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1.1. I ss situa cijas raksturojums 
 

Cēsu  Centrālā  bibliotēka (turpmāk Cēsu CB) ir  Cēsu novada pašvaldības ie-

stāde, kas veic novada un reģiona galvenās publiskās bibliotēkas funkcijas, tā ir meto-

diskais un konsultatīvais centrs 8 novadu 29 publiskajām un 32 izglītības iestāžu bibli-

otēkām. 
 

Misija  
 

Cēsu CB misija ir:  
 nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai un strukturētai informācijai gan poli-

grāfiskā, gan digitālā formā 

 saglabāt sabiedrībā interesi par grāmatu, veicinot lasīšanu bērnu un jauniešu vidū 

 saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm 

 sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas komunikāciju tehnoloģiju apguvē 

 būt  par bibliotēku - ģimenei 
 

 Vīzija  
 

Cēsu CB ir dinamisks kultūras, informācijas, zināšanu un komunikāciju centrs, kurā 

katram indivīdam tiek dotas iespējas attīstīties un augt. Bibliotēka izglīto un bagāti-

na cilvēkus, nodrošinot pakalpojumus, kas atbilst iedzīvotāju mainīgajām interesēm. 

Uz klientu servisu orientēts personāls sniedz augsta līmeņa pakalpojumus, kas vei-

cina sabiedrības izglītošanu, sociālo komunikāciju un uzlabo kopienas dzīves kvali-

tāti.  
 

Darbības pamatprincipi  
 

1. Bibliotēka nodrošina brīvu piekļuvi informācijas, izglītības un atpūtas materiāliem, 

elektroniskajiem resursiem, neatkarīgi no cilvēka sociālā un mantiskā stāvokļa. Bib-

liotēka aizsargā katras personas – bibliotēkas pakalpojumu saņēmēja – tiesības uz 

privātumu.  

2. Bibliotēka palīdz visām paaudzēm mācīties un attīstīties, nodrošinot informācijas 

tehnoloģijas, kas ļauj piekļūt informācijas resursiem, e-pakalpojumiem un virtuāla-

jiem komunikāciju kanāliem.  

3. Bibliotēka ir drošs un stabils sadarbības partneris izglītības un kultūras iestādēm. 

 
 

 
 

1. Cēsu reģiona, novada un bibliotēku darbības  

vispārīgs raksturojums 
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Prioritātes atskaites periodā 

 Pārcelties no pagaidu mītnes vietas Cēsīs Raunas ielā 2 uz renovēto bibliotēkas 

ēku Raunas ielā 1 un iekārtot jauno bibliotēku; 

 Pilnveidot CB pakalpojumu piedāvājumu iedzīvotājiem , īpašu uzmanību pievēr-

šot darbam ar bērniem un jauniešiem, radošo darbnīcu darbam, iedzīvotāju ap-

mācībām u.c. aktivitātēm; 

 Papildināt CB grāmatu krājumu ar augstskolu studentiem nepieciešamo mācību 

literatūru, vadoties pēc mācību programmām un pieprasījuma; 

 Nodrošināt kvalitatīvu  Latvijas zinātnisko un reģionu galveno  bibliotēku direk-

toru 2 dienu semināru maijā Cēsīs, kuru organizē Cēsu Centrālā bibliotēka un 

Latvijas Nacionālā bibliotēka ( programmu skatīt pielikumā!); 

 8. – 9. jūlijā Amatas novadā organizēt Latvijas Bibliotekāru biedrības  Vidzemes 

novadu bibliotēku darbinieku konferenci ( programmu skatīt pielikumā!); 

 Novembrī Cēsīs organizēt Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas Vid-

zemes skolu un bērnu bibliotēku darbinieku konferenci( programmu skatīt pieli-

kumā! ); 

 Turpināt organizēt bibliotēkā un nodrošināt iespēju apmeklēt citu organizāciju  

profesionālās tālākizglītības pilnveidošanas pasākumus reģiona bibliotēku spe-

ciālistiem; 

 Turpināt organizēt profesionālās pieredzes pasākumus reģiona bibliotēku dar-

biniekiem, apmeklējot citu novadu un valstu bibliotēkas, uzņemot viesus no ci-

tām bibliotēkām savā bibliotēkā; 

 Īpašu uzmanību veltīt novadpētniecības darbam reģiona bibliotēkās, organizējot 

apmācības bibliotēku speciālistiem par tēmu – novadpētniecības datu ievadīša-

na Cēsu reģiona novadpētniecības datu bāzē. 
 

1.2. Apkalpos anas reg ions 

                 Bibliotēka ir Cēsu novada pašvaldības iestāde un Reģiona galvenā bibliotēka 
Cēsu novada un vēsturiskā Cēsu rajona 8 novadu 61 bibliotēkām. 2015. gadā Cēsu re-
ģiona 8 novados darbojās 29 pašvaldību publiskās un 32 izglītības iestāžu bibliotē-
kas. 

 Bibliotēka kā reģiona Galvenā bibliotēka pilda metodiskā un konsultatīvā darba fun-
kcijas kā publiskajās, tā arī izglītības iestāžu bibliotēkās. 2015. gadā tika noslēgti sadar-
bības līgumi ar 7 novadu - Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, 
Vecpiebalgas pašvaldībām. 

Bibliotekāro pakalpojumu nodrošinājums un esošais bibliotēku tīkls reģionā visumā ir 
apmierinošs. Atskaites periodā reģiona bibliotēku tīklā izmaiņu nebija. 

  Reģionā darbojas 6 nestacionārie 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, Prie-

kuļu novada Veselavas pagasta bērnudārzā, medpunktā . 
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Izglītības iestāžu bibliotēkas 
Cēsu reģionā pavisam ir 32 skolu bibliotēkas 
t.sk. : 
Cēsīs – 9 
Pagastos – 21 
 

29 skolu bibliotēkās strādā IIS ALISE.  
Darbinieku bibliotekārās amatu slodzes ir ļoti dažādas, daudzviet tā ir nepilnas. Labāka 
situācija ir Cēsu skolās, šeit visās bibliotēkās ir pilnas bibliotekāra amata vienības. 
 
 

1.3. Informa cija par Cēsu novada bibliote ka m 

 
 

Cēsu novada teritorijā  ir Cēsu pilsēta ( iedz. skaits – 17 170 ),  

Vaives pagasts  (iedz. skaits – 1547). 
Kopā iedzīvotāju skaits novadā – 18 717 
Cēsu novadā pavisam ir 14 bibliotēkas: 

3 pašvaldības publiskās bibliotēkas: 

 Cēsu Centrālā bibliotēka 
 Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka 
 Vaives pagasta Rāmuļu bibliotēka 

 

          Abas Vaives pagasta bibliotēkas darbojas kā patstāvīgas bibliotēkas, tās ir reģistrē-
tas Bibliotēku reģistrā, taču tās ir arī kā  Bibliotēkas struktūrvienības, to budžets un 
amatu vienības iekļautas Bibliotēkas budžetā un amatu vienību sarakstā. Abu bibliotēku 
darbinieces ir Bibliotēkas padotībā. 
         Vispārizglītojošo un profesionālo skolu bibliotēkas nav tiešā Bibliotēkas padotībā, 
taču tā 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 internātpamatskola – rehabilitācijas centrs 
 Vaives pagasta Līvu pamatskolas b-ka 
 Vaives pagasta Rāmuļu pamatskolas b-ka 

 

2 profesionālo skolu bibliotēkas: 
 Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas bibliotēka 
 Cēsu profesionālā vidusskola 

 
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. 
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1.4. Bibliote ku akredita cija 

 Cēsu CB kā Reģiona Galvenā bibliotēka akreditēta 2 reizes – 2006. gada janvārī un 

2011. gada aprīlī. Nākamā akreditācija plānota 2016. gada aprīlī. 

Reģiona pašvaldību publiskās bibliotēkas kā vietējas nozīmes bibliotēkas akreditētas 2  rei-
zes – 2006. -  2007. gadā un 2014. gadā. Neakreditēta palika Amatas novada Ieriķu bibliotē-
ka, jo tajā laikā bibliotēka pilnvērtīgi nefunkcionēja telpu trūkuma dēļ. 
 

 
1.5.Izmain as bibliote ku darbī ba  pa rskata perioda  

 
Ce su CB 
 

2015 gada 18. februa rī  lasī ta jiem durvis ve ra atjaunota  Ce su CB e ka. S aja  e ka  bibliote ka 
atrodas jau kops  1954. gada. 
 

Projekts “Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana”                 
( Vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/008/092) sākts 2013. gadā un tika īstenots 
ES līdzfinansētās aktivitātes “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaug-
smes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” gaitā. Projekta autors: “J. Pogas arhitektu 
birojs”, Rīga. Projektu realizēja SIA “Vidzemes energoceltnieks”. Projekta izmaksas – 2 918 
405 EUR ( ēka, aprīkojums, piegulošās ielas, teritorija). No tiem ERAF – 2417 360 EUR, 
Valsts budžeta dotācija – 63 987 EUR, Cēsu novada pašvaldības finansējums – 437 058 
EUR.  Projekta realizācijas laiks :   2013. gada jūlijs – 2015. gada janvāris. 
 

Bibliotēkas pārcelšanās no Raunas ielas 2 pagaidu mītnes uz renovēto ēku Raunas 

ielā 1 un bibliotēkas iekārtošanas process notika laika periodā no 2014. gada 19. novembra 

līdz 2015. 16. Februārim. Lasītājiem bibliotēka durvis vēra 18. februārī. 

Ko ieguva Cēsu CB? : 
 

1) bez esošajiem 2 stāviem vēl 2 papildus stāvus, 

2) plašas, gaišas, mūsdienīgas apmeklētājiem un darbiniekiem ērtas telpas, kas aprīko-

tas ar 2 liftiem, novērošanas kamerām, mūsdienīgu ventilācijas sistēmu, ērtu ieejas 

zonu, ārējo grāmatu nodošanas iespēju, ir nodrošināta visas ēkas apskaņošanas sis-

tēma,  

3) skaistu ēku, kas būtiski izceļas pilsētvidē ar savu īpašo arhitektūru. 

Pēc rekonstrukcijas bibliotēka izvietota ēkas 4 stāvos ( telpu kopējā platība – 1609 m2): 

1. stāvā: Pieaugušo un jauniešu apkalpošanas nodaļa 

2. stāvā: Bērnu apkalpošanas nodaļa, Periodikas lasītava, Novadpētniecības lasītava, Eiro-

pas Savienības informācijas punkts  

3. stāvā: darba kabineti bibliotēkas speciālistiem, darbinieku telpa un mācību zāle  

Pagrabstāvā – grāmatu krājuma krātuve un bibliotēkas saimniecības telpas.  

Ēka aprīkota ar 2 liftiem – cilvēku pacēlājs un grāmatu lifts. Bibliotēku ērti var apmeklēt cil-

vēki ar kustību traucējumiem un apmeklēt ikvienu bibliotēkas nodaļu.  
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Trūkums – pēc pirmā jaunajā ēkā nostrādātā gada bibliotēkas darbinieki izjūt visai būtisku trūkumu – 

bibliotēkai nav savas pasākumu un semināru zāles, JO: 

ir realizēts projekta 1. posms – galvenās ēkas renovācija. 2. posmā paredzēta piebūves būvniecība, kurā 

izvietotos bibliotēkas semināru un pasākumu telpa ar nepieciešamajām palīgtelpām. Kad tiks realizēts 

2. posms? Gads nav precizēts… 
 

Cēsu novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu  par to, ka pašvaldības iestāžu vadītāji piešķirtā budžeta 

ietvaros  ir tiesīgi veikt izmaiņas iestādes struktūrā, amatu sarakstā un darbinieku atalgojuma izmērā 

pēc saviem ieskatiem, kas būtiski atvieglo iestādes iekšējā darba administrēšanu. 
 

Reģiona bibliotēkās 
 

Strukturālu, juridisku vai citu būtisku izmaiņu reģiona pārējo pašvaldību bibliotēkās nav. 
 

1.6. Statistikas rādītāji 
 

Reģionā kopā: 

Gads 2012 2013 2014 2015 +   - 

Lasītāji 
t.sk. līdz 18g.  

13387 
4404 

13056 
4139 
 

13581 
4190 

13613 
4520 

32 
330 

 

Apmeklētāji 

 
 

t.sk. līdz 18 g. 
 
 

t.sk. ekskursiju  
apmeklētāji CB 

284697 
Ar virtuālajiem 
apmeklētājiem 
 
 

57322 

 
 
 

300436 
Ar virtuālajiem 
apmeklētājiem 
 

60953 

 

180436 
Bez virtuālajiem 
apmeklētājiem 
 
 
 

51751 

 
4380 

 
9202 

Izsniegums 335273 326756 310668 303129 7539 

SBA 
saņemts – 
 nosūtīts - 

1707 
927 
780 

2126 
1150 
976 

1809 
975 
834 

1878 
1001 
877 

69 
26 
43 

Krājums 
ienācis - 
izslēgts - 

280782 
13983 
17093 

264868 
19328 
35241 

267207 
20078 
17739 

271564 
23000 
18643 

4357 
2922 
904 

Literārie pasākumi 
t.sk. līdz 18 g. 

439 
 
277 

342 
 
190 

536 
 
329 

955 
 
342 

419 
 
13 

Izstādes 
t.sk. līdz 18 g. 

 

871 
287 
 

782 
229 

1151 
407 

 

1077 
345 

 

74 
62 
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Kvalitatīvie rādītāji reģionā kopā 

Gads 2012 2013 2014 2015 +, - 

Dokumentu skaits  
uz 1 lasītāju 

20,9 20,2 19,6 19,9 0,3 

Apmeklējumu skaits 
 uz 1 lasītāju  

 

18 
(ar virtuālajiem 
apmeklētājiem) 

 
21,8 
(ar virtuālajiem 
apmeklētājiem) 

 
22,1 
(ar virtuālajiem 
apmeklētājiem) 

 
13,2 
(bez virtuālajiem 
apmeklētājiem) 

 
 
 

Kārtējie izdevumi uz 1 
lasītāju no kopējā b-kas 
budžeta – Ls, EUR 

Ls 
37,3 

Ls 
40,2 

EUR 
51,9 

 
EUR 
55,4 

 
 
3,5 

Izsniegumu skaits  
uz 1 lasītāju 

25 25,02 22,9 22,2 0,7 

Krājuma apgrozība 1,19 1,23 1,16 1,11 0,05 

 

 

Reģiona pagastu bibliotēkās ( bez RGB) 

Gads 2012 2013 2014 2015 +  - 

Lasītāji 
t.sk. līdz 18g.  

8401 
2862 

8595 
2850 

9193 
2937 

8326 
2686 

867 
251 

Apmeklējumi kopā 
t.sk. pieaugušie 
 
t.sk. līdz 18 g. 

130646 
 
77103 
53543 

121406 
 
73774 
47632 

 
135793 
 
87841 
47952 
 

 
121804 
 
85517 
36287 

 
13989 
 
2324 
11665 

Izsniegums 
t.sk. līdz 18 g. 

186794 
29299 

170950 
23055 

172054 
67271 

164324 
21354 

7730 
40917 

SBA 
saņemts  
 nosūtīts  

1164 
861 
303 

1513 
1094 
419 

1312 
932 
380 

1369 
919 
450 

57 
13 
70 

Krājums 
ienācis  
izslēgts  

212176 
10390 
14090 

197384 
16754 
31546 

204115 
17142 
10411 

205942 
15886 
14059 

1827 
1256 
3648 

Literārie pasākumi 
t.sk. līdz 18 g. 

299 
 
162 

342 
 
190 

415 
 
239 

567 
 
280 

152 
 
41 

Izstādes 
t.sk. līdz 18 g. 

806 
259 

782 
229 

1041 
367 

950 
312 

91 
55 
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         Kvalitatīvie rādītāji reģiona pagastu bibliotēkās ( bez RGB) 

Gads 2012 2013 2014 2015 +, - 

Dokumentu skaits uz 1 lasītāju 
 

25,2 

 

22,9 

 

22,2 

 

24,7 

 

2,5 

Apmeklējumu skaits uz 1 lasītāju  
 
15,5 

 
14,1 

 
14,7 

 
14,6 

 
0,1 

Kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju no 
kopējā b-kas budžeta  

33,6 34,9 43,9 
 
49,1 

 
5,2 

Izsniegumu skaits uz 1 lasītāju 
 
22,2 

 
19,8 

 
18,7 

 
19,7 

 
1 

Krājuma apgrozība 0,9 0,8 0,8 0,8 +,- 

 

 

Cēsu CB 

Gads 

 
 
 

2012 
 
 

2013 
 
 

2014 
 
 
 

2015 

 
 
 

+    - 

 
 

Lasītāji 
t.sk. līdz 18 g.  

4986 
1542 

4461 
1289 

4388 
1253 

 
 

5287 
1834 
 
 

 
 

899 
581 

Izsniegums 148479 155806 138613 138805 192 
 

Apmeklētāji 
 
 
t.sk.līdz 18 g. 
 
virtuālie 
 
soc. tīklu ap-
meklētāji 

110445 
 
 

14807 
 

54488 

 

154594 
 
 

9690 
 

105281 
 

 

164643 
 
 

13001 
 

111436 
 

 

58632 
bez virtuālajiem 
apmeklētājiem 
 

15464 
 

58405 
 

 
194606 
 

 
 
 
 

2463 
 

 
53031 

SBA 
saņemts  
 nosūtīts  

543 
66 
477 

613 
56 
557 

497 
43 
454 

509 
82 
427 

12 
39 
27 

Krājums 
ienācis  
izslēgts  

68605 
3592 
3003 

67484 
2574 
3695 

63092 
2936 
7328 

65622 
7114 
4584 

2530 
4178 
2744 

 
 

Pasākumi 
 
 

t.sk. bērniem 
 

t.sk. ekskursijas pa b-ku 

 

140 
 
 

115 

 

139 
 
 

111 

 

121 
 
 

90 

 
 

388  
 
 

62 
 

242 

 

267 
 
 

28 

 

Izstādes 
t.sk. bērniem 

86 
28 

154 
71 

110 
40 

 

127 
33 
 

 

17 
7 
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Kvalitatīvie rādītāji Cēsu CB 

Gads 2012 2013 2014 2015 +  - 

Dokumentu skaits uz 1 lasītāju 13,7 15,1 14,3 12,4 1,9 
 

Apmeklējumu skaits uz 1 lasītāju                             
(ar virtuālajiem apmeklētājiem) 

22,1 
 

34,6 37,5 14,0 23,5 

Kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju  43,4 50,4 68,9 65,4 3,5 

Izsniegumu skaits uz 1 lasītāju 29,7 34,9 31,6 26,3 5,3 

Krājuma apgrozība 2,2 2,3 2,2 2,1 0,1 
 

Vidējais 2015. gada vienas dienas Cēsu CB bibliotēkas apmeklētāju skaits – 240 apmek-

lētāji 

 
 

 

 

 

 

 

 
Informāciju sagatavoja Skaidrīte Daņiļēviča, 

Cēsu CB Krājuma organizācijas nodaļas vadītāja 

 
 

2.1.Krājuma komplektēšanas politikas dokuments 
 

                 2015. gada  Ce su CB kra juma komplekte s anas darbs tika veikts saskan a  ar “Ce su 
Centra la s bibliote kas kra juma attī stī bas politiku”. Specia listu darba grupa stra da ja pie jaun-
a s kra juma attī stī bas un komplekte s anas koncepcijas projekta sagatavos anas na kamajam 
periodam. Priorita tes taja  tiks noteiktas, vadoties pe c Ce su CB attī stī bas pla na 2016. lī dz 
2020. gadam, daz a du lietota ju grupu informaciona laja m vajadzī ba m, ieprieks e ja s koncepci-
jas rezulta tu analī zes, ka  arī  citu bibliote ku pieredzes. 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika izstrādāta balstoties uz : 

 Latvijas Republikas Bibliotēku likuma 5.pantu, kas nosaka, ka: 
  (1) Bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi 

dokumenti neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida orientā-

cijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēku noteiktajā 

kārtībā. 

 (2) Bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst ierobežot 

politiski, ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēku krājumu veidošanā var 

noteikt tikai ar likumu.  

 

 

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika  
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 LR MK izstrādātajiem Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumiem Nr. 317 (2010.gada 
30. martā). Bibliotēku krājumu veido un papildina atbilstoši bibliotēku nolikumā no-
teiktajām funkcijām un uzdevumiem, bibliotēkas krājuma komplektēšanas profilam. 
Bibliotēkas krājums tiek papildināts regulāri, tematiski, selektīvi un pēc dokumentu 
veidiem, lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu lietotājus ar informāciju. 

