Valmieras bibliotēka
Bibliogrāfija 2018
Laikraksts “Liesma”
1. Brūniņa, Valentīna. Visi mīļi sadzīvo : [par saviem mājdzīvniekiem bruņurupuci, diviem suņiem un diviem kaķiem] / Valentīna Brūniņa ; tekstā
stāsta Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāre Līga
Bujane // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.7 (2018, 12.janv.), 7.lpp. : fotogr.
Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Liesma/2018/01/12/visi-mili-sadzivo
2. Dreimane, Lolita. Lasi, vērtē un laimē! : [par lasīšanas programmas "Bērnu,
Jauniešu un Vecāku žūrija" vērtēšanas posmu] / Lolita Dreimane ; aut. fotogr.
// Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.8 (2018, 16.janv.), 3.lpp. : fotogr. –
Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Liesma/2018/01/16/lasi-verte-un-laime
3. Rutkēviča, Andra. Ar spožiem prātiem : [par Latvijas Universitātes Sociālo
zinātņu fakultātes dekāna Jura Rozenvalda un politikas zinātņu nodaļas
profesores Žanetas Ozoliņas tikšanos ar vidusskolēniem un Valmieras
integrētās bibliotēkas bibliotekāru, fakultātes absolvenšu Elīnas Vītolas un
Ingas Grāveles iesaistīšanos diskusijās] / Andra Rutkēviča // Liesma. - ISSN
1691-0397. - Nr.9 (2018, 17.janv.), 3.lpp. –
Pieejams arī tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/01/17/ar-spoziem-pratiem
4. Tauriņa, Inga. Prezentēs Artis Pabriks : [par pasākumu Valmieras bibliotēkā
"Kultūras mantojums nākotnei" un Eiropas parlamenta deputāta Arta Pabrika
grāmatas "Hiršenhofas stāsts" prezentāciju] / Inga Tauriņa ; tekstā stāsta A.
Pabriks // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.12 (2018, 23.janv.), 5.lpp. : fotogr.
– Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Liesma/2018/01/23/prezentes-artispabriks
5. Saukāne, Gaida Arta. Latvijas simtgadei - stāstu konkurss skolēniem : [par
Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas izsludināto
konkursu skolēniem "Mana dzimta laiku lokos"] / Gaida Saukāne // Liesma. ISSN 1691-0397. - Nr.12 (2018, 23.janv.), 6.lpp. : fotogr. – Pieejams arī
tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/01/23/latvijas-simtgadei-stastukonkurss-skoleniem
6. Lāce, Antra. Kultūras mantojuma zīmē : [par kultūras un atmiņas institūciju
profesionālās sadarbības dienu un tikšanos ar Eiropas Parlamenta deputātu,
grāmatas "Hiršenhofas stāsts" autoru Arti Pabriku Valmieras integrētajā
bibliotēkā] / Antra Lāce ; tekstā stāsta A. Pabriks ; Ārijas Romanovskas
fotogr. // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.16 (2018, 30.janv.), [1.] lpp. : fotogr.
–
Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Liesma/2018/01/30/kulturasmantojuma-zime
7. Lapsa, Agita. Kā, manuprāt, Valmierai pietrūkst : [par piederības sajūtu
savam pilsētas rajonam] / Agita Lapsa ; fotogr. Jānis Līgats // Liesma. - (Piel.
"Valmierietis"). - ISSN 1691-0397. - Nr.17 (2018, 31.janv.), 3.lpp. : fotogr. –
Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Liesma/2018/01/31/ka-manupratvalmierai-pietrukst
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8. Lāce, Antra. Tāda laba "slimība" : [par dzimtas vēstures pētniecības
pasākumu Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Antra Lāce ; tekstā stāsta
Valmieras bibliotēkas galvenā bibliotekārae Agita Lapsa un Limbažu muzeja
krājuma glabātāja, dzimtas koku pētniece Rasma Noriņa ; fotogr. Ārija
Romanovska // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.26 (2018, 15.febr.), 3.lpp. –
Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Liesma/2018/02/15/tada-laba-slimiba
9. Lāce, Antra. Versijas par pirmsākumiem : [par plānotajām Brāļu draudzes
dienām Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Antra Lāce // Liesma. - ISSN 16910397. - Nr.26 (2018, 15.febr.), 7.lpp. –
Pieejams arī tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/02/15/versijas-par-pirmsakumiem
10. Lāce, Antra. Ivars Zviedris ar "Zāģeriem" - Valmieras bibliotēkā : [par režisora
jaunākās dokumentālās filmas bezmaksas pirmizrādi Valmieras integrētajā
bibliotēkā] / Antra Lāce // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.26 (2018, 15.febr.),
7.lpp. – Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Liesma/2018/02/15/ivarszviedris-ar-zageriem-valmieras-biblioteka
11. Jundze, Arno. Ne no zila gaisa grābts : [par romānā "Sarkanais dzīvsudrabs"
aprakstītajiem notikumiem un latviešu literatūras attīstību : saruna ar
grāmatas autoru, Valmieras integrētās bibliotēkas pasākuma viesi] / Arno
Jundze ; pierakst. Jūlijs Cukurs ; fotogr. Ārija Romanovska // Liesma. - ISSN
1691-0397. - Nr.28 (2018, 20.febr.), 8.lpp. : fotogr. – Pieejams arī tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/02/20/ne-no-zila-gaisa-grabts
12. Martinsone, Anita. Brīnumiem pilnais koferis : [par biedrības "Kristīgais
žēlsirdības centrs" Dienas centra bērnu piedalīšanos lasīšanas programmā
