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EUROPE DIRECT

Eiropas Komisijas informācijas tīkla
EUROPE DIRECT darbības vispārējais
mērķis - sniegt attiecīgā reģiona iedzīvotājumērķis - sniegt attiecīgā reģiona iedzīvotāju
dažādām mērķauditorijām nepieciešamu
kvalitatīvu informācijas pakalpojumu par
Eiropas Savienību un tās darbības jomām.



Zieme ļrietumvidzemes bibliot ēku 
inform ācijas t īkls ES jaut ājumos

Valmieras bibliot ēka – uzturoš ā organiz ācija
Europe Direct inform ācijas centram Valmier ā
Kontaktpunkti:
Limbažu Galvenajā bibliotēkā Limbažu Galvenajā bibliotēkā 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Valkas novada centrālajā bibliotēkā
1.periods 2005.-2008.
2.periods 2009.-2012.
3.periods 2013.-2017.



Valmieras EDIC aktivit ātes

• Informācija par ES
• Konsultācijas, apmācības bibliotekāriem, 

iedzīvotājiem
• Pasākumi, semināri, konkursi, konferences• Pasākumi, semināri, konkursi, konferences
• Sadarb ība ar NVO, bibliot ēka kā sabiedr ības 

tikšan ās vieta
• Sadarbība ar medijiem
• Informācijas materiālu sagatavošana 
• Starptautiskā sadarbība



2005.-2012.
Ieguvumi Valmieras bibliot ēkai ☺☺☺☺

• Darbs ar ES informāciju jaunā kvalitātē, 
paplašinot piedāvājumu klientiem, darbības 
veidus, izaicinājumus un motivāciju darbiniekiem

• Angļu valodas apmācība • Angļu valodas apmācība 
• Darbinieku profesionalitātes, spēju un radošuma 

attīstība
• Izziņas, komandas stiprināšanas un iedvesmas 

pasākumi Valmieras integrētās bibliotēkas 
darbiniekiem (“Zaļais vilnis” u.c.)  



2005.-2012.
Ieguvumi Valmieras bibliot ēkai

• Iespēja īstenot 
Valmieras bibliotēkas 
dalību Skandināvijas 
un Baltijas apvienoto 
bibliotēku  tīklā bibliotēku  tīklā 
CombiLib un citās 
starptautiskās 
aktivitātēs
• Cieņa pašvaldības 
un sadarbības 
partneru vidē



Valmieras EDIC
devums Vidzemes bibliot ēkām☺☺☺☺

• Konkurss bibliotēkām “Bibliotēka-tilts uz Eiropu”
• Atbalsts LBB Vidzemes nodaļai
• Reģiona galveno bibliot ēku speci ālistu

pavasara “iedvesmas tikšanās” un rudens “ražas pavasara “iedvesmas tikšanās” un rudens “ražas 
svētki”

Iespēja satikties, laiks kop īgām mācībām, 
sarun ām un dom āšanai ir veicin ājis 
Vidzemes re ģiona galveno bibliot ēku 
sadarb ību un vienot ību. 



Ko saprotam uzs ākot 3.darb ības periodu 

• Piedalāmies viedokļu veidošanā un veicinām 
Latvija bibliotēku atpazīstamību Eiropā 

• Latvijas bibliotēkas ir līdzvērtīgas, vērtīgas, 
interesantas – PELĒCĪBA NAV MŪSU STĀSTSinteresantas – PELĒCĪBA NAV MŪSU STĀSTS

• Līdzdalība prasa laiku un resursus, darīsim 
lietas, kas mums der 

• Sadarbība ar “svešo” dod iespēju paskatīties uz 
savas organizācijas v)ērtībām.



Valmieras EDIC 
2013. - 2017.

• Mērķis – iet kopsolī ar mainīgo pasauli un kalpot 
tai      (Stratēģija 2020)

• Inovatīvā metode – godprātīga attieksme un 
mierīgs, profesionāls darbs mierīgs, profesionāls darbs 

•• Sadarbība. Tīklošanās. Tradīcija.  Sadarbība. Tīklošanās. Tradīcija.  
“Īstenošanas kvalitāte kļūst“Īstenošanas kvalitāte kļūst arvien  atkarīgāka no arvien  atkarīgāka no 

partnerības kvalitātes” (partnerības kvalitātes” (Monika VulfaMonika Vulfa--Matīsa Kohēzijas Matīsa Kohēzijas 
forumā 1997. Berlīnē)                 forumā 1997. Berlīnē)                 



Solis t ālāk - INELI

Bila & Melindas Geitsu Fonda (BMGF) jauno 
bibliotēku profesionāļu starptautiskais tīkls 
/International Network of Emerging Library 
Innovators/ (INELI)     2013. – 2015.gads
Piedalās 25 pasaules bibliotēkas Piedalās 25 pasaules bibliotēkas 
Latviju pārstāv Valmieras bibliotēka 
Svetlana Sprūža, Reģionālā mācību centra 
vadītāja
Daiga Rokpelne, atbalstītājs



INELI

Tīkla darbības saturu veidos dalībnieki, 
piesakot  vajadzības un intereses. 
Svetlanas Sprūžas pieteikums – klientu Svetlanas Sprūžas pieteikums – klientu 
apmācība, metodes un programmu 
izstrāde, elektroniskie pakalpojumi



Paldies par uzmanību! 

Veiksme ir labi 
sagatavota iesp ējasagatavota iesp ēja

☺☺☺☺