 

Izstrādājot krājuma komplektēšanas koncepciju, tiek noteikti krājuma komplektēša-

nas politikas galvenie mērķi un uzdevumi, vadoties pēc Cēsu CB nolikuma, Cēsu novada at-

tīstības programmā noteiktajām prioritātēm, dažādo lietotāju grupu informacionālajām va-

jadzībām, lietotāju sastāva analīzes. 

Komplektēšanas koncepcija nosaka, kā tiek īstenoti Cēsu Centrālās bibliotēkas krāju-

ma attīstības, krājuma kvantitatīvās un kvalitatīvās izpētes, krājuma pārbaudes, komplektē-

šanas un rekomplektēšanas procesi. 

 

 Krājuma komplektēšanas un organizācijas politikas prioritātes 2015. gadā 
 

Cēsu CB 2015. gadā krājuma organizācijas prioritātes bija: 
1. krājuma kvalitatīva veidošana atbilstoši sabiedrības vajadzībām, lasītāju pieprasīju-

mam un saturīga brīvā laika izmantošanai; 
2. plānveidīga un racionāla pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu izmantošana infor-

mācijas resursu iegādē; 
3. savlaicīga, kvalificēta un ātra informācijas sniegšana par jaunieguvumiem elektro-

niskajā katalogā; 
4. metodiskā un praktiskā palīdzība skolu bibliotekāriem darbā ar reģionālo elektro-

nisko kopkatalogu; 
5. inventarizāciju veikšana publiskajās un skolu bibliotēkās. 

 

2.2. Pašvaldības finansiālais nodrošinājums, 
 krājuma papildināšanas iespējas 
 

Pateicoties stabilajam pašvaldības finansējumam, dāvinājumiem un projektos iegū-
tajiem izdevumiem kopīgais jaunieguvumu eksemplāru skaits ar katru gadu pieaug. Pastip-
rinoties lietotāju pieprasījumam un saskaņā ar Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politi-
ku, pēdējos gados tiek pirkti audiovizuālie dokumenti un spēles gan pieaugušajiem, gan 
bērniem. 2015. gadā tika īpaši daudz atvietotas fiziski nolietotās grāmatas pateicoties Daces 
Rukšānes ziedotajām grāmatām. 

Krājuma komplektēšanai izmantotie līdzekļi 
 
 

Piegādes avots Piegādātājs Skaits Summa 

Cēsu novada  
pašvaldības līdzekļi 

Grāmatu veikali 1386 12166.17 

Dāvinājumi 
Privātpersonu, iestāžu  
dāvinātas grāmatas 

148 1365.15 

  Bērnu žūrija 120 781.36 

Atvietotas 
Lietotāju atvietotās grāmatas 
nozaudēto vietā 

2128 291.29 

KOPĀ  3752 14603.97 

Periodiskie izdevumi 3362 3865.88 

KOPĀ ar periodiskajiem izdevumiem 7114 18469.85 
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Turpinājās iepriekšējos gados piedalīšanās Bērnu lasīšanas veicināšanas prog-

rammā „Bērnu žūrija”. 2015. gadā liela uzmanība tika veltīta jaunieguvumu iegādē bēr-

niem līdz 18 gadiem. Jaunieguvumi bērniem un jauniešiem no pašvaldības piešķirtajiem lī-

dzekļiem tika iegādāti kopvērtībā EUR 3759.33 (35.5%). Iepērkot jaunas grāmatas, tika ie-

vērotas bērnu intereses un iegādātas piedzīvojumu literatūra, grāmatas brīvā laika pavadī-

šanai, eksperimentu veikšanai, detektīvi un mīlestības romāni pusaudžiem, bet mazuļiem 

vizuāli spilgtas atraktīvās grāmatas ar ”noslēpumiem”, skaņām. Iegādājoties grāmatas bēr-

niem tika ievērota izdevuma kvalitāte: saturs, ilustrācijas, iesējums u.c. 

 

Saņemto izdevumu sadalījums( neskaitot periodiskos izdevumus): 

Izdevuma veids Skaits Summa 

Grāmatas 3687 14123.11 

Audiovizuālie dokumenti 58 412.12 

Nošu dokumenti 1 11.83 

Kartogrāfiskie dokumenti 1 8.38 

Pārējie / Spēles 5 48.53 

Seriālizdevumi 3362 0.00 

Kopskaits 7114 14603.95 

 

Sakarā ar bibliotēkas renovācijas pabeigšanu un pārcelšanos atpakaļ uz telpām Rau-

nas ielā 1 - 2015. gads iezīmējas ar lielām pārmaiņām krājuma kārtojumā un izvietojumā. 

Tika izdalīti atsevišķi fondi un krātuves nodaļas. 2015.gadā turpinājām strādāt pie krājuma 

pieejamības nodrošināšanas, lielu daļu mazlietotu un nelietotu informācijas resursu novir-

zījām uz krātuvi, abonementa daļā atstājot jaunāko un pieprasītāko literatūru.  

2.3. Preses izdevumu pasūtīšanas iespējas  

Svarīgs krājuma papildināšanas veids ir laikrakstu un žurnālu abonēšana. Cēsu CB Pe-

riodikas  lasītava veica preses abonēšanu 2015. gadam VAS „Latvijas Pasts”, kopumā abonē-

ti periodisko izdevumu 102 nosaukumi, no kuriem 17 nosaukumi (16%) bērniem un pus-

audžiem. 

2015. gadā periodisko izdevumu abonēšanai iztērētie līdzekļi ir 3865.88 EUR. Tie sa-

stāda 30 % no Cēsu CB budžeta līdzekļiem iespieddarbu un citu izdevumu iegādei un ne-

pārsniedz LNB ieteicošos normatīvus. 

Cēsu CB piedāvātais preses izdevumu skaits nodrošinās to pieejamību iedzīvotājiem 

un kompensēs radušās problēmas iecienītāko žurnālu un avīžu iegādē lietošanai mājās. Pa-

sūtīto žurnālu tematika ir ļoti daudzpusīga – dažādām lasītāju gaumēm un interesēm: spe-

ciālie žurnāli grāmatvežiem, uzņēmējiem, dažāda ranga vadītājiem, izzinoši populārzināt-

niskie, literārie, bērnu žurnāli, izdevumi praktiskām nodarbēm un izklaidei. 
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2.4. Krājuma raksturojums, krājuma kustības raksturojums 

2015. gadā Cēsu Centrālās bibliotēkas krājuma organizācijas nodaļa reģistrējusi un 

apstrādājusi 1699 jaunieguvumus par summu 14603.97 EUR un 2053 eksemplārus, kuri 

tika aizvietoti fiziski nolietoto vietā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājums ir 1962 

eksemplāri. Ar katru gadu jauno grāmatu skaits pieaug.  

Aktīvi pie krājuma kvalitātes uzlabošanas strādāja Abonementa, Bērnu un Novad-

pētniecības nodaļu darbinieki. Lai uzturētu pamatkrājuma atbilstību mūsdienu prasībām, 

regulāri tika veikta tā satura izvērtēšana, atbrīvošana no morāli un fiziski novecojušiem iz-

devumiem. 

 

Krājuma attīstības dinamika pēdējo 3 gadu laikā 
 

Krājuma apjoms 
2013 2014 2015 

ienācis izslēgts kopā ienācis izslēgts kopā ienācis izslēgts kopā 

grāmatas 1463 2263 63678 1725 6452 58951 3687 4246 58392 

seriālizdevumi 1088 1350 2166 1161 821 2506 3362 3 5865 
audiovizuālie 

dokumenti 
15 44 177 21 10 1888 58 - 246 

kartogrāfiskie 
dokumenti 

3 34 14 1 5 10 1 - 11 

Nošu dokumenti 2 - 56 4 36 24 - - 25 

attēlizdevumi - 3 3 - - 3 1 - 3 
elektroniskie 

dokumenti 
3 - 134 - 4 130 - 27 103 

nepublicētie do-
kumenti 

- - 8 - - 8 - - 8 

pārējie 
dokumenti 

- 1 1248 24 - 1272 5 308 969 

KOPĀ: 2574 3695 67484 2936 7328 63092 7114 4584 65622 
 

Lai Cēsu CB krājums būtu aktuāls un tajā pārsvarā būtu mūsdienīga informācija, 

regulāri tiek veikta krājuma attīrīšana no aktualitāti zaudējušas literatūras, nolietotiem ie-

spieddarbiem, kā arī nozaudētie ie-

spieddarbi. Norakstīti 4584 ek-

semplāri par 7144.31 EUR, kas ir 

par 2744 eksemplāriem mazāk nekā 

iepriekšējā atskaites periodā. Ie-

priekšējos atskaites gados daudz 

uzmanības tika veltīts krājuma fizis-

kajai kvalitātei un tika domāts par 

krājuma atbilstību lietotāju pieprasī-

jumam, norakstīta nolietota literatū-

ra un daudz strādāts ar lasītājiem 

parād  niekiem, lai atgūtu bibliotēkas grāmatas.  
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2.5. Inventarizācijas 

  2015. gadā reģionā, piedaloties Cēsu CB Krājuma komplektēšanas nodaļas darbinie-

kiem, tika veiktas 10 elektroniskās inventarizācijas: 

 Priekuļu novadā – Priekuļu pagasta, Mārsnēnu pagasta un Priekuļu tehnikuma bibli-
otēkās, 

 Pārgaujas novadā – Stalbes, Raiskuma, Straupes pagastu un Stalbes vidusskolas bib-
liotēkās, 

 Jaunpiebalgas novadā – Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā, 
 Amatas novadā – Drabešu internātpamatskolas un Nītaures pagasta bibliotēkās. 
Veicot inventarizācijas, tika sakārtota šo bibliotēku krājuma uzskaite un uzlabots 

krājuma izvietojums, kā arī tā kvalitāte, izņemot no krājuma nolietoto un novecojušo litera-

tūru. Kopumā tika inventarizēti 85 596 eksemplāri, kuri tika izņemti no plauktiem, attīrīti 

no putekļiem un noskenēti, pārbaudīta svītrkodu kvalitāte. Nederīgie nomainīti pret jaun-

iem. 

2.6. Rekataloģizācija 

          No kopējā novadu publisko bibliotēku krājuma elektroniskajā kopkatalogā atspoguļoti 

100 % eksemplāru. Visās publiskajās bibliotēkās rekataloģizācijas process ir veiksmīgi 

pabeigts un uzsākta automatizēta lietotāju apkalpošana. Visās novadu bibliotēkās tika 

veikts darbs pie krājuma attīrīšanas no novecojušās un mazlietotas literatūras.  

 Lai sasniegtu šo rezultātu daudzu gadu garumā ir ieguldīts liels darbs pagastu bibli-
otekāru apmācībā rīkojot kursus un seminārus, kā arī pārliecinot bibliotekārus un pašval-
dību vadītājus par automatizētas sistēmas ieviešanu katrā pagasta un skolas bibliotēkā. 

Skolu bibliotēku rekataloģizācijas process noris ļoti sekmīgi. No kopējā skolu bibli-

otēku krājuma ievadīts ir 66.3 % eksemplāru. 17 skolu bibliotēkas rekataloģizāciju ir pa-

beigušas un notiek automatizēta lasītāju apkalpošana. 2015. gadā BIS ALISĒ darbu uzsāka 2 

skolu bibliotēkas - Amatas novada Amatas pamatskolas un Nītaures vidusskolas bibliotēkas. 

Šajās bibliotēkās tiek uzsākts intensīvs rekataloģizācijas process.  

2015.gada 1. septembrī tika apvienotas Cēsu pilsētas pamatskola un Cēsu 

2.vidusskola, izveidojot jaunu skolu Cēsu pilsētas vidusskolu.  

No reģiona skolu bibliotēkām darbu BIS ALISĒ nav uzsākušas 6 bibliotēkas dažādu 

iemeslu dēļ - nav pietiekoša slodze, vai arī trūkst izpratnes par sistēmas nepieciešamību. 
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Bibliotēkas Alise  Krājums Elektroniskais 
kopkatalogs 

% 

Amatas novada Amatas pamatskola + 4043 1 0.01 

Amatas novada Drabešu internātpamatskolas bibli-
otēka 

+ 8181 8181 100 

Amatas novada Drabešu sākumskola - 3697   

Amatas novada Sērmūkšu pamatskolas bibliotēka + 4471 4212 100 

Amatas novada Spāres internātpamatskola - 1993   

Amatas novada Nītaures vidusskolas bibliotēka  + 11446 726 6.3 

Amatas novada Zaubes pamatskolas bibliotēka - 5735   

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas bibliotēka + 19777 2493 12.6 

Cēsu novada Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 
bibliotēka 

+ 10740 10740 100 

Cēsu novada Rāmuļu pamatskolas bibliotēka + 3612 3612 100 

Cēsu novada Cēsu 1. pamatskolas bibliotēka + 10860 10860 100 

Cēsu novada Cēsu 2. pamatskolas bibliotēka + 14959 14959 100 

Cēsu novada Cēsu pilsētas vidusskolas bibliotēka + 25872 25872 100 

Cēsu novada Cēsu internātpamatskolas - rehabilitā-
cijas centra bibliotēka 

+ 10832 10832 100 

Cēsu Profesionālā vidusskola   + 7884 7884 100 

Cēsu novada Cēsu Valsts ģimnāzijas bibliotēka + 17910 17910 100 

Cēsu novada Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģim-
nāzijas bibliotēka 

+ 26968 26968 100 

Cēsu novada Līvu pamatskolas bibliotēka + 4946 4946 100 

Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas vidusskolas 
bibliotēka 

+ 10271 10271 100 

Līgatnes novada vidusskolas bibliotēka + 23842 1646 6.9 

Pārgaujas novada Stalbes vidusskolas struktūrvienī-
ba - Raiskuma pamatskolas bibliotēka 

+ 1405 1405 100 

Pārgaujas novada Raiskuma speciālās internātpa-
matskolas-rehabilitācijas centra bibliotēka 

+ 18191 1799 9.8 

Pārgaujas novada Stalbes vidusskolas bibliotēka + 4968 4968 100 

Pārgaujas novada Straupes pamatskolas bibliotēka + 3549 2541 71.5 

Priekuļu novada Mārsnēnu pamatskolas bibliotēka + 3266 3266 100 

Priekuļu novada Liepas pamatskolas bibliotēka + 9737 2335 23.9 

Priekuļu novada Priekuļu vidusskolas bibliotēka + 19420 8872 45.6 

Priekuļu tehnikuma bibliotēka + 25351 25351 100 

Raunas novada Drustu pamatskolas bibliotēka - 3093   

Raunas novada Raunas vidusskolas bibliotēka + 11382 3932 34.5 

Vecpiebalgas novada Dzērbenes pamatskola - 8090   

Vecpiebalgas novada Inešu pamatskolas bibliotēka + 2845 882 31.0 

Vecpiebalgas novada Taurenes pamatskola - 9879   

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas vidusskolas bib-
liotēka 

+ 11294 7365 65.2 

Kopā:  328022 224829 66.3 

 

 

 



Cēsu Centrālās bibliotēkas atskaite par darbu 2015.gadā  

18 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

2.7. Krājuma attīstības politikas novērtējums 

Cēsu CB komplektēšanas politika balstīta uz to, ka Cēsu CB ir universāla rakstura 

publiska bibliotēka ar daudzveidīgu lietotāju sastāvu, tāpēc komplektē universālu krājumu, 

kas aptver visas zinātņu nozares. Krājuma attīstības dokumentā noteiktie kritēriji tika ievē-

roti, arī izstrādātie plāni izpildīti un daudz domāts par iepirkuma kvalitāti. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, liela daļa Cēsu CB lietotāju literatūru izmanto mācī-

bām, tāpēc vislielākais pieprasījums ikdienā ir pēc mācību literatūras – studijām, (juridiskā 

literatūra, politika, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija, pedagoģijas vēsture, kultūras vēstu-

re, ekoloģija, menedžments, mārketings), vidējo un vidējo speciālo mācību iestāžu audzēk-

ņiem (visdažādākās tēmas dažādu projektu sagatavošanai, novadpētniecība, vēsture, dabas 

zinātnes) kā arī pašizglītībai (astroloģiju, dārzkopību, kulināriju, remonta un celtniecības 

darbiem). Tāpēc saskaņā ar Cēsu CB izstrādāto komplektēšanas politiku lielāko daļu jaunie-

guvumu veido nozaru literatūra. 

Organizējot savu krājumu, bibliotēka vadās no LR MK izstrādātajiem noteikumiem, 

no bibliotēkas izstrādātās krājuma attīstības politikas, no akreditācijas komisijas ieteiku-

miem bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai. 2014/2015.gados tika iepirktas dažādas 

galda un prāta spēles sakarā ar bibliotēkas jaunajām rekonstruētajām telpām, daudz tika 

domāts par jaunu lietotāju piesaistīšanu. Kopumā bibliotēkas krājumu var novērtēt kā labu 

un stabilu.  

 

 

 

 
Informāciju sagatavoja Aija Lauberga, 

Cēsu CB Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja 
 
 

3.1.Pakalpojumu attīstība Cēsu CB kopumā 
 

 2015.gada janvārī un februāra pirmajā pusē  bibliotēkas ēkā Raunas ielā 1 vēl 

turpinājās bibliotēkas iekārtošanas darbi. Šajā periodā, lai arī ierobežoti, taču Cēsu Centrālā 

bibliotēka (Cēsu CB)  turpināja nodrošināt bibliotekāros pamatpakalpojumus 

apmeklētājiem blakus ēkā - Raunas ielā 4, kur darbojās bibliotēkas izsniegšanas punkts, kur 

apmeklētājiem bija iespējams iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem, saņemt un  

nodot jaunākās grāmatas. Izsniegšanas punktā tika uzstādīti arī 4 datori apmeklētāju 

lietošanai (ar interneta savienojumu un printēšanas iespējām). 

18. februārī Cēsu CB tika atvērta apmeklētājiem renovētajā ēkā Raunas ielā 1. 

 

 

 

 

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Cēsu CB 
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Pēc rekonstrukcijas bibliotēka izvietota  ēkas 4 stāvos ( telpu kopējā platība – 1609 m2): 

1. stāvā:  
Pieaugušo un jauniešu apkalpošanas nodaļa (PAN) 

 PAN krājums, 7 datorvietas apmeklētājiem, atsevišķi izdalīts krājums jauniešiem. 
Turklāt, no PAN krājuma izdalītas 3 atsevišķas kolekcijas: 1) līdz 1946. gadam izdotās 
grāmatas , 2) grāmatas ar autogrāfiem , 3) profesora Edgara Andersona bibliotēka.                   
1. stāvā iekārtotā jauniešu telpa funkcionē arī kā atpūtas zona un telpa mākslas 
izstādēm. Šeit izvietots jauniešu literatūras krājums un galda spēles.  
 

2. stāvā: 
Bērnu apkalpošanas nodaļa (BAN) 

 BAN krājums, lasītavas krājums, 4 datorvietas apmeklētājiem 
 Periodikas lasītava, Novadpētniecības lasītava, individuālās lasītavas, Eiropas 
Savienības informācijas punkts , laikraksti, žurnāli,10 datorvietas apmeklētājiem, 
t.sk. vājredzīgo dators,  miniatūrgrāmatu kolekcija 

 

3.stāvā: 
 bibliotēkas speciālistu kabineti  un mācību zāle ar 20 vietām 

Pagrabstāvā : 

 Depozitārijs, daiļliteratūras krājums, kas izdota līdz 2000. gadam, Periodikas un 
Novadpētniecības lasītavu iepriekšējo gadu periodiskie izdevumi. Šie izdevumi tiek 
uzrādīti  elektroniskajā katalogā, taču apmeklētājiem pašiem pagrabstāvs nav pieejams, 
taču tiem nepieciešamo literatūru sagādā nodaļas speciālisti.  

 bibliotēkas saimniecības telpas  
 

           Ēka aprīkota ar 2 liftiem – cilvēku pacēlājs un grāmatu lifts. Bibliotēku ērti var apmek-

lēt cilvēki ar kustību traucējumiem, vecāki ar bērnu ratiņiem un apmeklēt ikvienu bibliotē-

kas nodaļu. Arī darbinieku darbs tiek ļoti atvieglots, pateicoties šiem liftiem – smagumi 

vairs ar rokām nav jānes! 

         2015. gadā bibliotēka kļuva arī par 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. 

         PAN izmaiņas sakarā ar pārvākšanos un renovēto bibliotēkas ēku vērtējamas tikai 

pozitīvi. Jaunās plašās telpas ļauj ērti izvietot krājumu, turklāt jaunieviestā atpūtas zona ar 

galda spēlēm un datorvietām ļauj apmeklētājiem uzkavēties bibliotēkā biežāk un ilgāk. 

