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Pārskatā ir sniegtas ziņas par svarīgākajiem rādītājiem un notikumiem Cēsu reģiona 
publiskajās bibliotēkās  kopumā un Cēsu Centrālajā bibliotēkā (turpmāk Cēsu CB) 
atsevišķi. 
 
Pārskatu sastādīja autoru kolektīvs: 
Direktore Natālija Krama 
Direktores vietniece Skaidrīte Daņiļēviča 
Metodiskā darba vadītāja Zaiga Eglīte 
Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Lāsma Vasmane 
Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Aija Lauberga 
Novadpētniecības speciālistes Ināra Elbrete un Elīna Riemere 
Sociālo mediju speciāliste Krista Annija Lauberga 
ESIP informācijas punkta  vadītāja Ineta Kļaviņa 
Lietvede Valdone Priedīte 
Par pārskata noformējumu gādāja noformētāja Māra Grīnvalde 
 
Pārskatam ir 1 pielikums: Cēsu Centrālās bibliotēkas 2018. gada pasākumu saraksts 

 
 

Cēsu Centrālās bibliotēkas pārskata perioda (2018.g.) 

 kopsavilkums 
 

 

Prioritātes 

1. prioritāte. Kvalitatīvu un daudzpusīgu pamatpakalpojumu nodrošināšana  

bibliotēkas lietotājiem – gan uz vietas bibliotēkā, gan attālināti. 

Lai to varētu realizēt, esam saņēmuši samērā pietiekamu bibliotēkas budžeta piešķīrumu 

no novada pašvaldības un esam arī nodrošinājuši iespēju darbiniekiem pilnveidot 

profesionālās zināšanas un prasmes, mācoties dažādos kursos, semināros, apgūt pieredzi 

citās bibliotēkās. 

2. prioritāte. Novadpētniecības darbs 

  2018. gadā tika pārtraukta publikāciju kopēšana no republikas preses un 

ievietošana fiziskajās mapēs un tika uzsākta digitālā novadpētniecības krājuma 

veidošana.  

Jebkuras sekmīgas digitalizācijas pamatā ir atbilstošs tehnoloģiskais nodrošinājums, līdz 

ar to arī Cēsu bibliotēkā vispirms tika izmēģināti un novērtēti jau esošie skeneri un 

novadpētniecības darbinieku rīcībā esošie datori. Rezultātā tika izlemts par jaunas 

tehnikas iegādi. 4. aprīlī bibliotēka saņēma pasūtījumu – A 3 formāta skeneri, kas 

paredzēts novadpētniecības materiālu digitalizēšanai, un nedaudz vēlāk 14. maijā arī 
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jaunus un jaudīgus datorus turpmākai skenēto materiālu apstrādei. Digitalizējamo 

materiālu skaitā  pamatā tika iekļautas publikācijas no republikas preses un fragmenti/ 

nodaļas no grāmatām, kas neatrodas novadpētniecības krājumā. Digitalizētais materiāls 

tiek uzglabāts divos formātos – pdf un jpg. Lai nodrošinātu maksimālu resursu 

pieejamību, nepārkāpjot autortiesības, digitalizētais materiāls nav pieejams tiešsaistē 

jebkuram interesentam. Pirmkārt, tas tiek pievienots lokālās anotācijas veidā 

novadpētniecības datubāzē Cēsu reģiona kopkatalogā, papildus ārējā anotācijā tiek 

norādīts, ka resurss ir pieejams elektroniskā formā Cēsu reģiona pašvaldību publiskajās 

bibliotēkās. Otrkārt, skenētie materiāli no republikas preses tiek uzglabāti tīklā, 

hronoloģiskā secībā laikraksta ietvaros. Pārskata perioda ietvaros ir digitalizēti 380 

teksta dokumenti, kas satur 809 lappuses.  Digitalizēto dokumentu skaitā netiek 

iekļautas publikācijas no laikrakstiem „Druva” (jaunākas par 2017. gada oktobri) un Cēsu 

novada pašvaldības izdevums „Cēsu Vēstis”, jo tie tiek saņemti elektroniskā formātā.  

2018. gadā ir uzsākta arī tematisko mapju satura digitalizācija. 

 

Tā kā starp pašvaldību publiskajām bibliotēkām 2018./2019. gados norisinās 

konkurss par bibliotēku vēstures izpēti un, tā kā Cēsu CB 2019. gada oktobrī apritēs 

apaļi 100 gadi kopš dibināšanas, tad reģiona bibliotēkās daudz tiek strādāts tieši pie šo 

materiālu apzināšanas un apkopošanas. Arī 2019. gadā šis darba virziens būs viens no 

bibliotēku darba prioritātēm. 

Sīkāk skatīt pārskata sadaļu “Novadpētniecība”. 

 

3. prioritāte. Darbinieku tālākizglītība 

 Visi reģiona publisko bibliotēku darbinieki papildinājuši savas profesionālās 

prasmes un zināšanas dažādos kursos, semināros, praktiskās nodarbībās, pieredzes 

braucienos. 

 Sīkāk skatīt pārskata sadaļu 4.2. “Tālākizglītība reģiona bibliotēkās” 

 

4. prioritāte. Galda spēles bibliotēkā, to izmantošana un popularizēšana 

          Ņemot vērā apmeklētāju intereses un vēlmes, aizvadītajā gadā pastiprinātu 

uzmanību, īpaši Bērnu apkalpošanas nodaļā, pievērsām alternatīvo lietu komplektēšanai, 

par prioritāti izvirzot galda spēles. 2018. gada sākumā krājumā bija  67 galda spēles, 

savukārt 2018. gadā galda spēļu skaits pieaudzis par 42 vienībām jeb 38.5%! Ļoti 

priecājamies, ka bērni, jaunieši un arī viņu vecāki ir ieinteresēti spēlēt spēles, tādējādi 

saturīgi un aizraujoši pavadot brīvo laiku. To parāda arī statistikas dati, jo tiek veikta 
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precīza galda spēļu izsnieguma uzskaite Bērnu apkalpošanas nodaļas lasītavā, kas 

aizvadītājā gadā bija 3887 reizes. 

Bibliotēkai izveidojusies laba sadarbība ar  Baltijā vadošo galda spēļu uzņēmumu “Brain 

Games”. Pirmais sadarbības pasākums tika organizēts aprīļa mēnesī, kad bibliotēka 

interesentiem piedāvāja ģimeņu rītu Uzspēlēsim “Brain games” spēles! Uzņēmuma 

atraktīvo darbinieku vadībā ikvienam interesentam tika dota iespēja iepazīt un izspēlēt 

aizraujošās galda spēles. 

             Runājot par otro sadarbības pasākumu - esam patiesi gandarīti par  bibliotēkas 

organizēto Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 17. konferenci 

“Bibliotēkas=Ludotēkas?”, kuru esam izvirzījuši nominācijai “Gada notikums Latvijas 

bibliotēkās 2018”. 17. oktobrī Cēsīs pulcējās bibliotekāri no visas Vidzemes, lai 

papildinātu profesionālās zināšanas par galda spēlēm. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre Aiga Grēniņa savā lekcijā ļāva kolēģiem 

labāk izprast tēmu “Spēļu elementi un galda spēles bibliotēkās – vai vajag?”, savukārt 

Cēsu Vēstures un mākslas muzeja pedagoģe, galda spēles "Latvijai 100" idejas autorei 

Evita Muceniece prezentēja savu veikumu – Cēsīs radīto galda spēli, kuru veiksmīgi var 

pielietot mācību procesā, lai vieglāk un saprotamāk izsekotu Latvijas vēstures līkločiem. 

Īpaši jāuzsver veiksmīgās un savlaicīgās sadarbības rezultāts ar Baltijā vadošo galda 

spēļu uzņēmums “Brain games”. Tā pārstāvji ne tikai sniedza izsmeļošu un aizraujošu 

lekciju par savas pārstāvētās organizācijas darbības jomu, galda spēļu sortimentu, to 

pielietošanu mācību procesā un ilgtermiņa sadarbības iespējām, bet arī dāvināja 10 

spēļu komplektu ikvienai no 87 konferencē pārstāvētajām bibliotēkām (28 Cēsu reģiona 

skolu un publiskās bibliotēkas)! Dāvinājuma kopējā vērtība – 12000 EUR! Tas ir ļoti 

liels atbalsts bibliotēkām un, citējot firmas pārstāvju teikto: “Šie spēļu komplekti 

papildinās 87 bibliotēku plauktus, par ko mums pašiem ir milzīgs prieks, jo daudziem 

bibliotēku lietotājiem tagad spēles būs vairāk pieejamas! Galda spēles, īpaši jau pusaudžu 

vecumā, palīdz jauniešiem gan savā starpā, gan ar vecākiem savstarpēji iepazīt vienam 

otru. Spēles laikā iespējams novērot cilvēku reakcijas, iejūtoties otra ādā. Tās māca 

argumentēt, veidot kompromisus un pieņemt patstāvīgus lēmumus. Tās ir attiecības un 

laiks, kas tiek veltīts cilvēciskai, nevis virtuālai saskarsmei! Spēles ļoti ieteicams izmantot arī 

mācību apguves procesos, jo jautrā un atbrīvotā gaisotne, un forma palīdz apgūt mācību 

vielu. Ja tā spēj radīt pozitīvus blakusefektus un apgūt jaunas zināšanas, tā ir divtik vērtīga. 

Lai šis dāvinājums kalpo kā nākamais nozīmīgais solis sadarbībā un ir atgādinājums 

bibliotēkām, ka “Brain Games” vienmēr priecāsies šo izaugsmes ceļu iet kopā ar jums!”. 
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Problēmas, to risinājumi 
 

Interneta tīkla ātrdarbība 
 

          Interneta ātrums pēdējā laikā Cēsu CB ir problēma. Aizvien biežāk konstatējam, ka 

“internets velkas”. Veicam mērījumus un 30 Mbps vietā rādījums ir 1,2,3 Mbps…. 

Pakalpojuma nodrošinātājs ir TELIA. Regulāri ziņojam par to, izsakām neapmierinātību 

gan telefoniski, gan rakstot, gan nosūtot uzņemtos rādījumus, rezultātā gandrīz vienmēr 

ir atbilde – no firmas puses viss esot kārtībā, taču ikreiz pēc zvana interneta ātrums ir 

normā. Ja nekas nemainīsies, turpmāk izskatīsim jautājumu par pakalpojuma sniedzēja 

nomaiņu. 

Telefonsarunas bibliotēkas telpās 
 

        Izjūtam, ka bibliotēkas telpās apmeklētājiem nepieciešama atsevišķa vieta, kur viņi 

nepieciešamības gadījumā varētu runāt pa telefonu, jo lasītavās mēs to darīt neļaujam. Ja 

viņi runā kāpņu telpā – tur laba akustika un sarunu tāpat dzird visā bibliotēkā. 

Risinājums – “telefonbūda” bibliotēkā! Jādomā! 

 

  

 
 

 

1.1. Apkalpošanas reģions 

Vēsturiskā Cēsu rajona 8 novados pavisam ir 57 bibliotēkas: 29 publiskās un 28 
izglītības iestāžu bibliotēkas, kurām Cēsu Centrālā bibliotēka  ir metodiskais un 
konsultatīvais centrs. 

 2018. gadā tika atkārtoti noslēgti sadarbības līgumi ar 7 novadu - Amatas, 

Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas pašvaldībām. 

Bibliotekāro pakalpojumu nodrošinājums un esošais bibliotēku tīkls reģionā visumā 

ir apmierinošs.  

 

Informācija par Cēsu novada bibliotēkām (kopā iedzīvotāju skaits novadā 18 405) 
 

Cēsu novada teritorijā ir 1 pilsēta un 1 pagasts : 

 Cēsu pilsēta ( iedz. skaits – 16 488 ) 

 Vaives pagasts (iedz. skaits – 1917 ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Vispārīgs reģiona bibliotēku raksturojums 
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Cēsu novadā pavisam ir 14 bibliotēkas: 

t.sk. 3 publiskās bibliotēkas: 

 Cēsu Centrālā bibliotēka 

 Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka 

 Vaives pagasta Rāmuļu bibliotēka 
 

         Abas Vaives pagasta publiskās bibliotēkas darbojas kā patstāvīgas bibliotēkas, 

tās ir reģistrētas Bibliotēku reģistrā, taču tās ir arī kā  CB struktūrvienības, to budžets 

ir nodalīts, taču to amatu vienības iekļautas CB   amatu vienības  vienību sarakstā. 

Abu bibliotēku darbinieces ir CB padotībā. 

        Vispārizglītojošo un profesionālo skolu bibliotēkas ir savu izglītības iestāžu 

padotībā, taču CB tām ir metodiski konsultatīvais centrs. 
 

9 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas: 
 

 DA Cēsu Valsts ģimnāzijas b-ka 
 Cēsu Valsts ģimnāzijas b-ka 
 Cēsu pilsētas vidusskolas b-ka 
 Cēsu 1. pamatskolas b-ka 
 Cēsu 2. pamatskolas b-ka 
 Cēsu Pastariņa skolas b-ka 
 Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra b-ka 
 Vaives pagasta Līvu pamatskolas b-ka 
 Vaives pagasta Rāmuļu pamatskolas b-ka 

2 profesionālo skolu bibliotēkas: 
 

 Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas bibliotēka 
 Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas bibliotēka 

 

Novada iedzīvotājus, kuriem ir redzes problēmas, Cēsīs apkalpo  v/a Latvijas neredzīgo 

bibliotēkas Cēsu filiāle, kura oficiāli nav Centrālās bibliotēkas padotībā, taču sadarbība 

starp bibliotēkām notiek – Neredzīgo biedrības bibliotēkas vadītāja apmeklē  

 
 
 

1.2. Ārējie apkalpošanas punkti reģionā 

 Reģionā darbojas 6 ārējie lasītāju apkalpošanas punkti: Cēsu pansionātā, 

Pārgaujas novada Stalbes pagasta Rozulā un Raiskuma pagasta Kūdumā, Amatas novada 

Skujenes pagasta Sērmūkšos, Raunas novada Drustu pagasta Gatartas pansionātā, 

Priekuļu novada Veselavas pagasta bērnudārzā un medpunktā. 

Sīkāk lasīt sadaļā 5.4. 
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1.3. Bibliotēku akreditācija 

Pārskata periodā reģionā bibliotēku akreditācija nav notikusi. 
 

1.4. Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā  

Pārskata periodā Cēsu vēsturiskajā rajonā likvidētas 3 izglītības iestādes, kurās 

darbojās arī bibliotēkas: 

 Vecpiebalgas novada Inešu pamatskolas bibliotēka (grāmatu rājums norakstīts) 

 Vecpiebalgas novada Taurenes pamatskolas bibliotēka (grāmatu krājums pārcelts 

uz Vecpiebalgas novada pamatskolas bibliotēku) 

 Priekuļu novada Mārsnēnu pamatskolas bibliotēka (grāmatu krājums pārcelts uz 

Liepas pamatskolas bibliotēku) 

 
 

 

 
 

 

 
 
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums reģionā kopā 
 2016 2017 2018 + vai - 
Kopā (EUR) 809643 819905 884002 +64097 
Pašvaldības finansējums 796715 806381 870472 +64091 
Citi ieņēmumi: 12928 13524 13530 +6 
t. sk. maksas pakalpojumi 4252 3956 3859 -97 
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi - - - - 
t. sk. VKKF finansējums 935 1120 1910 +790 

t. sk. citi piešķīrumi 7741 8448 7761 -687 
 

 
 

Bibliotēku izdevumi reģionā kopā 
 2016 2017 2018 + vai - 
Izdevumi kopā (EUR) 826173 821415 883292 +61877 
Darbinieku atalgojums (bruto) 425378 429061 466038 +36977 
Krājuma komplektēšana 84102 86899 82077 -4822 
 

 

 
Pagastu bibliotēku finansiālais nodrošinājums 
 2016 2017 2018 + vai - 
Kopā (EUR) 466534 480886 527264 +46378 
Pašvaldības finansējums 464513 479073 524349 +45276 
Citi ieņēmumi: 2021 1813 2915 +1102 
t. sk. maksas pakalpojumi 1468 1713 1395 -318 
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi - - - - 
t. sk. VKKF finansējums 390 - 1520 +1520 
t. sk. citi piešķīrumi 163 100 - - 
 

 
 
 
 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
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Pagastu bibliotēku izdevumi  
 2016 2017 2018 + vai - 
Izdevumi kopā (EUR) 478620 480705 526333 +45628 
Darbinieku atalgojums (bruto) 234606 231401 256837 +25436 
Krājuma komplektēšana 64029 62498 64550 +2052 

 
 

 
Cēsu Centrālās bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 
 2016 2017 2018 + vai - 
Kopā (EUR) 343109 339019 356738 +17719 
Pašvaldības finansējums 332202 327308 346123 +18815 
Citi ieņēmumi: 10907 11711 10615 -1096 
t. sk. maksas pakalpojumi 2784 2243 2464 +221 
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi - - - - 
t. sk. VKKF finansējums 545 1120 390 -730 
t. sk. citi piešķīrumi 7578 8348 7761 -587 
 

 
 

 
Cēsu Centrālās bibliotēkas izdevumi  
 2016 2017 2018 + vai - 
Izdevumi kopā (EUR) 347553 340710 356959 +16249 
Darbinieku atalgojums (bruto) 190772 197660 209201 +11541 
Krājuma komplektēšana 20073 18247 17527 -720 

 
 

 
 

 
 
 
3.1 Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 
 
Reģiona bibliotēkās notiek remontdarbi 
 

Bibliotēka Remontdarbi Piezīmes 

Priekuļu novada Liepas 
pagasta bibliotēka 

2018./2019. gadā notiek esošo 
bibliotēkas telpu remonts, kas 
paredz arī telpu 
paplašinājumu + jaunas 
mēbeles 

Telpas tiek remontētas 
pakāpeniski, bibliotēkai 
turpinot savu darbību.  
 

Telpu paplašinājums radīsies, 
pievienojot turpat jau esošu 
telpu, kuru līdz šim izmantoja 
Pestīšanas armija.  Budžets: 
Remonts kopā ar mēbelēm 
EUR 146.000  

 
Reģiona bibliotēkās plānotie remontdarbi 

Bibliotēka Plānotie darbi Piezīmes 

Cēsu novada Rīdzenes 
bibliotēka 

Bibliotēkas kosmētiskais 
remonts + jaunas mēbeles 

Darbi tiks veikti 2019. gada 1. 
pusgadā. Plānotais budžets 
kopā EUR 30.000 

Līgatnes novada Līgatnes 
pagasta bibliotēka 

Galveno ieejas durvju  
nomaiņa 

Plānotais budžets EUR 1.200  

Līgatnes novada Līgatnes 
pilsētas bibliotēka 

Telpu kosmētiskais remonts 
un mēbeles 

Plānotais budžets kopā EUR 
40.000 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
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Telpu paplašināšana reģiona bibliotēkās 

Bibliotēka Paplašinājums Piezīmes 

Priekuļu novada Priekuļu 
pagasta bibliotēka 

Klāt 1 telpa 

Bibliotēka atrodas Sabiedriskā 
centra ēkas 1. stāvā, klāt 
nākusi telpa 2. stāvā, kas ar 
bibliotēku savienota ar 
jaunizveidotām kāpnēm. 
Budžets EUR 20.000 

 
Reģiona bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

Bibliotēka Pārvietos Piezīmes 

Pārgaujas novada Raiskuma 
pagasta bibliotēka 

2018. gada nogalē sākās jauno 
telpu remonts blakus ēkā 1. 
stāvā, 2019. gadā tas tiks 
pabeigts un bibliotēka 
pārvietota  

Šobrīd bibliotēka atrodas 
pagastmājas 2. stāvā, ļoti 
mazās un bibliotēkai 
nepiemērotās telpās. Telpu 
pārvietošana ir ļoti 
nepieciešama. Jauno telpu 
remonts kopā ar mēbelēm 
izmaksā EUR 33.000 

 
3.2. Iekārtas, aprīkojums, situācijas raksturojums un vērtējums, nākotnes 
prognozes, atjaunināšanas iespējas  
 
 Datortehnika strauji noveco un nolietojas visās reģiona bibliotēkās. Atjaunošana 

notiek pakāpeniski un lēnām, jaunas datortehnikas iegādei pašvaldības katru gadu 

piešķir nelielu finansējumu. Kopā reģiona bibliotēkās iegādāti 10 jauni datori, 1 jauns 

printeris, 1 A3 formāta skeneris kā arī, protams, datoru austiņas, kuras vai nu 

pastāvīgi nolietojas, vai arī tām diemžēl “pieaug kājas”… 
 

Pagastu bibliotēkās 

 Pa 1 jaunam datoram iegādāts Vecpiebalgas novada Dzērbenes, Taurenes, 

Inešu, Kaives, Vecpiebalgas bibliotēkās, kā arī Cēsu novada Rāmuļu bibliotēkā 

 Pa 2 jauniem datoriem iegādāts Pārgaujas novada Raiskuma, Stalbes, 

Straupes bibliotēkās 

 Pa 1 jaunam krāsu printerim iegādāts Amatas novada Skujenes, Nītaures, 

Zaubes bibliotēkās 

 
Cēsu CB 

 Iegādāti 2 jauni datori novadpētniecības speciālistēm un 1 jauns A3 formāta 

skeneris,  3 jauni planšetdatori Bērnu apkalpošanas nodaļai 
 

Arī turpmākajos gados datortehnikas nomaiņa uz jauniem notiks tikai 
pakāpenisk 
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Tīkla ātrdarbība… 
 

              Interneta ātrums pēdējā laikā Cēsu CB ir problēma. Aizvien biežāk 

konstatējam, ka “internets velkas”. Veicam mērījumus un 30 Mbps vietā rādījums ir 

1,2,3 Mbps…. Pakalpojuma nodrošinātājs ir TELIA. Regulāri ziņojam par to, izsakām 

neapmierinātību gan telefoniski, gan rakstot, gan nosūtot uzņemtos rādījumus, 

rezultātā gandrīz vienmēr ir atbilde – no firmas puses viss esot kārtībā, taču ikreiz 

pēc zvana interneta ātrums ir normā. Turpmāk izskatīsim jautājumu par 

pakalpojuma sniedzēja nomaiņu. 

 

 
 
 
 

 
4.1.Personāla raksturojums  

 

          Bibliotēku darbinieki Cēsu reģiona bibliotēkās ir izglītoti, radoši un bibliotēku 

attīstību veicinoši. Ja analizējam darbinieku vecumu, tad jāsaka, lielākā grupa ir vecumā  

no 50 – 59 gadiem. Pieredzes bagāti, radoši, savas profesijas entuziasti  un – savu 

pensijas vecumu gaidoši… Gados jauno darbinieku maz, jo nav vakanču. 

 

 Reģiona bibliotēku darbinieki kopā 
 

 Darbinieku skaits 
 

Pavisam Pilna slodze 
Nepilna 
slodze 

A 1 2 3 

Darbinieku kopskaits 
(4000.r. = 4100.r. + 4200.r.) 

63 53 
 

10 
 

 
Bibliotekāro darbinieku kopskaits (4100.r. = 
4110.r. + 4120.r. + 4130.r. + 4140.r. + 4150.r.) 

53 45 8 

t.sk. sievietes 52 45 7 
t.sk. vīrieši 1  1 

no tiem ar bibliotekāro izglītību 20 20  

   t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie 
maģistri) 

1 1  

   t.sk. ar bakalaura grādu 6 6  
   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 
koledžas izglītību 

5 5  

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g) 7 7  
t.sk. ar  III profesionālo kvalifikācijas līmeni 1 1  
no tiem ar izglītību citās jomās 33 25 8 
   t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie 
maģistri) 

3 3  

   t.sk. ar bakalaura grādu 6 4 2 

 

4. Personāls 
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   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 
koledžas izglītību  

5 5  

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g.) 4 1 3 
no tiem zinātņu doktori    
no tiem ar vispārējo vidējo vai profesionālo 
izglītību 

15 12 3 

no tiem ar pamatizglītību    
 

Pārējo darbinieku kopskaits  
(4200.r. = 4210.r. + 4220.r. + 4230.r. + 4240.r. + 4250.r.) 

