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GAISMAS TĪKLS - MŪSU KOPĪGĀ VĒRTĪBA UN ATBILDĪBA

Latvijas publisko bibliotēku skaits - 779 (2019. gadā)
(grāmatas, e-grāmatas, periodiskie izdevumi, datubāzes, digitālais atbalsts-

tehnoloģijas un apmācības, licencētās programmas, konsultācijas, uzziņas, 

pasākumi, telpas u.c.)

Bibliotekāri - Digitālie aģenti



SPĒCĪGA BIBLIOTĒKA 

BIBLIOTEKĀRI - vizionāri, profesionāļi, prasmīgi nozares interešu pārstāvji

POLITIĶI - atbildīgi par valsts un vietējās kopienas dzīves kvalitāti, atbalsta 

publisko bibliotēku kā nozīmīgu un iedzīvotājiem bezmaksas pieejamu 

resursu

IEDZĪVOTĀJI - izprot mūsdienīgas bibliotēkas iespējas un savas tiesības, 

līdzdarbojas pakalpojumu radīšanā un motivē bibliotēkas piedāvāt jaunus, 

aktuālus pakalpojumus



Jaunā formātā pieejamas zināšanas

Izpratnes paplašināšana par lasīšanu

Digitālo prasmju attīstība

Pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

https://www.3td.lv

VĒRTĪBĀS BALSTĪTAS SADARBĪBAS REZULTĀTS 

https://www.3td.lv/lv/ebooks
https://www.3td.lv/lv/ebooks
https://www.3td.lv/lv/ebooks




Valmieras integrētās bibliotēkas pieredze: 

piedāvājums pieaugušajiem

Tematiski pasākumi, radošās darbnīcas u.c.

Nodarbību cikls dzimtu pētniecībā - atbalsts indivīda

identitātes stiprināšanā

Valmieras bibliotēkas Novadpētniecības digitālā platforma

digitalizēti kopienas atmiņas resursi kopienas ilgtspējai

Līdzdalība biznesa foruma “Māksla būt uzņēmējam” 

organizēšanā

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


Valmieras integrētās bibliotēkas pieredze:

licencētās programmas

✔ Interaktīvs 5 nodarbību cikls “Līdzsvarota dzīve 2: vide, cilvēks, 

sabiedrība" (NORDPLUS starptautiskā projekta “Mana zaļā identitāte”/ 

“My Green Identity” aktivitāte, veidota sadarbībā ar Valmieras pilsētas 

pašvaldības vides speciālisti Līgu Bieziņu).

● Kursa mērķis - iedvesmot un iedrošināt cilvēkus uz pārmaiņām dzīvesveidā, 

lai ikdienu padarītu līdzsvarotāku, dzīvojot saskaņā ar savām, sabiedrības, 

dabas un vides vajadzībām.

● 5 nodarbības no novembra līdz aprīlim (2019. un 2020. gadā) 

vienu reizi mēnesī sestdienā no plkst. 11.00 - 14.00 (iespēja sasniegt 

ekonomiski aktīvos iedzīvotājus).

● Apliecinājums tiek izsniegts, ja ir apmeklētas vismaz 75% nodarbības.

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


Valmieras integrētās bibliotēkas pieredze:

licencētās programmas

✔ Prasmju attīstība - “Radošā rakstīšana “Soļi tekstā””

● Programmas īstenošanas mērķis - attīstīt radošu tekstu 

rakstīšanas prasmes.

● Programmas mērķauditorija - pieaugušie, kuri ir ieinteresēti 

radošu tekstu rakstības prasmju pilnveidē. 

● Programmā tika īstenotas 4 praktiskās nodarbības, rakstot 

tekstus, reflektējot un diskutējot par tiem. 

● Apliecinājums tiek izsniegts, ja ir apmeklētas vismaz 75% 

nodarbības.



Valmieras integrētās bibliotēkas pieredze:

digitālais atbalsts

✔ Projektu pēctecība - EDIC, EIFL, Nordpluss pieaugušo programma u.c.

✔ Datorapmācības senioriem (regulāri) - grupās

✔ Digitālā atbalsta diena (katra mēneša pirmā pirmdiena) - individuālās 

konsultācijas

✔ Izveidota apmācību programma par Google Classroom skolotājiem 

attālināto mācību procesa nodrošināšanai (pēc pieprasījuma)



VEIKSME IR LABI SAGATAVOTA IESPĒJA 
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