Vecākiem ar zīdaiņiem ir lietošanā pieejams zīdaiņu pārtinamais galds 2. stāvā, Bērnu 

apkalpošanas nodaļā.   
 

3.2. Pieaugušo apkalpošanas nodaļas galveno rādītāju analīze 
(Informāciju par darbu ar bērniem skatīt atskaites 4. nodaļā) 

 

 Lasītāji Apmeklējums Izsniegums 

 2014 2015 +  - 2014 2015 +  - 2014 2015 +  - 

Abonements 3406 3756 350 23959 28146 4187 77483 76996 487 

Periodikas lasītava 684 783 99 7949 7063 886 40998 36560 4438 

Novadpētniecības lasītava 98 113 15 185 163 22 529 588 59 

Datorvietas 1100 1431 331 10636 10042 594    
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         Ir pieaudzis lasītāju un apmeklētāju skaits, ko var izskaidrot ar interesi par atjaunoto 

bibliotēku, kā arī daudzi apmeklētāji vairāk bibliotēku izmanto savam individuālajam 

darbam. 

        Samazinājies lasītavu apmeklējums. Attālinātos pakalpojumus – grāmatu rezervēšanu – 

2015. gadā izmantoja 137 lasītāji, kas kopumā veica 1364 pasūtījumus. Ja lasītāju skaitā, 

kas izmantoja šo pakalpojumu, vērojams pieaugums (2014. gadā pakalpojumu izmantoja 

116 lasītāji), pasūtījumu skaits ir nedaudz samazinājies (2014. gadā tika pasūtītas 1399 

grāmatas). 

        Popularitāti apmeklētāju vidū ir ieguvis grāmatu plaukts „Lasītājs – lasītājam”, kur 

apmeklētāji var atstāt sev nevajadzīgās grāmatas un to vietā paņem sev interesējošo.  

        Reizi mēnesī PAN notiek Jauno grāmatu izstāde. Tādā veidā lasītājiem ir iespēja 

iepazīties ar jaunākajām grāmatā un pieteikties rindā uz tām.  

 

  

KOPĀ - 3756 

 

KOPĀ – 3 756 

 

 

1626 

973 

454 
323 294 

70 16 

Sadalījums pēc kategorijām 

Sievietes; 2700; 
72% 

Vīrieši; 1056;  
28% 

Sadalījums pēc dzimumiem 
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3.3.Uzziņu un informācijas darbs 
  

 Pirmo reizi ierodoties renovētajā bibliotēkas ēkā, apmeklētāju ērtībām ir uzskatāmi 

izvietotas norādes: uz Reģistratūru,  ēkas plānojums, kas norāda, kurā stāvā meklēt 

nepieciešamo bibliotēkas nodaļu, uz informācijas stenda izvietota pasākumu informācija, 

uzskatāmi izvietota informācija par bibliotēkas izmantošanas noteikumiem. 

            Reģistrējoties bibliotēkā, bibliotēkas darbinieki arī izsniedz jaunajiem lasītājiem 

bukletiņu ar šiem noteikumiem un visu nepieciešamo informāciju par bibliotēku. Lasītājs 

aizpilda reģistrēšanās formu, kurā, pēc iepazīšanās ar noteikumiem, par tiem parakstās.  

           Lai efektīvi sniegtu uzziņas, bibliotēkas darbinieki izmanto elektronisko katalogu un 

tiešsaistes datubāzes. Visbiežāk darbinieki izmanto Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

izstrādāto digitālo kolekciju, kurā iekļautas grāmatas un periodika, un Lursoft datubāzi 

„Laikrakstu bibliotēka” ( news.lv ).  

           Nodaļas darbinieki konsultē lietotājus, kā, atrodoties ārpus bibliotēkas telpām, var 

izmantot Cēsu CB kopkatalogu, LNB Vienoto valsts katalogu, kā arī LNB  datu bāzes.  
   
 

3.4.Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana 
 

           Sociāli mazaizsargātie un riska grupu pārstāvji tiek apkalpoti tāpat kā pārējie 

bibliotēkas apmeklētāji, un arī šiem apmeklētājiem ir jāievēro bibliotēkas izmantošanas un 

iekšējās kārtības noteikumi.  

           Vērtējot pašreizējo situāciju, renovētās bibliotēkas telpas vairs tikpat kā neapmeklē 

cilvēki, kuriem nav pastāvīgas dzīvesvietas. Taču pastiprināti izglītošanas darbi ir jāveic ar 

jauniešiem, kuri neapmeklē mācību iestādes un nestrādā, bet bibliotēkā atrodas labprāt.  

2015. gadā turpinājās pansionāta „Cīrulīši” iedzīvotāju apkalpošana. Reizi mēnesī 

bibliotēkas darbiniece uz pansionātu aizved un apmaina grāmatas pansionāta 

iedzīvotājiem, ļaujot viņiem izmantot bibliotēkas pakalpojumus, neizejot no pansionāta 

telpām. Šī bibliotēkas iniciatīva tiek vērtēta pozitīvi, ņemot vērā, ka pansionāts atrodas 

aptuveni 4 km attālumā no bibliotēkas, ko pansionāta iedzīvotājiem nav iespējams mērot.        

2015. gadā šo pakalpojumu izmantoja 21 pansionāta iemītnieks.  
 

3.5. Iekšzemes SBA pakalpojumu piedāvājums 
 

             2015. gadā Cēsu CB izmantoja Latvijas Nacionālas bibliotēkas SBA pakalpojumus. 

Tos izmantoja 12 lasītāji, kuriem tika pasūtīti 18 izdevumi.  

 No reģiona bibliotēkām Cēsu CB pasūtīja un saņēma 64 grāmatas, bet  427 izdevumi 

tika izsniegti  reģiona bibliotēkām.  
 

3.6. Bibliotēkas pieejamība un lietošanas aprīkojums personām ar īpašām 
vajadzībām 
  
Lai atvieglotu bibliotēkas un bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu lietošanu apmeklētājiem ar 

īpašām vajadzībām, bibliotēkā  ir ieviesti šādi uzlabojumi: 

 
 
 

 zvanu pogas pie bibliotēkas ieejas, ar atsevišķām pogām katrai attiecīgajai nodaļai; 
 ērta ieejas zona bibliotēkas ēkā, kas nodrošina vieglu piekļuvi bibliotēkai cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām; 
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 ierīkots lifts , nodrošinot ērtu nokļūšanu visos bibliotēkas stāvos; 
 ierīkotas atsevišķas labierīcības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 
 nodrošināta ērta piekļuve grāmatu plauktiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 
 

 
3.7. Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu  
un informācijas resursu pieejamības uzlabošanai 
 
 Cēsu CB ir veikusi vairākus uzlabojumus pakalpojumu un resursu pieejamībā. Viens 

no tiem - izmaiņas darba laikā. Sākot ar aizvadītā gada februāri, tika izmainīts darba laiks 

trešdienās, kad bibliotēka strādā no 10:00 līdz 20:00. Pārējās darba dienās bibliotēkas 

darba laiks paliek nemainīgi no 10:00 līdz 18:00 un sestdienās no 10:00 līdz 15:00.  

 Lai ērtāk uzrunātu apmeklētājus un interesentus, Cēsu CB izmanto sociālos tīklus 

twitter.com; facebook.com; draugiem.lv. u.tml.  Ir izveidota jauna bibliotēkas mājaslapa ar 

responsīvo dizainu. Tā ir ieguvusi mūsdienīgu dizainu un lietotājiem tajā ir vieglāk 

orientēties.  

 

 

 

 
Informāciju sagatavoja Inese Majore, 

Cēsu CB Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja 

 
 

 

4.1.. Darbs ar bērniem Cēsu reģionā kopumā 
 

Darbs bijušajā Cēsu rajonā, tagad 8 novados, norit ciešā saistībā ar Cēsu Centrālo bibli-

otēku un tās Bērnu apkalpošanas nodaļu. Tas ir savstarpēji koordinēts darbs. Sniedzam 

konsultatīvu un metodisku palīdzību 28 pagastu pašvaldību bibliotēkām un 32 izglītības 

iestāžu bibliotēkām. Reizi gadā kopā ar metodiskā darba vadītāju un citiem bibliotēkas spe-

ciālistiem apmeklējam pagastu pašvaldību publiskās un skolu bibliotēkas.  

2015. gadā notikuši 4 semināri pašvaldību publisko bibliotēku  un 1 seminārs - skolu 

bibliotēku darbiniekiem. Tajos runājām arī par aktuālajiem jautājumiem darbā ar bērniem, 

par Rīgā gūto pieredzi zinātniski praktiskajā konferencē “Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, 

patikšana”. Aprīļa seminārā notika saruna ar LNB Bērnu literatūras centra galveno biblio-

grāfi Sarmīti Galsu „Rainis un pirmspublicējumi”. 
 
 

Gan mūsu, gan pagastu bibliotēku darbinieki piedalījās Cēsu CB organizētajās konfe-

rencēs - LBB Vidzemes nodaļas saietā Amatas novadā un  Vidzemes novadu bērnu un skolu 

bibliotēku darbinieku 14.konferencē „No klasiskās bibliotēkas uz interaktīvo”, kurā piedalī-

jās 65 dalībnieki ( no mūsu reģiona 22 bibliotekāri). Gūtas labas idejas, no kurām vairākas 

jau ieviestas darbā. 2015.gadā pieredzes apmaiņas braucienā Vācijā apmeklējām Berlīnes 

bērnu un jauniešu bibliotēku un Vittenbergas pilsētas bibliotēku. 

Pagastos iedzīvotāju skaits krasi samazinās, jo ne tikai pieaugušie, bet līdzi vecākiem 

arī bērni ir devušies prom. Vairākos pagastos atzīst, ka bērnu vienkārši nav, vai arī tie ne-

daudzie mācās lielāko pagastu, vai pilsētas skolās. Un tomēr - arī tiem palikušajiem bibli-

 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
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otēka ir vajadzīga. Ko bibliotekāram darīt un kur ņemt bērnus, lai tos piesaistītu grāmatu 

lasīšanai un bibliotēkas pasākumu apmeklēšanai? Vai bibliotekāram savs darba laiks jāpa-

kārto sestdienās un svētdienās ar cerīgu domu, ka bērni, kuri bibliotēku nevar apmeklēt 

darba dienās, to darīs brīvdienās? 

2015.gada  pagastu bibliote ka s lasī ta ji be rni ir 31,4% (31%) no kope ja  lasī ta ju skaita.  
Labi, ja bibliotēkai blakus ir skola vai bērnudārzs. 

 
Kas piesaista bērnus, kuri vēl nāk uz bibliotēku un piedalās tās aktivitātēs?  

Dzērbenes  bibliotēka, Raunas bibliotēka: 
 

 bibliotēka jaunās, mājīgās telpās 
 sadarbība ar skolu un bērnudārzu 

Taurenes bibliotēka: 
 radošs darbs ar bērniem gan telpu un izstāžu noformēšanā, gan pasākumu organizēšanā 

Mārsnēnu bibliotēka: 
 iespēja izlasīt jaunākās grāmatas,  
 lasīt Bērnu žūrijā, 
 piedalīties Vidzemes zonas Patriotiskajā dzejas festivālā 

 uzticēšanās bibliotekāram 

Priekuļu  bibliotēka: 
 četru dienu „Radošo darbnīcu” cikls ( apmeklēja 40 bērni)  

 ikgadējais “Vasaras lasīšanas konkurss” (29 lasītgribētāji)  

 “Plašā Apvāršņa konkurss”. (23 skolēni) 

Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas bibliotēka: 
 rakstnieku viesošanās bibliotēkās 

 lasīšanas veicināšanas akcija Nāc un sāc! Iegriez laimes ratu! 
 

Skolēni ir īpaša auditorija, kas no bibliotekāra prasa pastiprinātu vērību un uzmanību. 
Katra vecuma grupa atšķiras gan pēc informācijas pieprasījuma, gan pēc attieksmes pret 
bibliotēku un lasīšanas kultūru.  Bibliotēkās pārsvarā atsaucību gūst grāmatu un literatūru 
popularizējoši pasākumi (Bibliotēku nedēļa, Bērnu žūrija, Ziemeļu bibliotēku nedēļa, Dzejas 
dienas). Pagastu bibliote ka s be rniem un jaunies iem noorganize ti 55% (57%) pasa kumi no 
kope ja  pasa kumu skaita.  

No visiem jaunieguvumiem bērnu grāmatas sastāda 10,8% (10,2%). no kope ja  iepirkta  
gra matu skaita.    

 Uz vienu lasī ta ju iega da tas 0.5 be rnu gra matas. 

Reģiona skolu bibliotēkām no mērķdotācijām tiek iegādātas mācību grāmatas, bet daiļ-

literatūras grāmatu žurnālu iegādei naudas ir maz, viss balstās uz pašvaldības iespējām, 

skolas vadības sapratni un dāvinājumiem. 

 

 Arī bibliotekāru darbs pagastu skolās pamatā balstās uz entuziasmu, jo mazo skolu bib-

liotēkās bibliotekāra slodze ir no 0,017 līdz 0,5, bet Skujenes pamatskolas b-kā vispār nav 

bibliotekāra slodzes. Pilsētas skolu un ģimnāziju bibliotēkās iespēju robežās ir saglabātas 

bibliotekāra amata vienības. 

 

Pagastu publisko bibliotēku darbinieku  secinājumi: 

 Samazinās skolēnu skaits skolās, rezultātā sarūk apmeklējumu skaits un izsniegums.  

 Pēdējos gados vidējā vecuma bērniem un jauniešiem vērojams intereses zudums par 

grāmatām. Skolēni daudz laika pavada pie datoriem internetā piedāvātajām izklaidēm. 

Arī informācija mācībām un pašizglītībai biežāk tiek meklēta internetā nekā grāmatās. 
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 Atsevišķiem pusaudžiem ir problēmas uzvedības normu ievērošanā, hiperaktīvie bērni. 

 Palielinās to bērnu skaits, kuriem lasīšana un lasītprasme sagādā grūtības. 

 Bērni un jaunieši neseko līdz grāmatu lietošanas laikam, līdz ar to bibliotekāram nākas 

ieguldīt papildus laiku darbam ar parādniekiem. 

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

 

 

 

 
 

 Cēsu CB apkalpojamajā mikrorajonā atrodas 2 sākumskolas, 2 pamatskolas, 1 vidus-

skola, 2 ģimnāzijas, no kurām bērni lasa mūsu bibliotēkā.   No pilsētas skolu 1. - 9.klašu 

1925 skolēniem bibliotēkā lasa 1215 audzēkņi -  63%.  

 

 Kopējais lasītāju skaits ir pieaudzis, kaut arī bibliotēka atsāka strādāt tikai februāra ot-

rajā pusē. Izteikti pieauga pirmskolas vecuma bērnu skaits - par 62 bērniem. Viņiem te pa-

tīk spēlēties, skatīt grāmatiņas. Tā kā mūsu nodaļas uzraudzībā nodeva planšetdatorus, tad 

mazajiem apmeklētājiem tā ir „medusmaize”. Priecājamies, ka daudziem patīk spēlēt galda 

spēles. Tādas mums ir ap 40. No mūsu nodaļas krājuma tika nodalīts 8.,9.klašu fonds, bet šo 

klašu skolēni labprātāk uzturas arī mūsu nodaļā. 

Galda datorus izmanto daudz mazāk. Pie tiem vairāk apmeklētāju ir sestdienās, brīvlai-

kos un vasarā - internātskolu bērni, tie, kuriem nav mājās savu datoru. Daži atnāk savus 

darbiņus izdrukāt. 

Apmeklētāju skaits mazāks, jo bibliotēku atvērām tikai februāra beigās. Iesākumā bija 

daudz tādu, kas pierakstījās bibliotēkā, bet bibliotēku kārtīgi sāka apmeklēt tikai sākoties 

jaunajam mācību gadam. Daļa bērnu 

lasa te tikai vasarā, brīvlaikā dzīvojot 

Cēsīs pie radiem. 

 Bet bērniem vēlme lasīt ir. Viņi 

lasa – dažs vairāk, cits mazāk, bet in-

terese par grāmatām ir. Vidēji gadā 

lasošie bērni izlasa no 80 līdz 100 

grāmatām. Uz mājām izsniegto grā-

matu skaits abonementā pieaudzis 

par vairāk kā 500 grāmatām. Lielā-

kas grūtības bērniem rada rakstītais 

vārds – uzrakstīt savu vērtējumu, sa-

vu domu uz papīra. Ja datorā, tad jā, bet īsi. Negrib lasīt tie, kam nav labas lasītprasmes . 

 
 

 2013 2014 2015 +  - 

Lasītāju skaits 1286 1265 1723  458 

Apmeklētāju skaits 13689 17125 
17 977 

t.sk.1400 ekskursiju  
apmeklētāji-skolēni 

 825 

Izsniegums 28032 26483 21106 5377 
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4.3. Krājuma veidošana un papildināšana 
 

Krājums nepārtraukti tiek papildināts ar jaunāko pieejamo literatūru atbilstoši lasītāju 

interesēm un vajadzībām. Pilsētā ir četras grāmatnīcas – SIA Latvijas grāmata, Sprīdītis, 

Jumava, Zvaigzne ABC. Grāmatas iegādājamies arī no izplatītājiem - SIA Virja. No viņiem 

var iegādāties visu izdevniecību grāmatas, ir iespēja arī iepriekš pieteikt nepieciešamo lite-

ratūru. Finansējums grāmatu iegādei ir apmierinošs.. Pērkam 1 – 4 eks. no katra nosauku-

ma tās grāmatas, kas atbilst mūsu nodaļas profilam.  

Bērnu literatūras nodaļā jaunieguvumi ir 612 grāmatas. Tās visas ir bērniem no 

pirmsskolas vecuma līdz 7. klasei ieskaitot.  

Bērnu apkalpošanas nodaļas jaunieguvumi sastāda 16,5% no Cēsu CB kopējiem 

jaunieguvumiem par 3759 €. Uz vienu reģistrēto lasītāju Bērnu apkalpošanas nodaļā ie-

gādātas tikai 0,4 grāmatas. Iemesls – iepirkto grāmatu skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu 

ir samazinājies par 400 grāmatām, jo grāmatas jauniešiem (8.,9.klase) komplektē Pieaugušo 

apkalpošanas nodaļa. Ir grūti nodalīt - ko kas lasīs. Pusaudžiem domātās grāmatas tiek 

rakstītas un izdotas pārāk maz, it sevišķi tas sakāms par latviešu autoru darbiem, jo tul-

kotā literatūra iznāk vairāk. Pirmsskolas un 1. – 4. klašu bērniem tiek izdots vairāk grāmatu. 

Kāds gan brīnums, ja bērni, kas lasīja, nonākuši 5.,6. klasē, pārtrauc to darīt vai arī lasa jaun-

iešiem domātās grāmatas. Cenšamies krājumu pēc iespējas atjaunot, papildināt un atdzīvi-

nāt arī ar dāvinājumiem. 

 

4.4. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu 
attīstīšana 

 

Bērnu literatūras nodaļā ir 4 datori lietotājiem un 5 planšetes. Tiek izmantotas interne-

ta vietnes – www.filmas.lv,  www.youtube.com  un dažādas spēles. Samazinājies to bērnu 

skaits, kas izmantoja interneta vietnes –www. pasakas.net   (to var redzēt arī no mājas da-

tora),www. lasamkoks.lv  (daļai bērnu tas nešķiet interesants). 

Jāpalīdz arī meklēt informācija lokālajās un elektroniskajās datu bāzēs. Ir bērni, kuri lie-

liski ar visu tiek galā. Bet mazākajiem ir jāpalīdz. Novērojām, ka bērni labprāt strādā inter-

netā, bet nelabprāt izmanto uzziņu fondu un preses klipus, jo tur jāmeklē, jābūt uzmanīgā-

kam, jāprot atlasīt svarīgāko, bet viņi to negrib. Bieži ir situācijas, ka vecāki nāk bērnu vietā 

meklēt materiālus projektiem. Un arī viņiem vajag ātri un jau gatavu materiālu. 

  Nodaļā 2015. gadā tika reģistrētas 80 izpildītas sarežģītākas uzziņas. Salīdzinoši ar 

2014. gadu, tas ir daudz mazāk, jo mazāks ir pieprasījums.  

Bibliotēkā ir savākti un apkopoti dažādu nozaru uzziņu materiāli un novadpētniecības ma-

teriāli mapēs. Izsniegums no mapēm – 59. Materiālus rediģējām, atstājām tikai pašus nepie-

ciešamākos, pieprasītākos, jo jaunajās renovētajās telpās atsevišķi bērnu lasītavas telpas kā 

tādas vairs nav un Novadpētniecības nodaļa ir tieši blakus.. 