10 8 2 

t.sk. sievietes 6 6  
t.sk. vīrieši 4 2 2 

no tiem ar bibliotekāro izglītību 1 1  

   t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri)    
   t.sk. ar bakalaura grādu    
   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 
koledžas izglītību 

1 1  

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g)    
t.sk. ar  III profesionālo kvalifikācijas līmeni    
no tiem ar izglītību citās jomās 9 7 2 
   t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri)    
   t.sk. ar bakalaura grādu    
   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 
koledžas izglītību  

2 1 1 

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g.)    
no tiem zinātņu doktori    
no tiem ar vispārējo vidējo vai profesionālo 
izglītību 

7 6 1 

no tiem ar pamatizglītību    
 

  
Papildu bibliotekārā izglītība un kvalifikācija 
 
Profesionālā pilnveide (no 160 h )  2 
 
 
  Reģiona bibliotekārie darbinieki pa vecuma grupām  
Dalījums 
pa 
vecuma 
grupām 

 

< 20 

 

20-29 

 

30-39 

 

40-49 

 

50-59 

 

60-69 

 

70-79 

 

>= 80 

Skaits  5 7 4 22 13 1  
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 Cēsu CB darbinieki 
 Darbinieku skaits 
 Pavisam Pilna 

slodze 
Nepilna 
slodze 

A 1 2 3 

Darbinieku kopskaits 
(4000.r. = 4100.r. + 4200.r.) 

24 23 
 

1 

 
Bibliotekāro darbinieku kopskaits (4100.r. = 
4110.r. + 4120.r. + 4130.r. + 4140.r. + 4150.r.) 

16 16  

t.sk. sievietes 16 16  
t.sk. vīrieši    

no tiem ar bibliotekāro izglītību 13 13  

   t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri) 1 1  
   t.sk. ar bakalaura grādu 4 4  
   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 
koledžas izglītību 

3 3  

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g) 5 5  
t.sk. ar  III profesionālo kvalifikācijas līmeni    
no tiem ar izglītību citās jomās 3 3  
   t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri)    
   t.sk. ar bakalaura grādu 2 2  
   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 
koledžas izglītību  

1 1  

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g.)    
no tiem zinātņu doktori    
no tiem ar vispārējo vidējo vai profesionālo 
izglītību 

   

no tiem ar pamatizglītību    
 

Pārējo darbinieku kopskaits (4200.r. = 4210.r. + 
4220.r. + 4230.r. + 4240.r. + 4250.r.) 

8 7 
 

1 

t.sk. sievietes 5 5  
t.sk. vīrieši 3 2 1 

no tiem ar bibliotekāro izglītību 1 1  

   t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie 
maģistri) 

   

   t.sk. ar bakalaura grādu    
   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 
koledžas izglītību 

1 1  

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g)    
t.sk. ar  III profesionālo kvalifikācijas līmeni    
no tiem ar izglītību citās jomās 7 6 1 
   t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri)    
   t.sk. ar bakalaura grādu    
   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 
koledžas izglītību  

2 1 1 

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g.)    
no tiem zinātņu doktori    
no tiem ar vispārējo vidējo vai profesionālo 
izglītību 

5 5  

no tiem ar pamatizglītību    



Cē su  Ce nt rālās  bibliotē ka s gada  pā rskats   pa r d arbu 2018 .  g adā  

 
 

15 

 
 

 
  Cēsu CB bibliotekārie darbinieki pa vecuma grupām 
Dalījums 
pa 
vecuma 
grupām 

 
< 20 

 
20-29 

 
30-39 

 
40-49 

 
50-59 

 
60-69 

 
70-79 

 
>= 80 

Skaits  1 4 1 7 3   

 
 

4.2.  Tālākizglītība reģiona bibliotēkās 
 

Atskaites gadā 37 pagastu bibliotēku darbinieki un 16 Cēsu CB darbinieki 
pilnveidojuši savu profesionālo izglītību dažādos profesionālajos kursos. 

  

 Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkas vadītāja mācās Latvijas 
Kultūras koledžā Bibliotēku specialitātes nodaļā 
 
 

 Raunas novada Drustu pagasta bibliotēkas vadītāja nokārtoja Profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenu LNB Kompetenču centrā un ieguva 3. kvalifikācijas 
līmeni “Bibliotekārs” 
 

 Raunas novada Rozes bibliotēkas un Līgatnes novada Līgatnes pagasta 
bibliotēkas vadītājas mācās LNB kompetenču centra profesionālās 
tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības” 960 stundu programmā  

 
 
4.3. Personāla mainība reģiona bibliotēkās 

 

        Darbinieku maiņa notikusi 2 pagastu bibliotēkās – Līgatnes novada Līgatnes 

pagastā un Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā. Abos gadījumos iepriekšējās bibliotēku 

vadītājas devušās pensijā. 

Cēsu CB darbinieku maiņa aizvadītajā gadā nav notikusi. 

 

 

 
 
 

 
 
5.1. Galvenie rādītāji 

 

         Īpaša analīze pie statistikas rādītājiem nav nepieciešama. Lielu pārsteigumu vai 

neskaidrību skaitļos nav, ir nelieli plusi, ir nelieli mīnusi, visumā – viss ir normāli, ņemot 

vērā to, ka iedzīvotāju skaits Latvijā joprojām samazinās. Un Cēsu reģions nav izņēmums. 

Pakalpojumu piedāvājums no bibliotēku puses ir plašs un kvalitatīvs. 

  

 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
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 Reģiona bibliotēku pamatrādītāji 
 

 2016 2017 2018 + vai - 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 14227 13721 13528 -193 -1,4 
t. sk. bērni 4688 4480 4326 -154 -3,4 

Bibliotēkas 
apmeklējums 

172578 152729 153733 +1004 +0,6 

t. sk. bērni 50657 41984 40490 -1494 -3,6 
Virtuālais 
apmeklējums 

77802 67267 27212 -40055 -59,6* 

Izsniegums kopā 307122 299686 289930 -9756 -3,3 
t. sk. grāmatas 183769 181531 176926 -4605 -2,6 

t. sk. periodiskie 
izdevumi 

110521 108564 104063 -4501 -4,2 

t. sk. bērniem 43756 40214 36239 -3975 -9,9 

Bibliotekārais 
aptvērums % no iedz. 
skaita pagastā, 
pilsētā, reģionā   

28,2 27,9 27,9  +,- 

t. sk. bērni līdz 18 g. 54,6 52,3 49,5  -2,8 
Iedzīvotāju skaits 50363 49127 48431 -696 -1, 5 

 
 
 
 Pagastu bibliotēku  pamatrādītāji 

 2016 2017 2018 + vai - 
% salīdzinot 
ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 8505 7971 7728 -243 -3,1 
t. sk. bērni 2692 2456 2302 -154 -6,3 

Bibliotēkas 
apmeklējums 

106447 88269 88509 +240 
+0,3 

t. sk. bērni 31720 23379 22420 -959 -4,2 
Virtuālais 
apmeklējums 

27355 11579 6996 -4583 
-39,6* 

Izsniegums kopā 157362 157364 152399 -4965 -3,2 
t. sk. grāmatas 84169 83244 81415 -1829 -2,2 

t. sk. periodiskie 
izdevumi 

71767 73413 70409 -3004 
-4,1 

t. sk. bērniem 16281 15441 12613 -2828 -18,3 
Bibliotekārais 
aptvērums % no iedz. 
skaita pagastā, 
pilsētā, reģionā    

25,3 24,4 24,2  

-0,2 

t. sk. bērni līdz 18 g. 48,2 44,5 40,8  -2,1 
Iedzīvotāju skaits 33622 32621  31943 -678 -2,1 

 
 Cēsu CB pamatrādītāji 

 2016 2017 2018 + vai - 
% salīdzinot 
ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 5722 5750 5800 +50 +0,9 
t. sk. bērni 1996 2024 2039 +15 +0,7 

Bibliotēkas 
apmeklējums 

66131 64460 65224 +764 +1,2 

t. sk. bērni 18937 18605 18070 -535 -2,9 
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Virtuālais 
apmeklējums 

50447 55688 20216 -35472 -63,7* 

Izsniegums kopā 149760 142322 137531 -4791 -3,4 
t. sk. grāmatas 99600 98287 95511 -2776 -2,9 

t. sk. periodiskie 
izdevumi 

38754 35151 33654 -1497 -4,3 

t. sk. bērniem 27475 24773 23626 -1147 -4,7 
Bibliotekārais 
aptvērums % no 
iedz. skaita pagastā, 
pilsētā, reģionā    

34.1 34.8 35,2  +0,4 

t. sk. bērni līdz 18 g. 66,7 64,6 65,6  +1 
Iedzīvotāju skaits 16741 16506 16488 -18 -0,2 

Vidējais vienas dienas apmeklējums 2018. gadā bijis: 225 
 
 

 

* Virtuālajā apmeklējumā lieli mīnusi tāpēc, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kopkataloga 
skatījumi netiek vairs statistikā uzrādīti 

 
Starpbibliotēku abonements (SBA) 
 

SBA Cēsu CB  
SBA 2016 2017 2018 + vai - 
No citām Latvijas bibliotēkām 
saņemto dokumentu skaits 

80 52 40 - 12 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 
nosūtīto dokumentu skaits 

480 526 735 +209 

 

SBA Pagastu bibliotēkās 

SBA 
2016 2017 2018 + vai - 

No citām Latvijas bibliotēkām 
saņemto dokumentu skaits 1295 1276 1451 + 175 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 
nosūtīto dokumentu skaits 

1078 504 737 + 231 

 

SBA Reģiona bibliotēkās kopā 

SBA 
2016 2017 2018 + vai - 

No citām Latvijas bibliotēkām 
saņemto dokumentu skaits 

1375 1328 1491 + 163 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 
nosūtīto dokumentu skaits 

1558 1030 1472 + 442 

 
 

5.2. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 
 
 

 Cēsu CB tiek turpināts pakalpojums – grāmatu piegāde  mājās cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem. Joprojām pieprasījums pēc šī pakalpojuma nav liels – vidēji 4 

cilvēki gadā. 
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Bibliotēka joprojām turpina organizēt un vadīt iedzīvotājiem apmācības “Interneta 

ABC”. Sakarā ar to, ka iedzīvotājiem nākas un nāksies daudzas sociālās lietas kārtot tikai 

interneta vidē, cilvēki, kuriem līdz šim nebija datorlietošanas prasmes nepieciešamas, nu 

ir spiesti tās apgūt, tāpēc bibliotēkas apmācību apmeklētāju skaits nesarūk – tas 

joprojām ir liels. Aizvadītajā gadā bibliotēkā kursus apmeklējuši 62 cēsnieki, pamatā – 

pensijas vecuma cilvēki. Ik dienu tiek sniegtas individuālās konsultācijas interneta 

lietošanā, taču tās netiek uzskaitītas. 

         Liels ir arī bibliotekāru kā “digitālo aģentu” sniegto pakalpojumu skaits apmeklētājiem. 

Uzskaite netiek veikta, taču pieprasījums pēc šiem pakalpojumiem tikai pieaug.  

         Bibliotēka pilsētā darbojas  arī kā Cēsu Tūrisma Informācijas Centra informācijas 

(TIC) punktu. Bibliotēkas darbinieki informē pilsētas viesus par tiem interesējošiem apskates 

objektiem pilsētā un apkārtnē. Viesiem tiek piedāvāti uzziņu materiāli par Cēsīm un tuvākās 

apkārtnes tūrisma objektiem. Katru mēnesi rakstam arī atskaites iesniegšanai TIC. 

         Pārskata periodā nekādas jaunas darba formas lietotāju apkalpošanā ieviesuši reģionā 

neesam, tāpēc neatkārtosim iepriekšējos gados jau aprakstīto. 
 
 

 

 

5.3. Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to 
rezultāti, jaunu lasītāju piesaiste 

 
Cēsu CB 

 Lai izzinātu sabiedrības viedokli par bibliotēku, iepriekšējos gados esam 

rīkojuši gan lasītāju aptaujas bibliotēkas mājas lapā, gan izplatījuši aptaujas lapas uz 

vietas bibliotēkā, gan lūguši jauniešus, kuri vasarās strādāja bibliotēkā, izteikt 

rakstiski viedokli par bibliotēku, tās stiprajām un vājajām pusēm, izsakot savus 

ierosinājumus, viss ir bijis, daudzi apmeklētāju ierosinājumi ir arī ņemti vērā, daži 

atlikti uz priekšdienām. Ar bibliotēkas apmeklētājiem ikdienā komunicējam 

savstarpējās sarunās, tā saņemot arī labus 

priekšlikumus vai pelnītus aizrādījumus, ko 

nereti ņemam vērā. 

Aizvadītajā gadā vairs aptaujas neesam 

rīkojuši, taču bibliotēkas 1. stāvā 

apmeklētājiem redzamā un pieejamā vietā 

atrodas “Ierosinājumu” kastīte, kurā šad tad 

arī ierosinājumi vai atsauksmes tiek 

ieliktas. Daži piemēri: 
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Kopš Cēsīs atvērta renovētā bibliotēkas ēka, par bibliotēkas lietotāju trūkumu sūdzēties 

nav iemesla, gluži otrādi – to paliek ar katru gadu aizvien vairāk.  

Visu bibliotēkas darbinieku profesionālās un dabas dotās radošās un mazāk 

radošās prasmes tiek attīstītas un ar labiem rezultātiem pielietotas bibliotēkas 

izaugsmei, attīstībai un lasītāju piesaistīšanai. 

 
5.4.  Ārējie apkalpošanas punkti 

 
 Cēsu CB – 1 ārējās apkalpošanas punkts 
 
 Veco ļaužu pansionāts 
 

 Jau daudzus gadus vienu reizi mēnesī pirmdienās konkrētā pulksteņlaikā 

bibliotēkas darbinieki brauc uz Cēsu veco ļaužu pansionātu un pieved lasošajiem 

pansionāta iemītniekiem grāmatas. Tīri tehniski tas notiek tā: grāmatas tiek saliktas 

ratiņos un, apmeklējot visas istabiņas, kur ir lasītgribošie cilvēki, uz vietas grāmatas tiek 

izsniegtas, izlasītās saņemtas atpakaļ, turpat arī līdzpaņemtajā klēpjdatorā BIS ALISē viss 

tiek pierakstīts un atrakstīts. Ir sniegtas uz vietas arī individuālās konsultācijas 

vecļaudīm datorlietošanā, mobilo ierīču lietošanā, interneta tīkla lietošanā. Gadā 

reģistrēti 22 aktīvie  lasītāji. 

 
Reģiona pagastos kopā – 5 ārējās apkalpošanas punkti  
 

 Pārgaujas novada Stalbes bibliotēkai – ārējās apkalpošanas punkts apdzīvotā 
vietā Rozula, bijušajā kluba ēkā, 1 x nedēļā, trešdienās. Tiek mainītas grāmatas, 
žurnāli. 
 

 Pārgaujas novada Raiskuma bibliotēkai – ārējās apkalpošanas punkts  apdzīvotā 
vietā Kūdums, bijušajā kluba ēkā, 1 x mēnesī, trešdienā. Tiek mainītas grāmatas, 
žurnāli. Tiek pienestas grāmatas arī uz mājām. 
 
 

 Priekuļu novada Veselavas bibliotēkai – ārējās apkalpošanas punkts  medpunktā, 
kas atrodas pagasta centrā, 1 x nedēļā, trešdienās. Tiek mainītas grāmatas, 
žurnāli. Tiek pienestas grāmatas arī uz mājām. 
 

 Raunas novada Drustu pagasta Gatartas bibliotēkai – ārējās apkalpošanas punkts 
Gatartas veco ļaužu pansionātā, 1 x mēnesī, trešdienā. Tiek mainītas grāmatas, 
žurnāli. Tiek pienestas grāmatas arī uz mājām. 

 

 Amatas novada Skujenes pagasta bibliotēkai – ārējās apkalpošanas punkts 
Sērmūkšu veco ļaužu pansionātā, 1 x nedēļā, trešdienās. Tiek mainītas grāmatas, 
žurnāli. Tiek pienestas grāmatas arī uz mājām. 
 

Secinājums un pārdomas: Pamatā ārējās apkalpošanas punktos grāmatu lasītāji ir 

vecļaudis, kuri dzīvo vai nu pagastu nostūros, vai pansionātos. Cik ilgi pagastu 
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nostūros šie ļaudis vēl būs? Reģionālās reformas nomaina viena otru, bet ir skaidrs, 

ka par cilvēkiem un valsts attīstību, par lauku attīstību īsti nedomā neviens. Skumji.  

 
 

 

5.5. Cēsu CB  Eiropas Savienības informācijas punkta (ESIP) darbs  
 
 

Eiropas Savienības informācijas punkts Cēsu Centrālajā bibliotēkā piedāvā sekojošus 
pakalpojumus: 
 

 Uzziņas par Eiropas Savienību 

 Informatīvus materiālus par ES 

 Individuālas konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības 
jautājumos 
 

 Darba piedāvājumu datu bāzi 

 Informāciju par iespējām mācīties Eiropas Savienību valstu augstskolās 

 Sagatavo informāciju par ES  aktualitātēm, ievietošanai bibliotēkas mājas lapā  
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2018. gadā bibliotēkā rīkotas sekojošas aktivitātes: 
 
NR. AKTIVITĀTES 

NOSAUKUMS 
AKTIVITĀTES APRAKSTS PIELIKUMA NR. 

1. Eiropas dienā  Cēsu 
ESIP piedalījās 
Atvērto durvju dienu 
projektā un uzņēma 
viesus – Gulbenes 
reģiona pagastu 
bibliotēku 
darbiniekus. 
 
 
 

 

9.05.2018. 
Ekskursijas laikā viesi tika iepazīstināti 
ar bibliotēkas vēsturi, darba specifiku un 
rekonstruētajām telpām. 
Dalībnieku skaits 20  

 

2. Tikšanās ar EP 
deputāti Profesori  
Inesi Vaideri 

 26. 10.2018. 
 
Eiropas Parlamenta deputāte Prof. 
Inese Vaidere interesentiem skaidroja 
aktuālus jautājumus, kas ietver darbu 
Eiropas Parlamentā, preču duālās 
kvalitātes pētniecību, Apvienotās 
Karalistes izstāšanās procesa gaitu no ES 
un jauno daudzgadu budžetu. 
  
Tikšanās laikā iedzīvotāji Prof. Inesei 
Vaiderei uzdeva arī sev interesējošus 
jautājumus, piemēram, par 
struktūrfondu pieejamību turpmāk un 
par šobrīd zīmīgiem notikumiem Latvijā. 
 Dalībnieku skaits 25 
 

 

 

3. Izstāde: “Austrija – 
ES Padomes 
prezidentvalsts” 
 

 
01.10.2018.- 31.10.2018. 
 
Periodikas lasītava 
 

 

4. Interaktīvs 
informācijas stends 
- Eiropas 
Savienības fondi 
 
 

01.10.2018. - 08.10.2018. 
 
Cēsu Centrālā bibliotēka 
 
Interesenti varēja saņemt informāciju 
par to, kas ir Eiropas Savienības Fondi 
un kas, ar to palīdzību, līdz šim ir 
sasniegts. Noskatīties informatīvus 
video, izlasīt informāciju, kā arī 
aizpildīt atraktīvu anketu.  
Stendu veidoja Latvijas Republikas 
Finanšu ministrija  Eiropas Savienības 
Fondu kampaņas #ESparTeviietvaros 

 

Visa gada garumā ESIP gatavojis aktuālus materiālus ievietošanai bibliotēkas mājas lapā 
 

Pieaugusi ESIP punkta atpazīstamība Cēsu pilsētā un novadā 
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5.6. Bibliotēkas izglītojošā darbība  

 

Cēsu CB 

 Bibliotēka joprojām turpina organizēt un vadīt iedzīvotājiem apmācības 

“Interneta ABC”. Sakarā ar to, ka iedzīvotājiem nākas un nāksies daudzas sociālās lietas 

kārtot tikai interneta vidē, cilvēki, kuriem līdz šim nebija datorlietošanas prasmes 

nepieciešamas, nu ir spiesti tās apgūt, tāpēc bibliotēkas apmācību apmeklētāju skaits 

nesarūk – tas joprojām ir liels. Aizvadītajā gadā bibliotēkā kursus apmeklējuši 62 

cēsnieki, pamatā – pensijas vecuma cilvēki.  

Katru gadu Digitālajā nedēļā, kas notiek februārī vai martā, bibliotēka rīko izglītojoši 

praktiskus pasākumus iedzīvotājiem par dažādām nepieciešamajām iemaņām – 

mobilajām aplikācijām, to ievietošanu mobilajās ierīcēs un to izmantošanu, banku 

norēķinu iespējām interneta vidē u.c. 

Katru dienu bibliotēkas darbinieki kā “digitālie aģenti” konsultē un nereti arī apmāca 

apmeklētājus par dažādiem mobilo un interneta lietotņu izmantošanas jautājumiem. 

 

 
5.7. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

 
 BIS ALISE izmantošana 

Reģions/ 
Pilsēta/ 
Novads 

Bibliotēku 
skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem 
Autorizēti 
lietotāji 
(2018) 

Pasūtīts 
(Web) 
eksemplāru 
(2018) Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Cēsu 
Centrālā 
bibliotēka 

57 
29 – 
pašvaldību 
publiskās,                      
28 - izglītības 
iestāžu 

55 
29 – 
pašvaldību 
publiskās,             
26 – izglītības 
iestāžu 

Jā Jā Jā 1454 
 
 

2489 

 
Cēsu reģiona kopkatalogā kopējais ierakstu skaits elektroniskajā katalogā ir 77897. 

Elektroniskajā kopkatalogā 2018.gadā ievadīti 2262 ieraksti.  

2018. gadā no 57 reģiona bibliotēkām BIS ALISE strādā 55 bibliotēkas (29 

publiskās bibliotēkas un 26 izglītības iestāžu bibliotēkas). Atskaites periodā 

reorganizētas 3 skolas un to bibliotēkas - Priekuļu novada Mārsnēnu pamatskola – 

reorganizēta un bibliotēkas krājums nodots Priekuļu novada Liepas pamatskolas 

bibliotēkai, Vecpiebalga novada Inešu pamatskola – reorganizēta un bibliotēkas krājums 
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nodots Vecpiebalgas vidusskolas bibliotēkai, Vecpiebalgas novada Taurenes pamatskola 

apvienota ar  Dzērbenes vispārizglītojošo un mūzikas pamatskolu – izveidojot 

Vecpiebalgas pamatskolu. Rezultātā no 31 izglītības iestāžu bibliotēkām palikušas 28. 

Bibliotēkas lieto visus sistēmā pieejamos moduļus. Katra bibliotēka regulāri 

papildina elektronisko kopkatalogu ar jauniem datiem, veicot ienākušo resursu apstrādi. 

2018.gadā tika organizēti BIS ALISE vienas dienas izbraukuma kursi skolu un 

pagastu bibliotēku darbiniekiem, kuros tie  nostiprināja zināšanas sistēmas lietošanā. 

Bibliotēkas lietotāji aktīvi izmanto elektroniskā kataloga piedāvātās iespējas 

rezervēt jaunākās grāmatas, kā arī iepazīties ar jaunumu sarakstu. Aktīvi tiek izmantots 

pakalpojums E-katalogs mobilajās ierīcēs. 

 
 

 
 
 

 
 

 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija  

2018. gadā krājuma organizācija tika veikta saskaņā ar “Cēsu Centrālās bibliotēkas 

krājuma attīstības politiku 2016. -2020. gadam”. 

Pārskata periodā krājuma komplektēšanas prioritātes Bibliotēkā noteica lietotāju 

pieprasījums, tādēļ 2018. gadā lielāka uzmanība tika pievērsta: 

 Izdevumiem bērniem un jauniešiem, 

 Nozaru literatūrai studiju atbalstam (pedagoģija, psiholoģija, vēsture, 
ekonomika), 
 

 Daiļliteratūrai, 

 Kultūrvēsturiska satura izdevumiem. 

Noslēdzot 2018.gadu, Cēsu reģiona publiskajās bibliotēkās kopējo krājumu 

veidoja 280 905 informācijas resursi par summu 1 009 196,70 EUR. Salīdzinot ar 

krājuma apjomu gada sākumā, tas palielinājies par 3595 vienībām.  