"Lasīt kopā ar suni" Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā] / Anita
Martinsone ; aut. fotogr. ; tekstā stāsta galvenā bibliotekāre Līga Bujane //
Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.31 (2018, 23.febr.), 5.lpp. : fotogr. –
Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Liesma/2018/02/23/brinumiem-pilnaiskoferis
13. [Sestdien, 17. martā...] : [par Valmieras Zonta kluba Atzinības raksta
pasniegšanu laikraksta "Liesma" redaktorei Antrai Lācei Valmieras bibliotēkas
Rozes dienas ietvaros : īsziņa] / [aut. nez.] // Liesma. - ISSN 1691-0397. Nr.35
(2018,
2.marts),
[1.]
lpp.
–
Pieejams
arī
tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/03/02/iszinas
14. Zviedris, Ivars. Skarbi, bet godīgi : [par dokumentālo kino un savu jaunāko
filmu "Zāģeri" : saruna ar filmas režisoru un montāžas režisori Valmieras
integrētās bibliotēkas rīkotajā pasākumā] / Ivars Zviedris, Inese Kļava ;
pierakst. Jūlijs Cukurs ; fotogr. Ārija Romanovska // Liesma. - ISSN 16910397. - Nr.32 (2018, 27.febr.), 8.lpp. : fotogr. – Pieejams arī tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/02/27/skarbi-bet-godigi
15. Lapsa, Agita. No stāstīšanas garaiņa : [par stāstu pēcpusdienām "Sildāmies
stāstos" Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Agita Lapsa ; fotogr. Ārija
Romanovska // Liesma. - (Piel. "Valmierietis"). - ISSN 1691-0397. - Nr.33
(2018, 28.febr.),
3.lpp. : fotogr.
–
Pieejams
arī tiešsaistē
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http://news.lv/Liesma/2018/02/28/no-stastisanas-garaina
16. Dreimane, Lolita. Valmierai - savs Nacionālās Skaļās lasīšanas čempions! :
[par Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensībām Valmieras bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļā] / Lolita Dreimane ; Gustava Māziņa fotogr. // Liesma. ISSN 1691-0397. - Nr.48 (2018, 27.marts), 12.lpp. : fotogr. –
Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Liesma/2018/03/27/valmierai-savsnacionalas-skalas-lasisanas-cempions
17. Aicina Hamleta vārdi : [par Dr. art. Vēsmas Lēvaldes priekšlasījumu "Hamleta
vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera interpretācijā" Valmieras bibliotēkā
Valmieras mākslas dienās] / [aut. nez.] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.54
(2018,
10.apr.),
8.lpp.
–
Pieejams
arī
tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/04/10/aicina-hamleta-vardi
18. Kristiņa, Elīna. Godinot mieru un vienotību Eiropā : [par Eiropas dienai
veltītajiem pasākumiem Eiropas informācijas centros un aktivitātēm "Europe
Direct" informācijas centrā Valmierā] / Elīna Kristiņa ; tekstā stāsta "Europe
Direct" informācijas centra Valmierā vadītāja Malva Šķēle // Liesma. - ISSN
1691-0397. - Nr.68 (2018, 8.maijs), 3.lpp. : fotogr. – Pieejams arī tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/05/08/godinot-mieruun-vienotibu-eiropa
19. Apine, Anita. Aicinām uz semināru : [par plānoto Latvijas Universitātes
Literatūras, folkloras un mākslas institūta semināru "Literatūras, mūzikas un
teātra nozares virtuālie resursi: sabiedrības iesaiste un sadarbības iespējas"
Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Anita Apine, Ieva Rodiņa // Liesma. - ISSN
1691-0397. - Nr.76 (2018, 22.maijs), 8.lpp. – Pieejams arī tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/05/22/aicinam-uz-seminaru
20. Karsa, Ilze. Top Latvijas simtgades grāmata Valmierai : [par Valmieras
bibliotēkas ideju radīt kopīgu Simtgades grāmatu ar vēstījumu nākamajām
paaudzēm] / Ilze Karsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.76 (2018, 22.maijs),
8.lpp. – Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Liesma/2018/05/22/top-latvijassimtgades-gramata-valmierai
21. Lāce, Antra. Akvelīnas viedie vārdi : [par tikšanos ar aktrisi un viedo astroloģi
Akvelīnu Līvmani Valmieras bibliotēkā] / Antra Lāce ; fotogr. Ārija
Romanovska ; tekstā stāsta A. Līvmane ; fotogr. Ārija Romanovska // Liesma.
- ISSN 1691-0397. - Nr.79 (2018, 25.maijs), 9.lpp. : fotogr. – Pieejams arī
tiešsaistē http://news.lv/Liesma/2018/05/25/akvelinas-viedie-vardi
22. Lapsa, Agita. Pārdomas par Miera dārzu : [par latviešu kapu kultūru un Valsts
nozīmes mākslas pieminekļiem Valmieras kapsētās] / Agita Lapsa ; fotogr.
Iveta Kļaviņa // Liesma. - (Piel. "Valmierietis"). - ISSN 1691-0397. - Nr.81
(2018, 30.maijs), 3.lpp. : fotogr. - Pieejams arī tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/05/30/pardomas-par-miera-darzu
23. Lāce, Antra. Radošās komandas: Valmiera - Hījumā : [par Valmieras
bibliotēkas dalību Ziemeļu un Baltijas reģiona programmas NORDPLUS Adult
projektos un kultūrizglītības izpētes braucienu uz Hījumā (Igaunija)] / Antra
Lāce ; Regīnas Šaltes fotogr. ; tekstā stāsta projektu koordinatore, galvenā
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bibliotekāre Anita Apine // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.99 (2018, 29.jūn.),
5.lpp.
:
fotogr.