2015.gadā mūsu nodaļā bija pasūtīti 17 preses izdevumi. No tiem lasītākie pusaudžu 

vidū bija „Avene”, „Sīrups”, „Ilustrētā Junioriem”. Viņi labprāt lasīja arī žurnālu „Astes”, bet 

tas tagad ir pieaugušo lasītavā. Mazie vairāk lasīja „Donalds Daks”, „Tom & Jerry”, „Vāģi”, 

„Spider-Man”, „Hello Kitty”. Preses izdevumu izsniegums – 2234. Bērni iecienījuši dažādas 

bibliotēkai iegādātās galda spēles – to izsniegums -  4276.  

 

http://www.filmas.lv/
http://www.youtube.com/
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4.5. Pasākumi dažādām vecuma grupām 
 

 2012 2013 1014 2015 

Pasākumi 115 111 90 
62 tematiskie pasākumi 

 + 72 ekskursijas 

Izstādes 28 71 40 33 

 

2015.gads aizritējis ar bagātīgu aktivitāšu klāstu Cēsu CB Bērnu apkalpošanas nodaļā.  

Notikuši 62 pasākumi  un novadītas 72 skolēnu un bērnudārzu audzēkņu ekskursi-

jas. Tie ir 76,5% pasākumi un 55% ekskursiju no kopējā Cēsu CB pasākumu un ekskursi-

ju skaita. 

 

 

Pirmsskolas vecuma bērniem un to vecākiem notika 6 Bērnu rīti, kas bija kupli 

apmeklēti (no 20 līdz 60 bērni katrā pasākumā). Bērnudārzu grupiņas nāca uz bibliotēkas 

iepazīšanas stundām „Kur dzīvo Sise”. Bērnudārzos notika arī literāri muzikālas Rīta 

stundas „Draudzība ziemeļos”, ko palīdzēja mums noorganizēt bibliotēkas Sociālo mediju 

speciāliste  Lāsma, kura ar dziedāšanu un ģitārspēli darīja pasākumu krāsaināku un atraktī-

vāku.  Jāatzīst, ka arī  Bērnu rītu organizēšanā un norisē aktīvi iesaistās citi bibliotēkas no-

daļu darbinieki. 

Atsaucī bu guvus i sadarbī ba  ar apga du Zvaigzne ABC organize tie Novada bērnu un 

jauniešu grāmatu svētki (0. – 7.klasei), kas bija sapla noti katrai vecuma grupai. 2015.gada  

ar lasī ta jiem tika s gra matu autori Ieva Melgalve (5.-6..klase), Laura Dreiz e (7.-9.klase), Evija 

Gulbe un ilustratore Linda Los ina (pirmskola), tulkota ja Mudī te Treimane (1.-4.klase). Pilse -

tas 2.pamatskola  tika pieda va ta interaktī va  lasī s ana kopa  Gitu Andersoni (5.-9.klasei). 

 

 

23% 

37% 

31% 

5% 4% 

Pasākumi Bērnu apkalpošanas nodaļā 

Pirmsskola

1.-4. klase

5.-6. klase

7.-9. klase

Vecāki un bibliotekāri
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Bērnu apkalpošanas nodaļā 
ar 5.-7.klašu skolēniem tiekas 

Ieva Melgalve 
 

 

 

                                                                                                               Sk. – Druva, 24.aprīlis, 2015. 

 

Bibliotēku naktī Bērnu apkalpošanas nodaļa bērniem un pusaudžiem piedāvāja 

piedzīvojumiem bagātu „Sises dzimšanas dienas ballīti” (no pirmsskolas vecuma līdz pat 

7.klasei). Bērniem bija iespēja iepazīties un sadrau-

dzēties ar rakstnieces un mākslinieces Astras Marijas 

Reines veidoto žurciņu Sisi, kura nu kļuvusi par 

Bērnu literatūras nodaļas simbolu. Kopā ar Sisi 

apmeklētāji atraktīvi veidoja, zīmēja, risināja uzde-

vumus, rotaļājās (atbilstoši vecuma grupām). Pasā-

kuma scenārija autore un vadītāja bija pasākumu or-

ganizatore Laila Meluškāne 

 

 

 

 

 

 

 
 

Izveidojusies sadarbī ba ar Ce su pilse tas Be rnu un jaunies u domi. Zinību dienas pa-
sākumā (1.- 6.klasei) Pils parkā ar Z urcin as Sises palī dzī bu prezente ja m mu su bibliote ku. 
Bija m sagatavojus i arī  jauta jumus un uzdevumus atbilstos i vecuma grupa m. Bibliote kas 
stendu  apmekle ja 58 skole ni. 

Sk. – Druva, 3.septembris, 2015., Nr.132. 
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Iesaistī ja mies pilse tas G imen u dienas pasa kumos ar konkursu „Kam pieder šīs pē-
das” (pirmskola lī dz 4.klasei). Be rniem kopa  ar veca kiem bija ja uzmin, kas ta s par pe da m, 
kuras ved Be rnu apkalpos anas nodal a . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1– 4. klasei piedāvājām dažādas Literārās stundas par oriģinālliteratūru bērniem, 
Dzejas stundas, Skaļās lasīšanas stundas. Gada nogalē pirmo klašu bērni piedalījās izzinošā 
Rotaļu pēcpusdienā „Zem lielā Rūķa mices”. 

 

 
 

Dzejās dienās skolēni ar atsaucību uzņēma savus vienaudžus – Skujenes pagasta te-
ātra studiju „Mēs”. Viņi sniedza  atraktīvu dzejas uzvedumu „Skatāmpanti” 

Sk.- Druva, 18.septembris,2015. 
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Ziemassvētkus gaidot, organizējām radošās darbnīcas, kurās 1. – 4.klašu bērni ga-
tavoja Ziemassvētku kartiņas, eglīšu rotājumus un dāvanu kastītes. Tas notika Adventes lai-
kā katru trešdienu. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.-7.klasēm  notika literārās stundas par jaunāko pusaudžu literatūru „Oriģnāllite-

ratūra 2015”. Tajās savas domas un vērtējumus izteica arī paši skolēni.  Pēc pieprasījuma 

tika organizētas literārās stundas par Aspaziju, H. Kr. Andersenu, Mirdzu Kerliņu (uz šīm 

stundām pieteicās arī 8. un 9. klase). Uz mūsu organizētajiem pasākumiem brauc skolēni ar  

audzinātājām no pagastu skolām, reizēm dodamies ciemos pie viņiem. 
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4.6. Ģimenes iesaistīšana lasīšanas veicināšanā 

Pēdējos divos gados bērnu vecāku interese par lasīšanu kopā ar bērnu ir pieaugusi. Gan 

māmiņas, gan tēti un vecmāmiņas labprāt nāk ar mazuļiem uz mūsu nodaļu, kur uz zaļā pa-

klāja var paskatīties grāmatiņas, kopā palasīt un paspēlēties. 

 Nu jau grāmatas mazajiem tiek ņemtas arī lasīšanai mājās. Vecāki ir ieinteresēti par 

Bērnu rītiem, ko organizējam reizi mēnesī. Uz pasa kumiem uzaicina m g imenes ar  be rniem, 

ievietojot informa ciju viete ja   laikraksta , bibliote kas un pilse tas ma jas lapa s, draugiem.lv, 

facebook.com, pilse ta  un bibliote ka  izvietojam afis as. Pasākumos gan bieži sarodas tik 

daudz bērnu (reizēm pat ap 40 - 50), ka trūkst visiem vietas un līdz ar to zūd pasākuma 

kvalitāte. Tas nozīmē, ka bērni ir jāsagrupē vairāk pēc vecumiem. Turpmāk uz Bērnu rītiem 

aicināsim bērnus, kuri ir 4.-6. gadu veci. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esam uzsākuši sarunas ar trīsgadīgo bērnu vecākiem par Pūčulēnu skolas organizēšanu. 

Daļa bērnu ir apzināti, viņiem un viņu vecākiem jau notikusi iepazīšanās ar bibliotēku. 

4.7. Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte 
 

Cenšamies nodrošināt bibliotēkas krājumā visas iznākušās bērnu grāmatas, bet pie-

prasītākās iegādājamies vairākos eksemplāros. 

Bērnu un jauniešu intereses ir atkarīgas no tā, kas ir populārs vienaudžu vidū, bet tam 

nebūt nav viegli izsekot, ja neesi pastāvīgā saskarsmē skolas vidē ar bērniem, jo dažādas 

intereses ir arī dažādos grupējumos. Nemainīgs vēl aizvien ir visu vecumu lasītāju pieprasī-

jums pēc Grega dienasgrāmatām, Nikijas dienasgrāmatām. Pieprasītas ir Dž. Stiltona grāma-

tas, kā arī grāmatas par vampīriem un spokiem. Liela interese ir par piedzīvojumu un fantā-

zijas literatūru, par grāmatām, kurās aprakstītas jauniešu attiecības, mīlestība.  

Ir palielinājies pieprasījums pēc Minecraft grāmatām. Ir bērni, kuri lasa skolotāju ie-

teikto literatūru, pēc kuras šajā vasarā bija liels pieprasījums. Vēl daļa bērni labprāt lasa arī 

iepriekšējo gadu Bērnu un jauniešu žūrijas kolekcijas grāmatas. 2015.gadā ekspertu skaits 

1.- 7. klasei, kas pabeidza lasīt un aizpildīja anketas mūsu nodaļā bija 67, pieaugušo nodaļā: 
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8. – 12.klasei = 2, vecāku žūrijā = 11. Visas jauniznākušās grāmatas mazāk vai vairāk tiek 

lasītas.  

Atbilstoši vecuma grupām grāmatas kārtojam plauktos, izliekam jauno grāmatu izstā-

des. 

 
 

4.8. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
 

Bērnu apkalpošanas nodaļa ne tikai piedāvā bērniem iepazīt bagāto grāmatu pasauli, 

bet arī meklē dažādus veidus, kā ieinteresēt bērnus un jauniešus lasīt. Tādēļ ir prieks, ka 

daudzi dažāda vecuma bērni piedalās  nodaļas organizētajos pasākumus un dažādās aktivi-

tātēs, ka daudzi jo daudzi vēlas lasīt grāmatas. 

Par veiksmīgākajām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm mēs uzskatām literārās stundas, 

kas parasti veltītas kāda rakstnieka daiļradei (5), bet pieprasītākās ir Latvijas bibliotēku 

nedēļā iekārtotās izstādes „Oriģinālliteratūra 2014” grāmatām (13) un Ziemeļvalstu bibli-

otēku nedēļā „Draudzība ziemeļos” (3) 
 

Interesi izraisīja arī dzejas stundas „Dzejas dienu noskaņās” - par Dzejas dienām, dzeju 

un dzejniekiem novadniekiem, mūsu bibliotēkas kādreizējiem lasītājiem. Tādas notika 6 

reizes. 
 

2015. gadā nodaļā izliktas 33 literāras un tematiskas literatūras izstādes. Bērnu 

vidū ir atzītas izstādes, kas apvienotas ar sarunām par grāmatu, bet daudz tiek ņemtas grā-

matiņas arī no tematiskajām izstādēm un izstādēm, kas izliktas mazajiem. Ar izstādi un sa-

runu „Grāmatu daudzveidība” iepazīstinām bērnus no pirmsskolas mācību iestādēm, kad 

viņi ierodas uzzināt, kur dzīvo žurciņa Sise. Regulāri izliekam Jauno grāmatu izstādes. Iz-

stādēm vietas maz, tādēļ izliekam tikai pašu būtiskāko – piem., „Katram savs dzejolītis”, 

„Māris Rungulis – spilgtākais rakstnieks bērnu oriģinālliteratūrā”, „Tāpēc, ka mīlu dzīvnie-

kus” (Rakstniecei Dzidrai Rinkulei-Zemzarei 95) un citas. 
 
 
 

4.9. Problēmas un to iespējamie risināšanas ceļi 
 

 Bērni grāmatas neatnes laikā, arī Bērnu žūrijas grāmatas - tās reizēm nevar atdabūt 

pat, zvanot vecākiem. Tas traucē citiem lasītājiem lasīt. Risinājums kādreiz bija – 

soda naudas. Tagad bērniem tās vairs neprasām. 

 Bērni bieži neņem līdzi Lasītāju kartes. Tiem bērniem grāmatas neliedzam paņemt, 

bet tajā dienā datorus un planšetes neļaujam izmantot.  

 Troksnis nodaļā, jo visur ir atvērtā telpa un ļoti laba akustika. Aizrādām, klusinām, 

bet nevar jau gribēt, lai spēles spēlē čukstus.  

 Maz grāmatu par reālu šodienas skolas un ikdienas dzīvi, piedzīvojumiem, savstar-

pējām attiecībām. 

 Problēmas apmeklētāju uzvedības normu ievērošanā. Bibliotēkā ir arī prakse – at-

skaitīt uz laiku un liegt bibliotēkas apmeklējumu, ja neievēro bibliotēkas izmanto-

šanas noteikumus. 
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5.1. Bibliotēka informācija tīmeklī: 
bibliotēkas mājaslapa, sociālie tīkli un citas tīmekļa vietnes 
 

 

Cēsu CB sociālos tīklus sāka  lietot bibliotēkas publicitātes un komunikācijas mērķim 

2010./2011. gadā. Pieaugot to skaitam un izmantošanas apjomam, kopš 2013. gada  bibli-

otēkā ir izveidota amata vienība – sociālo mediju speciālists, kura pienākumos ietilpst bibli-

otēkas mājaslapas un sociālo mediju uzturēšana, komunikācija ar cilvēkiem un regulāra 

vietņu papildināšana ar aktuālo informāciju. 

Katru gadu tiek apkopoti statistikas dati par katru no bibliotēkas lietotajiem sociālajiem 

medijiem, lai gūtu priekšstatu par to, kurš no tiem ir pieprasītāks, kāda auditorija to izvēlas 

u.c. 

2015. gadā kopējais bibliotēkas ievietotās informācijas skatījums sociālajos tīklos ir 227 

807 reizes. 

Informācija par bibliotēkas aktualitātēm tiek ievietota šādos sociālajos medijos:  

 Bibliotēkas mājaslapā www.biblioteka.cesis.lv,  

 Cēsu novada domes mājaslapā www.cesis.lv;  

 Pilsētas interneta portālā www.cesis24.lv; 

 Bibliotēkas lapā portālā draugiem.lv www.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv,  

 Sociālajā tīklā www.facebook.com 

 Virtuālās komunikācijas un mikroblogošanas tīklā http://twitter.com/ 

 Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv;  

 LURSOFT laikrakstu bibliotēkas www.news.lv pasākumu sadaļā;  

 
Cēsu CB mājaslapa www.biblioteka.cesis.lv 

Bibliotēkas tīmekļa vietne izveidota 2005. gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finan-

siālu atbalstu.  Tā bibliotēkas vajadzībām kalpoja nepilnus desmit gadus, taču attīstoties 

modernajām tehnoloģijām, mainoties lietotāju paradumiem un augot to prasībām, tika 

lemts par jaunas tīmekļa vietnes izstrādi. 2014. gadā tika noslēgts līgums ar firmu 

Luxtechnology. Kopējās projekta izmaksas EUR 4875.15.  

2015. gada 25. martā, E-prasmju nedēļas ietvaros tika prezentēta Cēsu CB jaunā mājaslapa 

ar responsīvo dizainu. Responsīvais dizains nozīmē, ka mājaslapa automātiski atpazīst in-

terneta ierīci, uz kuras to pārlūko, un pati pielāgojas tai. Rezultātā vienādi ērti vietni skatīt 

gan no galddatora, gan planšetes, gan pavisam neliela viedtālruņa ekrāna.  

Tīmekļa vietnes sākumlapa iedalīta četrās aktualitāšu sadaļās (Cēsu Centrālajā bibliotēkā, 

Bērniem un pusaudžiem, Citās bibliotēkās, Eiropas Savienības informācijas punkta aktuali-

 

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  

nodrošinājums 
 

Informāciju sagatavoja Lāsma Vasmane, 
Cēsu CB Sociālo mediju speciāliste 

http://www.biblioteka.cesis.lv/
http://www.cesis.lv/
http://www.cesis24.lv/
http://www.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.news.lv/
file:///C:/Users/Bibcesis/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.biblioteka.cesis.lv
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tātes). Tur atrodama arī visa pamatinformācija par bibliotēku, tās piedāvātajiem pakalpo-

jumiem, aktuālā informācija Cēsu reģiona bibliotēku darbiniekiem, kontaktinformācija u.c. 

Ņemot vērā to, ka Cēsu CB ir metodiskais centrs visa Cēsu reģiona (bijušā Cēsu rajona) pub-

liskajām un skolu bibliotēkām – katrai no šīm bibliotēkām ir iespējams šajā vietnē ievietot 

arī savu aktuālo informāciju vai pasākuma afišu.  

Jaunajai tīmekļa vietne ir īpaša ar to, ka tajā ir īpaši padomāts par mazajiem lasītā-

jiem un izstrādāta atsevišķa sadaļa bērniem. Gribam to vai nē, bet arī mūsdienu bērnu dzīve 

vairs nav iedomājama bez interneta un mobilajām ierīcēm. Šajā sadaļā esam ievietojuši in-

formāciju par dažādām noderīgas un bērniem piemērotām interneta vietnēm. Tur tiek ie-

vietota arī bibliotēkas aktuālā informācija par pasākumiem un izstādēm, kas paredzēti bēr-

nu auditorijai. 

Vēl kā jaunums jāpiemin arī Cēsu reģiona skolu un publisko bibliotēku elektroniskā katalo-

gā individuāli izstrādātais logo. Tā autore ir māksliniece Astra Marija Reine.  

Sākot darbu ar jauno tīmekļa vietni, nonācām pie secinājuma, ka 2011. gadā izstrādātajai 

novadpētniecības sadaļai arī ir nepieciešami uzlabojumi. Tehnisku problēmu dēļ to nav ie-

spējams pilnvērtīgi izmantot ne lietotājiem, ne arī pašiem darbiniekiem. Tāpēc 2016. gadā 

plānota arī šīs sadaļas pārstrāde, jauna dizaina un responsīvā dizaina izstrādā kā arī novad-

nieku datubāzes migrēšana uz Modx platformu. 

Pavērojot pēdējā pusgada statistikas datus (no 2015. gada jūnija līdz decembrim) redzam, 

ka tīmekļa vietnes lapu skatījumi 23053!  

 

Cēsu novada pašvaldības mājaslapa 

www.cesis.lv 

Šajā mājaslapā tiek publicēta visa Cēsu novada aktuālā informācija. Sākumlapā re-

dzama aktuālā informācija un pasākumu kalendārs. Sadaļās Pasākumu kalendārs, Pasākumi 

un Kultūra publicējam Cēsu Centrālās bibliotēkas katra mēneša izstāžu un pasākumu plānu, 

kā arī atsevišķi katra tuvākā pasākuma afišu.  

2014. gada statistikas dati liecina, ka Cēsu Centrālās bibliotēkas ievietotā informācija apska-

tīta 2535 reizes. 

2015. gada statistika – 32 

pasākumu afišas apskatītas 

2023 reizes. Skatījums ir 

nedaudz mazāks, bet jāņem 

vērā, ka 2015. gadā bibliotē-

kai notika pārcelšanās uz 

rekonstruētajām telpām, tā-

pēc informācija šajā mājas-

lapā tika ievietota tikai kopš 

marta mēneša. 
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Pilsētas interneta portāls 
www.cesis24.lv 

Šajā portālā iespējams publicēt ziņas, ievietot sludinājumus, pievieno galerijas, pie-

ejama sadaļa „pajautā citiem”, iespējams izveidot foruma tēmas, atrast nepieciešamo infor-

māciju katalogā. Portālā ir ļoti ērts pasākumu kalendārs katras pilsētas ietvaros, līdz ar to 

tas atvieglo pasākumu plānošanas laiku un datumu izvēli, jo arī citi, aktīvākie Cēsu kultūras 

pasākumu rīkotāji izmanto šo portālu.  

Cēsu CB savu aktuālo informāciju šajā portālā sāka ievietot 2011. gada otrajā pusē.  

2015. gadā portālā esam ievietojuši 26 pasākumu afišas. Tās kopā apskatītas 1966 

reizes. Veicot statistikas datu analīzi, aprēķinājām, ka katra bibliotēkas ievietotā reklāma 

2014. gadā vidēji apskatīta ~75 reizes. 

 
 

Cēsu Centrālās bibliotēkas lapa Draugiem.lv www.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv  

Kopš 2011. gada maija mēneša šajā lapā izveidots arī Cēsu CB profils.  