Visvairāk kopkrājumā ir grāmatu (243 489 eks. - 87%), bet to veido arī 

seriālizdevumi (žurnāli, avīzes) (35 300 eks. - 13%), spēles (838 eks. - 0,29%), 

audiovizuālie materiāli (627 eks. - 0,22%), elektroniskie resursi (131 eks. - 0.04%), 

nošizdevumi (320 eks. - 0.11%), kartogrāfiskie dokumenti (136 eks. - 0.04%), 

attēlizdevumi (44 eks. - 0.01%) un nepublicētie materiāli (20 eks. - 0,007%). 

 

6. Krājums 
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6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 
 
 Cēsu CB 

 2016 2017 2018 
Pašvaldības finansējums 
krājuma komplektēšanai 

14406 17981 17527 

t. sk. grāmatām 19441 14452 13843 
       t. sk. bērnu grāmatām 4172 3807 4747 
t. sk. periodiskajiem izdevumiem 3781 3529 3684 
Finansējums krājumam uz 1 
iedz.     

1,37 1,47 1,34 - Cēsis 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai kopā 

20073 24401 22199 

 
6.3. Rekataloģizācija  

 

Rekataloģizācija Cēsu reģiona publiskajās bibliotēkās tika pabeigta 2014. gadā. 

Skolu bibliotēkas rekataloģizācijas process vēl turpinās 10 izglītības iestāžu 

bibliotēkās. Skolu bibliotekāriem ir vāja motivācija un zems atalgojums, lai 

pilnvērtīgi veiktu rekataloģizācijas procesu. Grūtības sagādā arī skolu reorganizācija, 

tiek likvidētas tās bibliotēkas, kurās process ir pabeigts un veiksmīgi uzsākta 

lietotāju automatizēta apkalpošana. Visbiežāk šie reorganizēto bibliotēku krājumi 

tiek pievienoti bibliotēkām, kuru krājumi nav rekataloģizēti un bibliotekāram ir ļoti 

maza slodze, līdz ar to paredzama bibliotēkas darbības mazināšanās. 

 

Skolu krājums un rekataloģizācijas gaita 2018. gadā 

 

Bibliotēkas 

Alise  

Krājum

s 

Elektroniskai

s 

kopkatalogs 

 

% + - 

Amatas novada Amatas pamatskola +  6442 3323 51,5 

Amatas novada Drabešu Jaunās pamatskolas 
bibliotēka 

+  9860 8413 85,3 

Amatas novada Skujenes pamatskolas 
bibliotēka 

+  6809 4390 64,4 

Amatas novada Nītaures vidusskolas bibliotēka  +  8647 3793 43,8 

Amatas novada Zaubes pamatskolas bibliotēka +  5491 1 0,01 

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas 
bibliotēka 

+  
16914 4941 29,0 
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Cēsu novada Cēsu pilsētas Pastariņa 
sākumskolas bibliotēka 

+  11030 11030 100 

Cēsu novada Rāmuļu pamatskolas bibliotēka +  3223 3223 100 

Cēsu novada Cēsu 1. pamatskolas bibliotēka +  11950 11950 100 

Cēsu novada Cēsu 2. pamatskolas bibliotēka +  15565 15565 100 

Cēsu novada Cēsu pilsētas vidusskolas 
bibliotēka 

+  
24170 24170 100 

Cēsu novada Cēsu internātpamatskolas - 
rehabilitācijas centra bibliotēka 

+  10354 10354 100 

Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskola  +  4772 4772 100 

Cēsu novada Cēsu Valsts ģimnāzijas bibliotēka +  18492 18492 100 

Cēsu novada Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas bibliotēka 

+  26554 26554 100 

Cēsu novada Līvu sākumskolas bibliotēka +  4770 4770 100 

Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas 
vidusskolas bibliotēka 

+  11796 11796 100 

Līgatnes novada vidusskolas bibliotēka Cita BIS 23404   

Pārgaujas novada Raiskuma speciālās 
internātpamatskolas-rehabilitācijas centra 
bibliotēka 

+  
18632 6197 33,2 

Pārgaujas novada Stalbes vidusskolas 
bibliotēka 

+  5791 5791 100 

Pārgaujas novada Straupes pamatskolas 
bibliotēka 

+  
2909 2909 100 

Priekuļu novada Liepas pamatskolas bibliotēka +  10440 10440 100 

Priekuļu novada Priekuļu vidusskolas 
bibliotēka 

+  
11940 11940 100 

Priekuļu tehnikuma bibliotēka +  26028 26028 100 

Raunas novada Drustu pamatskolas bibliotēka  - 1010   

Raunas novada Raunas vidusskolas bibliotēka +  10770 3820 35,4 

Vecpiebalgas novada pamatskola +  6421 1 0 

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas vidusskolas 
bibliotēka 

+  
8756 8231 94,0 

Kopā: 26 2 
316 

131 
242 894 76,8 
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6.4. Krājuma pārbaudes (inventarizācijas) 
 

Plānotās krājumu inventarizācijas pārskata periodā tika veikta 6 bibliotēkās: 3 pagastu 

bibliotēkās (Vecpiebalgas, Priekuļu un Līgatnes) un 3 izglītības iestāžu bibliotēkās (Inešu, 

Mārsnēnu, Vecpiebalgas).  

Inventarizācijas procesā veiktas šādas darbības:  

 plauktā esošo eksemplāru svītrkodu skenēšana failos;  

 inventarizācijas datu apstrāde BIS ALISE;  

 inventarizācijas datu apkopošana. 

Secinājumi: Kopš ieviesta BIS ALISE, inventarizācijas notiek regulāri un raiti. Krājumi ir 

sakārtoti atbilstoši MK noteikumiem un SUG (Summārā uzskaite) atbilstoši grāmatvedības 

prasībām, inventarizācijas rezultātā atklātās nepilnības tiek novērstas.  

 

6.5. Krājuma rādītāji 
  
 Cēsu CB 

 2016 2017 2018 
Jaunieguvumi kopā 4001 4028 3695 

t. sk. grāmatas 2542 2605 2306 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 514 634 460 

t. sk. bērniem 795 869 1221 

Izslēgtie dokumenti 2221 1664 1715 

Krājuma kopskaits 67402 69766 71746 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,67 1,60 1,52 

Periodisko izdevumu apgrozība 5,88 4,86 4,19 

 

Pēdējos trīs gados pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai ir 

stabils, un tas ir pietiekošs nodrošinot grāmatu iegādi, neskatoties uz to nemitīgo 

cenu pieaugumu. Ar katru gadu finansējums bērnu literatūras krājumam pieaug 

salīdzinot ar kopējo finansējumu krājumam, 2016. gadā tas bija 28%, 2017. gadā - 21% 

un 2018. gadā - 27% no kopīgā finansējuma.  
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Finansējums krājumam 

 
 

  17. oktobrī Cēsīs notika bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 17. konference par 

visai neparastu tematu – “Bibliotēkas = ludotēkas?”. Šajā konferencē BRAIN GAMES – 

vadošā galda spēļu uzņēmuma Baltijā darbinieki sniedza lekciju un arī katrai Vidzemes 

bibliotēkai uzdāvināja desmit jaunas galda spēles. 2018. gadā bērnu literatūras nodaļa 

tikusi pie 42 jaunām galda spēlēm.  

Cēsu Centrālās bibliotēkas krājums 2018. gadā tika papildināts ar 3695 jauniem 

izdevumiem, no kuriem 2306 bija grāmatas, 1318 seriālizdevumi, 18 audiovizuālie 

dokumenti, 5 nošu dokumenti, 3 elektroniskie dokumenti, 2 kartogrāfiskie dokumenti, 

43 galda spēles. 

Ievērojami samazinājies izslēgto resursu skaits, kas norāda uz to, ka krājums 

iepriekšējos gados maksimāli attīrīts no neaktuāliem izdevumiem. Izslēgti 1715 

eksemplāri. Strādājot pie krājuma fiziskās kvalitātes uzlabošanas, daļa, fiziski nolietotas 

grāmatas norakstītas, daļa - samainītas pret identiskām, labākā stāvoklī esošām 

grāmatām, kuras iegūtas no lasītājiem. 

 
 

6.6 . Darbs ar parādniekiem  
 
1. Parādniekiem regulāri tiek izsūtīti atgādinājumi uz e-pastiem  BIS Alisē 

2. Individuālie telefoniskie atgādinājumi 

3. Katra mēneša pirmajā piektdienā kavējuma  naudas no parādniekiem netiek 
iekasētas 

4. Ja parādnieks nereaģē ne uz vienu bibliotēkas lūgumu, uzaicinājumu vai 
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brīdinājumu – viņš tiek atskaitīts no bibliotēkas lietotāju saraksta , grāmatas – 
norakstītas. 
 

Pēc nosūtītajiem atgādinājumiem visbiežāk cilvēki 1) lūdz lietošanas termiņa 

pagarinājumu, 2) apsolās parādu atnest ….dienā . 
 

Secinājums: Lai arī šis darbs ar parādniekiem ikdienā tiek darīts, tomēr 

nevarētu teikt, ka tas ir ļoti rezultatīvs. Daudz, pārāk daudz bezatbildīgu 

cilvēku izmanto bibliotēkas bezmaksas pakalpojumus.  
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  7.1. Darbs ar bērniem un jauniešiem Cēsu reģionā   
 
 Cēsu Centrālā bibliotēka ir reģiona galvenā bibliotēka 8 novadu publiskajām 

bibliotēkām. Darbs ar bērniem notiek ciešā sadarbībā ar Bērnu apkalpošanas nodaļu, 

sniedzot konsultatīvo un metodisko palīdzību 28 pašvaldību pagastu publiskajām 

bibliotēkām un 28 izglītības iestāžu bibliotēkām. Diemžēl, salīdzinot datus ar 2017. gadu, 

trīs izglītības iestādes ir slēgtas, tādējādi samazinot arī skolu bibliotēku skaitu.  

2018. gadā Cēsu Centrālajā bibliotēkā organizēti pavisam 7 semināri skolu un publisko 

bibliotēku darbiniekiem. Īpaši jāatzīmē Nacionālās skaļās lasīšanas seminārs, kura 

laikā bibliotēku darbinieki varēja saņemt izsmeļošu informāciju par lasīšanas 

veicināšanas programmām dažāda vecuma bērniem.  

Līdz šim vislielāko popularitāti guvusi “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 2018. gadā 

tajā iesaistījušās 18 publiskās un 7 skolu bibliotēkas no Cēsu reģiona, programmai 

piesaistot ~ 800 dalībnieku. 

Vērojot kolēģu pieaugošo interesi, droši varam secināt, ka turpmākajos gados bibliotēkas 

aktīvi iesaistīsies arī programmās “Grāmatu starts” un “Nacionālajās skaļās lasīšanas 

sacensības”. 

 Situācija pagastos nav pārāk iepriecinoša, jo turpinās jau ierastā tendence - 

iedzīvotāju skaita samazināšanās. Neizbēgami – šī tendence ietekmē arī bibliotēku 

apmeklētāju skaitu. 2018. gadā pagastu bibliotēkās lasītāji – bērni līdz 18 gadu vecumam 

- bija 30% no kopējā lasītāju skaita.  

 Lai piesaistītu un nezaudētu bērnu interesi par bibliotēkām, darbiniekiem jābūt 

kompetentiem, radošiem, saprotošiem un atsaucīgiem. Neapšaubāmi - viens no 

svarīgākajiem faktoriem ir krājuma aktualitāte, tā regulāra papildināšana un 

atjaunošana. 2018. gadā vidēji uz vienu lasītāju – bērnu pagastu bibliotēkās iegādātas 0,8 

grāmatas, jeb 29% no kopējā jaunieguvumu skaita. Bibliotekāri organizējuši 

daudzveidīgus pasākumus, no kuru kopskaita 57% tikuši organizēti bērnu auditorijai. 

 
Kā pagastu bibliotēku darbinieki uzrunā un piesaista bērnu auditoriju iesaistīties 

piedāvātajās aktivitātēs? 
 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
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Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka: 
 regulārs un daudzveidīgs pasākumu klāsts (tikšanās ar grāmatu autoriem, 

radošās darbnīcas, lasīšanas veicināšanas programmas un kino vakari). 
 

Cēsu novada Vaives pagasta Rāmuļu  bibliotēka: 
 bibliotekārās stundas ar skaļās lasīšanas vingrinājumiem lasītprasmes 

attīstīšanai. 
 

Amatas novada Nītaures pagasta bibliotēka: 
 sadarbība ar vietējo skolu un bērnudārzu, kuru organizētajos pasākumos 

līdzdarbojas arī bibliotēka. 
 

Amatas novada Līvu bibliotēka: 
 lasītveicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” tiek realizēta 

ciešā sadarbībā ar bērnudārza vecākās grupas vecākiem un audzinātājiem. 
 

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta bibliotēka: 

 tiek attīstītas skolēnu datorprasmes un informācijas meklēšana interneta 

resursos, un datu bāzēs. Ar sākumskolas skolēniem tiek runāts par drošību 

interneta vidē, ar vidusskolēniem – meklētas atbildes datu bāzēs. 

 skolēni tiek uzrunāti un iesaistīti arī citu iestāžu un organizāciju rīkotajās 

programmās un konkursos (“Meklējiet jūras ābeci bibliotēkā”, “Vidzemes 

patriotiskās dzejas konkurss” u.c.) 
 

Līgatnes novada Līgatnes pilsētas bibliotēka: 
 alternatīvi pasākumi mērķauditorijas piesaistei. Konkursi (fotokonkurss 

“Savādāka vieta, kur lasīt”, “Spoku stāstu” konkurss”), orientēšanās spēle 

“Iepazīsti bibliotēku”, kuras mērķis ir krājuma labāka iepazīšana.  
 

Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka 
 tiek praktizēta bibliotēkas grāmatu piegāde skolā, kur bērni lasa un savstarpēji 

mainās ar izlasītajām. Grāmatu rotācija ir klašu audzinātāju pārziņā. 
 

Amatas novada Zaubes pagasta bibliotēka 
 tematisko izstāžu un stundu organizēšana (tematiskā stunda „Barikāžu laiks – 

Varoņu laiks”, kurā skolēniem tika stāstīts par zaubēniešiem – Barikāžu laika 

dalībniekiem); 

 dalība izdevniecības “Liels un mazs” lasīšanas veicināšanas programmā “Mūsu 

mazā bibliotēka” (4-8 gadus veciem bērniem). 

 

 

 
Vecpiebalgas novada Kaives pagasta bibliotēka 

 katru mēnesi tiek organizēta Radošā pēcpusdiena, kurā ietilpst gan radošā 

darbnīca, gan atraktīvā daļa ar sacensībām, spēlēm un rotaļām.    
 
 

 
Pagastu publisko bibliotēku darbinieku secinājumi par darbu ar bērniem: 
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 daudzos pagastos, samazinoties skolēnu skaitam, samazinās arī bērnu – lasītāju 

skaits bibliotēkās; 

 daļa bērnu grāmatu lasīšanas vietā, bibliotēku apmeklē, lai darbotos tikai pie 

datora vai izmantotu bibliotēkas Wi-fi; 

 ļoti labs veids, kā rosināt bērnu interesi par grāmatām, ir priekšā lasīšana; 

 svarīga ir bibliotēkas sadarbība ar skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm 

pasākumu un bibliotekāro stundu organizēšanā; 

 finansiālo iespēju robežās bibliotēkām jākomplektē alternatīvās lietas (DVD, galda 

spēles, klausāmgrāmatas); 

 bērnus piesaista daudzveidīgs pasākumu klāsts (tikšanās ar grāmatu autoriem, 

radošās darbnīcas, spēļu pēcpusdienas, konkursi, sacensības u.c.); 

 bibliotekāriem jābūt radošiem un atsaucīgiem, kļūstot par mazo lasītāju uzticības 

personām. 
 

 

 
7.2. Bērnu un jauniešu bibliotekārā apkalpošana 
 Cēsu CB Bērnu apkalpošanas nodaļā 
 
 

 2017. gads 2018. gads +/- 
Lasītāju skaits 1896 1948 52 
Apmeklētāju 
skaits 

17546 17521 25 

Izsniegums 24513 24623 110 
 

 
 

 

           Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas pamata auditorija ir Cēsu 

mācību iestāžu audzēkņi. 2018. gadā Cēsīs bija 2 sākumskolas, 3 pamatskolas, 1 

vidusskola, 2 ģimnāzijas, kuru audzēkņi (līdz 7. klasei ieskaitot) ir Bērnu apkalpošanas 

nodaļas apmeklētāji. No visiem bibliotēkā reģistrētajiem lietotājiem 33,5% ir Bērnu 
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apkalpošanas nodaļas klienti.  No pilsētas skolu 1.-7. klašu 1536 skolēniem Bērnu 

apkalpošanas nodaļu apmeklē 1046 audzēkņi – 68% 

           Kopējais lasītāju skaits Bērnu apkalpošanas nodaļā palielinājies par 52 lasītājiem. 

To vidū ir gan pavisam mazi bērni, gan 8. un 9. klašu skolēni, kuri turpina būt uzcītīgi 

Bērnu apkalpošanas nodaļas apmeklētāji. 

 

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu 

proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru 

un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.) 

 

           Krājums tiek regulāri papildināts ar jaunāko pieejamo literatūru dažādām vecuma 

grupām. Tiek sekots fonda stāvoklim, iespēju robežās savu laiku nokalpojušās grāmatas 

tiek aizvietotas ar jaunākiem izdevumiem. Cēsīs ir trīs grāmatnīcas – SIA Latvijas 

grāmata grāmatnīca “Globuss”, grāmatnīca “Jumava” un “Zvaigznes grāmatu nams”, 

kurās iegādājamies grāmatas, kas atbilst mūsu nodaļas profilam. Bibliotēka izmanto 

iespēju iegādāties grāmatas arī no izplatītāja – SIA “Virja”. Pievēršoties jautājumam par 

finansējumu varam secināt, ka tas ir apmierinošs. Vairumā gadījumu tiek pirkti 2 

grāmatas eksemplāri, taču šī amplitūda svārstās 1 – 4 eksemplāru robežās.  

           Bērnu literatūras nodaļā atskaites pārskata periodā ir 749 jaunieguvumi, kas 

sastāda 20.3% no Cēsu CB jaunieguvumu skaita. Bērnu literatūras nodaļā atskaites 

pārskata periodā iegādātas 582 grāmatas (no pirmsskolas līdz 7. klasei ieskaitot), kas 

sastāda 25.2% no Cēsu CB jauniegūto grāmatu skaita. Iegādāto grāmatu skaits uz vienu 

nodaļas reģistrēto lasītāju ir zems - tikai 0.3. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šis 

skaitlis ir tik zems – vidējā skolas vecuma bērnu grāmatas tiek izdotas maz, īpaši 

oriģinālliteratūra.  

            2018. gadā Bērnu apkalpošanas nodaļai tika abonēti 14 preses izdevumi. Jaunākais 

no tiem - Latvijas ilustratoru radītais žurnāls pirmsskolas vecuma bērniem “Pikolo”. 

Secinām, ka bērnu skaits, kuri žurnālus vēlas lasīt bibliotēkā uz vietas, ir krietni 

samazinājies. Ievērojami lielāks pieprasījums ir pēc iepriekšējo gadu izdevumiem, kurus 

izsniedzam līdzņemšanai. Žurnālu kopējais izsniegums bijis 493.  

Ņemot vērā apmeklētāju intereses un vēlmes, aizvadītajā gadā pastiprinātu uzmanību 

pievērsām alternatīvo lietu komplektēšanai, par prioritāti izvirzot galda spēles. 2017. 

gada beigās fondā bija 67 galda spēles, savukārt 2018. gadā galda spēļu skaits 

pieaudzis par 42 jeb 38.5%! Ļoti priecājamies, ka bērni, jaunieši un arī viņu vecāki ir 

ieinteresēti spēlēt spēles, tādējādi saturīgi un aizraujoši pavadot brīvo laiku. To parāda 
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arī statistikas dati, jo tiek veikta precīza galda spēļu izsnieguma uzskaite lasītavā, kas 

aizvadītājā gadā bija 3887 reizes! 

Par 9% pieaudzis arī audiovizuālo dokumentu skaits, pārskata periodu noslēdzot ar 73 

fonda vienībām. 

 
7.4. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi 
dažādām vecuma grupām 
 

       Nodaļā tiek piedāvāts daudzveidīgs pakalpojumu klāsts gan pirmsskolas, gan 

pamatskolas vecuma bērniem. 2018. gadā organizēti 100 pasākumi, kas ir 78 % no 

bibliotēkas organizēto pasākumu kopskaita (127) un 25 izstādes, kas ir 25% no 

bibliotēkas organizēto izstāžu kopskaita (101). 
 
 

 

 
Pasākumi Skaits 

Muzikāli literārās stundas 33 

Minamās ceturtdienas bērniem "Domā! Prāto! Risini!" 30 

Radošās darbnīcas 6 

Ģimeņu rīti 6 

Bibliotekārās stundas 5 

Tikšanās ar rakstniekiem 4 

“Rītausmas stunda” Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā 4 

Grāmatu starta “Pūčulēnu skola” 3 

Jauno grāmatu apskati 2 

Bērnu žūrijas dalībnieku apbalvošana 2 

Čaklo lasītāju ballītes 2 

Sadraudzības pēcpusdiena piektklasniekiem 1 

Skaļās lasīšanas reģionālais fināls 1 

Dzejas slams bērniem 1 
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 Darbinieki sniedz uzziņu un konsultatīvo informāciju par krājumu un konkrētu 

grāmatu pieejamību tajā. Ja nepieciešams – palīdz informācijas meklēšanā gan internetā, 

gan krājumā esošajās grāmatās un žurnālos. Nodaļā ir savākti un apkopoti dažādu 

nozaru uzziņu materiālu un novadpētniecības materiālu mapes. To skaits nav liels. Esam 

atstājuši tikai, mūsuprāt, pašu nepieciešamāko informāciju, kura var noderēt nodaļas 

apmeklētājiem. Sniegto uzziņu skaits netiek uzskaitīts. 

Apmeklētājiem 1 stundu dienā pieejami 4 stacionārie datori un 7 planšetdatori (2018. 

gadā nodaļā iegādāti 3 jauni planšetdatori).  

Mazajiem apmeklētājiem (t.i. pirmsskolas izglītības iestāžu grupām) piedāvājam 

bibliotekārās stundas, kuru mērķis ir iepazīstināt un ieinteresēt topošos lasītājus ar 

bibliotēkā piedāvātajām iespējām un daudzveidīgajām grāmatām (3D attēli, skanošas, 

atverami lodziņi utt.).  

Bibliotekārās stundas tiek piedāvātas arī skolēniem, kurās tiek iekļauti arī jaunāko 

grāmatu apskati. 

2018. gadā skolēnu grupām piedāvājām vairākas muzikāli literārās stundas. Janvārī, 

godinot rakstnieku Rūdolfu Blaumani 155. dzimšanas dienā, piedāvājām muzikāli 

literāro stundu “Blaumanis un velniņi”. 11 skolēnu grupas (1.-7. klase) tika 

iepazīstinātas ar rakstnieka biogrāfiju, daiļradi un spilgtāko daiļdarbu tēliem.   

Dzejas dienu mēnesī septembrī sagatavojām muzikāli literāru stundu “Izdziedi 

dzejoli dziesmā”. Tās mērķis bija popularizēt dzejniekus (Pēteri Brūveri, Aivaru 

Neibartu, Edvardu Treimani-Zvārguli, Raini, Uldi Ausekli, Normundu Beļski, Klāvu 

Elsbergu, Inesi 

Zanderi, Kārli 

Vērdiņu), kuru 

rakstītie vārdi 

dzīvo ne tikai 

dzejas grāmatās, 

bet, nezaudējot 

aktualitāti cauri 

gadu desmitiem, 

joprojām tiek 

dziedāti tautā 

iemīļotās 
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dziesmās. Esam gandarīti par pedagogu lielo atsaucību, jo tika realizētas 14 šādas 

stundas (dažas no tām pat visiem konkrētās skolas skolēniem)!  