–
Pieejams
arī
tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/06/29/radosas-komandas-valmiera-hijuma
24. Vīksna, Guntis. Vērtīgs dāvinājums Valmieras bibliotēkai : [par Jāņa Lancera
grāmatas "Būvniecība Latvijā 1918 - 2018" dāvinājumu Valmieras bibliotēkai]
/ Guntis Vīksna ; aut. fotogr. ; tekstā stāsta viens no grāmatas veidotājiem,
būvuzraugs, bijušais ilggadējais Valmieras 43. celtniecības pārvaldes vadītājs
Jānis Cunskis, grāmatas dāvinātājs, būvuzņēmējs, SIA "Plastik" valdes
priekšsēdētājs Oskars Bīriņš un Valmieras bibliotēkas direktores vietniece
Svetlana Jodo // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.104 (2018, 11.jūl.), [1.] lpp. :
fotogr. – Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Liesma/2018/07/11/vertigsdavinajums-valmieras-bibliotekai
25. Dreimane, Lolita. Lasīšanas piedzīvojumi vasarā : [par lasīšanas
programmām Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā] / Lolita
Dreimane ; aut. fotogr. // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.109 (2018, 19.jūl.),
7.lpp.
:
fotogr.
–
Pieejams
arī
tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/07/19/lasisanas-piedzivojumi-vasara
26. Kristiņa, Elīna. Tiekas ar miera vēstnesi un vides aktīvistu : [par tikšanos ar
pasaules miera vēstnesi un vides aktīvistu Judži Miatu Valmieras integrētajā
bibliotēkā] / Elīna Kristiņa ; tekstā stāsta J. Miata, Valmieras bibliotēkas
direktore Daiga Rokpelne un Vidzemes Augstskolas asociētais profesors
Andris Klepers ; fotogr. Jānis Līgats // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.121
(2018,
9.aug.),
3.lpp.
:
fotogr.
–
Pieejams
arī
tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/08/09/tiekas-ar-miera-vestnesi-un-vides-aktivistu
27. Cercina, Karlīne. Krāšņi zied "Trīs ziedi" : [par trīs Latvijā iecienītu gleznotāju
- Ditas Lūses, Signes Vanadziņas un Janas Nasterovičas gleznu izstādi
Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Karlīne Cercina // Liesma. - ISSN 16910397. - Nr.126 (2018, 17.aug.), 9.lpp. : fotogr. - Pieejams arī tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/08/17/krasni-uzzied-tris-ziedi
28. Lapsa, Agita. ...un stāstnieks pa vidu : [par Vidzemes stāstnieku kopas
projektu "Papīra teātris KAMIŠIBAI jeb skolēni bērniem un stāstniekiem pa
vidu"] / Agita Lapsa // Liesma. - (Piel. "Valmierietis"). - ISSN 1691-0397. Nr.132 (2018, 29.aug.), 4.lpp. : fotogr. – Pieejams arī tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/08/29/un-stastnieks-pa-vidu
29. Kristiņa, Elīna. Pastaiga pa varoņu takām : [par stāstu un pasaku laiku kopā
ar Vidzemes stāstnieci, bibliotekāri Agitu Lapsu Valmieras Sajūtu parkā] /
Elīna Kristiņa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.134 (2018, 31.aug.), 9.lpp. :
fotogr. – Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Liesma/2018/08/31/pastaigapa-varonu-takam
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30. Kristiņa, Elīna. Dzejas dienās : [par dzejas dienu norisi Valmieras integrētajā
bibliotēkā] / Elīna Kristiņa ; tekstā stāsta pasākuma vadītājs, dzejnieks,
valmierietis Andris Akmentiņš ; fotogr. Ārija Romanovska // Liesma. - ISSN
1691-0397. - Nr.147 (2018, 26.sept.), 3.lpp. : fotogr. – Pieejams arī tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/09/26/dzejas-dienas
31. Cukurs, Jūlijs. Ne vien ticēt, bet uzticēties : [par Sv. Sīmaņa draudzes rīkoto
"Atkarības" semināru Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Jūlijs Cukurs ; tekstā
stāsta Sv. Sīmaņa baznīcas draudzes mācītājs Edijs Kalekaurs,
psihoterapeits Viesturs Rudzītis, pedagogs Ainārs Iesavs ; fotogr. Ārija
Romanovska // Liesma. - (Iel. "Beverīna"). - ISSN 1691-0397. - Nr.148 (2018,
27.sept.),
3.lpp.
:
fotogr.
–
Pieejams
arī
tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/09/27/ne-vien-ticet-bet-uzticeties
32.
Stiprina sadarbību vides deklarācijas ieviešanā : [par vides
deklarācijas parakstīšanu starp Valmieras bibliotēku, Vidzemes džudo skolu
"Valmiera" un starptautisko nevalstisko organizāciju "Peace Week Institute"] /
materiāla sagat. Līga Bieziņa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.149 (2018,
28.sept.),
3.lpp.
:
fotogr.
–
Pieejams
arī
tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/09/28/stiprina-sadarbibu-vides-deklaracijas-ieviesana
33. Šausmas ūdenstornī : [par Valmieras integrētās bibliotēkas Jauniešu
organizācijas "Sudraba ZIRG'S" organizēto pasākumu "Šausmas #3 "Mūra
tornis" Valmieras vecajā ūdenstornī] / paraksts: VIBJO "Sudraba ZIRG'S" //
Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.160 (2018, 18.okt.), 3.lpp. – Pieejams arī
tiešsaistē http://news.lv/Liesma/2018/10/18/sausmas-udenstorni
34. Kristiņa, Elīna. Baiļu pārbaude "Šausmas #3 "Mūra tornis"" : [par Valmieras
integrētās bibliotēkas jauniešu organizācijas "Sudraba ZIRG's" organizēto
Helovīna ieskandināšanas pasākumu Valmieras vecajā ūdenstornī] / Elīna