Jāatzīst, ka profila izveidošana “draugos” ir izrādījusies ļoti veiksmīga, par ko arī liecina aiz-

vien pieaugošie statistikas rādītāji. 2015. gadā bibliotēkas profilam draugos bija 373 sekotāji (seko-

tāju pieaugums attiecībā pret 2014. gadu pieaudzis par 18,35%), un kopumā bibliotēkas profils 

apmeklēts 65 256 reizes!  

Pateicoties detalizē-

tajai statistikas informācijai, 

kuru reizi gadā apkopo por-

tāla administrācija un izsūta 

saviem klientiem – redzam, 

ka šajā portālā ievietoto bib-

liotēkas informāciju visaktī-

vāk izmanto lietotāji, kuru 

vecums ir 50 un vairāk ga-

du. 

  

http://www.cesis24.lv/
http://www.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv
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Cēsu Centrālās bibliotēkas lapa Draugiem.lv www.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv  

Kopš 2011. gada maija mēneša šajā lapā izveidots arī Cēsu CB profils.  

Jāatzīst, ka profila izveidošana “draugos” ir izrādījusies ļoti veiksmīga, par ko arī lie-

cina aizvien pieaugošie statistikas rādītāji. 2015. gadā bibliotēkas profilam draugos bija 373 

sekotāji (sekotāju pieaugums attiecībā pret 2014. gadu pieaudzis par 18,35%), un kopumā 

bibliotēkas profils apmeklēts 65 256 reizes!  

Pateicoties detalizētajai statistikas informācijai, kuru reizi gadā apkopo portāla ad-

ministrācija un izsūta saviem klientiem – redzam, ka šajā portālā ievietoto bibliotēkas in-

formāciju visaktīvāk izmanto lietotāji, kuru vecums ir 50 un vairāk gadu. 
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Sociālā tīmekļa vietne Facebook  
www.facebook.com/CCB.lv 

Šī ir visjaunākā interneta vietne, kurā savu informāciju publicē Cēsu CB. Bibliotēkas 

lapa šajā vietnē izveidota 2011. gada novembrī. Tajā iespējams atrast visu nepieciešamo 

kontaktinformāciju par bibliotēku, kā arī sekot bibliotēkas aktuālajai informācijai, pasāku-

mu un izstāžu reklāmām. Līdzīgi kā draugos arī šajā vietnē tiek ievietotas pasākumu foto-

grāfijas. Tās iespējams pievienot neierobežotā skaitā bez maksas.  

Facebook bibliotēkas lapas sākums nelikās īpaši daudzsološs. Šī lapa savu izaugsmi 

piedzīvoja līdz ar bibliotēkas rekonstrukcijas sākumu.  

 

 

 

Virtuālās komunikācijas un mikroblogošanas tīkls Twitter 
http://twitter.com/CesuCbibl  

2010. gada 28. septembrī savu pirmo ziņojumu Twitter ierakstīja arī Cēsu CB. Aktīvi 

Twitter sākām izmantot kopš 2011. gada septembra.  

Kāda ir situācija pēc 5,4 gadu Twitter lietošanas? 
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2015. gadā pastāvīgo sekotāju skaits palielinājies par 143 (līdz 450). Regulāri Twitter 

kontā tiek publicēta aktuālā informācija par bibliotēkā notiekošo. Tiek pārpublicēta (retvī-

tota) aktuālā informācija par notiekošo Cēsu novadā, citās bibliotēkās kā arī literatūras no-

zarē. 

2015. gadā Bibliotēkas profils twitter apskatīts 2 351. Kopējais bibliotēkas ziņojumu skatī-

jums 65 223! 

 

 
 

Lursoft laikrakstu bibliotēka 
www.news.lv 

 Saviem abonentiem news.lv piedāvā bezmaksas reklāmas iespējas PASĀKUMU sadaļā. Ņe-

mot vērā to, ka bibliotēka ir LURSOFT abonents un publicitātes nevar būt par daudz – bibli-

otēkas aktuālo pasākumu reklāmas ievietojam arī šajā portālā. 2015. gadā publicējām in-

formāciju par 32 bibliotēkas organizētajiem pasākumiem. Diemžēl šajā portālā nav pieeja-

ma detalizēta statistika par to, cik reizes katra pasākuma reklāma skatīta. 

  

Bibliotēku portāls 
www.biblioteka.lv  

Šajā portālā katra bibliotēka var izvēlēties sev interesējošās bibliotēkas un, sekot to ak-

tuālajai informācijai. Šobrīd Cēsu CB ir pieteikušās 34 bibliotēkas-sekotājas. 

2015. gadā Cēsu CB profils bibliotēku portālā kopumā apskatīts  6 159 reizes.  

Lai arī apmeklējumu skaits ir pieaudzis, tomēr tehniskās problēmas šim portālam 

neļauj strādāt pilnvērtīgi. Diemžēl nākas secināt, ka šā portāla ideja tomēr nav realizēju-

sies, kā iecerēts. Ir tikai viens risinājums – jauna portāla izstrādāšana, lai tas spētu piln-

vērtīgi veikt tam paredzētās funkcijas. 

 

http://www.biblioteka.lv/
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5.2. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

 

 Darbs ar elektronisko katalogu 

Realizējot Valsts vienotās bibliotēku sistēmas koncepciju un publisko bibliotēku at-

tīstības projektu „Trešais tēva dēls”, Cēsu reģiona (8 novadu) pašvaldību publiskās bibli-

otēkas sadarbībā ar Cēsu CB ir izveidojušas stipru, kvalitatīvu un profesionālu tīklu. Kopš 

1998. gada tiek veidots pašvaldību publisko bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, bet sā-

kot ar 2008. gadu pašvaldību publisko bibliotēku darbinieki, izmantojot bibliotēku informā-

cijas sistēmu ALISE-i aktīvi veic sava krājuma rekataloģizāciju, reģistrē un automatizēti ap-

kalpo lietotājus. Visi bibliotekāri ir apguvuši darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas un 

saņēmuši tās apliecinošus dokumentus.  

 Lai nostiprinātu Cēsu reģiona bibliotēku sadarbības modeli, Cēsu CB atbildī-

gie speciālisti ir izstrādājuši Cēsu reģiona bibliotēku vienoto informācijas sistēmas 

koncepciju un Cēsu reģiona pašvaldību publisko un skolu bibliotēku iekšējos datu aizsar-

dzības noteikumus. Šie dokumenti ir saistoši visām bibliotēkām, kuras darbojas Cēsu reģi-

ona bibliotēku tīklā vai vēlas tam pievienoties. Šie noteikumi attiecās arī uz skolu bibliotē-

kām, kuras vēlas kļūt par kopkataloga dalībniecēm.  

Atskaites gadā kopkatalogam pievienojušās vēl 2 skolu bibliotēkas – Amatas nova-

da Amatas pamatskola un Nītaures vidusskola, bet no 2 skolu bibliotēkām izveidota viena – 

Cēsu pilsētas vidusskola. 2015. gadā BIS ALISE strādā 56 bibliotēkas no tām 28 skolu un 28 

publiskās. Pavisam Cēsu reģionā ir 34 skolu bibliotēkas: 

 ģimnāzijas – 2 
 vidusskolas –12 (t.sk. profesionālās – Cēsu Mūzikas vidusskola, Cēsu profesionālā 
vidusskola, Priekuļu tehnikums) 

 pamatskolas –20 
No 34 skolu bibliotēkām sistēmā strādā 28 bibliotēkas, t.i., 82.3 % no visām skolu 

bibliotēkām. Darbu ar sistēmu nav uzsākušas tās bibliotēkas, kurām nav darba slodzes, vai 

tā ir ļoti niecīga un bibliotekārs strādā sabiedriskā kārtā.  

Ar krājumu komplektēšanas politikas veidošanu nodarbojās katra bibliotēka sava 
budžeta ietvaros un ar tiem resursiem ko piešķir pašvaldība.  

Lai bibliotēku lietotājiem sniegtu pilnīgāku un plašāku informāciju par iespieddar-
biem un citiem dokumentiem, bibliogrāfiskie apraksti tika papildināti ar skenēto iespied-
darbu un citu dokumentu vākiem un anotācijām. Bibliogrāfisko ierakstu sasaistīšanai tiek 
veidota Galvenā autoritatīvā datubāze. LNB autoritatīvā datubāze kalpo par pamatu autori-
tatīvo ierakstu datubāzes veidošanā. 

Krājuma organizācijas nodaļas darbinieki pastāvīgi laboja un rediģēja konstatētās 
nepilnības agrāk veidotajos bibliogrāfiskajos ierakstos, papildināja bibliogrāfiskos aprak-
stus ar trūkstošajiem laukiem vai „pārklāja” ar LNB aprakstiem. Tas pats attiecas arī uz Au-
toritatīvo datu bāzi. 
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Krājuma organizācijas nodaļas darbinieku veiktie darba procesi EK 

Izveidoti MARC ieraksti 161 

Rediģēti MARC ieraksti 8072 

Izmaiņas EIG 7056 

Norakstīti eksemplāri 4585 

Importēti MARC ieraksti 1619 

Izveidoti autoritatīvie ieraksti 19 

Importēti autoritatīvie ieraksti 306 

Rediģēti autoritatīvie ieraksti 52 

Izveidotas anotācijas 4276 

Apstrādāti izdevumi 4394 

  

Cēsu CB krājuma organizācijas nodaļas darbs elektroniskajā katalogā 2015. gadā 

tradicionāli ir bijis ļoti intensīva darba pilns veicot ne tikai inventarizācijas, bet arī aktīvi 

palīdzot skolu bibliotēkām ieviest BIS ALISE moduļus. Ar katru gadu pieaug WEBPAC virtu-

ālo apmeklētāju skaits. 2015. gadā šo vietni apmeklēja 25222 reizes. Katrai BIS ALISE strā-

dājošai bibliotēkai izveidota sava saite, lai lietotāji varētu redzēt sev interesējošās bibliotē-

kas krājumu, jaunākās grāmatas un tās rezervēt, rakstīt e-pastu un aplūkot bibliotēkas viet-

ni. 

2015.gadā tika uzsāktas apmācības novadpētniecības datu bāzes veidošanā pagas-

tu bibliotekāriem. Apmācības notika individuāli ievērojot katra pagasta un novada specifiku 

un novadpētniecības materiālu apjomu. 2016.gadā paredzēta patstāvīga datu ievadīšana 

novadpētniecības datu bāzē. 

5.3. Elektronisko datuba zu pieda va jums             
 

Ce su CB  ties saistes datu ba zes: 
 

 LURSOFT 
 LETONIKA 
 PASAKAS.net 

 

Ce su CB pas u veidota s datu ba zes: 
 

 Ce su reg iona pas valdī bu publisko un skolu bibliote ku elektroniskais  kopkatalogs 
 Ce su reg iona pas valdī bu publisko  bibliote ku Novadpe tniecī bas datu ba ze 
 Ce su reg iona pas valdī bu publisko  bibliote ku Novadnieku datu ba ze 
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6.1. Novadpētniecības  lasītavas krājums 

Ar 2015. gada 18. februāri, kopš durvis pēc renovācijas lasītājiem vēra mūsu bibli-

otēka, Novadpētniecības lasītava ir mainījusi savu iekārtojumu un krājuma izvietojumu. 

Vienā telpā apvienotas 2 lasītavas – Periodikas un Novadpētniecības, kuras aprīkotas arī ar 

datorvietām un lasītavu galdiņiem. Turpat arī 3 individuālās lasītavas ar datoriem. Lasītava 

ar mobilajiem grāmatu plauktiem visai nosacīti ir sadalīta 2 daļās. Vienā daļā – periodiskie 

izdevumi, otrā – novadpētniecība.  Lasītājiem tā ir papildus ērtība, jo visi nepieciešamie ma-

teriāli atrodas vienuviet. 

 2015.gadā Novadpētniecības  lasītavas krājumā tika fiksēti 3593 eksemplāri. Tai 

skaitā grāmatas, brošūras, audiovizuālie un elektroniskie izdevumi. Fonds ir ticis papildi-

nāts ar 28 grāmatu eksemplāriem. Ievērojami jaunieguvumi ir Gunta Bereļa grāmata “Vār-

diem nebija vietas”, Tatjanas Žagares-Vītiņas “Sadzirdēti : Zvannieku stāsti”, Birutas Eglītes 

“Zvēri un cilvēki” (par Līgatnes dabas taku zvērkopi Velgu Vītolu), Līga Blaua “Uldis Dum-

pis. Zemgalietis”, “Cēsu Valsts ģimnāzijai 90” u.c. 

2015.gadā ir pabeigta tematisko mapju izkārtojuma sistēmas maiņa mobilajos 

plauktos. Novadpētniecības krājumā esošās tematiskās mapes ir iedalītas divās grupās – 

nozaru un novadniekiem veltītās. Līdz šim nozaru mapes tika kārtotas pēc subjektīviem no-

vadpētniecības darbinieka kritērijiem. Bet, to skaitam pieaugot, nācās saskarties ar problē-

mu, ka bibliotekāram, kas nav novadpētnieks, ir grūti orientēties mapju izkārtojumā. Jaun-

ais nozaru mapju izkārtojums ir atbilstošs UDK klasifikācijai pēc novietojuma plauktā.   

Novadpētniecības l lasītavas krājums sastāv no:  

 

 

 

 

 

 

 2015.g. 

Grāmatas 
 

3421 

Mapes 2566 

Audiovizuālie izdevumi 65 

Elektroniskie izdevumi 7 

Attēldokumenti 8 

Kartogrāfiskie dokumenti 17 

Nošu dokumenti 38 

Seriālizdevumi 11 

Nepublicētie dokumenti 25 

 

6. Novadpētniecības darbs 
 

Informāciju sagatavoja 
Novadpētniecības lasītavas vadītāja Inese Jansone                                                                            

un Novadpētniecības bibliogrāfe Elīna Riemere 
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Līdztekus grāmatām un tematiskajām mapēm krājuma būtisku daļu sastāda arī laik-

raksti:  

 Laikraksts Vidzemes novadiem „Druva” – no 2009.g. septembra 

 Cēsu rajona laikraksts „Druva” – 1945.-2009g.  

 „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. 

 

6.2. Apmeklējums un izsniegums 

Ļoti aktīvi lasītavas piedāvājumu izmanto Cēsu pilsētas un bijušā Cēsu rajona skolu 

audzēkņi, Vidzemes augstskolas, Rīgas PIVA Cēsu nodaļas, Latvijas Universitātes, Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes, augstskolas „Turība” studenti.  

 Lietotāji un apmeklētāji 

 2012 2013 2014 2015 

Reģistrēti lietotāji 97 104 98 113 

Apmeklētāji 389 215 185 163 
 

Salīdzinot 2014.gada un 2015.gada skaitliskos rādītājus, var redzēt, ka reģistrēto lie-

totāju skaits un apmeklētāju skaits ir krities. Tas skaidrojams ar to, ka sakarā ar bibliotēkas 

fondu pārcelšanu uz Cēsu Centrālās bibliotēkas renovēto ēku, bibliotēka bija lasītājiem slēg-

ta līdz 2015.gada 18.februārim. Turklāt ik gadu janvārī un februārī novadpētniecības krā-

jumam ir viens no lielākajiem pieprasījumiem, jo tas ir skolēnu projektu un zinātniski pēt-

niecisko darbu izstrādes laiks. 

no kopējā reģistrēto lietotāju skaita:  

Strādājošie 35 

Skolēni 30 

Studenti 15 

Bezdarbnieki 12 

Pensionāri 9 

Skolotāji 6 

Bibliotekāri 5 

Mājsaimnieces 1 

Kopā 113 
 

pēc dzīves vietas: 

Cēsu pilsētā 76 

Cēsu novadā 3 

Vēsturiskā Cēsu rajona novados 29 

Citos novados, pilsētās 5 

Kopā 113 
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Izsniegums 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Mapes 339 365 253 268 229 

Grāmatas 376 349 188 155 249 

Avīzes 123 184 123 106 110 

 

6.3. Darbs ar novadpētniecības materiāliem 

Kā jau iepriekš tika minēts, ir pabeigta tematisko mapju izkārtojuma sistēmas maiņa. 

Vienlaicīgi ar to, tika uzsākta arī mapju bibliogrāfisko aprakstu ievadīšana elektroniskajā 

katalogā. Uz doto brīdi katalogā ir ievadīti 913 mapju nosaukumi. Bibliogrāfiskajam aprak-

stam tiek pievienota arī anotācija, savukārt anotācijā tiek ielikta saite uz novadpētniecības 

datu bāzi un publikācijām, ko ietver konkrētā mape. 

Aktīvi tiek turpināts darbs arī pie novadpētniecības datu bāzes veidošanas elek-

troniskajā katalogā. Šī datu bāze dod iespēju iepazīties ar bibliotēkā esošajiem materiāliem 

par Cēsīm, Cēsu rajonu, rajona teritorijā izveidotajiem novadiem un ievērojamiem novad-

niekiem. Datu bāzē tiek apkopoti analītiskie materiāli no laikrakstiem, žurnāliem, grāma-

tām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta laikraksta Vidzemes novadiem „Druva” rakstiem. 

2008.gadā uzsāktā sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku tika turpināta arī 2015.gadā 

un laikraksta „Druva” publikāciju bibliogrāfiskie dati tika iekļauti Nacionālās bibliogrāfijas 

analītikas datu bāzē. Veiksmīgi tiek turpināta sadarbība novadpētniecības datu bāzes vei-

došanā arī ar vēsturiskā Cēsu rajona novadu bibliotēkām - 2015.gada pavasarī tika uzsākta 

pagastu bibliotekāru apmācība analītisko aprakstu veidošanā.   

Datu bāzē ir pieejami ne tikai rakstu bibliogrāfiskie apraksti, bet arī tiek pievienotas 

anotācijas, kas vairākumā gadījumu ietver visu rakstu. Tiek apstrādāta gan aktuālā infor-

mācija, gan arī raksti retrospektīvā. Uz 2015.gada 1.janvāri datu bāzē ir fiksēti 72313 ie-

raksti. Kopš pagājušā gada datu bāze ir papildināta ar 7942 ierakstiem. Datu bāze ir pie-

ejama bibliotēkas elektroniskā kataloga sadaļā Novadpētniecība: 

http://cesis.biblioteka.lv/alise/  

Katra Cēsu reģiona bibliotēka turpina vākt materiālus par sava pagasta vēsturi, ie-

vērojamiem cilvēkiem, notikumiem. Nopietni šo darbu veic Priekuļu, Jaunpiebalgas, Raunas, 

Taurenes, Vecpiebalgas, Drustu, Skujenes pagasta Sērmūkšu, Raunas pagasta Rozes u. c. 

bibliotēkas. Pie novadpētniecības datu bāzes pilnveidošanas 2015.gadā aktīvi strādājusi 

Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēka – tā papildinājusi datu bāzi ar 262 ierakstiem 

un rediģējusi 424 ierakstus; Amatas novada Līvu bibliotēka – rediģēti 391 ieraksti; Līgatnes 

novada Līgatnes pilsētas bibliotēka – rediģēti 607 ieraksti; Pārgaujas novada Stalbes pagas-

ta bibliotēka – 265 rediģēti ieraksti; Raunas pagasta Rozes bibliotēka – rediģēti 217 ieraksti. 

Analītisko aprakstu veidošana BIS Alise Novadpētniecības datu bāzē novadu bibliotēkām ir 

izvirzīts kā galvenais uzdevums novadpētniecības darbam 2015.gadā. 

 

 

 

http://cesis.biblioteka.lv/alise/
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2015.gadā atzīmējām ievērojamu novadnieku apaļās jubilejas ar tematiskajām izstā-

dēm. 

Literatūras izstādes 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Izstādes 12 9 14 11 17 
 

              2015.gadā izstādes tika veltītas ievērojamiem cilvēkiem. Piemēram, “Rakstniekam, 

žurnālistam Jānim Grīnam 23. martā – 125”, “Komponistam, rakstniekam Marģeram 

Zariņam 24. maijā – 105”, “Arheologam Jānim Apalam - 85. “ u.c. Kā arī trīs tematiskās 

izstādes.  

Paralēli izstādēm lasītavā, novadpētniecības tēmai veltītās izstādes bija apskatāmas 

arī citviet bibliotēkā – tematiskā fotoizstāde  “Manas Cēsis”( bibliotēkas direktores vietnie-

ces Guntas Romanovskas foto) , novadnieka, karikatūrista Gata Šļūkas darbu izstāde. Arī 

Cēsu Centrālās bibliotēkas pasākumos ar literātu – novadnieku piedalīšanos tika veidotas 

izstādes ar materiāliem no novadpētniecības lasītavas krājuma. Tātad, paralēli izstādēm 

tieši lasītavā, papildus vēl bijušas 5 izstādes.  