 
 
Septembrī turpinājām pērn aizsākto Dzejas dienu tradīciju, meklējot jaunos 

dzejniekus - skolniekus (1.–9. klašu audzēkņus). “Dzejas slams skolēniem” pulcināja 17 

drosmīgus jaunos talantus, kuri uzdrošinājās stāties plašākas publikas priekšā, lai paši 

izpildītu savus dzejoļus. Pasākumu kuplināja azartiska žūrija, kuras pārstāvji dalībnieku 

sniegumu vērtēja ar emociju zīmēm un labvēlīgu kritiku. Žūrijā tika aicināti sabiedrībā 

atpazīstami novadnieki: Iveta Rozentāle (dzejniece, grāmatas “Māzā cēsnieka stāsti” 

autore un atjaunotā Cēsu teātra aktrise), Jānis Gabrāns (laikraksta Vidzemes novadiem 

“Druva” žurnālists, sarīkojumu vadītājs un atjaunotā Cēsu teātra aktieris), Mārcis 

Treimanis (dzejnieka Edvarda Treimaņa-Zvārguļa mazmazdēls, 2016. gada Zvārguļa 

festivāla līdz-organizators, kā arī aktīvs Ed. Treimaņa-Zvārguļa literārā mantojuma 

vēstnesis). 

 
 

   Decembra mēnesī Bērnu apkalpošanas nodaļa pārvērtās par rūķu zemi. Ikgadējo 

muzikāli literāro stundu “Zem lielā rūķa mices” apmeklēja 8 grupas (pirmsskolas 

vecuma bērni un pirmo klašu audzēkņi). Šīs stundas organizēšana balstās uz tādām 

grāmatām kā “Lielā rūķu enciklopēdija” un Dinas Bitēnas pasaku grāmata “Čučumuiža”. 

To papildina komponista Atvara Sirmā komponētās dziesmas, atraktīvas rotaļas un 

piparkūku dekorēšana. Neizpaliek arī paša Ziemassvētku vecīša ierašanās, kas tiek 

uzņemta ar īpašām ovācijām un neviltotu sajūsmu.  
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Aizvadītajā gadā bērniem tika dota iespēja darboties sešās radošajās darbnīcās, 

kuras tika organizētas par godu dažādiem svētkiem (Valentīndiena, Lieldienas, 

Māmiņdiena, Dzejas dienas, Helovīni, Ziemassvētki).  

Nodaļā strādā ļoti radoša darbiniece Inese Jankovska, kura pacietīgi strādā ar ikvienu 

bērnu, palīdzot realizēt tematisku dekoru un apsveikumu darināšanu no papīra! 

Ar savām radošo darbnīcu labākajām idejām Inese dalījās Latvijas Bibliotēku festivāla 

2018 ietvaros notikušajā “Ideju tirgū”. 
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7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
 

Viena no mūsu nodaļas prioritātēm ir mazo lasītāju piesaistīšana bibliotēkai. Aktīvi 

darbojamies, organizējot LNB Bērnu literatūras centra lasītveicināšanas programmas 

Grāmatu starts “Pūčulēnu skolu” trīs gadus vecajiem bērniem un viņu ģimenēm. 

Aizvadītajā gadā programmā piedalījās 10 trīs gadus veci bērniņi, kuriem aktīvi līdzi 

darbojās arī vecāki, vecvecāki, brāļi un māsas. 

 

 
 

No sirds priecājamies par jauno un aizraujošo lasītveicināšanas programmu – 

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības. Šis bija pirmais jeb izmēģinājuma gads, tāpēc 

pilotprojektā piedalījās tikai dažas reģiona un Cēsu skolas. Reģionālajā finālā Cēsu 

Centrālajā bibliotēkā kompetenta žūrija (rakstniece un 2. pamatskolas teātra pulciņa 

vadītāja Guna Rukšāne, A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas runas kultūras pasniedzēja 

Ilona Tauniņa un literāte, ilggadēja amatierteātru režisore Aina Karele) pirmo vietu un 

iespēju piedalīties Latvijas mēroga skaļās lasīšanas sacensībās piešķīra Emīlam 

Dārziņam no Stalbes vidusskolas, kurš lasīja fragmentu no Dž. Kinnija grāmatas “Grega 

dienasgrāmata”. Brīnišķīgs programmas iesākuma gads! Varam apstiprināt, ka interese 

no reģiona skolām un bibliotēkām ir ļoti liela, tāpēc droši varam apgalvot, ka 2019. gada 

reģionālajās sacensībās būs vairāk dalībnieku un sīvāka konkurence. 
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   Apmeklētāju vidū ļoti iecienīti un pieprasīti ir bibliotēkas organizētie ģimeņu rīti ar 

teatralizētu ievirzi, kuros gan lielus, gan mazus skatītājus priecējam ar pašdarbības teātru 

izrādēm. Aizvadītajā sezonā apmeklētājiem piedāvājām četrus teatralizētos ģimeņu rītus: 

“Vinnija Pūka ziemas prieki” (pēc Alana Aleksandra Milna grāmatas motīviem), Anitas 

Grīnieces lugu “Notikums ar olu”, “Ielūdz Karlsons” (pēc 

Astrides Lindgrēnes stāstu motīviem) un “Princese un 

cūkgans” (pēc Hansa Kristiana Andersena pasakas 

motīviem). Lieliska sadarbība ģimeņu rītu organizēšanā ir 

izveidojusies ar Veselavas teātra studiju “Kurlās Vardes”, 

Cēsu 2. pamatskolas teātra pulciņu “Mākoņspārnis” un 

Skujenes bērnu teātra studiju “Mēs”. Esam gandarīti, ka 

šos pasākumu apmeklētāju skaits ir ievērojams – 

apmēram 100 skatītāji katrai izrādei! 
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  Brīnišķīga izvērtās piekto klašu sadraudzības pēcpusdiena bibliotēkā, kad Cēsu 

pilsētas Pastariņa sākumskolas 5. b klases skolēni savu iestudēto uzvedumu “Sprīdītis” 

demonstrēja Cēsu pilsētas vidusskolas piekto klašu audzēkņiem. Tā bija viņu dāvana 

Latvijai simtgadē, kā arī palīdzēja citiem skolēniem mācību procesā, jo Annas Brigaderes 

pasaku luga “Sprīdītis” ir iekļauta piekto klašu mācību programmā.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpinām aktīvi strādāt, un popularizētu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju”, 

piesaistot jaunus dalībniekus. Sekojam līdzi arī citu iestāžu un organizāciju rīkotajām  

lasītveicināšanas aktivitātēm. Aizvadītajā gadā piestrādājām pie apgāda Zvaigzne ABC 

rīkotās “Lasīšanas stafetes” popularizēšanas un, sev par pārsteigumu, balsojuma 

rezultātā, iekļuvām starp desmit mīlētākajām bērnu bibliotēkām Latvijā! 
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Nozīmīgs lasītveicināšanas pasākums ir 

čaklāko lasītāju godināšana, kuru 2018. gadā 

realizējām decembra mēnesī. Vadoties pēc BIS “Alise” 

sistēmas datiem, noskaidrojām 25 bērnus, kuri 

bibliotēkā bija ņēmuši visvairāk grāmatu lasīšanai 

mājās.  

Ņemot vērā, ka Bērnu apkalpošanas nodaļas 

pamata auditorija ir bērni līdz 7. klasei, tad rīkojām 

divas “Čaklāko lasītāju ballītes” – mazajiem (3 – 8 gadi) 

un lielajiem (9 – 13 gadi) bērniem. Čaklākie lasītāji tika 

aicināti uz tikšanos rūķu zemē, lai kopā ar rūķīšiem apgleznotu piparkūkas un ietu 

rotaļās. Lielais pārsteigums – bērnus apciemoja pats Ziemassvētku vecītis, kurš uzslavēja 

bērnus par cītīgo lasīšanu, dāvājot tiem gardus pārsteigumus – saldumu tūtas!  

2018. gadā čaklākais grāmatu lasītājs Bērnu apkalpošanas nodaļā bija Cēsu 

Jaunās skolas 3. klases skolnieks Adrians Feldbergs, kurš gada laikā izlasīja 301 

grāmatu! 
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7.6. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie 
partneri, sadarbības vērtējums 
 

            Kā vienu no nozīmīgākajiem sadarbības partneriem noteikti vēlamies atzīmēt LNB 

Bērnu literatūras centru, ar kuru turpinās veiksmīga sadarbība jau daudzu gadu 

garumā. Centra darbinieki ir profesionāli un atsaucīgi, labprāt iesaistās dažādu ideju 

realizācijās un neliedz profesionālu padomu.  

Lokālā mērogā pozitīvi vērtējam sadarbību ar mūsu reģiona pagastu bibliotēkām, Cēsu 

novada pašvaldību, Izglītības nodaļu, skolām un bērnudārziem, Cēsu Vēstures un 

mākslas muzeju, Zinātkāres centru “ZINOO Cēsis”, “Zvaigznes grāmatu namu” un 

grāmatnīcu “Globuss”. 

 

        Noteikti jāatzīmē arī lieliskā sadarbība ar 

Cēsu pilsētas Bērnu un jauniešu domi. Jau ceturto 

gadu bibliotēka atsaucās aicinājumam un dalībai 

1. septembra Zinību dienas pasākumā Cēsu pils 

parkā. Ņemot vērā šā gada pasākuma tematiku 

“Karnevāls”, sagatavojām šablonu un dažādas 

uzlīmes, lai ikviens interesents sev varētu 

pagatavot īpašu grāmatzīmi-masku! 

 
 
 
   
         Kā vēl viens labās prakses piemērs sadarbības 

jomā jāmin p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”. 

2018. gadā 9. jūnijā Cēsīs tika rīkots vērienīgs 

pasākums - “Leģendārajam folkfestivālam Cēsis – 

30”. Viens no festivāla programmas pasākumiem 

bija Dziesmu un dzejas programma ģimenēm 

kopā ar Cēsu Centrālo bibliotēku. Pasākuma laikā 

uz skatuves kāpa, un savus sacerētos dzejoļus 

izpildīja jaunie dzejnieki – audzēkņi no Cēsu pilsētas 

skolām. Visas dienas garumā darbojās radošā dzejas 

darbnīca, kurā ikvienam bija iespēja radīt savas 

dzejas rindas, izmantojot sagatavotos tekstus un vārdus no senāku gadu avīzēm. 
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Ja būtu jāpiešķir nominācijas, tad 

2018. gada sadarbības partneru 

vidu pirmo vietu noteikti 

piešķirtu Baltijā vadošajam 

galda spēļu uzņēmumam 

“Brain Games”. Pirmais 

sadarbības pasākums tika 

organizēts aprīļa mēnesī, kad 

bibliotēka interesentiem 

piedāvāja ģimeņu rītu Uzspēlēsim “Brain games” spēles! Uzņēmuma atraktīvo darbinieku 

vadībā ikvienam interesentam tika dota iespēja iepazīt un izspēlēt aizraujošās “Brain games” 

spēles. 

Runājot par otro sadarbības pasākumu - esam patiesi gandarīti par Cēsu Centrālās 

bibliotēkas organizēto Vidzemes 

novadu bērnu un skolu bibliotēku 

darbinieku 17. konferenci 

“Bibliotēkas=Ludotēkas?”, kuru 

esam izvirzījuši nominācijai “Gada 

notikums Latvijas bibliotēkās 2018”. 

17. oktobrī Cēsīs pulcējās bibliotekāri 

no visas Vidzemes, lai papildinātu 

profesionālās zināšanas par galda spēlēm. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras 

centra galvenā bibliotekāre Aiga Grēniņa savā lekcijā ļāva kolēģiem labāk izprast tēmu 

“Spēļu elementi un galda spēles bibliotēkās – vai vajag?”, savukārt Cēsu Vēstures un 

mākslas muzeja pedagoģe, galda spēles "Latvijai 100" idejas autorei Evita Muceniece 

prezentēja savu veikumu – Cēsīs radīto galda spēli, kuru veiksmīgi var pielietot mācību 

procesā, lai vieglāk un saprotamāk izsekotu 

Latvijas vēstures līkločiem. Īpaši jāuzsver 

veiksmīgās un savlaicīgās sadarbības 

rezultāts ar Baltijā vadošo galda spēļu 

uzņēmums “Brain games”. Tā pārstāvji ne 

tikai sniedza izsmeļošu un aizraujošu lekciju 

par savas pārstāvētās organizācijas darbības 

jomu, galda spēļu sortimentu, to pielietošanu 
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mācību procesā un ilgtermiņa sadarbības iespējām, bet arī dāvināja 10 spēļu komplektu 

ikvienai no 87 konferencē pārstāvētajām bibliotēkām (28 Cēsu reģiona skolu un 

publiskās bibliotēkas)! Dāvinājuma kopējā vērtība – 12000 EUR! Tas ir ļoti liels 

atbalsts bibliotēkām un, citējot firmas pārstāvju teikto: “Šie spēļu komplekti papildinās 

87 bibliotēku plauktus, par ko mums pašiem ir milzīgs prieks, jo daudziem bibliotēku 

lietotājiem tagad spēles būs vairāk pieejamas! Galda spēles, īpaši jau pusaudžu vecumā, 

palīdz jauniešiem gan savā starpā, gan ar vecākiem savstarpēji iepazīt vienam otru. 

Spēles laikā iespējams novērot cilvēku reakcijas, iejūtoties otra ādā. Tās māca 

argumentēt, veidot kompromisus un pieņemt patstāvīgus lēmumus. Tās ir attiecības un 

laiks, kas tiek veltīts cilvēciskai, nevis virtuālai saskarsmei! Spēles ļoti ieteicams izmantot 

arī mācību apguves procesos, jo jautrā un atbrīvotā gaisotne, un forma palīdz apgūt 

mācību vielu. Ja tā spēj radīt pozitīvus blakusefektus un apgūt jaunas zināšanas, tā ir 

divtik vērtīga. Lai šis dāvinājums kalpo kā nākamais nozīmīgais solis sadarbībā un ir 

atgādinājums bibliotēkām, ka “Brain Games” vienmēr priecāsies šo izaugsmes ceļu iet 

kopā ar jums!”. 

 

7.7. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 
 

Aizvadītajā gadā bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā notikušas pārmaiņas 

darbinieku sastāvā un nodaļas struktūrā. No 2018. gada janvāra Bērnu apkalpošanas 

nodaļā ir trīs darbinieki, kas ir optimāls skaits, lai nodaļa varētu pilnvērtīgi un kvalitatīvi 

strādāt. Par nodaļas vadītāju iecelta līdzšinējā Sociālo mediju speciāliste Lāsma 

Vasmane-Mašina, amatā nomainot ilggadējo nodaļas vadītāju Inesi Majori, kura turpina 

darbu nodaļā kā galvenā speciāliste. Trešā darbiniece – ilggadēja nodaļas galvenā 

speciāliste Inese Jankovska. 

Runājot par profesionālo pilnveidi – nodaļas darbinieces apmeklējušas dažādus 

seminārus un konferences Rīgā, Valmierā, un Cēsīs, kas veltīti darbam ar bērniem 

(seminārs “Bērns un jaunietis bibliotēkā”, konference “Grāmatā mazais ir liels”, LBB 

Vidzemes nodaļas saiets-konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes 

izaicinājumi”, “Skaļās lasīšanas sacensību reģionālo kuratoru seminārs Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā”, “Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas 

programmu inovāciju reģionālais seminārs bibliotekāriem un skolotājiem”, Vidzemes 

novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 17. konferenci “Bibliotēkas=Ludotēkas?”. 

Bijusi iespēja doties arī pieredzes mācību braucienos uz citu valstu bibliotēkām.  
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Radvilišķu  publiskajā bibliotēkā Lietuvā notiekošo starptautisko pasaku lasīšanas 

čempionātu apmeklēja Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā speciāliste Inese Majore. 

Viņa, kopā ar kolēģi Mārtiņu Rijnieku, latviešu valodā lasīja Rūdolfa Blaumaņa pasaku 

“Velniņi”, stāstījumu papildinot ar krāšņām ilustrācijām un dziesmām.   

 

 
 

Jūlijā, kopā ar citām Cēsu reģiona bibliotekārēm, visas 3 Bērnu apkalpošanas nodaļas 

darbinieces devās pieredzes apmaiņā uz Austrijas, Slovākijas un Ungārijas bibliotēkām, 

iepazīstot Austrijas Nacionālo bibliotēku, Vīnes Tautsaimniecības Universitātes 

bibliotēku (celta 2013. gadā), Bratislavas Nacionālo bibliotēku un Budapeštas Nacionālo 

bibliotēku. 

 
7.8. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 
risināšanas ceļi 
 

 Nodaļai nav skaņas izolācija: 

Risinājums tiek meklēts. 2020. gadā tiks izbūvēta papildus stikla siena, kas atdalīs 

Bērnu apkalpošanas nodaļu no Periodikas un Novadpētniecības lasītavām; 
 

 Novecojusi datortehnika: 

2018. gadā nodaļā iegādāti 3 jauni planšetdatori. Nepieciešams nomainīt 4 

stacionāros klientu datorus, kuri saņemti publisko bibliotēku attīstības projekta 

“Trešais tēva dēls” ietvaros. Pie risinājuma tiek strādāts. 
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8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 
 

Cēsu CB Novadpētniecības darbs 2018. gadā ir bijis darbietilpīgs un pārmaiņām 

bagāts, taču saglabājis galveno darbības virzienu – informācijas vākšanu, apkopošanu 

par Cēsu reģiona kultūrvēsturi, ievērojamiem novadniekiem, notikumiem, vietām u.c. un 

šīs informācijas saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu interesentiem. 

 

Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī 2018. gadā kā prioritārais darbības virziens ir 

bijis Novadpētniecības datubāzes papildināšana ar analītiskajiem aprakstiem un 

informācijas atspoguļošana elektroniskajā kopkatalogā. Izveidotajiem analītiskajiem 

aprakstiem tiek pievienotas arī anotācijas – publikāciju teksti pdf un jpg formātos. 

Analītiskie apraksti datubāzē tiek veidoti gan par aktuālo periodu, gan retrospektīvā no 

laikrakstiem, žurnāliem un grāmatām. Īpaša vērība tiek pievērsta laikrakstu „Druva” un 

„Cēsu Vēstis” aprakstu veidošanai. Analītisko aprakstu veidošanā iesaistās arī 

vēsturiskā Cēsu rajona novadu pašvaldību publiskās bibliotēkas, savukārt Cēsu CB 

novadpētniecības bibliogrāfi sniedz konsultatīvu un praktisku palīdzību šī darba 

veikšanai.  

Ņemot vērā, ka Cēsu CB novadpētniecība ir plaša un ar lielu krājumu, tad būtiska 

nozīme ir arī tās popularizēšanai. Lai nodrošinātu pieeju informācijai pēc iespējas 

plašākam interesentu lokam, tiek izmantotas dažādas popularizēšanas metodes – tiek 

veidotas tematiskās izstādes, kas apskatāmas bibliotēkas telpās; bibliotēkā tiek 

organizēti pasākumi, kas veltīti novadniekiem; bibliotēkas darbinieki iesaistās citu 

organizāciju un iestāžu organizētajos pasākumos, kas saistīti ar Cēsu novada un reģiona 

kultūrvēsturi. Lai nodrošinātu informācijas pieejamību, tiek aktīvi papildināta un 

rediģēta informācija arī Cēsu CB tīmekļvietnes Novadpētniecības sadaļā. Tā, piemēram, 

2018. gadā tika pabeigts darbs pie Novadnieku datubāzes rediģēšanas – par katru 

novadnieku tika pārbaudīta datubāzē publicētā informācija, novērstas radušās kļūdas, 

datubāze papildināta ar novadnieku fotogrāfijām un biogrāfijām, kā arī ar saitēm uz 

citiem interneta resursiem, kas ietver informāciju par šo novadnieku.  

Protams, novadpētniecības darba procesā ir svarīga ne tikai informācijas vākšana, 

apkopošana un popularizēšana, bet arī tiešais darbs ar cilvēkiem – bibliotēkas 

lietotājiem, novadpētniecības interesentiem. Arī 2018. gadā šī savstarpējā komunikācija 

 

8. Novadpētniecība 
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ir izpaudusies gan tradicionālā veidā apkalpojot lasītavas apmeklētājus, gan sniedzot 

elektroniskās uzziņas e-pastā vai ar sociālo tīklu starpniecību.  

 

8.2. Sadarbība novadpētniecības jomā 
 

2008. gadā uzsāktā sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku tika turpināta arī 

2018. gadā un laikraksta „Druva” publikāciju analītiskie apraksti tika iekļauti Nacionālās 

bibliogrāfijas analītikas datu bāzē. 

2018. gadā veidojās sadarbība arī ar Cēsu Kultūras centru, piedāvājot izmantot 

izstādē „Cēsu vasara ‘88 – ik vārds un darbs ir svarīgs Latvijai” novadpētniecības 

materiālus no mapes „Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica””. 

Bibliotēkas darbinieces iesaistījās pasākuma „Leģendārajam folkfestivālam Cēsīs 

– 30” kultūras programmas īstenošanā mākslas telpas “Mala” pagalmā, Lielajā skolas ielā 

4, Cēsīs. Visas dienas garumā darbojas arī radošā dzejas darbnīca, kurā ikvienam no 

avīžu virsrakstu izgriezumiem bija iespēja radīt savas dzejas rindas. 

Viens no radošākajiem un pieredzi bagātinošākajiem sadarbības projektiem bija 

Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieču dalība filmas “Jelgava 94”, kas tapa pēc Jāņa 

Joņeva romāna motīviem, masu skatu filmēšanā Jāņmuižā. Bibliotekārēm bija iespēja 

iejusties 90-to gadu skolotāju un bibliotekāru tēlos.  

„Lielās talkas 2018” ietvaros bibliotēkas darbinieki devās uzkopt A/S “Cēsu alus” 

piederošo Ed. Veidenbauma dzimtas māju “Glāznieki” piemiņas 

vietas teritoriju Rūpniecības ielā 18, Cēsīs. 

Jāpiemin, ka bibliotēkas lietotāji ne tikai izmanto novadpētniecības krājumā 

ietvertos materiālus, bet arī papildina krājumu ar saviem gadu gaitā vāktajiem 

materiāliem. Novadpētniecības entuziasts, liepēnietis Aivars Vilnis ļāvis bibliotēkai 

papildināt savu krājumu ar materiāliem par tēlnieku, keramiķi un skolotāju Augustu 

Jullu, mākslinieku Daini Rožkalnu, Liepas cepļu vēsturi un citiem vērtīgiem materiāliem. 

2018. gada jūnijā/ jūlijā notika sadarbība ar televīzijas raidījuma „Literatūre” 

veidotājiem. Bibliotēkas novadpētniecības darbinieki meklēja un sagatavoja informāciju 

par Jāņa Poruka gaitām Cēsīs.  

Veiksmīgi tika turpināta sadarbība novadpētniecības jomā ar vēsturiskā Cēsu 

rajona novadu publiskajām bibliotēkām: 

 2018. gada 1. martā tika izsludināts Cēsu reģiona 8 novadu publisko bibliotēku 

novadpētniecības konkurss „Manas bibliotēkas vēsture” ar mērķi rosināt publisko 

bibliotēku darbiniekus veikt padziļinātu savas bibliotēkas vēstures izpēti. 
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 2017. gadā uzsāktā izstāžu cikla „Cauri gadsimtiem”, kas atainoja vēsturiskā Cēsu 

rajona novadu kultūrvēsturi, salīdzinot vēstures ainas ar mūsdienu foto 

uzņēmumiem, izstādes pārtapa par ceļojošajām izstādēm un tika izvietotas arī 

vēsturiskā Cēsu rajona novadu publiskajās bibliotēkās. 

 Lai turpinātu darbu novadpētniecības datubāzes papildināšanā ar kvalitatīviem 

bibliogrāfiskajiem ierakstiem, notika pagastu bibliotekāru apmācības gan 

bibliotēkas rīkotajos semināros, gan organizējot individuālas apmācības un 

sniedzot konsultācijas. 