Kristiņa ; aut. fotogr. // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.162 (2018, 23.okt.),
3.lpp.
:
fotogr.
–
Pieejams
arī
tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/10/23/bailu-parbaude-sausmas-3-mura-tornis
35. Cukurs, Jūlijs. Kas saietas ar zemnieku interesi : [par stāstu sērijas
"Tipogrāfijas stāsti" noslēguma pasākumu Valmieras bibliotēkā] / Jūlijs
Cukurs ; Ārijas Romanovskas fotogr. ; tekstā stāsta vēsturnieks Tālis
Pumpuriņš un Valmieras muzeja Vēstures nodaļas vadītāja Ingrīda Zīriņa //
Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.164 (2018, 25.okt.), 7.lpp. : fotogr. –
Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Liesma/2018/10/25/kas-saietas-arzemnieku-interesi
36. Bērziņa, Anete. No cita skatu punkta : [par "Europe Direct" informācijas
centra Valmierā un Valmieras bibliotēkas organizēto profesionālās pilnveides
dienu - Eiropas kultūras mantojuma gada noslēguma pasākumu "Atklāj.
Iepazīsti. Saglabā"] / Anete Bērziņa ; [nez. aut.] fotogr. // Liesma. - ISSN
1691-0397. - Nr.168 (2018, 1.nov.), 7.lpp. : fotogr. – Pieejams arī tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/11/01/no-cita-skatu-punkta
37. Cukurs, Jūlijs. Kad kļūdīties ir "forši" : [par sarunu festivāla "Lampa" sarunu
skolas nodarbību Valmieras integrētajā bibliotēkā bibliotēkas ēkas 11 gadu
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dzimšanas dienā] / Jūlijs Cukurs ; fotogr. Ārija Romanovska ; tekstā stāsta
nodarbības vadītāja Mairita Strūberga // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.185
(2018,
4.dec.),
3.lpp.
:
fotogr.
–
Pieejams
arī
tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/12/04/kad-kludities-ir-forsi
38.
Kristiņa, Elīna. Sveic aktīvākos jauniešus Valmierā : [par Valmieras
Jauniešu gada balvas "Strāva 2018" pasniegšanas ceremoniju pasākumu
zālē
"Tautas
harmonijas
centrs",
kur
par
gada
jaunatnes
organizāciju/apvienību tika atzīta
VIBJO «Sudraba ZIRG’s». Tie ir
iedvesmojoši jaunieši, kuri darbojas Valmieras integrētajā bibliotēkā,
organizējot dažādus pasākumus gan bērniem, gan jauniešiem, kā arī veido
video sižetus YouTube.com kanālam, attīstot visdažādākās jauniešu prasmes
]; Elīna Kristiņa ; fotogr. Jānis Līgats ; tekstā stāsta Valmieras kultūras centra
direktors Toms Upners, kafejnīcas "Tērbata" vadītāja Zane Pirsko, "Vidzemes
Olimpiskais centrs" pārstāve Jolanta Dukure // Liesma. - ISSN 1691-0397. Nr.189 (2018, 11.dec.), 3.lpp. : fotogr. – Pieejams arī tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/12/11/sveic-aktivakos-jauniesus-valmiera
39. Kristiņa, Elīna. "Valmieras puikas, meitenes...pēc 100 gadiem" : [par
rakstnieka, novadnieka grāmatas "Valmieras puikas" autora Pāvila Rozīša
129. jubilejas atzīmēšanas pasākumu] / Elīna Kristiņa ; fotogr. Jānis Līgats ;
tekstā stāsta Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze
Karsa, idejas atbalstītājs, skolotājs Māris Bušmanis un pasākuma patronese
Daina Sirmā // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.187 (2018, 6.dec.), [1.]lpp. :
fotogr. – Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Liesma/2018/12/06/valmieraspuikas-meitenes-pec-100-gadiem
40. Gudina, Patrīcija. Ziemassvētku radošās darbnīcas : [par Ziemassvētku rūķu
no jauniešu organizācijas VIBJO "Sudraba zirgs" organizētajām darbnīcām
Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā] / Patrīcija Gudina ; fotogr.
Denis Kisels // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.193 (2018, 18.dec.), 3.lpp. :
fotogr.
–
Pieejams
arī
tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/12/18/ziemassvetku-radosas-darbnicas
41. Cukurs, Jūlijs. No romantiķu cilts : [par žurnālista, valmierieša Aivara Ustupa
dzejoļu krājuma "Vietējais" atklāšanas svētkiem Valmieras integrētajā
bibliotēkā] / Jūlijs Cukurs ; fotogr. Ārija Romanovska ; tekstā stāsta A. Ustups
// Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.192 (2018, 14.dec.), [1.]lpp. : fotogr.–
http://news.lv/Liesma/2018/12/14/no-romantiku-cilts
42. Tropa, Ilona. Dāvana "Papīra teātris" dodas pie bērniem : [par Vidzemes
stāstnieku kopas projektā "Papīra teātris Kamišibai jeb skolēni bērniem un
stāstnieks pa vidu" izdoto metodisko līdzekli bērnu lasītparasmes un
stāstītprasmes attīstībai pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem un
materiāla prezentāciju Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Ilona Tropa ; fotogr.
Ārija Romanovska ; tekstā stāsta Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolas
direktore Inese Mētriņa, projekta koordinatore, Valmieras bibliotēkas
bibliotekāre Agita Lapsa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.191 (2018,
13.dec.),
7.lpp.
:
fotogr.
–
Pieejams
arī
tiešsaistē
http://news.lv/Liesma/2018/12/13/davana-papira-teatris-dodas-pie-berniem
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Valmiera domā un rada (kopš 2018.gada novembra – Valmiera)

