas 
(skolēni, skolotāji) nodrošinātājs citu organizāciju 
veidotiem pasākumiem.



Sadarb ība ar skol ām.
Efektivit ātes un ilgtsp ējas riski 

Skolu un Bibliotēkas sadarbība nav organizēta  sistēmiski: 
- Ar nozīmīgiem resursu ieguldījumiem netiek sasniegti 

iespējamie rezultāti
- Apgrūtināta pakalpojumu attīstības plānošana ilgtermiņā- Apgrūtināta pakalpojumu attīstības plānošana ilgtermiņā
- Apgrūtināta Pasākumu un Programmu pēctecības 

principu īstenošana
- Ietekmē darbinieku motivāciju un gandarījumu



Sadarb ība ar skol ām. 
Mērķi (2012.-2015)

• Skolu un Bibliotēkas sadarbības modeļu izstrāde un 
ieviešana

• Ieinteresēta, mērķtiecīga un sistēmiska Skolu un 
Bibliotēkas sadarbība kā efektīvs un radošs atbalsts 
skolēnu un skolotāju izglītībai - informācijpratības skolēnu un skolotāju izglītībai - informācijpratības 
nodrošināšanai un lasīšanas veicināšanai

O! Bibliot ēka! 
Ar Bibliot ēku sadarboties vienm ēr ir interesanti, 

vērt īgi un izdev īgi!



Risin ājumi

• Bibliotēka ierosina diskusiju par sadarbības sistēmas 
izveidi, prezentē skolām savu piedāvājumu un 
redzējumu, uzklausa skolu vajadzības un viedokļus 

• Katra skola izvērtē un izvēlas  sadarbības formu ar 
Bibliotēku, vienojas par atbildību un uzdevumu Bibliotēku, vienojas par atbildību un uzdevumu 
sadalījumu starp skolu bibliotēkām un Bibliotēku

• Valmieras skolas un Bibliotēka vienojas par mērķtiecīgu 
un efektīvu Pasākumu un Programmu plānu, par 
sadarbības modeļa izveidi un ieviešanu 



Risin ājumi

• Vienots mērķis.
• Vienošanās par atbildībām, uzdevumu dalīšana, 

tīkla un pleca „sajūta”, iedvesma.

Iespēja nedarīt to, ko cits var izdarīt. Un 
nejusties par to vainīgam ☺



Sadarb ība ar skol ām. 
Rīcība 2012.gadā 

• Bibliotēkas Konsultatīvais atbalsts skolu bibliotēkām un 
kopkataloga  attīstība  veicina dialogu ar skolām 

• Tikšanās un diskusijas ar skolotājiem
• Jūnijā Profesionālās pilnveides programma „Skola un 

bibliot ēka: izgl ītības partneri lietprat īga las ītāja bibliot ēka: izgl ītības partneri lietprat īga las ītāja 
veidošan ā “ ( Latviešu valodas aģentūra un Valmieras 
bibliotēka. Sertifikāts. 36 stundas)

• Sadarbība ar skolotāju metodiskajām apvienībām
• Pilotprojekts ar Valmieras ģimnāziju



Sadarb ība ar skol ām. 
Rīcība 2012.gadā 

• Valmieras pilsētas pašvaldības 11.12.2012. Rīkojums 
Nr.1-1-8/12/237 “Par bibliot ēkas kr ājumu datoriz ētās 
uzskaites ieviešanu un inventariz ācijas veikšanu 
Valmieras pils ētas pašvald ības izgl ītības iest ādēs”
1.   Valmieras pašvaldības izglītības iestādēs veikt bibliotēkas 1.   Valmieras pašvaldības izglītības iestādēs veikt bibliotēkas 
krājumu inventarizāciju laika periodā no 03.06.2013. līdz 
30.09.2013. 
4.    Lai tiktu kvalitatīvi veikta bibliotēkas krājumu uzskaite, 
Pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem laika posmā no 
02.01.2013. līdz 01.09.2014. noteikt bibliotēkas darba laiku, 
paredzot vienu dienu nedēļā brīvu no apmeklētājiem, lai līdz 
01.09.2014. nodrošin ātu datoriz ētu bibliot ēku kr ājuma uzskaiti 
datorprogramm ā „ALISE”. 



Paldies par uzman ību!

Dzīvot ir tik interesanti, 
ka nekam citam neatliek laika!

☺☺☺☺