Informācija par izstādēm novadpētniecības literatūras lasītavā katru mēnesi tiek iz-

likta bibliotēkas informācijas stendā,  ievietota bibliotēkas tīmekļa vietnē,  Cēsu pilsētas tī-

mekļa vietnes sadaļā „Pasākumu kalendārs” un Cēsu pašvaldības avīzē „Cēsu Vēstis”.   

 

 

 

 

Aizvadī taja  gada  Ce su reg iona bibliote kas nav izce lus a s ar projektu izstra da s anu. 

Reg iona novados kopa  izstra da to projektu skaits – 6 projekti 

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta bibliote ka – 1 projekts VKKF  

Amatas novada Skujenes pagasta bibliote ka – 2 projekti ka  NVA iesniegti Amatas novada 

pas valdī ba  

Ce su CB – 3 projekti VKKF 

Projektu te mas pamata  – bibliote ku pasa kumu organize s ana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Projektizstrāde 
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Informāciju sagatavoja Zaiga Eglīte, 
Cēsu CB metodiskā darba vadītāja 

 
 

8.1. Metodiskie pasākumi 

Cēsu Centrālā bibliotēka ir Reģiona galvenā bibliotēka 8 novadu - Vecpiebalgas, Pārgau-
jas, Priekuļu, Cēsu, Raunas, Jaunpiebalgas Līgatnes, Amatas novadu 28 publiskajām un 32 
izglītības iestāžu bibliotēkām, kas sniedz konsultatīvu un metodisku palīdzību. Organizē 
seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus, sniedz individuālas konsultācijas un apmeklē 
bibliotēkas. Aizvadītajā gadā notikuši 4 semināri pašvaldību publisko bibliotēku darbinie-
kiem un 2 semināri skolu bibliotēku darbiniekiem. Semināros izskatīti šādi jautājumi: 

 Pašvaldību publisko bibliotēku 2015. gada darba rādītāju analīze. Zaiga Eglīte - Cēsu CB 

metodiskā darba vadītāja 

 Statistikas datu ievade Latvijas Digitālajā Kultūras kartē. Zaiga Eglīte - Cēsu Centrālās 

bibliotēkas metodiskā darba vadītāja 

 Darbs ar bērniem 2015. gadā pašvaldību publiskajās bibliotēkās.  

 Inese Majore - Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja 

 Bērnu/Jauniešu žūrijas mērķprogrammas aktualitātes Inese Majore - Cēsu Centrālās bib-

liotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja 

 Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas pasākumi. Krista Lauberga – Cēsu Centrālās bibliotēkas 

projektu speciāliste 

 Aktualitātes darbā ar bērniem un jauniešiem. Inese Majore - Cēsu Centrālās bibliotēkas 

Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja 

 Vācijas bibliotēkās gūtā pieredze. Zaiga Eglīte – Cēsu Centrālās bibliotēkas metodiskā 

darba vadītāja 

 Cēsu Centrālās bibliotēkas mājaslapas prezentācija. Lāsma Vasmane – Cēsu Centrālās 

bibliotēkas sociālo mediju speciāliste 

 Par datu drošību darbā ar datoriem, mobilajām ierīcēm un interneta vidē. Lāsma Vas-

mane – Cēsu Centrālās bibliotēkas sociālo mediju speciāliste 

 Informācijas sistēmas Alise aktualitātes. Iesaistīšanās e - kataloga popurarizēšanas kon-

kursā. Skaidrīte Daņiļēviča – Cēsu Centrālās bibliotēkas Krājuma organizācijas nodaļas 

vadītāja  

 Kā organizēt skolas bibliotēkas krājumu. Skaidrīte Daņiļēviča – Cēsu Centrālās bibliotē-

kas Krājuma organizācijas nodaļas vadītāja  

 Par skolu bibliotēku darbinieku atalgojumu. Dina Dombrovska – Amatas novada pašval-

dības Apvienotās izglītības pārvaldes vadītāja 

 Par valsts valodas likumu. Dzintra Skrūzmane – Valodas kontroles reģionālās nodaļas 

vecākā inspektore 

8. Metodiskā un konsultatīvā darba 
 un sadarbības raksturojums 
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 Par gūto pieredzi zinātniski praktiskā konferencē Pirmskola, sākumskola, lasīšana, patik-

šana. Inese Majore - Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja 

 EURES – informācija par darba iespējām ārvalstīs. Iveta Purmale – Nodarbinātības valsts 

aģentūras Cēsu filiāles konsultante 

 Pasākums “Jauniešu garantijas” Inguna Kaupuža - Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu 

filiāles koordinējošā eksperte 

 Rainis un pirms publicējumi. Sarmīte Galsa – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu lite-

ratūras centra galvenā bibliogrāfe 

 Stāstu stāstīšana jauniešiem. Lāsma Vasmane – Cēsu Centrālās bibliotēkas sociālo mediju 

speciāliste 

 Digitālās bibliotēkas iespēju izmantošana pagastu bibliotēkās. Skaidrīte Daņiļēviča – Cē-

su Centrālās bibliotēkas Krājuma organizācijas nodaļas vadītāja 

 Pašvaldību publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem ekskursija pa rekonstruēto Cēsu 

Centrālo bibliotēku. Gunta Romanovska – Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece 

 Tikšanās ar rakstnieci, aktrisi, režisori un teoloģi Daci Priedi. 

Katra semināra sākumā I/K Virja tirgo grāmatas. 

Septembra mēnesī notika svētku seminārs, kurā godinājām pašvaldību publisko bib-

liotēku bibliotekārus - darba jubilārus, kā arī uzaicinājām pensionētos bijušos pagastu 

bibliotēku darbiniekus, lai tiktos ar kolēģiem un redzētu renovēto  bibliotēku. 

8.2. Profesionālās pilnveides pasākumi 

2015. gadā 35 pašvaldību publisko bibliotēku darbinieki un 20 Cēsu CB darbinieki 
apmeklējuši profesionālās pilnveides pasākumus.  

 

Cēsu CB darbinieki piedalījušies profesionālās pilnveides pasākumos:  

 Efektīva laika plānošana un darba organizācija 

 Runas prasmes saziņā 

 LBB Vidzemes konference 

 Digitalizācijas praktikums 

 Sapņi un omlete. Vidzemes reģiona neformālās izglītības apmācības par stāstu stās-

tīšanu 

 Konference 21.gs. cilvēks un digitālā vide 

 LBB konference Rīgā 

 LNB Mācību centra izbraukuma kursi Cēsīs -  Bibliotēka un sabiedrība: vērtības un 

bibliotekārā ētika 

 LNB Mācību centra izbraukuma kursi Cēsīs - Bibliotēkas vide un vizuālā informācija 

 LNB Mācību centra izbraukuma kursi Cēsīs - Ķermeņa valodas un krāsu produktīva 

izmantošana bibliotēkas darbā 

 Seminārs Krājuma komplektēšanas speciālistiem 

 Seminārs Bibliotēkas Eiropas nākotnei 

 LNB Mācību centra kursi - Klasiskās projektu vadības pamati un mūsdienu projektu 

vadības pieejas 

 Seminārs Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 

 Apmācības Iepazīts = Iesaistīts 

 Pieredzes mācību brauciens uz Vāciju 
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 Metodiķu seminārs LNB 

 KISC vebināru cikls - 4 nodarbības 

 Lielie lasīšanas svētki Ķīpsalā 

 Konference LNB Bērnu literatūras centrā Saule pati bērnu veda 

 J. Baltvilka Starptautiskās balvas pasniegšana un bērnu literatūras lasījumi 

 LNB Bērnu literatūras centra konference Pirmskola, skola, lasīšana, patikšana 

 Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 14. konference Cēsīs No kla-

siskās bibliotēkas uz interaktīvo 

 

Novadu publisko bibliotēku darbinieki apmeklējuši profesionālās pilnveides pasāku-

mus: 

 LNB Mācību centra 240 stundu programma Informācijas un bibliotēku zinību pamati – 

Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas 1 darbinieks 

 EGO centra kursi Jaunākās tendences organizācijas tēla veidošanā- – Priekuļu novada 

Priekuļu pagasta bibliotēkas 1 darbinieks 

 EGO centra kursi 101 ideju radošo darbnīcu un spēļu organizēšana dažādos pasākumos – 

Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas 1 darbinieks 

 EGO centra kursi Literāru pasākumu veidošana, pielietojot improvizācijas spēļu metodiku 

– Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas 1 darbinieks 

 LNB Mācību centra izbraukuma kursi Cēsīs Bibliotēka un sabiedrība: vērtības un bibli-

otekārā ētika – 16 pagastu bibliotēku darbinieki 

 LNB Mācību centra izbraukuma kursi Cēsīs Bibliotēkas vide un vizuālā informācija - 15 

pagastu bibliotēku darbinieki 

 LNB Mācību centra izbraukuma kursi Cēsīs Ķermeņa valodas un krāsu produktīva izman-

tošana bibliotēkas darbā - 16 pagastu bibliotēku darbinieki 

 KISC vebināru cikls 4 nodarbības - 14 pagastu bibliotēku darbinieki 

 Cēsu CB organizētās apmācības Analītiskā apraksts veidošana novadpētniecības datubāzē 

– 19 pagastu bibliotēku darbinieki 

 

8.3. Pieredzes apmaiņa 

  Jūlija mēnesī 10 Cēsu CB  un 20 pašvaldību publisko bibliotēku darbinieki bija pie-
redzes mācību braucienā uz Vācijas bibliotēkām: Berlīnes jauniešu bibliotēku, 
M.Lutera zinātnisko bibliotēku Vitenbergā un Vitenbergas pilsētas bibliotēku. 

 Oktobrī Cēsu CB darbinieki apmeklēja Limbažu Galveno bibliotēku, kas arī šajā gadā 

atvērta jaunās telpās pēc ēkas renovācijas. 

 

8.4. Bibliotēku apmeklējumi. Individuālās konsultācijas 

 Lai nodrošinātu metodisko un konsultatīvo palīdzību pašvaldību publiskajām un 
skolu bibliotēkām, 2015. gadā Cēsu CB metodiskā darba vadītāja, Bērnu apkalpošanas 
nodaļas speciāliste, Sociālo mediju speciāliste un Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadī-
tāja apmeklēja visas Cēsu, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Raunas, Vecpiebal-
gas, Pārgaujas novadu pašvaldību publiskās un 11 skolu bibliotēkas. Aizvadītajā gadā  
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Cēsu CB, kā reģiona galvenajai bibliotēkai ar visām šīm pašvaldībām bija noslēgts sadar-

bības līgums. Reģiona galvenās bibliotēkas katrs bibliotekārs ir speciālists savā nozarē, 

tātad arī konsultants novadu bibliotēkām. Bibliotēku apmeklējuma laikā tika vērtēts 

darbs BIS Alise, veikta vispārēja iepazīšanās ar paveikto, krājuma un dokumentācijas iz-

vērtējums, darbs ar bērniem, bibliotēkas telpas un vizuālais noformējums. Īpaša uzma-

nība tika vērsta uz to, kā tiek vākti, apkopoti un popularizēti novadpētniecības materiāli. 

Tā kā pagājis gads kopš pagastu bibliotēku akreditācijas, tad vērtējām, kā veikta akredi-

tācijas komisijas ieteikumu izpilde.  

Sociālo mediju speciāliste vērtēja ievietoto informāciju par bibliotēkām portālā                      

Biblioteka.lv., izglītības iestādes vietnes sadaļā, pašvaldības vietnē - sadaļā par bibliotē-

ku Tika sniegtas konsultācijas un praktiska palīdzība dažādos profesionālos jautājumos.. 

Komplektēšanas un automatizācijas nodaļas vadītāja apmeklēja pagasta un skolu bibli-

otēkas, lai praktiski veiktu krājuma inventarizācijas. 

Individuālās konsultācijas tika sniegtas visdažādākajās profesionālās darbības jomās 

gan telefoniski, gan elektroniski, gan bibliotekāriem, ierodoties Cēsu CB pie speciālis-

tiem. Galvenokārt sniegtas konsultācijas par BIS Alise moduļu izmantošanu, par rekata-

loģizācijas un komplektēšanas procesiem, novadpētniecības datu ievadi, datu bāzu iz-

mantošanu, par darba pārskatu un statistikas sastādīšanu utt.  

   8.5. Sadarbība ar novadu bibliotēkām, izglītības iestādēm 
 

 2015. gadā Cēsu CB kā reģiona galvenajai bibliotēkai bija noslēgti sadarbības līgumi 

ar 7 novadu pašvaldībām – Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Pārgaujas, Rau-

nas, Vecpiebalgas. Metodiskā un konsultatīvā sadarbība notika ar 28 pašvaldību publis-

kajām bibliotēkām, 32 izglītības iestāžu bibliotēkām.Laba sadarbība ir izveidojusies ar 

Kultūras informācijas sistēmu centru, koordinējot kursus un citas profesionālās aktivitā-

tes. Sadarbība turpinās ar LNB Bibliotēku attīstības centru, LNB Bērnu literatūras cen-

tru, organizējot Bērnu/jauniešu žūrijas darbu un uzaicinot speciālistus ar lekcijām uz 

pašvaldību publisko un skolu bibliotēku darbinieku semināriem. Laba sadarbība ir ar 

LNB Kompetenču attīstības centru. 2015. gadā tika organizēti izbraukuma kursi mūsu  

bibliotēkā. Sadarbība ir izveidojusies arī  ar Izglītības un attīstības centru „Ego”, apmek-

lējot profesionālās pilnveides kursus. 
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9.1.Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un  
remontdarbi 

 

1) Cēsu Centrālā bibliotēka – veikta ēkas rekonstrukcija 
 

 2015 gada 18. februa rī  lasī ta jiem durvis ve ra atjaunota  Ce su CB e ka. S aja  e ka  
bibliote ka atrodas jau kops  1954. gada. Lī dz renova cijai bibliote ka aizn e ma e kas 1. 
un 2. sta vu. Mansarda sta vs un pagrabsta vs nebija apdzī vojami. Pe c renova cijas bib-
liote ka izvietota visos e kas 4 sta vos. Telpu kopplatība 1609 m2 
 

Projekts “Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana”    
(Vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/008/092) sākts 2013. Gadā un tika īste-
nots ES līdzfinansētās aktivitātes “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru 
izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”gaitā. Projekta autors: “J. Pogas 
arhitektu birojs”, Rīga. Projektu realizēja SIA “Vidzemes energoceltnieks”. Projekta iz-
maksas – 2 918 405 EUR ( ēka, aprīkojums, piegulošās ielas, teritorija). No tiem ERAF – 
2417 360 EUR, Valsts budžeta dotācija – 63 987 EUR,  Cēsu novada pašvaldības finan-
sējums – 437 058 EUR.  Projekta realizācijas laiks : 2013. gada jūlijs – 2015. gada jan-
vāris.  

2) Amatas novada Ieriķu bibliotēka tiek pārcelta uz renovētu ēku Ieriķu pagastā. 
Bibliotēkas atvēršana plānota 2016. gada janvārī. 

3) Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas telpās tiek plānots kapitālais re-
monts 

 
 

9.2. Telpu paplašināšana 
 

1) Raunas novada Raunas pagasta bibliotēka pa rce la s uz renove tu e ku pagasta 

centra , kura  ka dreiz atrada s pagasta gra matnī ca. Ieprieks e jo bibliote kas telpu 

platī ba bija – 70 m2, jauno telpu platī ba – 149 m2. E ka  bez bibliote kas atrodas arī  

pagasta muzejs. 
 

 

 9.3.Iekārtas, aprīkojums, apstākļi 
 

Trī s Ce su reg iona novadi sava m publiskaja m bibliote ka m atskaites gada  iega da -

jus ies jaunus datorus un multifunkciona la s ieka rtas, iesaistoties VARAM  projekta  

“Publisko interneta pieejas punktu attī stī ba”: 

 Raunas novada bibliote kas san e mus as 6 datorus un 1 multifunkciona lo ieka rtu 

 Amatas novada bibliote kas san e mus as 10 datorus un 5 multifunkciona la s                 
ieka rtas 
 

 Ce su novada 3 bibliote kas san e mus as 14 datorus un 3 multifunciona la s ieka rtas 
Arī  par pas valdī bu lī dzekl iem bibliote kas le na m, bet iespe ju robez a s pla no un  
nomaina veco datortehniku pret jaunu. 
 
 
 

9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa  
novērtējums 

 

7. Projektizstrāde 
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Informācijas tehnoloģijas Cēsu CB 
 

 Pavisam 

  

Datoru skaits 77 

t. sk. darbiniekiem 24 

lasītājiem 53 
Plāno klientu skaits 
(vienkāršotie klientdatori) 

- 

t. sk. darbiniekiem - 

lasītājiem - 

Serveru skaits 1 
Bezmaksas Wi-Fi Jā 

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma  1 

Datubāzes × 

abonētās  8 

pašu veidotās 3 
Printeru kopskaits 11 
Skeneru kopskaits 5 

Kopējamo iekārtu kopskaits 1 

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits 5 
Valodas, kādās pieejama pamatinformācija 
mājaslapā 1,2,3 
Mājaslapas automātiskās tulkošanas iespēja - 

Grāmatu drošības sistēma 1 
Pašapkalpošanas grāmatu izsniegša-
nas/nodošanas sistēma - 

 

Informācijas tehnoloģijas pagastu bibliotēkās 

 

 2014 2015 +   - 
Datori 174 191 17 

Printeri 32 31 1 

Multifunkcionālās iek. 40 45 5 

Kopētāji 10 12 2 

Skeneri 10 12 2 
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10.1.Personāla mainība 
 

2015. gadā  bibliotekāro darbinieku skaits pagastu bibliotēkās nav mainījies, tikai Vecpie-

balgas novada Taurenes pagasta bibliotēkas 1 no 2 slodzēm  tika sadalīta uz pusēm : 0,5 

slodze iedalīta Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta bibliotēkai, bet 0,5 slodze palika 

Taurenes pagasta bibliotēkai. Bibliotēkas atrodas 7 km viena no otras. Bibliotēkas darbinie-

ce pusi nedēļas strādā vienā bibliotēkā, otru pusi – otrā. Tādu rīkojumu, mūsuprāt, muļķīgu 

un nelietderīgu, izdevusi Vecpiebalgas novada pašvaldība. 

Reg iona  kopa  

Reg iona publiskaja s bibliote ka s darbinieku skaits – 64 

t.sk. biblioteka rie darbinieki - 53 

 
Cēsu CB 

Bibliotēkas darbinieku skaits – 24 

t.sk. bibliotekārie darbinieki - 16 
 

               Aizvadītajā gadā sakarā ar Cēsu CB direktores vietnieces ilgstošu slimības laiku, uz 

laiku bibliotēkā tika izveidota jauna amata vienība – “projektu speciālists”, darbā tika pie-

ņemta uz laiku jauna darbiniece, kuras uzdevums ir līdzfinansējuma piesaiste bibliotēkas 

attīstībai. Plānots, ka šī amata vienība tiks saglabāta arī nākamajā gadā. 

Sakarā ar bibliotēkas telpu paplašināšanos, bibliotēkā palielinājies arī apkopēju skaits par 

1,5 amata vienībām. Tagad bibliotēkā ir 3.5 apkopēju amata vienības.  

Tā kā bibliotēkā vairs nav atsevišķi interneta lasītava, tad likvidēta interneta lasītavas vadī-

tāja amata vienība, izveidota 0,5 slodzes amata vienība “e – prasmju speciālists” un 0.5 slo-

dzes amata vienība “saimniecības pārzinis”. 

Salīdzinot ar iepriekšējiem 2 gadiem, darbinieku kopskaits bibliotēkā samazinājies  par 

Bērnu apkalpošanas nodaļas 1 galvenā speciālista amata vienību un  3 kurinātāju amata 

vienībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bibliotēku personāls 
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Cēsu CB 
 

 
Pavisam 

 
Nepilnas 
slodzes       

darbinieku 
skaits 

 

No tiem 

strādā 
pusslodzē 

strādā  
ceturtdaļ- 

slodzē 

cita            
slodze 

A 1 2 3 4 5 

Darbinieku kopskaits 24 1 
1   

t.sk. bibliotekārie darbinieki 16     

no tiem ar bibliotekāro izglītību 14  
   

t.sk. ar maģistra grādu 1     

ar bakalaura grādu 4     

ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 
koledžas izglītību 

1  
   

ar augstāko izglītību  (līdz 1993.g) 5     

ar profesionālo vidējo izglītību 3     

no tiem ar izglītību citās jomās 2     

t.sk. 
ar maģistra grādu 

  
   

ar bakalaura grādu 1     

ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 
koledžas izglītību   

1  
   

ar augstāko izglītību  (līdz 1993.g)      

ar profesionālo vidējo izglītību      

no tiem ar vispārējo vidējo izglītību       

no tiem zinātņu doktori      

pārējie darbinieki 8 1 1   

no kopējā bibliotekāro darbinieku skai-
ta sievietes 

16  
   

no kopējā bibliotekāro darbinieku                 
skaita studenti 

  
   

 
 

Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkā                                                                                       
1 darbinieks – bibliotēkas vadītājs ( 1 pilna slodze) 

 

Cēsu novada Vaives pagasta Rāmuļu bibliotēkā                                                                                         
1 darbinieks – bibliotēkas vadītājs ( 0.5 slodze)  
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10.2. Darbinieku izglī tī ba, profesiona la  pilnveide, izglī tojos i pasa kumi 
Informāciju sagatavoja Zaiga Eglīte, 

Cēsu CB metodiskā darba vadītāja  

 

2015. gadā 35 pašvaldību publisko bibliotēku darbinieki un 20 Cēsu CB darbinieki 

apmeklējuši profesionālās pilnveides pasākumus.  