1.

Grāvele, Inga. Aicinām apmeklēt Lieldienu radošo darbnīcu : [par ģimeņu
rītu - radošo darbnīcu "Gatavojamies Lieldienām!" Valmieras integrētās
bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā] / Inga Grāvele // Valmiera Domā
un Rada. - Nr.175 (2018, marts), 7.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē
http://news.lv/Valmiera-doma-un-rada/2018/03/20/aicinam-apmekletlieldienu-radoso-darbnicu

2.

Čevere-Veinberga, Gerda. Izrāde bērniem "Karnevāls un kartupeļu salāti"
: [par gaidāmo režisora Jāņa Znotiņa izrādi Valmieras integrētajā
bibliotēkā"] / Gerda Čevere-Veinberga // Valmiera Domā un Rada. Nr.177
(2018,
apr.),
8.lpp.
Pieejams
arī
tiešsaistē
http://news.lv/Valmiera-doma-un-rada/2018/04/17/izrade-berniemkarnevals-un-kartupelu-salati

3.

Karsa, Ilze. Top Latvijas simtgades grāmata Valmierai : [par Valmieras
integrētās bibliotēkas organizēto konkursu "Rakstām Latvijas simtgades
grāmatu Valmierai"] / Ilze Karsa // Valmiera Domā un Rada. - Nr.182
(2018, jūl.), 5.lpp. – Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Valmiera-domaun-rada/2018/07/16/top-latvijas-simtgades-gramata-valmierai

4.