 

Arī novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbinieki sadarbojušies ar 

institūcijām un personām novadpētniecības jautājumos, piemēram, Amatas novada 

Zaubes pagasta bibliotēka sadarbojusies ar Zaubes pamatskolu, piedāvājot 

novadmācības stundas ar iespēju iepazīties ar bibliotēkas novadpētniecības krājumu un 

ievērojamiem novadniekiem. Savukārt Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta 

bibliotēka sadarbojusies ar skolotāju, novadpētnieci un bibliotekāri Vēsmu Johansoni 

2018. gadā izdoto grāmatu „Māras zīmē ierakstīti” un „Kā sacīt jāsaka, dubultportrets” 

tapšanā. Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēkas vadītāja Ingrīda Rence 

piedalījusies projekta „Piemiņas vietas labiekārtošana Latvijas karoga autoram Jānim 

Lapiņam Veselavā” īstenošanā. 

 

8.3. Novadpētniecības krājums 

Vispārīgs raksturojums 

2018. gadā Novadpētniecības lasītavas krājumā tika fiksēti 3621 eksemplāri, tai 

skaitā arī grāmatas, brošūras, audiovizuālie un elektroniskie izdevumi. Gada laikā 

krājums ir ticis papildināts par 58 eksemplāriem. Krājumā uz doto brīdi ir arī 2634 

tematiskās mapes, gada laikā mapju fondu palielinot par 11 eksemplāriem.  

 
 2018 
Grāmatas 3420 
Audiovizuālie izdevumi 73 
Nošizdevumi 38 
Nepublicētie izdevumi 37 
Elektroniskie izdevumi 19 
Kartogrāfiskie izdevumi 17 
Attēlizdevumi 10 
Seriālizdevumi 7 

Kopā 3621 
Mapes 2634 

Pavisam kopā 6545 
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Līdztekus grāmatām un tematiskajām mapēm krājuma būtisku daļu sastāda arī 

laikraksti:  
 

 Laikraksts Vidzemes novadiem „Druva” – no 2009. g. septembra 
 Cēsu rajona laikraksts „Druva” – 1945.–2009. g.  
 „Cēsu Avīze” – 1928.; 1931.–1934. g.  
 „Cēsu Vēstis” – 1933.–1939. g.  
 „Cēsu Vēstis” – 2006. g. 22.jūn.–2006. g. 23.dec.  
 „Cēsu Vēstis” Cēsu pašvaldības avīze  
 Vēsturiskā Cēsu rajona 23 pagastu avīzes. Kā arī jaunizveidoto novadu 

avīzes 
 
 
 

 

Krājuma kvalitātes, aktualitātes un attīstības novērtējums 
 
Novadpētniecības krājums ir specializēts fonds, kurā tiek iekļauti šādi izdevumi: 

grāmatas par novadu un novadniekiem, Cēsīs izdotās grāmatas, novadnieku autordarbi 

prozā, dzejā, dramaturģijā, dažādās zinātnēs, personāliju un nozaru tematiskās mapes, 

audiovizuālie materiāli, kartogrāfiskie materiāli, vietējie un vēsturiskā Cēsu rajona 

laikraksti.  

Komplektējot Novadpētniecības lasītavas fondu, galvenais nosacījums ir, lai 

jaunieguvumam ir saistība ar Cēsu reģionu (vēsturisko Cēsu rajonu), neņemot vērā 

izdošanas gadu, valodu vai tajā pausto ideoloģiju. Līdz ar to pārskata perioda ietvaros 

krājums ticis papildināts gan ar jaunāko literatūru, piemēram, Miks Koljers „Iz Baltikas” 

(arī angļu valodā), Māra Jakubovska „Pauls Kvelde : diriģents dārznieks”, Valdis Atāls 

„Elles debesis”, Guna Rukšāne „Flokši” u.c., gan arī ar iepriekšējo gadu izdevumiem, 

piemēram, Arveds Švābe „Histoire du peuple letton” (1953.g.), „Latviešu pasakas un 

teikas”, ko pēc Anša Lercha-Puškaiša un citiem avotiem sakopojis un rediģējis P. Šmits 

(1929.g.) u.c.  

2018. gadā tika pieņemts galīgs lēmums pārtraukt novadpētniecības 

krājuma papildināšanu ar tematiskajām mapēm fiziskā formā. Tikai atsevišķos 

gadījumos fiziskās mapes tomēr tiek veidotas – piemēram, izstādē izmantoto vai 

dāvinājumos saņemto materiālu saglabāšanai. Šobrīd publikācijas no republikas 

laikrakstiem, žurnāliem un grāmatām vairs netiek kopētas, bet gan skenētas, apstrādātas 

un uzglabātas elektroniski. Šāds lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz nepieciešamību 

ietaupīt telpu un finansiālos resursus, kā arī ņemot vērā novadpētniecības lasītavas 

apmeklētāju intereses un esošā laikmeta tendences. Lielisks piemērs šī jautājuma 

problēmsituāciju risināšanā bija Kuldīgas Galvenās bibliotēkas darbinieku pieredze. 

2018. gada 19. un 20. septembrī novadpētniecības bibliogrāfes papildināja jau esošās 
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zināšanas par e-novadpētniecības veidošanu un citiem aktuāliem novadpētniecības 

darba  jautājumiem Bibliotēku novadpētniecības konferencē, kas norisinājās Kuldīgā. 

 

Krājuma izmantojums 
 

Jau gadu no gada ir pierādījies, ka aktīvākie novadpētniecības krājuma lietotāji ir 

Cēsu novada skolēni, kas krājumu izmanto zinātniski pētniecisko darbu izstrādē projektu 

nedēļā, un studenti – kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu izstrādē. Protams, par 

novadpētniecības krājumā esošajiem materiāliem 2018. gadā ir  interesējušies arī 

individuālie pētnieki, žurnālisti, vēsturnieki u.c., kuri nodarbojas ar savas dzimtas un 

vietas izpēti.  

 
Novadpētniecības lasītavas lietotāji un apmeklētāji 

 2015 2016 2017 2018 
Reģistrēti lietotāji 113 131 99 72 
Apmeklētāji 163 215 191 177 

 

 
Salīdzinot pēdējo trīs gadu skaitliskos rādītājus, ir redzams, ka ir krities gan 

reģistrēto lietotāju, gan apmeklējumu skaits. Tas skaidrojams ar to, ka novadpētniecības 

krājums arvien lielākā apjomā un labākā kvalitātē ir pieejams attālināti. Līdz ar to 

interesentiem nav vienmēr nepieciešams apmeklēt bibliotēku klātienē, kopēt un skenēt 

krājumā esošos materiālus. Nepieciešamās uzziņas arvien biežāk tiek iegūtas ar e-pasta 

vai sociālo tīklu starpniecību. 2018. gadā ir bijuši pieprasījumi pēc novadpētniecības 

materiāliem elektroniskā formā par dažādiem tematiem. Sniegta informācija par 

Paltmales pagasta ruļļiem, teātra darbinieku Pēteri Blīgznu, Tautas teātru salidojumu 

Cēsīs 1978. gadā, krājumā esošajām tēlnieka Kārļa Jansona skicēm. Ir skenēta arī nodaļa 

no grāmatas „Cēsu novada vēsture” (2. sējums) – Valijas Šalgunovas zinātniskais raksts 

„Skati Līgatnes pagasta pagātnē” aptuveni 60 lappušu apjomā u.c. 

 
Izsniegums 

 2015 2016 2017 2018 
Mapes 229 294 309 208 
Grāmatas 249 209 215 106 
Avīzes 110 126 142 95 

 

Klātienē bibliotēkas apmeklētāji lielākoties pieprasījuši informāciju par tēmām, 

kas ietvertas fiziskajās novadpētniecības mapēs – gan personāliju, gan tematiskajās.   

Galvenie interesējošie temati 2018. gadā bijuši: dažādas iestādes, institūcijas, 

uzņēmumi, ēkas un ielas (Cēsu skolotāju institūts, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 

vidusskola, kolhozi Dzērbenes un Taurenes pagastos, Cēsu pulka skolnieku rota, Latvijas 
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Tautas fronte, Vanadziņa māja, Ruckas muiža, villas un vasarnīcas Cēsīs, Latvijas Sarkanā 

Krusta sanatorija, „Villa Santa Hotel”, rūpnīca „Lode”, Vidzemes koncertzāle „Cēsis”, ēka 

Lielajā Līvu ielā 4, Cēsu viduslaiku pils, muižas vēsturiskajā Cēsu rajonā, baznīcas u.c.), 

pasākumi (Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica”, sarunu festivāls „Lampa”), 

kultūras, dabas un vēstures pieminekļi un citi temati (latvāņi, tautas ārsti, arheoloģija, 

arhitektūra, dzimtas u.c.), kā arī personālijas (Inta Blūma, Augusts Julla, Daumants 

Kalniņš, Dzidra Kuzmane, Signe Meirāne, Gatis Šļūka u.c.) un viņu autordarbi.  

Plašākai temata izpētei interesentiem tika piedāvāts izmantot arī krājumā esošos 

periodiskos izdevumus, grāmatas, kā arī vietnes news.lv, periodika.lv, letonika.lv. 

  

8.4. Novadpētniecības bibliogrāfiskais darbs 
 

Arī 2018. gadā notika aktīvs darbs novadpētniecības datubāzes papildināšanā ar 

bibliogrāfiskajiem ierakstiem, kas lietotājiem nodrošina informācijas resursu pieejamību 

virtuālajā vidē par vēsturisko Cēsu rajonu un ievērojamiem novadniekiem. Pārskata 

perioda beigās datubāzē fiksēti 91352 bibliogrāfiskie ieraksti. Kopš pagājušā gada datu 

bāze ir papildināta ar 5316 ierakstiem, kurus veido gan Cēsu CB bibliogrāfes, gan 

vēsturiskā Cēsu rajona novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbinieki, kuri turpina 

vākt materiālus par sava pagasta vēsturi, ievērojamiem cilvēkiem, notikumiem. Aktīvi 

darbu novadpētniecības datubāzē veic Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas 

(datubāze papildināta ar 619 bibliogrāfiskajiem ierakstiem), Raunas novada Drustu 

pagasta bibliotēkas (267 ieraksti), Vecpiebalgas novada Taurenes (209 ieraksti) un 

Kaives pagasta bibliotēkas (206 ieraksti), kā arī Amatas novada Ģikšu bibliotēkas (170 

ieraksti) darbinieki. Ar bibliogrāfiskajiem ierakstiem datu bāzi papildina arī Amatas 

novada Nītaures pagasta, Pārgaujas novada Stalbes un Straupes pagasta, Vecpiebalgas 

novada Dzērbenes un Inešu pagasta, Priekuļu novada Liepas un Veselavas pagasta un 

Līgatnes novada Līgatnes pilsētas bibliotēku darbinieki. Vairāku bibliotēku – Amatas 

novada Skujenes pagasta, Līgatnes novada Līgatnes pagasta, Pārgaujas novada Raiskuma 

pagasta, Raunas pagasta Rozes u.c. bibliotēku darbinieki ir uzsākuši individuālās mācības 

vai atjaunojuši iepriekšējās zināšanas, lai iesaistītos kopējā darbā. Kopumā Cēsu reģiona 

pašvaldību publisko bibliotēku darbinieki datu bāzi papildinājuši ar 1939 ierakstiem. 

Darbs ar BIS Alise Novadpētniecības datubāzi novadu pašvaldību bibliotēkām arī 

2018. gadā izvirzīts kā viens no galvenajiem uzdevumiem novadpētniecības darbam. 

Datubāze ir pieejama bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā 

http://cesis.biblioteka.lv/alise/, izvēloties sadaļu Novadpētniecības datubāze. 

Turpinot sadarbību ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, nosūtīti 2318 analītiskie 

http://cesis.biblioteka.lv/alise/
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apraksti, no kuriem Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzē iekļauti 1844 apraksti. 

2017. gadā iesāktais darbs anotāciju veidošanā 2018. gadā tika turpināts, 

analītiskajiem aprakstiem pievienojot pilnas publikāciju kopijas ar attēliem – tas sniedz 

iespēju atlasīt analītiskos aprakstus pēc jebkura vārda pilntekstā. Kopumā izveidotas 

2216 anotācijas, no kurām 1740 ir ārējās anotācijas, kas ir publiski pieejamas 

interesentiem (to ļauj 2017. gadā noslēgtais līgums ar laikraksta „Druva” redakciju), un 

376 lokālās anotācijas, kas tiek pievienotas gan 2018. gada publikācijām, gan rakstiem 

retrospektīvā. 

 

8.5. Novadpētniecības resursu digitalizācija 

Kā jau tika minēts iepriekš, 2018. gadā tika pārtraukta publikāciju kopēšana no 

republikas preses un ievietošana fiziskajās mapēs. Līdz ar to tika uzsākta digitālā 

novadpētniecības krājuma veidošana.  

Jebkuras sekmīgas digitalizācijas pamatā ir atbilstošs tehnoloģiskais nodrošinājums, 

līdz ar to arī Cēsu bibliotēkā vispirms tika  izmēģināti un novērtēti jau esošie skeneri un 

novadpētniecības darbinieku rīcībā esošie datori. Rezultātā tika izlemts par jaunas tehnikas 

iegādi. 4. aprīlī bibliotēka saņēma pasūtījumu – skeneri, kas paredzēts novadpētniecības 

materiālu digitalizēšanai, un nedaudz vēlāk 14. maijā arī jaunus un jaudīgus datorus 

turpmākai skenēto materiālu apstrādei.  

Digitalizējamo materiālu skaitā 2018. gadā pamatā tika iekļautas publikācijas no 

republikas preses un fragmenti/ nodaļas no grāmatām, kas neatrodas novadpētniecības 

krājumā. Digitalizētais materiāls tiek uzglabāts divos formātos – pdf un jpg. Lai nodrošinātu 

maksimālu resursu pieejamību, nepārkāpjot autortiesības, digitalizētais materiāls nav 

pieejams tiešsaistē jebkuram interesentam. Pirmkārt, tas tiek pievienots lokālās anotācijas 

veidā novadpētniecības datubāzē Cēsu reģiona kopkatalogā, papildus ārējā anotācijā tiek 

norādīts, ka resurss ir pieejams elektroniskā formā Cēsu reģiona pašvaldību publiskajās 

bibliotēkās. Otrkārt, skenētie materiāli no republikas preses tiek uzglabāti tīklā, hronoloģiskā 

secībā laikraksta ietvaros. 

Pārskata perioda ietvaros ir digitalizēti 380 teksta dokumenti, kas satur 809 lappuses.  

Digitalizēto dokumentu skaitā netiek iekļautas publikācijas no laikrakstiem „Druva” (jaunākas 

par 2017. gada oktobri) un Cēsu novada pašvaldības izdevums „Cēsu Vēstis”, jo tie tiek 

saņemti elektroniskā formātā.  

2018. gadā ir uzsākta arī tematisko mapju digitalizācija. Uz doto brīdi digitalizācijas 

procesā ir mapes – „Andreja Pumpura eposs „Lāčplēsis””, „Vanadziņa māja”, „Villas Cēsīs”.  
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8.6. Novadpētniecības darba popularizēšana 

Izstādes 

2018. gadā liela daļa organizēto pasākumu, literatūras, fotogrāfiju un mākslas 

izstāžu bija veltītas vēsturiskā Cēsu rajona kultūrvēsturei, novadniekiem, viņu 

autordarbiem un nozīmīgiem dzīves notikumiem. 

Izstādes tika izvietotas gan novadpētniecības lasītavā, gan citviet bibliotēkā. 
 

 2015 2016 2017 2018 
Izstādes Novadpētniecības lasītavā 17 15 19 13 
Izstādes citviet bibliotēkā  10 11 16 

 
Janvāris 

 2.–31. janvāris Novadpētniecības lasītavā – „Pārgaujas novadā kādreiz un tagad”. 
Izstāžu cikls “Cauri gadsimtiem” ataino vēsturiskā Cēsu rajona novadu 
kultūrvēsturi, salīdzinot vēstures ainas ar mūsdienu foto uzņēmumiem. Nelielajā 
ekspozīcijā apkopoti fotomateriāli no laikraksta „Druva” rubrikas „Pastaigā”. 

 2.–31. janvāris Novadpētniecības lasītavā – „Ziemas sports un aktīvā atpūta 
vēsturiskajā Cēsu rajonā”. 

 8. janvāris–28. februāris bibliotēkas starpstāvos – cēsnieka, ilggadēja Cēsu 
fotokluba dalībnieka Viļa Bleikša fotogrāfiju izstāde „Gaujmalieši”. 

 22. janvāris–12. februāris 1. stāvā – mākslinieces Ievas Jurjānes ilustrācijas Kārļa 
Skalbes pasakai „Kaķīša dzirnavas”. 

Februāris 
 1.–28. februāris Pieaugušo apkalpošanas nodaļā – dzejniecei Ārijai Elksnei – 90 

(1928–1984). 
 1. februāris–31. marts Novadpētniecības lasītavā – „Priekuļu novadā kādreiz un 

tagad” (sk. janvāra izstādes aprakstu). 
 12.–28. februāris Novadpētniecības lasītavā – novadniecei, Cēsu Tautas teātra 

režisorei Tatjanai Šverstei – 100 (1918–1995). 
 12. februāris–5. marts 1. stāvā – Ērika Zvirbuļa lielformāta fotogrāfiju izstāde 

„Ziemas pasaka”. 
Marts 

 19.–31. marts Novadpētniecības lasītavā – novadniekam, Cēsu Tautas teātra 
režisoram, aktierim Emīlam Krastiņam – 120 (1898–1978). 

 1.–31. marts bibliotēkas starpstāvos – Mana Latvija. „Dabas skati – krāsu raksti.” 
Guntas Romanovskas foto dienasgrāmata 1. izstāde. 

Aprīlis 
 3.aprīlis–31. maijs Novadpētniecības lasītavā – „Raunas novadā kādreiz un tagad” 

(sk. janvāra izstādes aprakstu). 
 17. aprīlis–31. maijs Bibliotēkas starpstāvos – „Pavasara Amatas laivotāji Viļa 

Bleikša fotogrāfijās”. 
 3. aprīlis–19. maijs 1. stāvā – „DABA” – profesionālu mākslinieku klusās dabas 

Cēsu Mākslas skolas audzēkņu interpretācijās 
Maijs 

 2.–30. maijs Pieaugušo apkalpošanas nodaļā – rakstniekam, publicistam Ērikam 
Hānbergam – 85. 
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Jūnijs 
 1.–29. jūnijs Novadpētniecības lasītavā – novadniekam, motokrosa braucējam 

Jānim Serģim – 80 (1938–2017). 
 4.–29. jūnijs bibliotēkas starpstāvos – Mana Latvija. „Dievnami un kapsētas.” 

Guntas Romanovskas foto dienasgrāmata 2. izstāde. 
Jūlijs 

 2.–31. jūlijs Novadpētniecības lasītavā – novadniekam, ķīmiķim un profesoram 
Paulam Valdenam–155 (1863–1957). 

 2. jūlijs–10. augusts bibliotēkas starpstāvos – Mana Latvija. „Akmeņi.” Guntas 
Romanovskas foto dienasgrāmata. 

 2. jūlijs–10. augusts 1. stāvā – Egila Johansona gleznu izstāde „Ar otu Piebalgā”. 
Augusts 

 1.–31. augusts Novadpētniecības lasītavā – novadniecei, dzejniecei Olgai Lisovskai 
– 90 (1928–2015). 

 13. augusts–29. septembris bibliotēkas starpstāvos – Mana Latvija. „Ūdeņi.” 
Guntas Romanovskas foto dienasgrāmata. 

Septembris 
 3.–29. septembris Novadpētniecības lasītavā – novadpētniecības izstāde „Ik pēc 

četrdesmit gadiem septembrī…” 
Izstāde veltīta trim ievērojamiem novadniekiem, kuru jubilejas tiek atzīmētas 
septembrī: Paulīnei Matildai Gailītei – 170 (1848–1925); Eduardam Ramatam – 
130 (1888–1983) un Gundarim Gailītim – 90 (1928–2004). 

 17. septembris–27. oktobris 1. stāvā „Akvarelis Cēsīs” – 2018. gada vasaras 
gleznotāju plenēra mākslinieku akvareļu darbi. 

Oktobris 
 1.–31. oktobris Novadpētniecības lasītavā – tematiskā izstāde „Novadnieku 

kulinārais mantojums”. 
 29. oktobris–30. novembris 1. stāvā un bibliotēkas starpstāvos – Gatis Šļūka 

„Karikatūra par LV”. 
Novembris 

 1.–30. novembris Novadpētniecības lasītavā Andreja Pumpura eposam 
„Lāčplēsis” – 130. 

Decembris 
 1.–29. decembris Novadpētniecības lasītavā – novadniecei, dzejniecei Ilgai Bērzai 

– 85 (1933–2012). 
 6. decembris–5. janvāris 1. stāvā – mākslinieka Rituma Ivanova Cēsīs radīto darbu 

izstāde. Izstāde veltīta mākslinieka jubilejas gadam. 
 

Pasākumi 
Novads un novadpētniecības krājums tiek popularizēts ne tikai ar izstādēm, bet 

arī ar to pasākumu starpniecību, ko organizē bibliotēka – tikšanās, muzikāli literārie 

pasākumi un citi tematiskie pasākumi. 2018. gadā bibliotēkā ir tikuši organizēti 12 

pasākumi, veltīti novadpētniecības tematikai.  
 

 2016 2017 2018 
Pasākumi 8 19 12 
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Februāris 
 14. februārī plkst. 16.00 2. stāva zālē Jubilejas atceres sarīkojums „Caur gadu 

mirdzumu... Režisorei Tatjanai Šverstei – 100”. Režisore – Teiksma Vasmane 
sadarbībā ar Cēsu Centrālo bibliotēku. Jubilejas atceres sarīkojums nebūtu 
iedomājams bez režisores meitas Patricijas Marijas Šverstes un T. Šverstes 
laikabiedru atbalsta. Izmantojot viņu personīgos atmiņu albumus un bibliotēkas 
novadpētniecības krājuma materiālus, tika nodrošināta jubilejas svinību saturiskā 
puse. (Pasākumu apmeklēja 45 interesenti). 

 21. februārī plkst. 18.00 2. stāva zālē Tikšanās ar Latvijas simtgades filmas 
„Paradīze ‘89” režisori Madaru Dišleri. (Pasākumu apmeklēja 40 interesenti). 

Aprīlis 
 11. aprīlī plkst. 18.00 2. stāva zālē „Flokši” – sarunu vakars ar rakstnieci un 

dārzkopi Gunu Rukšāni. Stāstījumu ar fragmentu lasījumiem no grāmatas 
papildināja Paula Miķelsone, Līga Popova un Teiksma Vasmane, savukārt Jānis 
Rukšāns aktīvi iesaistījās sarunās ar klātesošajiem par flokšu un citu ziedu 
specifikāciju. Pasākums notika Lasītāju klubiņa ikmēneša satikšanās ietvaros. 
(Pasākumu apmeklēja 25  interesenti). 

 27. aprīlī plkst. 18.00 2. stāva zālē „Lai atmiņas neizzūd” – autorvakars ar Ingunu 
Baueri – kultūrvēsturisko romānu autori. (Pasākumu apmeklēja 17  interesenti). 

Maijs 
 5. maijā plkst. 11.00 Bērnu apkalpošanas nodaļā Ģimeņu rīts kopā ar „Putniņa 

Toma stāstu grāmatas” autori Jutu Stīlu (cēsniekiem pazīstamu kā Jutu Vējiņu). 
Pasākumā piedalījās vijolnieks, grāmatas autores tēvs, Ilmārs Vējiņš un pianists 
Vilnis Daņiļēvičs. (Pasākumu apmeklēja 26 interesenti). 

Septembris 
 19. septembrī plkst. 17.00 Autorvakars ar dzejnieku Jāni Tomašu Lasītāju klubiņa 

sezonas pirmās tikšanās ietvaros. (Pasākumu apmeklēja 23 interesenti). 
 26. septembrī plkst. 16.00 Netradicionālas dzejas sacensības pamatskolas vecuma 

audzēkņiem “Dzejas slams bērniem”. (Sacensībās piedalījās 17 dalībnieki. 
Pasākumu apmeklēja 57 interesenti). 