 

Cēsu CB darbinieki piedalījušies profesionālās pilnveides pasākumos:  

 Efektīva laika plānošana un darba organizācija 

 Runas prasmes saziņā 

 LBB Vidzemes konference 

 Digitalizācijas praktikums 

 Sapņi un omlete. Vidzemes reģiona neformālās izglītības apmācības par stāstu stās-

tīšanu 

 Konference 21.gs. cilvēks un digitālā vide 

 LBB konference Rīgā 

 LNB Mācību centra izbraukuma kursi Cēsīs -  Bibliotēka un sabiedrība: vērtības un 

bibliotekārā ētika 

 LNB Mācību centra izbraukuma kursi Cēsīs - Bibliotēkas vide un vizuālā informācija 

 LNB Mācību centra izbraukuma kursi Cēsīs - Ķermeņa valodas un krāsu produktīva 

izmantošana bibliotēkas darbā 

 Seminārs Krājuma komplektēšanas speciālistiem 

 Seminārs Bibliotēkas Eiropas nākotnei 

 LNB Mācību centra kursi - Klasiskās projektu vadības pamati un mūsdienu projektu 

vadības pieejas 

 Seminārs Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 

 Apmācības Iepazīts = Iesaistīts 

 Pieredzes mācību brauciens uz Vāciju 

 Metodiķu seminārs LNB 

 KISC vebināru cikls 4 nodarbības 

 Lielie lasīšanas svētki Ķīpsalā 

 Konference LNB Bērnu literatūras centrā Saule pati bērnu veda 

 J. Baltvilka Starptautiskās balvas pasniegšana un bērnu literatūras lasījumi 

 LNB Bērnu literatūras centra konference Pirmskola, skola, lasīšana, patikšana 

 Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 14. konference Cēsīs No kla-

siskās bibliotēkas uz interaktīvo 

 

Novadu publisko bibliotēku darbinieki apmeklējuši profesionālās pilnveides pasāku-

mus: 

 LNB Mācību centra 240 stundu programma Informācijas un bibliotēku zinību pamati 

– Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas 1 darbinieks 

 EGO centra kursi Jaunākās tendences organizācijas tēla veidošanā- – Priekuļu novada 

Priekuļu pagasta bibliotēkas 1 darbinieks 
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 EGO centra kursi 101 ideju radošo darbnīcu un spēļu organizēšana dažādos pasāku-

mos – Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas 1 darbinieks 

 EGO centra kursi Literāru pasākumu veidošana, pielietojot improvizācijas spēļu meto-

diku – Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas 1 darbinieks 

 LNB Mācību centra izbraukuma kursi Cēsīs Bibliotēka un sabiedrība: vērtības un bib-

liotekārā ētika – 16 pagastu bibliotēku darbinieki 

 LNB Mācību centra izbraukuma kursi Cēsīs Bibliotēkas vide un vizuālā informācija - 

15 pagastu bibliotēku darbinieki 

 LNB Mācību centra izbraukuma kursi Cēsīs Ķermeņa valodas un krāsu produktīva iz-

mantošana bibliotēkas darbā - 16 pagastu bibliotēku darbinieki 

 KISC vebināru cikls 4 nodarbības - 14 pagastu bibliotēku darbinieki 

 Cēsu CB organizētās apmācības Analītiskā apraksts veidošana novadpētniecības da-

tubāzē – 19 pagastu bibliotēku darbinieki 

 

 

 

 
 

11.1. Reģionā kopumā 
Ce su CB aizvadī tais gads finansia li bijis l oti attī stī bu veicinos s, novada pas valdī bas 

pies k irtais finanse jums nodros ina ja bibliote kas funkciju veiks anu pilnī ba .  
 
 

Pašvaldību finansējums reģionā kopā 

 2014 2015 +     - 
Kopā no pašvaldī-
bām 

745856 759217 13361 

T.sk. krājuma kom-
plektēšanai 

74510 75645 1135 

Atalgojums 399891 403456 3565 

 

Pašvaldību finansējums reģiona pagastu bibliotēkās ( neskaitot Cēsu CB ) 

 2014 2015 +,- 

Kopā no pašvaldī-
bām 

409981 447134 37153 

T.sk. krājuma kom-
plektēšanai 

59573 59746 173 

Atalgojums 207227 218063 10836 

 

 

 

 

 

11. Finansiālais nodrošinājums 
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 Pašvaldības finansējums Cēsu CB 

 2014 2015 +,- 

Kopā no pašval-
dības 

335875 
 

312083 23792 

T.sk. krājuma 
komplektēšanai 

14937 15899 962 

Atalgojums 192664 185393 7271 
 

Kopējais finansējuma apmērs salīdzinot 2014. un 2015. gadus, ir samazinājies, tāpat kā at-

algojums. Tas izskaidrojams ar to, ka 2014. gadā tika iekārtota bibliotēka, līdz ar to bija ne-

pieciešams lielāks finansējums. 2015. gadā bibliotēkas amatu sarakstā vairs nebija nepie-

ciešami 3 kurinātāji, kas arī rada samazinājumu atalgojuma finansējumā. 

 

 
Cēsu CB Finansiālie rādītāji (eiro, veselos skaitļos) 

 

 Pavisam 
A 1 

Atlikums pārskata perioda sākumā 30120 

IEŅĒMUMI KOPĀ (I.) 328908 

t. sk. 
Piešķirti no valsts budžeta  

 

Piešķirti no pašvaldības budžeta  312083 

Saimnieciskās darbības ieņēmumi  

Citi ieņēmumu avoti 16825 

no tiem: 
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 

15395 

ziedojumi un dāvinājumi 700 

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 730 

citu vietējo fondu piešķīrumi  

ārvalstu finanšu palīdzība:  

t. sk. 
ārvalstu fondu līdzekļi 

 

cita ārvalstu finanšu palīdzība  

mērķdotācijas no valsts budžeta  

pārējie ienākumi  

IZDEVUMI KOPĀ (II.) 349572 

Kārtējie izdevumi (1.1.) 345637 

Atalgojums (1100)  185393 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas (1200) 

51380 

Krājuma komplektēšana 15899 

no tiem: 
grāmatas (5233) 

12033 

periodiskie izdevumi (2400) 3866 

elektroniskie dokumenti (5233)  

citi dokumenti (5233)  

Preces un pakalpojumi 62683 
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Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (2250)  

2929 

Pārējie kārtējie izdevumi 27353 

Kapitālie izdevumi (2.0.) 3935 

t. sk. 
Zeme, ēkas un būves (5210) 

 

Nemateriāli ieguldījumi 137 

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (5238) 1113 

Kapitālais remonts un rekonstrukcija (5250)  

Pārējie kapitālie izdevumi 2685 

Atlikums pārskata perioda beigās 9456 

 

11.2. Papildus piesaistī tie lī dzekl i 
 

Ce su CB aizvadī taja  gada  projektu konkursos piesaistījusi EUR 730,- - pasa kumu 

organize s anai. No Rotari kluba biedriem saņemts ziedojums  EUR 700,- , par ko 

bibliote ka iega da ja s un uzsta dī ja projektoru ( pie griestiem) pasa kumu za lī te   

 

 

 
 
 
 
 

 

Informāciju sagatavoja Lāsma Vasmane, 
Cēsu CB Sociālo mediju speciāliste 

 

 

12.1. Bibliote kas te la veidos ana, publicita te 
. 

 Cēsu CB izmanto maksimāli daudz un dažādas iespējas, lai informētu par bibliotēkas 

darbību un aktualitātēm pēc iespējas plašāku iedzīvotāju loku. Informācija tiek izplatīta in-

terneta vidē, laikrakstos, kā arī afišu formātā. Visu aktuālo informāciju par bibliotēku, tās 

pakalpojumiem, organizētajiem pasākumiem, vēsturi un šodienu var iegūt: 

 bibliotēkā 

 internetā – sociālajos medijos (bibliotēkas interneta vietnē www.biblioteka.cesis.lv, 

Cēsu novada pašvaldības mājaslapā www.cesis.lv; pilsētas interneta portālā 

www.cesis24.lv, bibliotēkas lapā portālā draugiem.lv 

www.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv, sociālajā tīklā www.facebook.com, virtuālās 

komunikācijas un mikroblogošanas tīklā http://twitter.com/, bibliotēku portālā 

www.biblioteka.lv, LURSOFT laikrakstu bibliotēkas www.news.lv pasākumu sadaļā) 

 laikrakstā Vidzemes novadiem “Druva” (publikācijas raksta gan paši bibliotekāri, gan 

žurnālisti) 

 Cēsu novada pašvaldības avīzē “Cēsu Vēstis” 

 bibliotēkas organizētajos pasākumos, bibliotekārajās stundās 

 piedaloties citu iestāžu un organizāciju rīkotajos pasākumos 

 

12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. 

Publicitāte 
 

http://www.biblioteka.cesis.lv/
http://www.cesis.lv/
http://www.cesis24.lv/
http://www.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.news.lv/
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 bibliotēkas vadības regulārajās tikšanās reizēs ar Cēsu novada pašvaldības vadītā-

jiem un deputātiem 

 par mūsu darbu un sniegtajiem pakalpojumiem regulāri informējam reģiona pašval-

dības vadītājus un darbiniekus, kā arī pašvaldības un skolu bibliotēku darbiniekus 
 

Bibliotēkas popularizēšana notiek arī netradicionālākos veidos. 25. jūlijā, Cēsu pilsē-

tas svētku ietvaros, bibliotēkas darbinieces Skaidrīte Daņiļēviča, Maira Jansone, Elīna Rie-

mere un Lāsma Vasmane plkst. 22:00 devās gājienā no Rožu laukuma uz Pils parku, lai pār-

stāvētu pašvaldības iestādi - Cēsu Centrālo bibliotēku! Visas vienoja bibliotēkas forma - 

dzeltenie T - krekliņi ar bibliotēkas logo.   
 

12.2. Darbs ar pašvaldībām 
 

Bibliotēkai ir veiksmīga sadarbība ar visu 8 Cēsu reģiona (bijušā Cēsu rajona) nova-

du pašvaldībām. Ar 7 novadiem ir noslēgti sadarbības līgumi, bet ar Cēsu novada pašvaldī-

bu izveidojies labs un koleģiāls kontakts, kas sekmē bibliotēkas attīstību. 

Cēsu CB veic Reģiona galvenās bibliotēkas metodiskā darba funkcijas, ko līdzfinansē 7 no-

vadu pašvaldības, ar kurām noslēgti līgumi. Par šo funkciju izpildi ar detalizētu novadu bib-

liotēku darba kvalitātes analīzi un bibliotēku vērtējumu katru gadu pēc veiktajām pārbau-

dēm tiek sniegtas atskaites novadu pašvaldībām. 

 
 

12.3. Sadarbības partneri 
 

Bibliotēkas darbā un attīstībā ļoti svarīga ir sadarbība un kopdarbība ar Cēsu novada 

un reģiona pašvaldībām, deputātiem, pilsētas izglītības, kultūras un citām iestādēm un or-

ganizācijām, kā arī iedzīvotājiem, kas ir mūsu sniegto pakalpojumu izmantotāji. Ļoti svarīgi 

ir ne tikai pašiem organizēt pasākumus, bet arī atbalstīt un iesaistīties citu institūciju orga-

nizētajos pasākumos. 

2015. gadā mūsu sadarbības partneri bijuši: 

 Cēsu novada pašvaldība  
 Reģiona 7 novadu  – Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Raunas, Pārgaujas, 
Priekuļu, Vecpiebalgas pašvaldības un bibliotēkas 

 Cēsu kultūras un izglītības iestādes 
 Latvijas Kultūras ministrija 
 Latvijas Nacionālā bibliotēka 
 LNB atbalsta biedrība 
 Kultūras informācijas sistēmu centrs 
 SIA “Tieto Latvija” 
 Latvijas bibliotekāru biedrība 
 Valmieras bibliotēka, Europe Direct informācijas centrs 
 Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļa 
 Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs 
 Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā 
 Vidzemes plānošanas reģions 
 Izglītības un attīstības centrs “ego” 
 Laikraksts Vidzemes novadiem “Druva” 
 Cēsu pašvaldības avīze “Cēsu Vēstis” 
 Biedrība “Art Cēsis” 
 Cēsu pansionāts 
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12.4. Pasākumi  
 

2015. gadā Cēsu CB darbinieki organizējuši 83 pasākumus (21 - pieaugušo auditorijai, 62 – 

bērnu auditorijai). Pasākumu kopējais apmeklētāju skaits – 1820  (594 pieaugušie + 1226 

bērni)  

2015. gadā ekskursijā pa atjaunoto bibliotēku vadītas 271 interesentu grupas, no ku-

rām 72 bijušas bērnu grupas ar 1492 interesentiem un 199 pieaugušo grupas ar 2816 inte-

resentiem. Kopā apskates ekskursijās bijuši 4308 ekskursanti. 
 

Pieaugušajiem un jauniešiem: 
 18. martā plkst. 18.00 Nams Raunas ielā 1: vēsture un šodiena. Sarunā par bibliotēkas 
ēkas vēsturi un šodienu piedalās vēsturniece Dace Cepurīte, arhitekts Juris Poga ar kolē-
ģiem, firmas “Vidzemes energoceltnieks” pārstāve Vaira Ronimoisa ar kolēģiem, mākslinieki 
metālkalēji Martinsoni, Cēsu novada Būvvaldes arhitekts Jānis Zlaugotnis un citi. Aicinām 
sarunā piedalīties, uzdot jautājumus ikvienu interesentu. Organizē, vada, foto Gunta Roma-
novska, foto Lāsma Vasmane. Apmeklētāji ~ 55  
 

E-prasmju nedēļas pasākumi: 
 24. martā plkst. 10.00-16.00 Problēmas ar datoru? Atnes, risināsim kopā. Testē un 
konsultē Cēsu novada pašvaldības IT speciālisti. Apmeklētāji ~ 5 

 24. martā plkst.16.00 Viedtālruņi un planšetdatori – ikdienas pielietojums. Stāsta, 
māca, konsultē Cēsu novada pašvaldības IT speciālisti. Apmeklētāji ~ 8  

 25. martā plkst.16.00 Interneta ABC. 1. nodarbība. Apmācības iedzīvotājiem, pirmās zi-
nāšanas apgūt palīdzēs bibliotēkas e-prasmju konsultants (pieteikties pa tālr. 29145117). 
Māca Mārtiņš Rijnieks. Apmeklētāji -10 

 25. martā plkst.18.00 Cēsu Centrālās bibliotēkas jaunās mājaslapas 
www.biblioteka.cesis.lv prezentācija. Par savu paveikto stāsta un rāda Lāsma Vasmane. 
Apmeklētāji ~ 10  

 27. martā plkst. 18.00 cikla “Iepazīsimies” pasākums “Ar skatu uz… Saruna ar rakstnieku 
Vili Lācīti”. Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts „Viņš / Viņa raksta, mēs lasām, 
domājam... ”. Organizē, vada un foto Gunta Romanovska, piedalās Skaidrīte Daņiļēviča. Ap-
meklētāji ~ 10, ieinteresēti, aktīvi uzdod jautājumus 

 1. aprīlī. plkst.18.00 Humoršovs “Gabaliņi iz dzīves ironijas mērcē”. Latvijas Nere-
dzīgo biedrības Cēsu organizācijas amatierteātris “Aina”. Piedevās: joki un dziesmas bibli-
otekāru Lāsmas un Elīnas sniegumā. ■ Ainas Kareles miniatūras “Aprīlis” fragmentu lasa 
Elīna Ozola ■ Par humors latviešu literatūrā stāsta aina Karele ■ Apmeklētāju humora stāsti. 
Organizē, vada un foto Gunta Romanovska. Apmeklētāji ~ 60 

 8. aprīlī plkst. 18.00 Saruna ar rakstnieku Jāni Joņevu, 2014. gada Literatūras gada 
balvas nominācijā "Labākā debija" un Eiropas Savienības Literatūras balvas jaun-
ajiem rakstniekiem laureātu (grāmatu “Jelgava 94” un "Slepenie svētki" autoru)”. 
VKKF atbalstītais projekts „Viņš / Viņa raksta, mēs lasām, domājam... ”. Organizē, vada un fo-
to Gunta Romanovska. Apmeklētāji ~ 15, ieinteresēti, aktīvi uzdod jautājumus 

 24. aprīlī plkst. 15.00-24.00 Bibliotēku pus-nakts Cēsīs: tikšanās, teātra izrādes, kon-
kursi, spēles un citas aktivitātes. Mūsu viesi Velga Vītola, Armands Puče, U. Sedlenieka Tau-
tas teātris “Slieksnis” u.c. ■ plkst. 15.00 – 16.30 Orientējies bibliotēkā, meklē atbildes uz 
jautājumiem (Inese Jansone u.c., 23 dalībnieki, aizpildīta 21 anketa) ■ plkst. 15.00 Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas teātra pulciņa „MASKA” izrāde Tuve Jansone “Mumi-
na stāsts par pēdējo pūķi”. Režisore: Guna Rukšāne (Lāsma Vasmane, apm. ~30) ■ no 
plkst. 17.00 līdz 20.00 Spēlē ES spēles internetā! Dalībnieku vecums 6 – 12 gadi, aktīvāka-
jiem un veiksmīgākajiem Eiropas Savienības informācijas punkta balvas (Ineta Kļaviņa; da-
lībnieki ~20) ■ plkst. 17.00 Velga Vītola – Lāču Mamma, Latvijas lepnums 2011, grāmatu 
par dzīvniekiem autore stāsta un bildes rāda par Līgatnes dabas taku 40 gadiem un dzīvnie-
kiem (Inese Jansone, apm. ~50) ■ no plkst. 18.00 Leļļu darbnīca. Gatavosim lelles no kok-
vilnas zeķes. Lūgums līdzi paņemt īsās zeķes, vēlams vienu košu, krāsainu, otru gaišu (tuvā-
ku miesas krāsai); šķēres, adatas diegus, vēlamās matu krāsas dzijas; noderēs lentītes, mež-
ģīnītes, podziņas, pērlītes. Domāsim “zaļi”: izmantosim lietotas, par mazu kļuvušas zeķes. 

http://www.biblioteka.cesis.lv/
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Darbnīcu vada dizainere Inese Jansone no Drabešu muižas Amatu mājas (Zaiga Eglīte, apm. 
~ 40, izgatavotas 32 lelles) ■ plkst. 19.00 Spēļu maratons kopā ar Baltijas Galda Spēļu 
Biedrību (Elīna Mālniece; apm. ~100) ■ plkst. 20.00 Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teāt-
ra “Slieksnis” izrāde “Bibliotēkas stāstiņi” pēc Ivetas Krūmiņas stāstu motīviem. Drama-
tizējums un režija Daiga Bētere. Saruna ar stāstu autori, dzejnieci, Gulbenes literātu kluba 
“Autogrāfs” vadītāju Ivetu Krūmiņu (Gunta Romanovska, apm. ~40) ■ plkst. 22.00 Mūsu 
viesis Armands Puče – sporta žurnālists, raidījuma Overtime TV vadītājs, grāmatu par 
sportu autors (Elīna Riemere, apm. ~40) ■ plkst. 23.30 Naksnīgā ekskursija bibliotēkā 
(Lāsma Vasmane, Inese Jansone, apm. ~30) ■ Bērnu apkalpošanas nodaļā plkst. 18.00 – 
22.00 Bibliotēkas pus-nakts “Sises dzimšanas dienas ballīte” – gan nopietna un izzinoša, 
gan trakulīga un radoša. Pasākuma organizēšanā iesaistīts viss bibliotēkas kolektīvs. Apmek-
lētāji ~ 150 (pieaugušo pasākumos)  

 
 

 9. septembrī plkst. 18:00 cikla Autors lūdz vārdu pasākums "Absolūtais liecinieks un 
viņa draugi"...pēc gada. Uz tikšanos savus lasītājus aicināja autors Paulis Kļaviņš. Apmeklē-
tāji ~12 

 16. septembrī plkst. 18:00 tikšanās ar dzejnieku un dziesminieku Kārli Kazāku. Iek-

šējo sarunu pieraksti - tā par savām dziesmām saka Kārlis Kazāks. Apmeklētāji 50 
 3. oktobrī Dzejas un grāmatu diena dzejnieka Edvarda Treimaņa-Zvārguļa mājā               

„Leukādija”. Piedalās dzejnieki Agnese Ezerroze, Lauma Daugiša, Artūrs Ružs. Apmek-
lētāji  -70 

 14. oktobrī kinolektorijs “Nepārejošā Latvija. Salas laika upē”. Sadarbībā ar Kinofotofono 

dokumentu arhīvu - videofilmu demonstrējums par svarīgiem notikumiem Cēsīs dažādos 
laika posmos. Apmeklētāji -  55 

 9. novembrī plkst.18:00 Krēslas stunda “Draudzība Ziemeļos”. Islandiešu sāgas. Frag-

menta “Par Egila un Arinbjorna draudzību” lasījums. Tikšanās ar LU svešvalodu fakultā-
tes studenti Undu Paulu Laubergu. Stāsts par darbu Norvēģijā. Krēslas stundas pasākums 
pieaugušajiem. Apmeklētaji  -15 

 25. novembrī plkst. 18:00 “Priede starp debesīm un zemi”. Tikšanos ar Daci Priedi, kura ir 

11 grāmatu autore, aktrise, režisore, teoloģe, mamma un vecmāmiņa… Stāsti par ceļojumu 
uz indiāņu rezervātu, latviešu pašapziņu, teātri, grāmatām un to tapšanu. Grāmatas un grā-
matzīmes būs iespējams iegādāties pasākuma norises vietā. Atbalsta: Cēsu novada pašvaldī-
ba. Organizē, vada Lāsma Vasmane. Apmeklētāji – 46 

 2. decembrī mandalu tīšanas darbnīca “Ziemassvētku zvaigzne”. Stāsta un rāda Elita Upe. 