Bulmeistare, Zane. Skanēs aktieru ierunāti stāsti par Valmieru : [par
Valmieras Drāmas teātra un Valmieras integrētās bibliotēkas veidoto
audio projektu "Noskaņu upe"] / Zane Bulmeistare // Valmiera Domā un
Rada. - Nr.183 (2018, jūl.), 2.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē
http://news.lv/Valmiera-doma-un-rada/2018/07/23/skanes-aktieru-ierunatistasti-parvalmieru

5.

Zālīte, Liene. Tuvojas Kārlienas pagalma svētki : [par svētku iecerēm] /
Liene Zālīte // Valmiera Domā un Rada. - Nr.183 (2018, jūl.), 2.lpp. Pieejams
arī
tiešsaistē
http://news.lv/Valmiera-doma-unrada/2018/07/23/tuvojas-karlienas-pagalma-svetki

6.

Nerātne, Inita. Ģimenes ekskursija "Sprīdīša piedzīvojumi" : [par
Valmieras Tūrisma informācijas centra īpašo pilsētas svētku ekskursiju ar
Valmieras tūristu gidi, Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļas bibliotekāri Lolitu Dreimani] / Inita Nerātne //
Valmiera Domā un Rada. - Nr.183 (2018, jūl.), 3.lpp. - Pieejams arī
tiešsaistē
http://news.lv/Valmiera-doma-un-rada/2018/07/23/gimenesekskursija-spridisa-piedzivojumi

7.

Bērziņa, Anete. "Dzejas dienas 2018" Valmierā : [par Dzejas dienu
programmu Valmierā] / Anete Bērziņa // Valmiera domā un rada. - Nr.186
(2018, sept.), 3.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Valmieradoma-un-rada/2018/09/03/dzejas-dienas-2018-valmiera

8.

Java, Oskars. Zinātnieku nakts Valmierā : [par plānotajiem pasākumiem
un to norises vietām] / Oskars Java // Valmiera domā un rada. - Nr.187
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(2018, sept.), 3.lpp. – Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Valmieradoma-un-rada/2018/09/25/zinatnieku-nakts-valmiera
9.

Bieziņa, Līga. Aicinām apmeklēt vides forumu "Dzīvojam zaļi!" : [par
iecerēto vides forumu Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Līga Bieziņa //
Valmiera Domā un Rada. - Nr.189 (2018, okt.), 6.lpp. – Pieejams arī
tiešsaistē
http://news.lv/Valmiera-doma-un-rada/2018/10/23/aicinamapmeklet-vides-forumu-dzivojam-zali

10.

Bieziņa, Līga. Notiks mūžizglītības kurss par līdzsvarotu dzīvi : [par
iecerēto bezmaksas mūžizglītības kursu "Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks,
sabiedrība" Valmieras integrētajā bibliotēkā] / Līga Bieziņa // Valmiera
Domā un Rada. - Nr.189 (2018, okt.), 6.lpp. – Pieejams arī tiešsaistē
http://news.lv/Valmiera-doma-un-rada/2018/10/23/notiks-muzizglitibaskurss-par-lidzsvarotu-dzivi

11.

Grāvele, Inga. Radošā darbnīca bibliotēkā : [par Ziemassvētku dekoru
darināšanas darbnīcu Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļā] / Inga Grāvele // Valmiera domā un rada . - Nr.192
(2018, dec.), 4.lpp.– Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Valmiera-domaun-rada/2018/12/04/radosa-darbnica-biblioteka

Citi laikraksti
Druva
1. Kaņepe, Mairita, Rozes sievietēm no Valmieras : [par Rozes dienu
Valmieras pilsētas bibliotēkā : sakarā ar Starptautisko sieviešu
solidaritātes dienas atzīmēšanu] / Mairita Kaņepe ; tekstā stāsta Zonta
kluba Valmierā veidotāja un dalībniece Daiga Rokpelne. Druva, Nr.44
(2018, 20.marts), 7.lpp. ISSN 1691-0400. – Pieejams arī tiešsaistē
http://news.lv/Druva/2018/03/20/rozes-sievietem-no-valmieras
2. Kaņepe, Mairita, Valmierā 21.gadsimta "telefonbūdiņa" : [par akustiskās
kabīnes uzstādīšanu Valmieras Integrētajā bibliotēkā] / Mairita Kaņepe ;
tekstā stāsta Vidzemes Augstskolas bibliotēkas vadītāja Evita Lantrāte.
Druva, Nr.48 (2018, 27.marts), 7.lpp. ISSN 1691-0400. – Pieejams arī
tiešsaistē
tiešsaistē http://news.lv/Druva/2018/03/27/valmiera-21-gadsimtatelefonbudina
3. Kaņepe, Mairita, Cēsniece ievēlēta par goda biedri : [par Cēsu Centrālās
bibliotēkas bibliotekāri Guntu Romanovsku : sakarā ar ievēlēšanu par
Latvijas Bibliotekāru biedrības Goda biedri] / Mairita Kaņepe ; tekstā
stāsta G.Romanovska, Valmieras Integrētās bibliotēkas vadītāja Daiga
Rokpelne. Druva, Nr.67 (2018, 3.maijs), 3.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0400. –
Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Druva/2018/05/03/cesniece-ieveletapar-goda-biedri