Oktobris 
 6. oktobrī no plkst. 10.00 Cēsu pilsētvidē un apkārtnē Auto-velo foto orientēšanās 

spēle „Literārās Cēsis”. Pasākuma noslēgumā orientēšanās maršruta autors 
vēsturnieks Daumants Vasmanis iepazīstināja dalībniekus ar spēles finiša vietas – 
A/S „Cēsu alum” piederošās teritorijas Rūpniecības ielā 18, Cēsīs – nozīmi.  Pēc 
maršrutā pavadītām vairākām stundām dalībnieki atjaunoja spēkus pie silta 
dzēriena tases un ugunskurā ceptas ievārījuma maizes, kuras mīklu pagatavojusi 
Teiksma Vasmane. Viņa uzņēmās pārraudzīt maizes cepšanas procesu. Pasākuma 
dalībniekiem (katrai komandai) A/S „Cēsu alus” dāvināja 6 Ulmaņlaiku kvasa 0,5l 
skārda bundžas, savukārt ar dāvanu karti 30.00 EUR vērtībā spēles pirmās vietas 
ieguvēju komandu atbalstīja „Vecpilsētas kebabs”. Bibliotēkas simpātiju komanda 
saņēma dāvanu karti grāmatnīcā “Globuss” 30.00 EUR vērtībā. (Pasākumu 
apmeklēja 41 interesents). 

 10. oktobrī plkst. 18.00 2. stāvā Valda Atāla „Elles debesis” – grāmatas atvēršanas 
svētki kopā ar autoru. Piedalās mūziķis Arnolds Kārklis. (Pasākumu apmeklēja 80 
interesenti). 

Novembris 
 9. novembrī plkst. 17.00 2. stāva zālē  Tikšanās ar cēsnieku, Tautas daiļamata 

meistaru, rotkali, grāmatas „Mani laika meti” autoru Daumantu Kalniņu. 
(Pasākumu apmeklēja 35 interesenti). 

 22. novembrī plkst. 16.00 1. stāvā „Karikatūra par LV” – tikšanās ar mākslinieku 
Gati Šļūku. (Pasākumu apmeklēja 40 interesenti). 
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Decembris 

 12. decembrī plkst. 18.00 2. stāvā „Cēsis gadsimtu mijā (1877–1914)” – 
grāmatas atvēršanas svētki kopā ar autoru – mag. hist. Daumantu Vasmani. 
(Pasākumu apmeklēja 60 interesenti). 
 

8.7. Publicitāte 
 

Informācija par novadpētniecības izstādēm un pasākumiem katru mēnesi tiek 

izvietota bibliotēkas informācijas stendos, ievietota bibliotēkas tīmekļa vietnē, sociālajos 

tīklos un Cēsu novada pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā „Pasākumu kalendārs”. 

Novadpētniecības darba publicitāti nodrošina arī veiksmīga sadarbība ar laikraksta 

„Druva” žurnālistiem. 2018. gadā laikrakstā tika atspoguļota vairāku pasākumu un 

izstāžu norise, piemēram, par ceļojošo izstāžu ciklu „Cauri gadsimtiem”, režisorei 

Tatjanai Šverstei veltīto jubilejas pasākumu, Valda Atāla grāmatas „Elles debesis” 

atvēršanas pasākumu u.c. Kopskaitā 7 publikācijas. Savukārt viena publikācija par Dzejas 

slamu bērniem tika publicēta arī pašvaldības ikmēneša avīzē „Cēsu Vēstis”.   

 
8.8. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

 

Analizējot 2018. gada darba rezultātus, nākas secināt, ka novadpētniecības darba 

apjoms ir vērtējams kā „bezgalīgs un nebeidzams”. Cēsu pilsētai un Cēsu reģionam allaž 
 

bijusi zīmīga loma Latvijas vēstures, kultūras, uzņēmējdarbības un citu nozaru kontekstā, 

kas, protams, nebūtu iespējams, ja no mūsu reģiona nenāktu aktīvi, radoši un uzņēmīgi 

cilvēki. Un pēdējos gados ir arī vērojama tendence, ka Cēsu reģionu kā savu mītnes un 

aktīvās darbības vietu izvēlas citur dzimušie, augušie un darbojušies, tādejādi kļūstot par 

„mūsējiem”. Tas ir ievērojams radošais potenciāls, kas ģenerē un realizē jaunas idejas 

dažādos formātos – kultūras pasākumi, literāri radošās izpausmes, jauni uzņēmumi u.c. 

Savukārt bibliotēkas novadpētniecības darba apjoms ir tieši atkarīgs no šīm 

reģionālajām aktivitātēm. Augošais darba apjoms liek piesaistīt arvien vairāk cilvēku 

darba veikšanai, taču, ņemot vērā faktu, ka bibliotēkas cilvēkresursu skaits ir ierobežots 

un bibliotēkai ir arī citas darbības funkcijas, ne tikai novadpētniecība, šis risinājums ir 

realizējams projektu veidā – piesaistot citus bibliotēkas darbiniekus tajos brīžos, kad tiek 

veikts kāds lielāks novadpētniecības projekts vai pasākums.  

Nozīmīgs ieguldījums ir pagastu bibliotēku veiktais darbs novadpētniecības jomā 

– gan lokālās kultūrvēstures apzināšanā, gan iesaistoties analītisko aprakstu veidošanā 

Novadpētniecības datubāzē. Šī kopējā darba rezultāts ir iespēja jebkuram interesentam 

iegūt sev nepieciešamo informāciju par reģiona bibliotēkās pieejamajiem informācijas 

resursiem attālināti, kā arī piekļuve digitalizētajām publikācijām.    
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Izvērtējot 2018. gadā paveikto un ņemot vērā 2019. gada aktualitātes, nākamajā 

pārskata periodā tiek izvirzīti šādi galvenie uzdevumi: 
 

 1. Pilnveidot Novadpētniecības datu bāzi: 

 digitalizēt laikraksta “Druva”, “Cēsu Vēstis”, republikas laikrakstu un 

žurnālu publikācijas, apstrādāt digitalizētos materiālus attēlu un teksta 

apstrādes programmās, izveidot anotācijas un pievienot tās analītiskajiem 

aprakstiem elektroniskā kopkataloga Novadpētniecības datubāzē; 

 veidot analītiskos aprakstus par pašreizējo periodu no laikrakstiem, 

žurnāliem, grāmatām, īpašu vērību pievēršot laikraksta „Druva” un “Cēsu 

Vēstis” aprakstu veidošanai; 

 veidot bibliogrāfiskos aprakstus ar anotācijām retrospektīvā analītiskajiem 

materiāliem par novadniekiem, iestādēm, organizācijām, objektiem un 

pasākumiem no tematiskajām mapēm; 

 veidot bibliogrāfiskos aprakstus ar anotācijām retrospektīvā analītiskajiem 

materiāliem no Cēsu pilsētas laikrakstiem, kas vecāki par 2000. gadu. 
 

2. Digitalizēt Novadpētniecības lasītavas krājumā esošās tematiskās mapes, 

veidojot to ekvivalentu elektroniskā formā, kā arī veidot un papildināt digitālo 

novadpētniecības krājumu ar jaunākajiem materiāliem.  

3. Popularizēt novadpētniecības krājumu: 

 organizēt izstādes un tematiskos pasākumus; 

 sekmēt sadarbību ar skolām, organizējot bibliotekārās un literārās 

stundas; 
 

 veicināt lietotāju interesi par novadpētniecības lasītavā atrodamajiem 

materiāliem, izmantojot interneta vides un laikrakstu piedāvātās iespējas. 
 

 

4. Atzīmējot Cēsu Centrālās bibliotēkas pastāvēšanas 100 gadu jubileju, veidot 

izstāžu ciklu, kas atspoguļo bibliotēkas darbību šajā laika posmā. Ciklā plānotas četras 

informatīvās izstādes, viena lietišķo materiālu izstāde, kā arī tiek plānots veidot video 

materiālu, kas atspoguļotu dažādu paaudžu bibliotēkas lasītāju iespaidus par bibliotēku 

vai ar bibliotēku saistītus notikumus.  

3. Turpināt sniegt konsultatīvu un praktisku palīdzību vēsturiskā Cēsu rajona 

novadu pašvaldību publiskajām bibliotēkām novadpētniecības darbā un analītisko 

aprakstu veidošanā novadpētniecības datubāzē. 

4. Izvērtēt pašvaldību publiskajām bibliotēkām organizētā konkursa “Mana 

bibliotēkas vēsture” norisi un iegūtos rezultātus. 

5. Bibliotēkas interneta vietnē sadaļā NOVADPĒTNIECĪBA veidot un papildināt tā 

saturu. 
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Projektu apkopojums 
 

Cēsu CB 

Projekta 
nosaukums 

Finansētājs 
Finans
ē-juma 
apjoms 

Projekta apraksts (īss kopsavilkums) 
Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Autorvakari: 
“... un visu 

mūžu esmu 

Latvijas 

apņemts.” 

/U. Auseklis/  

(2) 

VKKF 
450.00 

EUR 

Turpinot 2018. gada janvārī iesākto 

autorvakaru ciklu “...un visu mūžu esmu 

Latvijas apņemts.” /U. Auseklis/, Cēsu CB* 

2018. gada aprīlī rīkoja trīs literārus 

sarīkojums, viesu statusā pieaicinot latviešu 

rakstniekus: Birutu Eglīti, Ingunu Baueri un 

Māri Runguli. 

VKKF* piešķirtais finansējums tika atvēlēts 

iepriekš minēto rakstnieku autoratlīdzībām. 

Atbalstīts 

390.00 EUR 

apmērā 

Dzejas 

dienas Cēsīs 

2018 

VKKF 
670.00 

EUR 

Projekta ietvaros 2018. gada septembrī tika 

īstenota daudzveidīga un plašam auditorijas 

lokam aktuāla Dzejas dienu kultūras 

programma: 

- Literāra tikšanās ar dzejnieci Ingu 

Gaili Cēsu Valsts ģimnāzijā; 

- Literāras tikšanās ar dzejnieku Jāni 

Tomašu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 

Valsts ģimnāzija un bibliotēkā – 

Lasītāju klubiņā; 

- Netradicionālas dzejas sacensības 

bērniem “Dzejas slams”; 

- Kultūrizglītojoša auto-foto 

orientēšanās spēle “Literārās Cēsīs”. 

Kultūras sarīkojumu organizators – Cēsu CB 

sadarbībā ar pilsētas ģimnāzijām un 

vēsturnieku Daumantu Vasmani. 

VKKF nepiešķīra šī projekta realizācijai 

finansējumu. Dzejas dienu kultūras 

programma tika īstenota bibliotēkai piešķirtā 

Cēsu novada pašvaldības budžeta ietvaros. 

Neatbalstīts 

 

9. Projekti 
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Vidzemes 

novadu 
bērnu un 

skolu 

bibliotēku 

darbinieku 

17. 

konference 

“Bibliotēkas=

Ludotēkas?” 

 
 
 

Latvijas 

valsts mežu 
un Valsts 

kultūrkapitāla 

fonda 

atbalstītā 

Vidzemes 

kultūras 

programma 

2018 

 

 

575.00 

EUR 

 

2018. gada Vidzemes novadu bērnu un skolu 

bibliotēku darbinieku konferences tēma 

ietvēra spēļu elementu, tai skaitā galda spēļu, 

izmantošanas priekšrocības bibliotekārajā 

darbā. 

Konferenci apmeklēja 93 interesenti. 

Projektā pieprasītais finansējums bija 

paredzēts atlīdzībām konferences lektoriem 

(LNB* Bērnu literatūras centra galvenajai 

bibliotekārei Aigai Grēniņai, Cēsu Vēstures un 

mākslas muzeja pedagoģei, spēles “Latvijai 

100” idejas autorei Evitai Muceniecei un 

četriem spēļu uzņēmuma “Brain Games” 

pārstāvjiem). 

Konferences norises izmaksas, tai skaitā 

atlīdzības lektoriem, tika segtas no dalības 

maksas un bibliotēkai piešķirtā Cēsu novada 

pašvaldības budžeta. 

 
 

 

 

Neatbalstīts 

Cēsu reģiona bibliotēku projekti 

Līgatnes 

novada 

Līgatnes 

pilsētas 

bibliotēka 

Foto izstāde 

“Pasaki 

Līgatne” 

Latvijas valsts 

mežu un Valsts 

kultūrkapitāla 

fonda 

atbalstītā 

Vidzemes 

kultūras 

programma 

2018 

1000.00 

EUR 

Līgatnes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar 

fotomāksliniekiem Jāni Pešiku, Vitu Meieri un 

Līgatnes novada iedzīvotājiem Latvijai 

simtgadē veltīja mākslas fotogrāfiju izstādi 

“Pasaki Līgatne”, kas tapa trīs meistarklašu 

ietvaros. 

Caur foto objektīviem tika fiksēti Līgatnes 

novada un pilsētas kultūrvides elementi. 

Izstādes atklāšanas sarīkojums 2018. gada 3. 

jūnijā pulcēja ap 100 interesentu. Projekta 

norisi atbalstīja pašvaldības aģentūra 

“Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs”. 

Tas guva ievērojamu atbalstu arī no 

vairākiem uzņēmumiem: SIA “JVK & Co” un 

SIA “B Print” Balticprint tipogrāfija, krodziņš 

“Vilhelmīnes dzirnavas” un SIA “Lustīgie 

meistari”, SIA “Vinnis”, SIA “Livonia” un SIA 

“Līgatnes vīna darītava”.  

Projekta īstenošana tikai aizsākta 2017. gada 

rudenī. 

Izstādes materiāls pēc apskates Līgatnes 

Kultūras namā ceļoja uz rehabilitācijas centra 

“Līgatne” telpām un Augšlīgatnes kultūras 

namu. 

 

Atbalstīts 
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Vecpiebalgas 

novada 

Vecpiebalgas 

pagasta 

bibliotēka 

 

Sarunas ar 

rakstniekiem 

Vecpiebalgas 

bibliotēkā 

 

 

 

VKKF 

 

 

520.00 

EUR 

 
 

No 2018. gada 1. marta līdz 30. novembrim 

Vecpiebalgas pagasta bibliotēka īstenoja 

projektu, kura ietvaros tika piedāvātas 

publiskas tikšanās bibliotēkā ar rakstniekiem 

Māri Bērziņu, Lindu Nemieru un duetu – 

rakstniecei Daci Judinu un komponistu Arturu 

Nīmani programmā “Simtgades stāsti” –, 

tādējādi sekmējot latviešu autoru 

atpazīstamību, popularizējot 

oriģinālliteratūru un bagātinot Vecpiebalgas 

novada kultūras aktivitāšu norisi. 

 

 
 

 

Atbalstīts 

Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

 Cēsu CB 2018. gadā izstrādājusi 3 ar bibliotēku nozari un kultūru saistītus 

projektus. 

 Kopējais pieprasītais finansējums no 2018. gada projektu konkursiem – 1695.00 

EUR. 

 Piešķirtais finansējums no 2018. gada projektu konkursiem – 390.00 EUR. 

 No 3 Cēsu CB izstrādātajiem projektiem 2018. gadā pilnībā realizēti visi 

augstāk minētie projekti. 
 

 No 28 vēsturiskā Cēsu rajona novadu pašvaldību publiskajām bibliotēkām 2018. 

gadā projektus izstrādājušas un finansiālu atbalstu saņēmušas tikai 2 bibliotēkas:  

Līgatnes novada Līgatnes pilsētas bibliotēka un Vecpiebalgas novada 

Vecpiebalgas pagasta bibliotēka. 

* 
VKKF – Valsts kultūrkapitāla fonds 

LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka 
Cēsu CB – Cēsu Centrālā bibliotēka 

 

 

10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par 

bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem 
 

Bibliotēkas tēlu ietekmē dažādi nosacījumi: personāls, iestādes telpu fiziskais 

stāvoklis, lokācija, pakalpojumu piedāvājums, vizuālā identitāte u.c. Savstarpēja šo 

nosacījumu iedarbība – atsaucīgi, izglītoti, dažādām situācijām pielāgoties spējīgi 

darbinieki, mūsdienīgs bibliotēkas interjers un eksterjers, sabiedrībai ērta iestādes 

atrašanās vieta, daudzveidīgs un aktuāls pakalpojumu klāsts, kā arī kvalitatīvs 

 

10. Publicitāte 
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informācijas vizuālais un saturiskais noformējums – labvēlīgi ietekmē sabiedrības 

priekšstatu par bibliotēku. 

Šodien, kad aprit ceturtais gads kopš bibliotēka atrodas renovētajā ēkā, joprojām ir 

jūtama atjaunotā nama pozitīvā ietekme iestādes tēla veidošanā. Renovācijas laikā 

radušies vairāki uz reāliem faktiem balstīti stāsti kā, piemēram, “Cēsu bibliotēka – 

tulpīšu bibliotēka” un “Gaismas skursteņi – vēstures interpretācija mūsdienu skatījumā”, 

kas paspilgtina bibliotēkas ēkas nozīmi. Renovētās telpas un tehniskais nodrošinājums 

dod priekšrocības ērtai un kvalitatīvai lietotāju apkalpošanai, savukārt bibliotēkas 

darbinieku profesionalitāte un cilvēcīgā attieksme klientos ievieš uzticēšanos. Ilggadējo 

darbinieku zināšanas un racionālie padomi savienojumā ar jaunāko darbinieku 

daudzpusīgajām spējām pozitīvi ietekmē personāla kompetences. 

Jāpiemin, ka bibliotēkas izdevīgā atrašanās vieta – pilsētas centrālās stacijas 

teritorija, kas atrodas Cēsu pilsētas centra rajonā – dod iespēju ērti piekļūt iestādei. 

Mūsdienās būtisku lomu iestādes tēla veidošanā ieņem publicitāte, kas ir efektīvs 

instruments sabiedrības informēšanā par daudzveidīgo bibliotēkas pakalpojumu klāstu. 

Lai informācija sasniegtu konkrētas mērķa grupas un pēc iespējas vairāk interesentu, 

Cēsu CB izmanto dažādus kanālus informācijas publicēšanai: 

 drukātie mediji (laikraksts Vidzemes novadiem “Druva” un informatīvais 

Cēsu novada pašvaldības izdevums “Cēsu Vēstis”), 

 bibliotēkas tīmekļa vietne www.biblioteka.cesis.lv un sociālās vietnes 

Facebook un Draugiem.lv, 

 Cēsu novada pašvaldības tīmekļa vietne www.cesis.lv, 

 Latvijas Bibliotēku portāls www.biblioteka.lv, 

 informatīvs ikmēneša buklets “Pasākumu plāns Cēsis”, 

 afišas pilsētvidē un konkrētās pilsētas iestādēs. 

Laikrakstā Vidzemes novadiem “Druva” informācija par bibliotēkas piedāvātajiem 

sarīkojumiem, Interneta ABC apmācībām, mākslas izstādēm tiek publicēta sludinājumu 

sadaļā. Informācijas, tai skaitā sludinājumu, ievietošana laikrakstā “Druva” ir maksas 

pakalpojums, taču laikraksta korespondenti, bibliotēkas reklamēto pasākumu 

ieinteresēti, periodiski pēc savas iniciatīvas mēdz sagatavot publikācijas par kādu no 

aizvadītajām sarīkojumiem vai citām nozares aktualitātēm. Publikācijas, kas ievietotas 

drukātajos medijos saistībā ar Cēsu CB, ikvienam interesentam ir iespēja izlasīt 

bibliotēkas tīmekļa vietnē www.biblioteka.cesis.lv sadaļā “Par mums” – publikācijas. 

http://www.biblioteka.cesis.lv/
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Laikraksts “Druva” Nr.188, 2018. gada 7. decembris 

Informatīvajā Cēsu novada pašvaldības izdevumā “Cēsu Vēstis” tiek publicēts 

pilsētas ikmēneša pasākumu plāns, tai skaitā uzziņas par bibliotēkas piedāvātajiem 

sarīkojumiem, jauno grāmatu, informatīvajām, fotogrāfiju un mākslas izstādēm. Šāds 

ikmēneša pilsētas pasākumu plāns ar Cēsu kultūras iestāžu piedāvātajām aktivitātēm 

tiek publicēts arī bukletā, kas cēsniekiem ir pieejams līdzņemšanai dažādās pilsētas 

iestādēs (tūrisma informācijas centrā, bibliotēkā, novada domes ēkā, kafejnīcās u.c). 

 Informācija par bibliotēkas iestādes funkcijām, pakalpojumiem, sarīkojumiem un 

citām aktualitātēm prioritāri tiek publicēta tīmekļa vietnē www.biblioteka.cesis.lv. 

Bibliotēka sabiedrības informēšanai aktīvi izmanto tiešsaistes sociālos tīklus Facebook 

un Draugiem.lv, kā arī novada pašvaldības tīmekļa vietni www.cesis.lv. Lai arī uzziņas 

Latvijas Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv attālināti ir iespēja lasīt ikvienam, tomēr 

novērots, ka šo vietni lielākoties izmanto bibliotekārā sabiedrība. 

Bibliotēkas tēlu, bez šaubām, veido arī informācijas pasniegšanas formāts un stils – 

satura kvalitāte, dizains, viegla un nepārprotama publicēto ziņu uztveramība. Cēsu CB 

tekstuālo informāciju par bibliotēkas aktualitātēm (aicinājumu uz sarīkojumu/izstādi, 

pakalpojumu piedāvājumu, darba laika izmaiņām u.c.) sagatavo konspektīvu uzziņu 

formātā, īpašu uzmanību pievēršot testa uzbūvei, pareizrakstībai un pieturzīmju 

lietošanai. Tekstuālā informācija tiek papildināta ar vizuāliem elementiem – labas 

izšķirtspējas fotogrāfijām, afišām, infografikiem (visvairāk lasīto grāmatu tops). 

Lielākoties vizuālie materiāli tiek sagatavoti tiešsaistes interneta programmā Canva. 

Gadījumos, kad bibliotēkas fotogrāfiju krājumā trūkst attēli, kas ilustratīvi papildina 

http://www.biblioteka.cesis.lv/
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http://www.biblioteka.lv/


Cē su  Ce nt rālās  bibliotē ka s gada  pā rskats   pa r d arbu 2018 .  g adā  

 
 

64 

tekstuālo informāciju, tiek izmantoti resursi no tādām bezmaksas fotogrāfiju lejupielādes 

tīmekļa vietnēm kā www.pexels.com un www.pixabay.com. 

Drukātas afišas A4 un A3 formātos par bibliotēkas rīkotajām publiskajām kultūras 

aktivitātēm tiek izvietotas: 

 bibliotēkas iekštelpu un ārpustelpu afišu stendos, 

 pilsētvidē (5–7 afišu stendos), 

 izglītības iestādēs, 

 Cēsu novada domē, 

 grāmatu namā “Zvaigzne ABC” un grāmatnīcā “Jumava”, 

 Cēsu kultūras biedrības “Harmonija” telpās. 

Informēts un ieinteresēts darbinieks spēj labvēlīgi ietekmēt lietotāja priekšstatu 

par jebkuru bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu, tāpēc personāls regulāri tiek informēts 

par plānotajām izmaiņām vai gaidāmajiem notikumiem, kas attiecas uz Cēsu CB. 

 

10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Bibliotēkas tīmekļa vietne 

 

               Cēsu CB tīmekļa vietne www.biblioteka.cesis.lv ir platforma, kurā ikvienam 

interesentam daudzveidīga informācija par Cēsu CB ir pieejama tiešsaistē attālināti. 

Tīmekļa vietnē tiek publicētas uzziņas arī par nozares aktualitātēm Cēsu reģiona mērogā, 

piemēram, informācija par mācību semināru norisi. Reģiona novadu pašvaldību publisko 

bibliotēku darbinieki periodiski mājaslapas administratoram – Cēsu CB sociālo mediju 

speciālistei – iesūta aktuālu informāciju, ko publicēt tīmekļa vietnes sadāļā “Citās 

bibliotēkās”. 

No 28 vēsturiskā Cēsu rajona novadu pašvaldību publiskajām bibliotēkām 2018. 

gadā informatīvas uzziņas par bibliotēkā notiekošajiem sarīkojumiem, radošajām 

darbnīcām, izstādēm visaktīvāk iesūtījušas: 

 Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka, 

 Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka, 

 Raunas novada Raunas pagasta bibliotēka, 

 Amatas novada Ieriķu bibliotēka, 

 Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta bibliotēka. 

No augstākminētajām bibliotēkām darbu ar publicējamo ziņu un afišu 

sagatavošanu viskvalitatīvāk veikusi  Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta 

http://www.pexels.com/
http://www.pixabay.com/
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bibliotēka.  

