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Valmieras bibliotēka –

reģiona galvenā bibliotēka

Valmiera                     Iedzīvotāji   24 818  (01.01.2017) (-275)

Bibliotēkas: 1 publiskā , 

12 skolu (01.01.17.)

6 novadi apvieno 26 pagastus un 2  pilsētas

Iedzīvotāji   28189 (01.01.2017) (-721)

Bibliotēkas:    28 publiskās, 

14 skolu (-1)

•Akreditētas 28 publiskās bibliotēkas

•Saglabāts stabils aktīvo lietotāju kopskaits.

•Turpina palielināties finansējums algām, 

krājuma komplektēšanai (eksemplāru skaits 

samazinājies), pakalpojumu veidošanai.

•Tiek nomainītas mēbeles un datortehnika. 

•Bibliotekāri iekļaujas regulārā tālākizglītības 

procesā.

•Visās publiskajās  

bibliotēkās ir BIS ALISE;

•Rekataloģizācija

pabeigta 2010.gadā;

•No 26 skolu bibliotēkām (-1)

21(+1) skolu bibliotēka strādā 

ar BIS ALISE.

• visās b-kās ieviests BIS 

SBA modulis



Sadarbība  ar bibliotēkas lietotājiem    

pakalpojumu satura veidošanā

Jauniešu organizācija “Sudraba ZIRG`s”

http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/vibjo-sudraba-zirgs

• Jauniešus bibliotēkai piesaista cieņa un brīvība. 

• Bibliotēkā  ir nodrošināta moderna vide un 

tehnoloģijas radošam darbam. 

Secinājums: Bibliotekāriem nav viegli, bet ir iespējami 

jauniešiem ļaut brīvību bibliotēkā 

Tas nav pulciņš ar vadītāju 

(pieaugušo), 

tās ir pašu idejas, iniciatīva, 

ieguldījums, 

reāls pašiem un 

vienaudžiem vajadzīgs 

rezultāts.

Viņi tiek uztverti kā 

līdzvērtīgi sadarbības 

partneri 

ar iespējām,  tiesībām un 

pienākumiem. 

http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/vibjo-sudraba-zirgs




Projekti

http://biblioteka.valmiera.lv/lv/aktualitates/zi

nas/literaro-tekstu-tulkosanas-

meistardarbnica-valmieras-performance

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

mums/projekti
Projekti - iespēja pilnveidot pakalpojumus 

vietējai kopienai un iesaistīties plašākos 

procesos;

Projektu sagatavošana, ieviešana un 

dokumentācijas noformēšana - personāla 

prasmes un daudz laika;

Vienlaicīgai vairāku projektu īstenošanai 

nepieciešams labs personāla un laika 

menedžments;

Lai pieteiktu jaunus projektus jābūt idejai, 

drosmei un darbapriekam;

Lai nepieteiktu jaunus projektus jābūt drosmei 

un realitātes izjūtai;

Pieredze dod prasmi izvēlēties īsto laiku 

īstajam projektam, kā arī prasmi pamatot 

izvēli.

Līdzdalība izmēģinājumprojektā “e-

GRĀMATU bibliotēka”

http://biblioteka.valmiera.lv/lv/aktualitates/zinas/literaro-tekstu-tulkosanas-meistardarbnica-valmieras-performance
http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/par-mums/projekti


Spēle un stāsts Valmieras 

bibliotēkā  

• 2015. gads - galda spēle “Atrodi sevi Eiropā”.  

Spēle atraktīvā jautājumu/atbilžu formā iepazīstina skolēnus ar profesijām, kopienas 

pārvaldes principiem, kā arī izglīto Valmieras vēsturē. 

• 2016.gads - spēles virtuālā versija 

http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/speles-atrodi-sevi-eiropa-elektroniska-versija

• Orientēšanās spēles “Meklē pēdas”

http://biblioteka.valmiera.lv/lv/eiropas-informacija/aicinam-piedalities-spele-mekle-pedas

• Valmieras bibliotēka - UNESCO LNK projekta “Stāstu bibliotēkas” dalībniece kopš 

2009.gada. 

2016.gada septembrī II Vidzemes stāstnieku festivāls “Stāsti krēslā. Muzikantu stāsti” 

http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/speles-atrodi-sevi-eiropa-elektroniska-versija
http://biblioteka.valmiera.lv/lv/eiropas-informacija/aicinam-piedalities-spele-mekle-pedas


2016. gada mirklis

• Valmieras integrētajā bibliotēkā

10.06.2016.  Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizīte

• Vidzemē

Madonas novada bibliotēkas projekts «Mācīsimies sadarbību jeb kopā 

mēs varam vairāk» 14.09.- 23.11.2016. 

• Latvijā 

- 19.04.- 20.04.2016. Pirmais Latvijas bibliotēku festivāls (LBB)

- Fotoizstāde un katalogs «Gaismas pils un Gaismas tīkls. Birkerta

projektētā Latvijas Nacionālā bibliotēka un 9 Latvijas arhitektoniski 

izteiksmīgākās publiskās bibliotēkas» (27.07.2016. atklāšana)  

- 04.11.2016. Publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva   

dēls” 10 gadu jubilejas svinības   Aspazijas un Raiņa vasarnīcā 

Majoros, Jūrmalā. 



Lai prieks par padarīto un jauni 

spēki !