8

Amatas avīze
4. Lapsa, Agita. Papīra teātris arī Amatas novadā : [par Vidzemes stāstnieku
un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas kopīgi veidoto projektu
“Papīra teātris KAMIŠIBAI jeb skolnieki bērniem un stāstnieks pa vidu] /
Agita Lapsa. Amatas Avīze, Nr.115 (2018, 21.septembris), 6.-7.lpp. –
Pieejams arī tiešsaistē http://news.lv/Amatas-Avize/2018/09/21/papirateatris-ari-amatas-novada
un http://www.amatasnovads.lv/wpcontent/uploads/2018/11/AmatasVestis115-sept-www.pdf

Tiešsaistes resursi
1. Lapsa, Agita. Valmierā uzsākts projekts “Papīra teātris KAMIŠIBAI jeb
skolnieki bērniem un stāstnieks pa vidu” : [tiešsaiste] / Agita Lapsa,
biedrība „Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs „KasTe”” // Vidzemes
plānošanas
reģions,
27.08.2018.
–
Piekļuves
adrese
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/latvijas_valsts_mezu_un_valsts_kulturka
pitala_fonda_atbalstita_vidzemes_kulturas_programma_2018/valmiera_u
zsakts_projekts_8220papira_teatris_kamisibai_jeb_skolnieki_berniem_un
_stastnieks_pa_vidu8221/ [skatīts 23.01.2019.]
2. LU Sociālo zinātņu fakultāte rīkos karjeras dienu Valmierā “Nāc pie prāta!”
: [tiešsaiste] : [par LU SZF studiju programmu piedāvājumu ar
pasniedzēju un bijušo fakultātes studentu piedalīšanos] / Latvijas
Universitāte // LV portāls, 16.01.2018. – Piekļuves adrese
https://lvportals.lv/dienaskartiba/292674-lu-socialo-zinatnu-fakultate-rikoskarjeras-dienu-valmiera-nac-pie-prata-2018 [skatīts 23.01.2019.]
3. Lasīsim kopā ar suni! : [tiešsaiste] : [par semināru “Inovatīvas metodes
klientu piesaistei bibliotēkā. Lasīsim kopā ar suni” Valmieras bibliotēkā] /
autoru kolektīvs // Lielvārdes novada tīmekļa vietne, 26.03.2018 . –
Piekļuves
adrese
http://www.lielvarde.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=5
916012&Lassim-kop-ar-suni%21&catid=78&raksts&Itemid=933
4. Valmieras bibliotēkā Teātra dienā demonstrēs filmu par scenogrāfu Andri
Freibergu : [tiešsaiste] : [par filmas “Pasaka par tukšo telpu”
demonstrēšanu un tikšanos ar režisori Kristu Burāni] / [Valmieras
bibliotēka] // Teātra portāls Kroders.lv, 27.03.2018. – Piekļuves adrese
http://www.kroders.lv/highlight/3135
5. VIBJO Sudraba ZIRG’s aicina uz pasākumu “Kad jūra krāc” : [tiešsaiste] :
[par jūrniecības tematikai veltītajām komandu sacensībām Valmieras
bibliotēkā] / VIBJO "Sudraba ZIRG`s". // Portāls “Valmieras ziņas”
05.06.2018. – Piekļuves adrese
https://www.valmieraszinas.lv/vibjosudraba-zirgs-aicina-uz-pasakumu-kad-jura-krac/ [skatīts 23.01.2019.]
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6. VIBJO "Sudraba ZIRG`s". 21.jūlijā Valmierā notiks fotoorientēšanās “Vali,
mierā!” : [tiešsaiste] : [par Valmieras bibliotēkas jauniešu organizācijas
organizātajām otrajām fotoorientēšanās sacensībām] / VIBJO "Sudraba
ZIRG`s". // Portāls “Valmieras ziņas” 05.07.2018. – Piekļuves adrese
https://www.valmieraszinas.lv/21-julija-valmiera-notiks-fotoorientesanasvali-miera/ [skatīts 23.01.2019.]
7. Radīts attēlu teātris bērniem dažādu prasmju attīstīšanai : [tiešsaiste] :
[par Vidzemes stāstnieku un Valmieras dizaina un mākslas vidusskolas
kopīgi radītā metodiska materiāla – attēlu teātra “Kamišibai” – atvēršanas
svētkiem Valmieras bibliotēkā] / / Valmieras pilsētas portāls, 07.12.2018.
–
Piekļuves
adrese
https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/kulturas_zinas/20210_radits_attelu_tea
tris_berniem_dazadu_prasmju_attistisanai/ [skatīts 23.01.2018.]
8. Apskatāma izstāde “Neparastās satikšanās” : [par projekta “Radošās
sadarbības” noslēguma izstādi Valmieras integrētajā bibliotēkā » :
[tiešsaiste] // Valmiera domā un rada. – (2018, 13.decembris). –
Piekļuves
adrese
:
https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/kulturas_zinas/20236_apskatama_izsta
de_neparastas_satiksanas/print [skatīts 21.01.2019.]