Cēsu CB tīmekļa vietne tiek uzturēta MODIX Revolution platformā. Tās izstrādātāji 

ir uzņēmums SIA “Lux Technology”. Mājaslaps statistikas dati bibliotēkas tīmekļa vietnes 

administratoram ir pieejami Google Analytics tiešsaistes rīkā. 

Vietne www.biblioteka.cesis.lv 2018. gadā apmeklēta 18 946 reizes. 

 

 2015. gada martā tīmekļa vietnes saturs tika pārkonvertēts uz jauno 

administrēšanas platformu (MODIX Revolution). Lielākā daļa informācijas ir atjaunināta 

un uzlabota, taču joprojām nepieciešams saturiski pārstrādāt vairākas mājaslapas 

sadaļas, piemēram, atsvaidzināt vietnes informāciju krievu un angļu valodās un 

bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumu. 
 

 Sociālie tīkli 

Sabiedrības viedokli par iestāžu darbību veido publicitāte sociālajos medijos. Lai 

arī pastāv daudz un dažādi sociālie tīkli, kas stabili notur līderības pozīcijas (Twitter, 

Instagram, YouTube, Pinterest, Snapchat u.c.), Cēsu CB profils tiek uzturēts divās 

tiešsaistes sociālajās vietnēs: 

 Facebook;  

 Draugiem.lv. 

Konts mikroblogošanas tīklā Twitter Cēsu CB pastāv kopš 2010. gada. 2018. gada 

sākumā tajā tika uzsākta informācijas atspoguļošana tikai par Bērnu apkalpošanas 

nodaļas aktualitātēm, taču 2018. gada nogalē tika izlemts dzēst bibliotēkas Twitter kontu 

pavisam, jo publicitāte tajā vairs nedeva vēlamo rezultātu. 

http://www.biblioteka.cesis.lv/
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Cēsu CB darbu ar publicitāti veic, ievērojot kvalitātes, ne kvantitātes principus. 

Pietiek ar dažiem, bet rūpīgi izstrādātiem un pārvaldītiem sociālo mediju profiliem, lai  

sasniegtu vēlamo auditoriju. 

Cēsu CB lapa sociālajā tīmekļa vietnē Facebook ikvienam šajā portālā reģistrētam 

lietotājam ir pieejama kopš 2011. gada novembra. 

2018. gada izskaņā bibliotēkas Facebook lapas skaits sasniedza 818 sekotājus. 

 

Cēsu CB 

Facebook lapas virtuālais apmeklējums 2018. gadā: 

Statistika iegūta no Facebook administrācijas iesūtītajiem skaitliskajiem rādītājiem. 

Tabulā apkopota informācija par trim 2018. gada mēnešiem: martu, jūniju un septembri 

03.03.2018.–04.04.2018. 
Virtuālais 

apmeklējums 

Ierakstus 
sasniegušās 
auditorijas 

skaits 

Uz ierakstiem 
reaģējušās 
auditorijas 

skaits 

3. marts–9. marts 161 914 88 

8. marts–14. marts 112 1,8 tūkst. 177 

13. marts–19. marts 96 711 39 

18. marts–24. marts 69 950 63 

23. marts–29. marts 99 934 34 

29. marts–4. aprīlis 53 898 87 

01.06.2018.–03.07.2018. 
Virtuālais 

apmeklējums 

Ierakstus 
sasniegušās 
auditorijas 

skaits 

Uz ierakstiem 
reaģējušās 
auditorijas 

skaits 
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1. jūnijs–7. jūnijs 94 3,9 tūkst. 333 

6. jūnijs–12. jūnijs 48 1,5 tūkst. 90 

11. jūnijs–17. jūnijs 44 94 5 

16. jūnijs–22. jūnijs 38 369 19 

21. jūnijs–27. jūnijs 42 631 41 

27. jūnijs–3. jūlijs 37 1,1 tūkst. 116 

30.08.2018.–01.10.2018. 
Virtuālais 

apmeklējums 

Ierakstus 
sasniegušās 
auditorijas 

skaits 

Uz ierakstiem 
reaģējušās 
auditorijas 

skaits 

30. augusts–5. septembris 63 1,2 tūkst. 76 

4. septembris–10. septembris 24 1,01 tūkst. 73 

9. septembris–15. septembris 41 886 42 

15. septembris–21. septembris 67 979 60 

20. septembris–26. septembris 40 1,4 tūkst. 144 

25. septembris–1. oktobris 70 1,7 tūkst. 170 

 

Cēsu CB lapa sociālajā tīmekļa vietnē Draugiem.lv ikvienam šajā portālā reģistrētam 

lietotājam ir pieejama kopš 2011. gada maija. 

       Draugiem.lv lapas sekotāju skaits 2018. gadā sarucis par 13 lietotājiem. Šobrīd 

lapai ir 405 sekotāji. Arī lapas virtuālais apmeklējums ir sarucis – 2018. gadā tas ir par 

210 vienībām mazāks nekā 2017. gadā. 

2018. gadā bibliotēkas Draugiem.lv lapa un tās sadaļas kopā skatītas 41 788 reizes 
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Bibliotēkas Draugiem.lv lapas lietotāji pa vecuma un dzimuma kategorijām: 

Statistikas dati iegūti no sociālās tīmekļa vietnes Draugiem.lv “Lapu topa 2018”. 

 

 
Cēsu CB sociālajās tīmekļa vietnēs (gan Facebook, gan Draugiem.lv) publicē 

informāciju par dažādām ar bibliotēku saistītām aktualitātēm. 2018. gada bibliotēkas 

tīmekļa vietnes www.biblioteka.cesis.lv virtuālā apmeklējuma pieaugums pamatojams ar 

saišu (linku) pievienošanu sociālo tīmekļu vietņu ierakstiem ar aicinājumu uzzināt 

vairāk par konkrēto sarīkojumu/izstādi/konkursu u.c. aktivitāti, lasot informāciju 

bibliotēkas mājaslapā. 

Salīdzinot abu augstākminēto sociālo tīmekļa vietņu efektivitāti, bez šaubām, 

Facebook gūst pārsvaru pār Draugiem.lv. Arvien vairāk personas vecuma kategorijā 50+ 

kļūst par reģistrētiem lietotājiem vietnē Facebook, savukārt jauniešu vidū portāls 

Draugiem.lv vairs nav pieprasīts. Ja tuvāko gadu laikā tiks secināts, ka bibliotēkas lapa 

Draugiem.lv vairs nav uzturēšanas vērta (informācija abās vietnēs dublējas un esošie 

lapas sekotāji kļūst par citu sociālo tīmekļa vietņu lietotājiem), profils tiks dzēsts. 

Bibliotēka izvērtēs reģistrēšanās iespējas un profila veidošanu citā plašsaziņas sociālajā 

vietnē.   

 Citas tīmekļa vietnes 

Cēsu CB informāciju par bibliotēkā notiekošajiem publiskajiem pasākumiem un 

izstādēm iesūta Cēsu novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.cesis.lv administratoram. 

Uzziņas tiek publicētas mājaslapas sadaļās: “Pasākumi” un “Kultūra”. 

2018. gadā bibliotēkas 28 informatīvās uzziņas (ikmēneša plāni, pasākumu un 

izstāžu apraksti) novada pašvaldības tīmekļa vietnē kopā apskatītas 1270 reizes. 

Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv Cēsu CB publicē plānus, kuros 

apkopota informācija par katra mēneša pasākumu, literatūras un mākslas izstāžu 

http://www.biblioteka.cesis.lv/
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piedāvājumu bērnu un pieaugušo auditorijām. Pie lielāko pasākumu un izstāžu 

konspektīvajiem aprakstiem tiek pievienotas saites (linki) uz bibliotēkas mājaslapu, kur 

interesentam ir iespēja uzzināt vairāk par konkrēto aktivitāti. 

2018. gadā pievienotā informācija par ikmēneša aktualitātēm Cēsu CB apskatīta 

863 reizes. 

10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi  

Pavisam aizvadītajā gadā Cēsu CB darbinieki organizējuši 127 pasākumus un 101 
izstādi. 

Īstenoto pasākumu 
skaits 

 (pieaugušo auditorijai) 

27 
Apmeklētāju skaits pieaugušo auditorijas pasākumos – 
952 interesenti (207 no tiem ir pieaugušie, kas 
apmeklējuši bērnu auditorijas pasākumus). 

Īstenoto pasākumu 
skaits  

(bērnu auditorijai) 

100 Apmeklētāju skaits bērnu auditorijas pasākumos – 
2220 interesenti 

Literatūras, fotogrāfiju 
un mākslas izstāžu skaits 

(pieaugušo auditorijai) 

76 
 

Literatūras un radošo 
darbu izstāžu skaits 

(bērnu auditorijai) 

24+1 
 

 

No bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem lielu atsaucību guvuši tematiskie ģimeņu rīti. 

2018. gadā īstenoti 6 ģimeņu rīti: 

 izrādes “Vinnija Pūka ziemas prieki” (113 apmeklētāji), “Notikums ar olu” (70 

apmeklētāji) un “Karlsons” (90 apmeklētāji) Vesalavas teātra studijas “Kurlās 

vardes” izpildījumā 
 

 izrāde “Princese un cūkgans” Cēsu 2. pamatskolas teātra pulciņa “Mākoņspārnis” 

izpildījumā (106 apmeklētāji) 
 

 

 spēļu rīts Baltijā vadošā galda spēļu uzņēmuma “Brain Games” pārstāvju vadībā 

(30 apmeklētāji) 
 

 muzikāli literāra tikšanās ar novadnieci Jutu Stīlu – Putniņa Toma stāstu grāmatas 

autori (26 apmeklētāji) 

 

2018. gada 14. februārī bibliotēkā uz sirsnīgu atmiņu pēcpusdienu par godu 



Cē su  Ce nt rālās  bibliotē ka s gada  pā rskats   pa r d arbu 2018 .  g adā  

 
 

70 

novadnieces, ilggadējās Ed. Veidenbauma Cēsu Tautas teātra režisores, pedagoģes un 

publicistes Tatjanas Šverstes (1918–1995) jubilejai pulcējās bijušie teātra aktieri, 

laikabiedri un interesenti, kas režisores simtgades svinībām piešķīra īpašu svētku garšu. 

Jubilejas atceres sarīkojums nebūtu iedomājams bez režisores meitas Patricijas Marijas 

Šverstes un Tatjanas Šverstes laikabiedru atbalsta. Izmantojot viņu personīgos atmiņu 

albumus un bibliotēkas novadpētniecības krājuma materiālus, tika nodrošināta jubilejas 

svinību saturiskā puse.  

Pasākumu apmeklēja 45 interesenti. 

Februārī novadpētniecības lasītavā ikvienam interesentam bija iespēja apskatīt arī 

foto materiālu izstādi, kurā atspoguļota režisores T. Šverstes bērnība, skolas laiks, 

radošais darbs teātrī un dzīves mirkļi draugu un ģimenes lokā. 
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Fotogrāfijas no bibliotēkas arhīva 

2018. gada februārī un martā Pieaugušo apkalpošanas nodaļā tika īstenota vēl 

līdz šim bibliotēkā nebijusi literatūras izstāde – “Izlasi filmu vai noskaties grāmatu”. 

Tajā bija apkopotas grāmatas, pēc kuru stāstu motīviem tapuši gan latviešu, gan ārzemju 

kinomākslas darbi. 

 

Fotogrāfija no bibliotēkas arhīva 

Atceroties 1988. gada vasaras Dziesmotās revolūcijas notikumus Cēsīs, 2018. gada 

9. jūnijā pilsētā notika vērienīgs festivāls ar tā laika un mūsdienu dziesminieku, 

dzejnieku un mākslinieku performancēm – “Leģendārajam folkfestivālam Cēsīs – 30”. 

Festivālu rīkoja pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, un Cēsu 

CB bija viens no šī festivāla sadarbības partneriem. Tā ietvaros bibliotēka rīkoja kultūras 

pasākumus Mākslas telpas “Mala” pagalmā Lielajā skolas ielā 4. 

Uz skatuves kāpa tautā iemīļotie dziesminieki: Lapšānu ģimene, “Austrasbērni” un 

Miltiņu ģimene. Gunas Rukšānes Cēsu 2. pamatskola teātra pulciņš “Mākoņspārnis” 

uzstājās ar muzikālu dzejas uzvedumu “Pasaka par atslēdziņu” pēc Arvīda Ulmes 

grāmatas motīviem. Savus sacerētos dzejoļus izpildīja jaunie dzejnieki – audzēkņi no 

Cēsu pilsētas skolām, savukārt ar muzikāliem dzejas priekšnesumiem skatuvi aizpildīja 

kultūras biedrības “Harmonija” literāti. Visas dienas garumā (no plkst. 11.00 līdz 15.00) 
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darbojās radošā dzejas darbnīca, kurā ikvienam interesentam tika dota iespēja radīt 

savas dzejas rindas. 

Pasākumus dienas garumā apmeklēja 150–250 interesenti dažādās vecuma 

kategorijās. 

 

  

Fotogrāfijas no bibliotēkas arhīva 

2018. gada 29.–30. jūnijā Cēsu Pils parkā notika sarunu festivāls “LAMPA”. Tā 

ietvaros bibliotēkas direktore Natālija Krama piedalījās publiskā sarunā/diskusijā “Ja 

bibliotēkas nepastāvētu, vai kāds tās izgudrotu?” Par šo tēmu izteicās arī telpiskās 

plānošanas eksperte Laura Dimitrijeva, Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore, Bibliotēku 

padomes priekšsēdētāja Dzidra Šmite, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konrāda Ubāna 

Mākslas lasītavas vadītāja Anda Baklāne, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris 

Vilks un Latvijas Universitātes asociētais profesors un domnīcas “Certus” pētnieciskais 

direktors Daunis Auers.  

Sarunu vadīja Latvijas Republikas Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks 

kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš. 
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Sarunu/diskusiju apmeklēja gan Cēsu pilsētas iedzīvotāji, gan interesenti no malas 

– festivāla apmeklētāji no dažādām Latvijas vietām. 

 

Fotogrāfija no bibliotēkas arhīva 

 

Bibliotēkas rīkotās “Dzejas dienas 2018” noslēdzās ar aizraujošu auto-velo foto 

orientēšanās komandu spēli “Literārās Cēsis”. 11 komandas orientēšanās spēles 

ietvaros iepazina 22 objektus, kas izvietoti Cēsu un Priekuļu novada apkārtnē un kas 

vēsturiski saistīti ar literatūras, grāmatniecības un izglītības nozarēm. Bibliotēka 

sadarbībā ar maršruta autoru mag. hist. Daumantu Vamsani sagatavoja informatīvu 

brošūru par spēlē iekļautajiem objektiem. No pusotras stundas līdz pat trīs stundām 

pavadot ceļā, spēles dalībnieki, izbraukuši maršrutu, finišēja dzejnieka Eduarda 

Veidenbauma dzimtas māju “Glāznieki” piemiņas vietā un atjaunoja spēkus pie silta 

dzēriena tases un ugunskurā ceptas kokmaizītes ar ievārījumu. Kamēr spēles dalībnieki 

iestiprinājās, vēsturnieks Daumants Vasmanis klātesošos iepazīstināja ar spēles finiša 

vietas – A/S “Cēsu alum” piederošās teritorijas Rūpniecības ielā 18, Cēsīs – nozīmi.  

Komandu spēles “Literārās Cēsis 2018” atbalstītāji – A/S “Cēsu Alus” un 

“Vecpilsētas Kebabs” – sarūpēja balvu fondu. Pasākuma dalībniekiem (katrai komandai) 

no A/S “Cēsu alus” tika dāvinātas 6 Ulmaņlaiku kvasa 0,5l skārda bundžas, savukārt 

dāvanu karti 30.00 EUR vērtībā no “Vecpilsētas kebaba” saņēma spēles pirmās vietas 

ieguvēju komanda. Bibliotēkas simpātiju komandai Cēsu CB sarūpēja dāvanu karti 

grāmatnīcā “Globuss”. 

Orientēšanās spēlē piedalījās 41 dalībnieks. 
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Fotogrāfijas no bibliotēkas arhīva 

Cēsu CB periodiski rīko dažādus konkursus. Visbiežāk konkursu mērķauditorija ir 

jaunieši, taču tajos aicināts piedalīties ikviens, kuru ieinteresējusi izziņotā konkursa ideja. 

2018. gada novembrī bibliotēka izsludināja konkursu – “Radi mēmi bibliotēkai!” Mēme 

jeb “meme” (izrunā līdzīgi vārdiem cream vai dream) ir joks vai parodija, kas video vai attēla 

formātā tiek izplatīts interneta vidē jeb, citiem vārdiem, daudzveidīga rakstura informācijas 

(piemēram, par politiku, izglītību, izklaidi u.tml.) ironisks atspoguļojums attēlā. 
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Konkursā bija aicināts piedalīties ikviens, kurš ar veselīga humora devu spēj 

atainot informāciju, kas saistīta ar Cēsu Centrālo bibliotēku, mēmē! 

 

 

Konkursantes Elitas Dumpes mēmes 
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Bibliotēkā regulāri tiek izvietotas profesionālas mākslas darbu izstādes. To 

kuratore ir mākslinieku biedrības “Art Cēsis” priekšsēdētāja Inese Ciekure, ar kuru 

bibliotēkai izveidojusies veiksmīga sadarbība. 

Ievērojamākās mākslas darbu izstādes bibliotēkā 2018. gadā: 

 Ievas Jurjānes ilustrācijas Kārļa Skalbes pasakai “Kaķīša dzirnavas” 

 Jāņa Dukāta “Akvareļi” 

 2018. gada biedrības “Art Cēsis” rīkotā vasaras plenēra iespaidā radītie 

gleznotāju mākslas darbi 
 

 Karikatūrista Gata Šļūkas izstāde “Karikatūra par LV” 

 Rituma Ivanova Cēsīs radītie mākslas darbi 

  

Jānis Dukāts “Akvareļi”, 2018. gada jūnijs Izstāde “Karikatūra par LV”, tikšanās ar 
mākslinieku Gati Šļūku bibliotēkā 2018. 

gada 22. novembrī 

Fotogrāfijas no bibliotēkas arhīva 

Visu Cēsu CB 2018. gada pasākumu sarakstu skatīt pielikumā Nr.1 
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11.1. Sadarbība ar pašvaldībām un pašvaldību institūcijām 
 

Cēsu CB 
 

Bibliotēkai ir veiksmīga sadarbība  

 Ar visu 8 Cēsu reģiona (bijušā Cēsu rajona) novadu pašvaldībām. 

 Ar 7 novadiem ir noslēgti sadarbības līgumi, bet ar Cēsu novada pašvaldību 

izveidojies labs un koleģiāls kontakts, kas sekmē bibliotēkas attīstību. Cēsu CB 

veic Reģiona galvenās bibliotēkas metodiskā darba funkcijas, ko līdzfinansē 7 

novadu pašvaldības, ar kurām noslēgti līgumi. Par šo funkciju izpildi ar 

detalizētu novadu bibliotēku darba kvalitātes analīzi un bibliotēku vērtējumu 

katru gadu pēc veiktajām pārbaudēm tiek sniegtas atskaites novadu 

pašvaldībām. Kā ļoti veiksmīgu uzskatām sadarbību ar Cēsu novada 

pašvaldību, kas ir visnotaļ ieinteresēta bibliotēkas attīstībā. Katru gadu 

pašvaldības vadībai sniedzam atskaiti ar prezentāciju par gada darbu, 

pārrunājam veiksmes un neveiksmes, kā arī iezīmējam kopīgi risināmās 

problēmas un nākamā gada prioritātes. 

 Ar visām 28 pašvaldību publiskajām un 28 izglītības iestāžu bibliotēkām. Kopā 

strādājam, kopā mācāmies, kopā ekskursijās braucam,  kopā svētkus svinam. 

 Laba sadarbība turpinās ar Cēsu Pieaugušo izglītības centru. Bibliotēku 

darbiniekiem bija iespēja piedalīties un savas zināšanas papildināt centra 

organizētajos kursos. 

 Ar Cēsu pilsētas izglītības iestādēm un bērnudārziem. Bibliotēka regulāri 

piedāvā skolām un bērnudārziem pasākumus – muzikālos, literāros, 

izglītojošos, konkursus, apskatus utt. Atsaucība ir liela. Pasākumi notiek gan 

skolās un bērnudārzos, gan bibliotēkā. Sīkāk skat. konkrētajās pārskata 

nodaļās! 

 Ilggadēja sadarbība turpinās ar Cēsu grāmatnīcām – Zvaigznes grāmatu 

nams, L – grāmata, Jumava. Tur bibliotēka pērk grāmatas, par ko bibliotēkai 

visās grāmatnīcās 10 % atlaide, organizējam kopīgus pasākumus (Bērnu 

grāmatu svētki) 

 Ilggadēja sadarbība ar LNB Bērnu literatūras centru, ik gadu  organizējot 

LBB Vidzemes novadu  bērnu un skolu bibliotēku darbinieku konferences, kā 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 



Cē su  Ce nt rālās  bibliotē ka s gada  pā rskats   pa r d arbu 2018 .  g adā  

 
 

78 

arī , piedaloties bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas programmās 

 Ilggadēja sadarbība ar LNB Bibliotēku attīstības centru, saņemot 

profesionālu informāciju un apmeklējot profesionālos seminārus, konferences 

 Ar Cēsu Kultūras un Tūrisma centru kopā organizējam tradicionālos 

pasākumus – Zinību dienu, dažādu valstu kultūras dienas Pils parkā u.c. 

 Ar Cēsu pilsētas Bērnu un jauniešu domi, kopā organizējot pasākumus, kā 

arī domes dalībnieki labprāt piedalās kā žūrijas komisiju locekļi bibliotēkas 

organizētajos konkursos 

 2018. gadā laba sadarbība izveidojās ar vadošo galda spēļu uzņēmumu      

Latvijā – Brain Games 

 Ilggadēja sadarbība ar vietējo laikrakstu DRUVA, kas vienmēr nodrošina 

publicitāti bibliotēkas aktualitātēm, pasākumiem, notikumiem. 
 

 

 

11.2.  Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 
 

 Cēsu CB 

 2018. gadā bibliotēka turpināja sadarbību ar Radvilišķu ( Lietuva) pilsētas 

publisko bibliotēku.  

Pavasarī Radvilišķu bibliotēkas kolēģi rīkoja Starptautisku pasaku čempionātu, kurā 

piedalījās arī Cēsu CB. 2019. gadā turpat tiek rīkots nākamais šāds pasaku čempionāts, 

kurā atkal piedalīsies mūsu bibliotēkas darbinieki. 

 Sīkāku aprakstu skatīt pārskatā par darbu ar bērniem! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Cēsu CB sniedz metodisku un konsultatīvu palīdzību 8 novadu – Cēsu, Amatas, 

Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu 28 

publiskajām un 28 izglītības iestāžu bibliotēkām.  

Ar novadu visām pašvaldībām noslēgti sadarbības līgumi. 
 

 

12.1. Semināri un mācības 

        2018. gadā organizēti 5 semināri pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem un 2 

semināri skolu bibliotēku darbiniekiem. 

 

 

 

 

 

 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 
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Semināros izskatītie jautājumi: 

 2018. gada Cēsu reģiona pašvaldību publisko bibliotēku darba rādītāji. 

 Analītiskā apraksta veidošana Novadpētniecības datubāzē 

 Par gūto pieredzi Slovākijas, Austrijas un Ungārijas bibliotēkās 

 Cēsu Centrālās bibliotēkas sadarbības piedāvājums skolām 

 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

 Aktualitātes darbā ar BIS Alise  

 Skolu bibliotēku statistika Latvijas digitālajā kultūras kartē par 2018. gadu 

 Informācijas aizpildīšana Latvijas digitālajā kultūras kartē 

 Praktikums BIS Skolu Alise 

 Problēmas un risinājumi BIS Alise 

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi 

 Bibliotēku profilu izveidošana, uzturēšana un lietošana sociālajos tīklos 

 Novadnieku datubāze Cēsu Centrālās bibliotēkas mājaslapā 

 Īss ieskats cilvēktiesībās, labas pārvaldības princips, tiesībsarga darbības 

tiesiskais pamatojums. 

 Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Cēsu filiālbibliotēkas pakalpojumi 

 Personas datu aizsardzība bibliotēkās 

 Radošā un atraktīvā bibliotēka 

 Aktualitātes novadpētniecības darbā 

 Cēsu reģiona pašvaldību publisko un skolu bibliotēku elektroniskā 

kopkataloga aizsardzības noteikumi. Ierīču pārvaldība BIS Alise 

 Tikšanās ar grāmatas “Kā sacīt jāsaka, dubultportrets” autori Vēsmu 

Johansoni un grāmatas galveno varoni Ķenci – Jaunpiebalgas pagasta 

bibliotēkas ilggadējo bibliotekāri Dzidru Kuzmani 

 Par iegūto pieredzi LBB pieredzes apmaiņas braucienā uz Dānijas 

bibliotēkām 

 Neklātienes ceļojums uz Tenerifi 

 Neklātienes ceļojums uz Tasmāniju 

 Darbs ar publikācijām attēlu apstrādes programmā, teksta apstrāde 

programmā ABBYY Fine Reader un anotāciju pievienošana 

Novadpētniecības datubāzē. 

 

 31. maijā  bibliotēkā notika ikgadējais pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku 

sezonas noslēguma svētku seminārs, kurā godinājām darba jubilārus un klausījāmies 

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pirmo vijoļu koncertmeistara Raimonda Ozola 

muzikālo sveicienu. 

Novembra mēnesī reģiona bibliotekāriem tika organizētas Digitālo aģentu apmācības 

“Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e - risinājumi”. Mācības īstenoja SIA 

Baltijas Datoru akadēmija. 

 Centrālā bibliotēka savās telpās sadarbībā ar Tieto Latvia organizēja izbraukuma  BIS 
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ALISE kursus publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem ”Informācijas meklēšana OPAC 

un WebPAC”.  

 Vēl pagastu un skolu bibliotekāriem bija iespēja piedalīties LNB Bērnu literatūras centra 

organizētajā izbraukuma seminārā par lasīšanas veicināšanas programmu inovācijām. 

 

 

12.2. Pieredzes braucieni 

 Pa reģionu 

          2018. gadā CB turpināja iepriekšējā gadā iesākto - organizēja pieredzes apmaiņas 

braucienu publisko bibliotēku darbiniekiem, šoreiz  uz Priekuļu, Veselavas, Raunas, 

Raunas novada Rozes, Mārsnēnu pagasta bibliotēkām ar mērķi - iepazīties ar kolēģu 

darbu. Šie braucieni ļoti patīk visiem bibliotēku darbiniekiem, katram ir, ko pamācīties 

no kolēģiem, savukārt bibliotēkām, kuras sagaida viesus, ir motivācija “saposties” un 

parādīt sevi no vislabākās puses. 
 

Ārzemēs 

 Katru gadu organizējam pieredzes braucienus arī uz ārvalstu bibliotēkām. Tā 

aizvadītajā gadā  39 reģiona publisko un skolu bibliotēku darbinieki devās pieredzes 

mācību braucienā uz Austrijas, Slovākijas un Ungārijas bibliotēkām, kur apmeklējām 

Vīnes Tautsaimniecības Universitātes bibliotēku – vienu no modernākajām Eiropas 

bibliotēkām, Ungārijas Nacionālo bibliotēku Budapeštā, Austrijas Nacionālo bibliotēku 

Vīnē – vienu no vecākajām un visskaistākajām bibliotēkām pasaulē, Slovākijas Nacionālo 

bibliotēku Bratislavā. 

12.3. Novadpētniecības konkurss 

         2018. gada 1. martā tika izsludināts novadpētniecības kārtējais konkurss 
 

Cēsu reģiona 8 novadu publiskajām bibliotēkām - Manas bibliotēkas vēsture. Konkurss 

notiek no 01.03.2018 un noslēgsies 01.03.2019.   

Konkursa mērķis ir rosināt pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekus padziļināti 

pievērst uzmanību bibliotēkas vēstures izpētei, apzināt krājumā esošos bibliotēkas 

vēstures materiālus un turpināt vākt, apkopot materiālus par savas bibliotēkas vēsturi. 
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12.4. Konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

 Reģiona galvenās bibliotēkas pārraudzībā ir 28 bijušā Cēsu reģiona 8 novadu 

izglītības iestāžu bibliotēkas. Skolu bibliotēku darbiniekiem 2018. gadā organizēti 2 

semināri un dota iespēja piedalīties pieredzes mācību braucienā uz Austrijas, Slovākijas, 

Ungārijas bibliotēkām. Braucienā piedalījās 7 skolu bibliotekāri.  

Skolu bibliotēku darbiniekiem Centrālās bibliotēkas speciālisti sniedz profesionālās 

konsultācijas un apmeklē  skolu bibliotēkas, lai uz vietas pārrunātu bibliotekārā darba 

jautājumus, veiktu krājuma inventarizācijas – pēc pieprasījuma un darbinieku maiņas 

gadījumā. 

 Ik gadu skolu bibliotekāriem tiek sniegtas konsultācijas  

 LDKK aizpildīšanā,  

 darbā ar BIS Alise,  

 darbā ar bērniem un lasīšanas veicināšanas programmām bērniem un 

jauniešiem. 

 
 

 

12.5. Sadarbība ar citām iestādēm 

 Laba sadarbība aizvadītajā gadā turpinājās ar Cēsu Pieaugušo izglītības centru. 

Bibliotēku darbiniekiem bija iespēja piedalīties un savas zināšanas papildināt centra 

organizētajos kursos: “Bibliotēkas mārketings – radošs ceļš uz rezultātu”. Turpinās 

sadarbība ar LNB Bērnu literatūras centru, piedaloties bērnu un jauniešu lasīšanas 

veicināšanas programmās, ar LNB Bibliotēku attīstības centru, saņemot profesionālu 

informāciju un apmeklējot profesionālos seminārus. Vairāki Cēsu reģiona bibliotēku 

darbinieki apmeklējuši un 2 bibliotekārie darbinieki turpina mācības LNB Kompetenču 

attīstības centrā. 

 

 

Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore                                                        Natālija Krama   

2019. gada 21. februārī 
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Pielikumi 

 
 

 

 
Pielikums Nr.1. 

Pasākumi un izstādes Cēsu centrālajā bibliotēkā 2018. gadā  

Janvāris 

Tematiski pasākumi 

2.—31. janvāris 
Literārā akcija pašiem jaunākajiem bibliotēkas lasītajiem “Aklais 
randiņš ar grāmatu” 

2.-31. janvāris 

Muzikāli literāra stunda sākumskolas audzēkņiem “Blaumanis un 
velniņi” (ar iepriekšēju pieteikšanos) 

Literārā stunda notika 11 reizes (gan bibliotēkā, gan skolās) 

3. janvārī plkst. 18.00 
2. stāva zālē 

TRX Cēsis aicina uz sarunu vakaru bibliotēkā kopā ar Mārci 
Jakoviču “Uzturs fiziski aktīviem cilvēkiem” 

Pasākumu apmeklēja 70 interesenti 

10. janvārī plkst. 17.00 
3. stāva mācību telpā 

Tikšanās Lasītāju klubiņā — dalīšanās iespaidos par izlasīto 
bibliotēkas rīkotajā akcijā “Aklais randiņš ar grāmatu”. 

Klubiņā tikās 11 interesenti 

4.. 11.. 18. janvāri visas dienas 
garumā Bērnu apkalpošanas 
nodaļā 

Minamās ceturtdienas bērniem “Domā! Prāto! Risini!” 

20. janvārī plkst. 11.00 Bērnu 
apkalpošanas nodaļā 

Ģimeņu rīts “Vinnija Pūka ziemas prieki” - Veselavas teātra 
studijas “Kurlās vardes” izrāde visai ģimenei. 

Pasākumu apmeklēja 113 (46 pieaugušie, 67 bērni) interesenti 

31. janvārī plkst. 18.00 
2. stāva zālē 

Autorvakars ar rakstnieci, latviešu folkloras pētnieci, grāmatas 
“Meža meitas” autori Sanitu Reinsoni 

Pasākumu apmeklēja 16 interesenti 
 

 

Februāris 

Tematiski pasākumi 

1..S., 15. februārī visas dienas 
garumā Bērnu apkalpošanas 
nodaļā 

Minamās ceturtdienas bērniem “Domā! Prāto! Risini!” 

7. februārī plkst. 17.00 
3. stāva mācību  telpā 

Tikšanās Lasītāju klubiņā - galda spēles “Latvijai 100" izspēle tās 
autores — Cēsu Vēstures un mākslas muzeja pedagoģes — Evitas 
Mucenieces vadībā. 

Klubiņā tikās 11 interesenti 

8. februārī plkst. 14.00-16.00 
Bērnu apkalpošanas nodaļā 

Radošā darbnīca jaunākā skolas vecuma bērniem “Tuvojas 
Sirsniņdiena!” 
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14. februārī plkst. 16.00 
2. stāva zālē 

Jubilejas atceres sarīkojums “Caur gadu mirdzumu... Režisorei 
Tatjanai Sverstei - 100”. Režisore - Teiksma Vasmane sadarbībā 
ar Cēsu Centrālo bibliotēku. Jubilejas atceres sarīkojums nebūtu 
iedomājams bez režisores meitas Patricijas Marijas Šverstes un T. 
Šverstes laikabiedru atbalsta. Izmantojot viņu personīgos atmiņu 
albumus un bibliotēkas novadpētniecības krājuma materiālus, tiek 
nodrošināta jubilejas svinību saturiskā puse. 

Pasākumu apmeklēja 45 interesenti 

17. februārī plkst. 11.00 Bērnu 
apkalpošanas nodaļā 

Grāmatu starta “Pūčulēnu skola” - pirmā satikšanās ar bibliotēku 

bērniem, kuri sasnieguši trīs gadu vecumu. 

Pasākumā iesaistījās 12 trīs gadus veci bērni un viņu vecāki (kopā 
24 dalībnieki) 

21. februārī plkst. 18.00 
2. stāva zālē 

Tikšanās ar Latvijas simtgades filmas “Paradīze ‘89” režisori 

Madaru Dišleri 

Pasākumu apmeklēja 40 interesenti 
Marts 

Tematiski pasākumi 

1., 8., 15., 22. martā visas 
dienas garumā Bērnu 
apkalpošanas nodaļā 

Minamās ceturtdienas bērniem  “Doma! Prāto! Risini!” 

6. martā plkst. 11.00 
Bērnu apkalpošanas nodaļā 

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību reģionālais fināls 

7. martā plkst. 18.00 
2. stāva zālē 

Praktiska saruna ar astroloģi un “Dzīvesziņas gadagrāmatas” 

veidotāju Aiju Austrumu 

Pasākumu apmeklēja 49 interesenti 

14. manā plkst. 13.00-15.00 
Bērnu apkalpošanas nodaļā 

Radošā darbnīca jaunākā skolas vecuma bēmiem “Lai top 
Lieldienu dekori!” 

14. martā plkst. 18.00 
2. stāva zālē 

“Piedzīvojumus meklējot - bijusī cilvēkēdāju zeme Papua 
Jaungvineja tuvplānā” 
Autorvakars ar pasaules apceļotāju un rakstnieku Pēteri 
Strubergu 

Pasākumu apmeklēja 55 interesenti 

19. martā plkst. 17.00 
3. stāva mācību telpā 

Digitālās nedēļas informatīvā stunda par mobilajām lietotnēm 
Cēsis 8911 uu Smart-ID 

Pasākumu apmeklēja 5 interesenti 

21. martā pīkst. 17.00 
3. stāva mācību telpā 

Lasītāju klubiņam otrā gadadiena - atskats uz paveikto Lasītāju 
kubiņā kopš 2016. gada marta un “Vecāku žūrijas" 2017 dalībnieku 
sveikšana. 

Klubiņā tikās 12 interesenti 

24. martā plkst. 11.00 Bērnu 
apkalpošanas nodaļā 

Ģimeņu rīts “Notikums ar olu” - Vesalavas teātra studijas “Kurlās 
vardes" izrāde visai ģimenei 

Pasākumu apmeklēja 70 bērni 
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Aprīlis 

Tematiski pasākumi 

5.. 12., 19. aprīlī 
visas dienas garumā 
Bērnu apkalpošanas nodaļā 

Minamas ceturtdienas bērniem “Doma! Prāto! Risini!” 

11. aprīlī plkst. 14.00 Bērnu 
apkalpošanas nodaļā 

“Dzejoļi un nedzejoļi” 
Tikšanās ar dzejnieku un grāmatizdevēju Uldi Ausekli 
Dzejnieka viesošanās, kas bija paredzēta 21. martā, pārcelta uz 11. 
aprīli! 

Pasākumu apmeklēja 62 skolēni 

11. aprīlī plkst. 18.00 
2. stāva zālē 

“Flokši” 
Sarunu vakars ar rakstnieci un dārzkopi Gunu Rukšāni 
(stāstījumu ar fragmentu lasījumus no grāmatas papildina Paula 
Miķelsone, Līga Popova un Teiksma Vasmane, savukārt Jānis 
Rukšāns aktīvi iesaistās sarunās ar klātesošajiem par flokšu un citu 
ziedu specifikāciju). Pasākums notiek Lasītāju klubiņa ikmēneša 
satikšanās ietvaros. 

Pasākumu apmeklēja 25 interesenti 

23. aprīlī plkst. 14.00 Bērnu 
apkalpošanas nodaļā 

Tikšanās ar rakstnieku Māri Runguli 

Pasākumu apmeklēja 76 skolēni 

25. aprīlī 

Cēsu novada bērnu un jauniešu grāmatu svētki 

12.00 — Grāmatu svētku atklāšana “Zvaigznes gramam namā" 
Cēsīs — tikšanās ar rakstniekiem Valdi Rūmnieku un Aivaru Kļāvi; 
Pasākumu apmeklēja 25 skolēni 

14.00 — Tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā; 

14.00 - Tikšanās ar rakstnieku Valdi Rūmnieku Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā Pasākumu apmeklēja 30 skolēni 

 

2. stāva zālē Pasākumu apmeklēja 7 interesenti 

27. aprīli plkst. 18.00 
2. stāva zālē 

“Lai atmiņas neizzūd” - autorvakars ar Ingunu Baueri - 
kultūrvēsturisko romānu autori 
Pasākumu apmeklēja 17 interesenti 

28. aprīlī plkst. 11.00 Bērnu 
apkalpošanas nodaļā 

Ģimeņu rīts “Uzspēlēsim “Brain games” spēles!” 
Pasākumu apmeklēja 30 interesenti 
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Maijs 

Tematiski pasākumi 

2. maija plkst. 11.00-18.00 
3. stāva mācību telpā 

Individuālas bezmaksas Tiesībsarga biroja juristu 
konsultācijās (ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot pa tālr.: 
67686768) 

Konsultācijas apmeklēja 8 interesenti (iepriekš nepiesakoties!) 

3., 10., 17., 24. maijā visas 
dienas garumā 
Bērnu apkalpošanas nodaļā 

Minamās ceturtdienas bērniem “Domā! Prāto! Risini!” 

5. maijā plkst. 11.00 Bērnu 
apkalpošanas nodaļā 

Ģimeņu rīts kopā ar “Putniņa Toma stāstu grāmatas” autori Jutu 
Stilu (cēsniekiem pazīstamu kā Jutu Vējiņu). Pasākumā piedalās 
vijolnieks, grāmatas autores tēvs, Ilmārs Vējiņš un pianists Vilnis 
Daņiļēvičs 

Pasākumu apmeklēja 26 interesenti 

9. maijā plkst. 14.00-16.00 
Bērnu apkalpošanas nodaļā 

Radošā darbnīca jaunākā skolas vecuma bērniem “Gatavojam 

apsveikumus māmiņām!” 

9. maijā plkst. 17.00 
Skolas ielā 6 

Bibliotēkas Lasītāju klubiņa sezonas noslēguma tikšanās reize 
19. gs. skolā — Cēsu Vēstures un mākslas muzeja priekšmetu 
radītavā, koprades mājā “Skolafi” 

Pasākumu apmeklēja 8 interesenti 

 
 
 
 

Augusts 

Tematisks pasākums 

10. augusta plkst. 16.00 
3. stāva mācību telpā 

Tematiskas izstādes par Latvijas iedzīvotāju ceļošanas 

paradumiem atklāšana un praktiska saruna “CEĻO DROŠI” LR 

Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta pārstāvju vadībā 

Pasākumu apmeklēja 8 interesenti 
 

 

Septembris 

Tematiski pasākumi 

3.-28. septembris 
Bērnu apkalpošanas nodaļā 

Muzikāli literārā dzejas stunda skolēniem “Izdziedi dzejoli 
dziesma” (ar iepriekšēju pieteikšanos) 

Literārā stunda notika 14 reizes (gan bibliotēkā, gan skolās) 

6., 13., 20. septembrī visas 
dienas garumā Bērnu 
apkalpošanas nodaļā 

Minamās ceturtdienas bērniem “Domā! Prāto! Risini!” 

10. septembris—1. oktobris 
Komandu pieteikšanās auto-velo foto orientēšanās sacensībām 

6. oktobrī “Literārās Cēsis” 

19. septembrī plkst. 17.00 
3. stāva mācību telpā 

Autorvakars ar dzejnieku Jāni Tomašu Lasītāju klubiņa sezonas 
pirmās tikšanās ietvaros 

Pasākumu apmeklēja 23 interesenti 
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26. septembrī plkst. 16.00 
Bērnu apkalpošanas nodaļā 

Netradicionālas dzejas sacensības pamatskolas vecuma 

audzēkņiem “Dzejas slams bērniem” 

Sacensībās piedalījās 17 dalībnieki 
Pasākumu apmeklēja 57 interesenti 

 

Tematiski pasākumi 

Oktobris Minamas ceturtdienas bērniem “Doma! Prāto! Risini!” 

6. oktobrī  no plkst. 10.00 Cēsu 
pilsētvidē un apkārtnē 

Auto-velo foto orientēšanās spēle “Literārās Cēsis”. Pasākuma 
noslēgumā orientēšanās maršruta autors vēsturnieks Daumants 
Vasmanis iepazīstina dalībniekus ar spēles finiša vietas — A S 
“Cēsu alum" piederošās teritorijas Rūpniecības ielā 18. Cēsīs-
nozīmi. Pēc maršrutā pavadītām vairākām stundām dalībnieki 
atjauno spēkus pie silta dzēriena tases un ugunskurā ceptas 
ievārījuma maizes, kuras mīklu pagatavojusi Teiksma Vasmane. 
Viņa uzņemas pārraudzīt maizes cepšanas procesu. 

Pasākuma dalībniekiem (katrai komandai) A S “Cēsu alus" dāvina 6 
Ulmaņlaiku kvasa 0,51 skārda bundžas, savukārt ar dāvanu karti 
30.00 EUR vērtībā spēles pirmās vietas ieguvēju komandu atbalsta 
“Vecpilsētas kebabs". Bibliotēkas simpātiju komanda saņem 
dāvanu karti grāmatnīcā “Globuss” 30.00 EUR vērtībā. 

Pasākumu apmeklēja 41 interesents 

10. oktobrī plkst. 18.00 
2. stāvā 

Valda Atāla “Elles debesis” — grāmatas atvēršanas svētki kopā ar 
autoru. Piedalās mūziķis Arnolds Kārklis 

Pasākumu apmeklēja 80 interesenti 

17. oktobrī plkst. 17.00 
3. stāva mācību telpā 

Tikšanās Lasītāju klubiņā - sarunas par Initas Silas grāmatu “100 
vēstules sievietei" 

Klubiņā tikās 10 interesenti 

20. oktobrī plkst. 11.00 Bērnu 
apkalpošanas nodaļā 

Ģimeņu rīts “Ielūdz Karlsons!” - Veselavas teātra studijas “Kurlās 
vardes” izrāde visai ģimenei 

Pasākumu apmeklēja 90 interesenti 

26. oktobrī plkst. 16.00 
2. stāva zālē 

Tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputāti Prof. Inesi Vaideri 

Pasākumu apmeklēja 21 interesents 

31. oktobrī  p lkst. 14.0 0-
16.00 
Bērnu apkalpošanas nodaļā 

Radošā darbnīca “Gatavojamies Helovīna naktij!” 

31. oktobrī plkst. 18 .00 
2. stāva zālē 

Izglītojošs, praktisks un literāri muzikāls pasākums “Dzīve 
BEZ sāpēm”. Piedalās Milleru-Balandīhu dziedošās ģimenes soliste 
Dagnija Millere- Balandīna un Raitis Balandīns: neiroloģe, 
neirosonoloģe dr. Līga Mekša: jaundibinātās “Latvijas Galvassāpju 
pacientu biedrības” vadītāja Līga Alberliņa. 

Pasākumu apmeklēja 25 interesenti  
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12. novembri plkst. 17.00 
3. stāva mācību telpā 

Ziemeļvalstu Literatūras nedeļas “Krēslas stunda” Lasītāju 
klubiņa 

Klubiņā tikās 12 interesenti 12.-16. novembris 
Skolās un bērnudārzos pēc 
pedagogu pieprasījuma 

Rītausmas stundas “Varoņi Ziemeļvalstīs” 

Literārā stunda notika 4 reizes 

22. novembrī plkst. 16.00 
1. stāvā 

“Karikatūra par LV” - tikšanās ar mākslinieku Gati Šļūku 

Pasākumu apmeklēja 40 interesenti 

24. novembrī plkst. 11.00 Bērnu 
apkalpošanas nodaļā 

Ģimeņu rīts “Pasaka par princesi un cūkganu” — Cēsu 2. 
pamatskolas teātra pulciņa “Mākoņspāmis" izrāde visai ģimenei 

Pasākumu apmeklēja 106 interesenti 
 

Decembris 

Tematiski pasākumi 

3.-21. decembris 
Bērnu apkalpošanas nodaļā 
pēc 1. klašu pedagogu un 
bērnudārzu grupu audzinātāju 
pieprasījuma 

Muzikāli literārā stunda “Zem Liela rūķa mices” 
Muzikāli literārā stunda notika 8 reizes 
Lasītāju klubiņa vakara stunda — mirklis labo vārdu, vēlējumu 
apmaiņai gadu mijā. 
 

5. decembrī plkst. 17.00 
3. stāva mācību telpā 

Klubiņa biedri aicināti sagatavot radošu un oriģinālu apsveikumu 
papīra formātā bibliotēkas lasītājiem. 
Klubiņā tikās 11 interesenti 

 

6., 13., 20. decembris 
visas dienas garuma Bērnu 
apkalpošanas nodaļā 

Minamās ceturtdienas bērniem “Domā! Prāto! Risini!” 

12. decembrī plkst. 18.00 
2. stāvā 

“Cēsis gadsimtu mijā (1877—1914)” — grāmatas atvēršanas 
svētki kopā ar autoru - mag. hist. Daumantu Vasmani 
Pasākumu apmeklēja 60 interesenti 

Tematiski pasākumi 

1., 8., 15. un22.novembrī visas 
dienas garumā Bērnu 
apkalpošanas nodaļā 

Minamās ceturtdienas bēmiem “Doma! Prāto! Risini!” 

5. novembris-29. decembris 

Bibliotēka izsludina netradicionālu konkursu - “Radi mēmi 
bibliotēkai!” 

Konkursā aicināts piedalīties ikviens, kurš ar veselīga humora devu 
spēj atainot informāciju, kas saistīta ar Cēsu Centrālo bibliotēku, 
mēmē 

Mēme jeb “meme” (izrunā līdzīgi vārdiem cream vai dream) ir joks 
vai parodija, kas video vai attēla formātā tiek izplatīts intemeta vidē 
jeb, citiem vārdiem, daudzveidīga raksturainformācijas (piemēram, 
par politiku, izglītību, izklaidi u.tml.) ironisks atspoguļojums attēlā. 

 
9. novembrī plkst. 17.00 

 
Tikšanas ar cēsnieku Tautas daiļamata meistaru, rotkali,  
Daumantu Kalniņu 
 

Novembris 
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13. decembrī plkst. 14.00-
16.00 
Bērnu apkalpošanas nodaļā 

Ziemassvētku rotājumu darbnīca 

 


