
Valmieras un reģiona skolu bibliotēkas: 
metodiskais un konsultatīvais darbs 

20.11.2013, Rīga



Valmieras bibliotēka

Valmieras bibliot ēka 2008.gada novembr ī akredit ēta kā 
reģiona galven ā bibliot ēka

- veido attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku 
krājuma kopkatalogu un nodrošina tā pieejamību ikvienai 
no šīm bibliotēkām;no šīm bibliotēkām;

- sniedz konsultatīvo un metodisko palīdzību visām 
attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēkām un 
popularizē to darbu. 
(Bibliotēku likums, 12.pants)



Valmieras metodisk ās pārraudz ības 
zona

Valmiera
Iedzīvotāji 26 543 
Bibliotēkas: 1 publiskā , 12 skolu
6 novadi apvieno 26 pagastus un 2  
pilsētas
Iedzīvotāji- 31 328
Bibliotēkas: 28 publiskās, 17 skoluBibliotēkas: 28 publiskās, 17 skolu
• Sadarbības līgumi  ar novadu 
pašvaldībām
�Sākot ar 2010. gadu Valmieras bibliotēka 
atbild arī par savas metodiskās 
pārraudzības zonas 29 izgl ītības iest āžu 
bibliot ēku darbu un BIS ALISE 
ieviešanu taj ās



Metodiskais atbalsts un pārraudzība

• 2009. gada pavasar ī – 2 semin āros inform ācija skolu 
bibliotek āriem par darbiem, kas veicami PIRMS datu 
ievad īšanas kopkatalog ā:

- individuālās un summārās uzskaites dokumenti, 
norakstīšanas akti;

- dokumentu apstrāde atbilstoši bibliotēku tehnikas - dokumentu apstrāde atbilstoši bibliotēku tehnikas 
prasībām : klasifik ācija, autorz īme un cena katram 
dokumentam ! 

- cenu pārrēķināšana (ja nepieciešams) ;
- krājuma attīrīšana no morāli un fiziski novecojušiem 

dokumentiem un liekajām dubletēm; krājuma esamības 
pārbaude, ja nepieciešams.

- 2009. gada 17.-21. augusts – BIS ALISE kursi skolu 
bibliotek āriem



Metodiskais atbalsts un pārraudzība

• 2010.g. pavasaris – vizitācija Valmieras skolās –
iepazīšanās ar krājumu stāvokli, uzskaiti; rakstiskas 
rekomendācijas veicamajiem darbiem krājuma 
sagatavošanai eksemplāru ziņu pievienošanai sagatavošanai eksemplāru ziņu pievienošanai 
elektroniskajā kopkatalogā. 



Metodiskais atbalsts un pārraudzība
• 2010.g. augusts – Valmieras pašvaldības rīkojums par 

skolu bibliotekāru MA -
Valmieras bibliotēka atbild par savas metodiskās 

pārraudzības zonas 29 izgl ītības iest āžu bibliot ēku 
darbu un BIS ALISE ieviešanu taj āsdarbu un BIS ALISE ieviešanu taj ās



Metodiskais atbalsts un pārraudzība

• 2010./2011.m.g.: 
– Skolu bibliotēku krājumu sakārtošana pirms eksemplāru ziņu 

pievienošanas elektroniskajām kopkatalogam; 
– Uzsākts darbs ar Skolu Alisi interneta vidē (eksemplāru ziņu 

pievienošana elektroniskajā kopkatalogā); 
– Skolu bibliotekāru informēšana  par aktualitātēm bibliotēku – Skolu bibliotekāru informēšana  par aktualitātēm bibliotēku 

darbības jomā, profesionālās pilnveides piedāvājumiem, LSBB 
darbību; 

– Regulāras konsultācijas uz vietas bibliotēkās, elektroniski un 
pa telefonu; 

– Semināru, pieredzes apmaiņas braucienu organizācija. 



Metodiskais atbalsts un pārraudzība

• 2010./2011.m.g.: 
• 4 semināri, 1 pieredzes apmaiņas brauciens; 
• E-pastos uz kopējo skolu bibliotekāru listi informācija par 

aktualitātēm; 
• Vizitācija pēc pieprasījuma • Vizitācija pēc pieprasījuma 
• Skolu bibliotēku statistisko datu ievadīšanas Latvijas 

digitālajā kultūras kartē koordinācija un pārbaude



Metodiskais atbalsts un pārraudzība

• 2011./2012. m.g.: 
• 3 semināri, 1 pieredzes apmaiņas brauciens; 
• E-pastos uz kopējo skolu bibliotekāru listi informācija par 

aktualitātēm; 
• Vizitācija pēc pieprasījuma • Vizitācija pēc pieprasījuma 
• Skolu bibliotēku statistisko datu ievadīšanas Latvijas 

digitālajā kultūras kartē koordinācija un pārbaude



2012.gada pavasaris: 
• Kursi “Skolu bibliotekāru profesionālās kompetences 

pilnveide” (36st.) Valmierā (9 skolu bibliotekāres)
ESF projekta “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”

ietvaros ietvaros 
• 2012.g. jūnijā kursi “Skola un bibliotēka: izglītības 

partneri lietpratīga lasītāja veidošanā”(36st.)latv.val. 
skolotājiem, publisko un skolu bibliotekāriem ( 5 skolu 
bibliotekāres)

• 2013.g. vasara „Tendences jaunākajā latviešu literatūrā”    
( 12st., 2 skolu bibliotekāres)



Metodiskais atbalsts un pārraudzība

• 2012./2013.m.g.: 
• 4 semināri un informatīvās stundas, 1 pieredzes 

apmaiņas brauciens; 
• Valmieras skolu bibliotēku apmeklējums pirms 

inventarizācijas 2013.g. vasarā; inventarizācijas 2013.g. vasarā; 
• Skolu bibliotēku statistisko datu ievadīšanas Latvijas 

digitālajā kultūras kartē koordinācija un pārbaude



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”. 



Metodiskais atbalsts un pārraudzība

• 2012.g. novembris: Valmieras domē domes grāmatvežu, 
skolu bibliotekāru, Valmieras bibliotēkas speciālistu 
tikšanās: gatavošanās skolu bibliotēku krājumu 
inventarizācijai; 

• 2013.g. janvāris: Skolu bibliotēku apmeklējumi kopā ar • 2013.g. janvāris: Skolu bibliotēku apmeklējumi kopā ar 
pašvaldības finanšu speciālistēm, tikšanās ar skolu 
direktoriem, bibliotekāriem;

• Metodiskie materiāli par darbiem pirms inventarizācijas, 
tās gaitu.



Paldies!
Vita Ziediņa
vita.ziedina@vcb.valmiera
Tālr.:64250830