Audiovizuālie dokumenti
1. Valmieras bibliotēka apmeklētājus neuzraudzīs, bet būs modra : [par
Drošības policijas aicinājumu sekot līdzi sabiedrība notiekošajam] :
[videoieraksts] / Vidzemes televīzija intervē Valmieras bibliotēkas direktori
Daigu Rokpelni // LSM, 2018.gada 24.janvārī. – Piekļuves adrese
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/valmieras-biblioteka-apmekletajusneuzraudzis-bet-bus-modra.a265456/ [skatīts 21.01.2019.]
2. EP deputāts A.Pabriks apkopojis dzimtas māju vēsturi : [videoieraksts] :
[par Eiropas Parlamenta deputāta Arta Pabrika grāmatas "Hiršenhofas
stāsts. Kultūrvēsturiska eseja.” Atvērsanas svētkiem Valmieras integrētajā
bibliotēkā Eiropas kultūras mantojuma gadā ] // Vidzemes televīzija,
2018.gada
28.janvārī.
–
Piekļuves
adrese
:
https://www.youtube.com/watch?v=8O3CmUtkFvY [skatīts 23.01.2019.]
3. Lasīšana ar suni kļūst arvien populārāka : [videoieraksts] : [par Valmieras
bibliotēkas rīkoto semināru par kanisterapijas iekļaušanu bibliotēkas
darbā] / Latvijas televīzija, 2018.gada 10.marts. – Piekļuves adrese
https://www.youtube.com/watch?v=yQZKFWzlx5U [skatīts 23.01.2019.]
4. Rokpelne, Daiga. Radošums : prezentācija starptautiskajā konferencē «
Radošs bibliotekārs radošā bibliotēkā » Rīgā, 24.05.2018 projekta «
izglītotāji un inovatori bibliotēkās » ietvaros / Daiga Rokpelne. – Valmiera,
2018.
–
Piekļuves
adrese
http://www.kis.gov.lv/wpcontent/uploads/2016/02/Daiga-Rokpelne.pdf [skatīts 23.01.2019.]
5. Valmieras salāti : [videoieraksts] : [Valmieras bibliotēkas darbs erudīcijas
konkursam „Literatūras garša“ Vidzemes televīzijas raidījumu ciklā „100
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recepšu Latvijas simtgadei“] / Valmieras bibliotēka, Valmieras Zonta
klubs, biedrības “Kristīgais žēlsirdības centrs” labdarības zupas virtuve //
Vidzemes
televīzija,
29.11.2018.
–
Piekļuves
adrese:
http://www.retv.lv/project/100-recepsu-latvijas-simtgadei/
[skatīts
23.01.2019.]
6. Jaunietis + bibliotēka = ? : [videoieraksts] / Filmu veidoja Ričards Edijs
Štibe un Egita Podniece sadarbībā ar Valmieras bibliotēkas darbiniecēm
// Valmieras bibliotēka, 2018.gads. – Piekļuves adrese :
https://www.youtube.com/watch?v=S_AANOPfr3c [skatīts 23.01.2019.]
7. Teenager+Library= ? : Valmiera Library cooperation with young people :
[videoieraksts] / Film created by Ričards Edijs Štibe and Egita Podniece in
cooperation with librarians of Valmiera library // Valmiera library, 2018. –
Piekļuves adrese : https://www.youtube.com/watch?v=cjpdjzR-t3c [skatīts
23.01.2019.]
8. Gatavojamies svētku gājienam 2018: [videoieraksts] // Valmieras
bibliotēka,
2018.
–
Piekļuves
adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=gobHbd3dW_Q [skatīts 23.01.2019.]
9. Pirms darba laika sākuma… : [videoieraksts] // Valmieras bibliotēka,
2018.
–
Piekļuves
adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=14fG3CwH4dU [skatīts 23.01.2019.]
10. VIBJO “Sudraba ZIRG’s : Valmieras Integrētās Bibliotēkas Jauniešu
Organizācijas tīmekļa vietne [tiešsaiste]. – Piekļuves adrese:
http://www.vibjo.mozello.lv [skatīts 21.01.2019.]
11. VIBJO TV : [Valmieras Integrētās Bibliotēkas Jauniešu Organizācijas]
Youtube
kanāls
[tiešsaiste].
–
Piekļuves
adrese
https://www.youtube.com/channel/UCvxe9OyA-NL38CaCat3ak3Q
[skatīts 21.01.2019.]
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