Apmeklētāji - 23 
 9. decembris Tikšanās ar rakstnieku un dramaturgu, grāmatas “Svina garša” autoru Māri 

Bērziņu! VKKF atbalstītais projekts “Latviešu oriģinālliteratūras smalkums”.  Apmeklētāji - 
20 
 
Realizējot Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītos projektus “Viņš/viņa raksta, mēs lasām, 

domājam…” un “Latviešu oriģinālliteratūras smalkums” – sadarbībā ar skolu pedagogiem, 

daudzas tikšanās ar rakstniekiem vienā dienā notika 2 X – pa dienu skolā, vakarā bibliotēkā. 

Skolās organizējām šos pasākumus: 

 27. martā plkst. 14.20 Cēsu Valsts ģimnāzijā viesojas, ar audzēkņiem un pedagogiem tie-

kas rakstnieks Vilis Lācītis. Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts „Viņš / Viņa rak-
sta, mēs lasām, domājam...”. Organizē, foto Gunta Romanovska sadarbībā ar Sarmīti Balabā-
ni, vada skolotāja Gaiķe. Apmeklētāji ~ 35  

 8. aprīlī plkst. 14.00 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijā viesojas, ar 

audzēkņiem un pedagogiem tiekas rakstnieks Jānis Joņevs. VKKF atbalstītais projekts 
„Viņš / Viņa raksta, mēs lasām, domājam... ”. Organizē Gunta Romanovska sadarbībā ar sko-
lotāju Elitu Rozīti. Vada skolotāja Elita Rozīte. Apmeklētāji ~ 40 

 16. septembrī plkst. 13:00 pie Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu Pilsētas vidusskolas 
audzēkņiem viesojās dzejnieks un dziesminieks Kārlis Kazāks. Šo pasākumu apmek-
lēja septiņu klašu audzēkņi. Apmeklētāji ~120 

 
 

Par pasākumiem  bērniem -  skatīt atskaites 4. nodaļā par darbu ar bērniem! 

 

http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/cesu-centralaja-biblioteka/23/09/2015/d
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/cesu-centralaja-biblioteka/23/09/2015/d
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12.5. Izstādes 

Reģionā kopā         

 

2012 2013 2014 
 

2015 

 

+ - 

 

Izstādes kopā 
t.sk. līdz 18 g. 

806 
259 

782 
229 

1041 
367 

 

950 
312 

 

91 
55 

 

Cēsu CB 

 
2012 2013 2014 

 

2015 
 

+ - 

 
Izstādes kopā 
t.sk. bērniem 

86 
28 

154 
71 

110 
40 

 
127 
33 

 

 
17 
7 

 

12.6. Aptaujas 
 

2015. gadā Cēsu CB prezentēja savu jauno mājaslapu. Tajā iekļauts arī aptauju modulis. Tā 

uzdevums – palīdzēt bibliotēkas darbiniekiem noskaidrot apmeklētāju viedokli dažādos – 

bibliotēkai aktuālos jautājumos.  

2015. gada laikā esam veikuši piecas aptaujas. Lai iegūtu vēl plašāku respondentu loku – šīs 

pašas aptaujas tiek ievietotas arī portālā draugiem.lv.  

Apkopojot aptauju  rezultātus – kopējais respondentu skaits ir 1955. 

Jautājumi: 

Kā jums patīk jaunā bibliotēka? (113) 

 Ļoti patīk (24) 
 Patīk (17) 

 Vidēji patīk (19) 

 Drīzāk nepatīk (15) 

 Ļoti nepatīk (15) 

 Neesmu vēl redzējis/usi (23) 

 

Vai esat apmierināts/a ar bibliotēkas darba laiku? (276) 

 Jā – esmu (105) 

 Nē – neesmu (86) 

 Daļēji (85) 
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Vai plānojat iesaistīties "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2015"? (914) 

 Noteikti iesaistīšos (318) 

 Neiesaistīšos (301) 

 Vēl neesmu izlēmis/usi (295) 

 

Vai esat ievērojuši akciju "Aklais randiņš ar grāmatu" bibliotēkā? (211) 

 Jā - tas ir kaut kas interesants (61) 

 Jā, bet mani tas neuzrunā (44) 

 Nē, bet vēlos uzzināt vairāk (55) 

 Nē - mani tas neinteresē (51) 

 

Kādus pasākums labprātāk apmeklētu bibliotēkā? (441) 

 tikšanās ar literātiem (71) 

 tematiskās lekcijas (74) 

 radošās darbnīcas (78) 
 spēļu turnīri (72) 

 muzikāli pasākumi (70) 

 pasākumi bērniem (75) 

 

12.7. Eiropas Savienības informācijas punkta 
(ESIP) darbs 

Informāciju sagatavoja  
Eiropas Savienības informācijas punkta koordinatore 

 Ineta Kļaviņa 

 
Eiropas Savienības informācijas punkts Cēsu CB piedāvā sekojošus pakalpojumus: 

 Informatīvus materiālus par ES 

 Uzziņas par Eiropas Savienību 

 Individuālas konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos 

 Darba piedāvājumu datu bāzi 

 Informāciju par iespējām mācīties Eiropas Savienību valstu augstskolās 

 Bibliotēkas mājas lapā ievieto informāciju un interneta resursus par ES 
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2015. gadā  bibliotēkā rīkotas sekojošas aktivitātes: 
R. AKTIVITĀTES NOSAUKUMS AKTIVITĀTES APRAKSTS PIELIKUMA NR. 

1. Izstāde: “Latvijas 
prezidentūra Eiropas 
Savienības Padomē” 

02.03.2015.-28.03.2015. 
Periodikas lasītava, Cēsu CB 
Plaša sabiedrība 
Interesentu skaits - 50 

Laikraksts,, Cēsu Vēstis”, Nr.2 (2015, 27.febr.), 7.lpp. ISSN 
1691 – 0478 
 
 

2. Izglītojošas spēles 
internetā par ES 
jautājumiem 

24.04.2015. 
Periodikas lasītava, Cēsu CB 
6 -12 gadus veci bērni 
Spēlētāju skaits 20 

http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/cesu-centralaja-
biblioteka/19/04/2015/bibliotēku-pus-nakts-cēsīs/ 
 

 
3. Izstāde:’’ Maini dzīvi, 

domā plašāk” 
Programma 
Erasmus+ 

02.05.2015.-30.05.2015. 
Periodikas lasītava, Cēsu CB 
Plaša sabiedrība 
Interesentu skaits - 25 

Laikraksts,, Cēsu Vēstis”, Nr.2 (2015, 30.apr.), 7.lpp. ISSN 
1691 – 0478 
 
 

4. Izstāde: “Kā kļūt par 
darbinieku ES 
institūcijās?” 01.07.2015.-31.07.2015. 

Periodikas lasītava, Cēsu CB 
Plaša sabiedrība 
 
 

Interesentu  skaits – 15 
 
 
 
 
 
 

Laikraksts,, Cēsu Vēstis”, Nr.6 (2015, 

26.jūn.) , 7.lpp. 
ISSN 1691 – 0478 

 
5. Izstāde: “Ceļo droši” 03.08.2015.-31.08.2015. 

Periodikas lasītava, Cēsu CB 
Plaša sabiedrība 
Interesentu  skaits - 25 

Laikraksts,, Cēsu Vēstis”,  
Nr.7 (2015,30.jūl.), 7.lpp. ISSN 1691 – 0478 
 

 
6. Izstāde: 

“Luksemburga – ES 
prezidējošā valsts” 

01.09.2015.- 30.09.2015. 
Periodikas lasītava, Cēsu 
Centrālā bibliotēka 
Plaša sabiedrība 
Interesentu skaits - 20 

Laikraksts,, Cēsu Vēstis”, Nr.8 (2015, 2.sept..), 7.lpp. ISSN 
1691 – 0478 

http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/cesu-centralaja-biblioteka/19/04/2015/bibliotēku-pus-nakts-cēsīs/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/cesu-centralaja-biblioteka/19/04/2015/bibliotēku-pus-nakts-cēsīs/
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7. Izstāde: “Jaunākie 

materiāli par Eiropas 
Savienību” 

01.10.2015.-31.10.2015. 
Periodikas lasītava, Cēsu 
Centrālā bibliotēka 
Plaša sabiedrība 
Interesentu skaits - 25 
 

Laikraksts,, Cēsu Vēstis”, Nr.9 (2015, 2.sept.), 7.lpp. ISSN 
1691 – 0478 

 
8. Izstāde:’’8. - 

novembris - Eiropas 
diena veselīga uztura 
popularizēšanai “ 

02.11.2015.- 28.11.2015. 
Periodikas lasītava, Cēsu 
Centrālā bibliotēka 
Plaša sabiedrība 
Interesentu skaits - 30 

Laikraksts,, Cēsu Vēstis”, Nr.10 (2015, 30.okt.), 7.lpp. ISSN 
1691 – 0478 

 
9. Lekcijas: 1. EURES – 

informācija par darba 
iespējām ārvalstīs. Lek-
tore Iveta Purmale – 
konsultante EURES jau-
tājumos, Nodarbinātī-
bas valsts aģentūra, 
Cēsu filiāle 

2. Pasākums Jauniešu 
garantijas. Lektore In-
guna Kaupuža – Koor-
dinējošā eksperte, No-
darbinātības valsts 
aģentūra, Cēsu filiāle 

25.11.2015. 
Cēsu Centrālā bibliotēka 
Novadu pašvaldību publisko 
bibliotēku bibliotekāri - 33 

http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-
aktialitates/04/12/2015/lekcijas-novadu-publisko-
bibliotēku-darbiniekiem/ 
 

 

 
 

2015. gadā Cēsu ESIP atbalstījis un ņēmis dalību sekojošos pasākumos: 
 

 3.- 4. jūlijā EK pārstāvniecības teltī festivālā LAMPA 
 

 18. - 19. augustā EK pārstāvniecības Latvijā rīkotajā seminārā Cēsu Centrālajā 

bibliotēkā: “Efektīva laika plānošana un darba organizēšana” 
  

 24. septembrī EUROPE DIRECT informācijas centra Valmierā rīkotajā seminārā: 

”Bibliotēkas Eiropas nākotnei” Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
 

Pieaugusi ESIP atpazīstamība Cēsu pilsētā, novadā. 
 

http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/04/12/2015/lekcijas-novadu-publisko-bibliotēku-darbiniekiem/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/04/12/2015/lekcijas-novadu-publisko-bibliotēku-darbiniekiem/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/04/12/2015/lekcijas-novadu-publisko-bibliotēku-darbiniekiem/
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1.  stāsts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ce su CB 
 

2015 gada 18. februa rī  lasī ta jiem durvis ve ra atjaunota  Ce su CB e ka. S aja  e ka  bibliote ka at-
rodas jau kops  1954. gada. 

 Projekts “Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana”( 
Vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/008/092) sākts 2013. Gadā un tika īste-
nots ES līdzfinansētās aktivitātes “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru 
izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”gaitā. Projekta autors: “J. Pogas 
arhitektu birojs”, Rīga. Projektu realizēja SIA “Vidzemes energoceltnieks”. Projekta iz-
maksas – 2 918 405 EUR ( ēka, aprīkojums, piegulošās ielas, teritorija). No tiem ERAF – 
2417 360 EUR, Valsts budžeta dotācija – 63 987 EUR,  Cēsu novada pašvaldības finan-
sējums – 437 058 EUR.  Projekta realizācijas laiks : 2013. gada jūlijs – 2015. gada jan-
vāris.  

 

13. Veiksmes stāsti 
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Bibliotēkas pārcelšanās no Raunas ielas 2 pagaidu mītnes uz renovēto ēku Raunas 
ielā 1 un bibliotēkas iekārtošanas process notika laika periodā no 2014. Gada 19. 
Novembra līdz 2015. 16. Februārim. Lasītājiem bibliotēka durvis vēra 18. Februārī. 
Ko ieguva Cēsu CB? : 

2) bez esošajiem 2 stāviem vēl 2 papildus stāvus, 

3) plašas, gaišas, mūsdienīgas apmeklētājiem un darbiniekiem ērtas telpas, kas ap-

rīkotas ar 2 liftiem, novērošanas kamerām, mūsdienīgu ventilācijas sistēmu, ērtu 

ieejas zonu, ārējo grāmatu nodošanas iespēju, ir nodrošināta visas ēkas apskaņo-

šanas sistēma,  

4) skaistu ēku, kas būtiski izceļas pilsētvidē ar savu īpašo arhitektūru. 

Pēc rekonstrukcijas bibliotēka izvietota  ēkas 4 stāvos ( telpu kopējā platība – 1609 m2) 

 
 

 2. stāsts 

Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta bibliote kas vadī ta ja Baiba Logina  raksta sava  

atskaite : 
 

 MŪŽIZGLĪTĪBA 
 

 Bibliotēkas nenoliedzami ir viena no mūžiglītības sastāvdaļām un pavisam negaidot 

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā (JPB) ir palielinājušies pienākumi - jāveic pieaugušo iz-

glītības koordinācijas darbs Jaunpiebalgas novadā, jo 2015. gada beigās kā struktūrvie-

nību likvidēja bibliotēkai tuvāko iestādi - Jaunpiebalgas reģionālo Tautskolu. Pēc domes lē-

muma, JPB daļēji pārņēma pieaugušo izglītības funkcijas un tautskolas inventāru. JPB vadī-

tāja Baiba Logina jau bija iesaistījusies tautskolas darbā, pasniedzot astroloģiju, organizējot 

biodejas, Smieklu jogu un Mūzikas terapiju. Iesāktie kursi (arī angļu valoda, joga) turpinās 

kā ierasts - tajās pašās tautskolas telpās un tajā pašā laikā. Līdz ar to iedzīvotāji un kursu 

apmeklētāji krasas pārmaiņas neizjūt.  

Kursu un pasākumu plāns ir pieejams novadā pie informācijas stendiem, pašvaldības avīzē 

un mājas lapā, kā arī sociālajos tīklos, par ko rūpējas bibliotēka. 

Vērtīgu pieredzi pieaugušo izglītības darba organizēšanā ieguvām rudenī, kad apmeklējām 

Mūrmuižas tautas universitāti Beverīnas novadā Kauguru pagastā, kā arī iepazīstoties ar 

citu bibliotēku darbu (Pelču pagasta bibliotēka, Gāliņciema bibliotēka u.c.). Bibliotēkai tā ir 

papildus slodze, taču, jāatzīst – arī publicitāte! 
 

 “TEĀTRA AFIŠA” 
 

 2015. gada pirmajā pusē JPB noorganizēja pagasta iedzīvotājiem vairākus braucie-

nus uz pasākumiem ārpus Jaunpiebalgas. Visi interesenti 17.martā Latvijas Nacionālajā te-

ātrī noskatījās izrādi “Trubadūrs uz ēzeļa”, kura vēsta par mūsu novadnieka dzejnieka Jāņa 

Sudrabkalna traģisko likteni.  6.jūnijā Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē kopīgi apmeklējām 

Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai veltītu koncertuzvedumu. 

Rudenī daži bibliotēkas apmeklētāji izteica vēlmi regulāri tikties ar domubiedriem, tāpēc 

tagad 1 reizi mēnesī bibliotēka teātra un literatūras cienītājus aicina uz tikšanos “Te-

ātra afiša”. 28.novembrī  notika kopīgs interesentu brauciens uz amatierteātru skati Smil-

tenē.  
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Tikšanās reizēs bibliotēkā notiek sarunas un diskusijas par teātri, literatūru, veselīgu dzī-

vesveidu u.c. aktuālām tēmām. Apmeklētāju skaits nav liels (līdz 10 vienā reizē), bet katrs 

var izteikt savu viedokli, ieteikt grāmatas, dalīties ar redzēto un dzirdēto - ir atgriezeniskā 

saite. Šos pasākumus gaidām ar lielu nepacietību un parasti tie izdodas sirsnīgi un intere-

santi.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

. 
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Bibliotēkas speciālistu                                                                                                                   

Aijas Laubergas, Zaigas Eglītes, Skaidrītes Daņiļēvičas, Elīnas Riemeres,                                             

Ineses Jansones, Ineses Majores, Lāsmas Vasmanes, Inetas Kļaviņas                                                                                   

atskaites par darbu 2015. gadā apkopoja un arī pati rakstīja                                                                              

bibliotēkas direktore Natālija Krama. 

Atskaiti vizuāli noformēja Māra Grīnvalde 
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Pielikums Nr.1. 

 

 

 
 
 

Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 18. saiets-konference 
“Bibliotēkas 21. gadsimtā:  

nemainīgais – derīgais un nepieciešamais – jaunais” 
 

2015. gada 8.-9. jūlijā 
Amatas novada Drabešu pagasta viesu namā “Bille” 

(www.billesnams.lv) 
 

Programma 

 

Trešdiena, 8. jūlijs 

  9.30 Ierašanās, reģistrācija, rīta kafija, iekārtošanās numuriņos 

10.30 Saieta – konferences atklāšana 

 Elīna Riemere, LBB VN priekšsēdētāja 

 Elita Eglīte, Amatas novada domes priekšsēdētāja 

 Natālija Krama, Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore 

 Viesu nama pārstāvis 

11.00 Amatas novads vakar, šodien, rīt 

11.30 Melānijas Vanagas muzeja inovatīvā virtuālā ekspozīcija „Esi pats!”. Novadpēt-

niecības un informatīvo resursu veidošana virtuālajā vidē. Elīna Kalniņa, kultūrvēs-

tures pētniece un mantojuma interpretācijas speciāliste  

13.30 Pusdienu pārtraukums 

14.30 Dalība starptautiskajā projektā „VIA Hanseatica”. Bibliotēkas novadpētniecī-

bas resursu popularizēšana. Ilvija Ķimse, Strenču novada Jērcēnu pagasta bibliotēkas 

vadītāja  

14.50 Bibliotēkas kā pagasta kultūras iestādes darbības iespējas, saglabājot un vei-

dojot unikālo pagasta kultūrvidi. Vija Indriksone, Amatas novada Skujenes pagasta 

bibliotēkas vadītāja 

15.20 Kafijas pauze 

16.00 Inovatīvie EIFL (Electronic Information for Libraries) projekti bibliotekārajos 

pakalpojumos bērnu auditorijai. Silvija Tretjakova, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Bērnu literatūras centra vadītāja 

http://www.billesnams.lv/
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17.00 Kultūras programma: Amatas novada Skujenes pagasta bērnu teātra studijas 

“Mēs” uzvedums “Skatāmpanti” 

18.00 Vakara un nakts programma 

 Vakariņas  

 Pastaigas gar Amatas upes krastu, peldēšanās  

 Pirts, sarunas, dziesmas….. 

 

Ceturtdiena, 9. jūlijs  

  8.30 Brokastis 

  9.00 Aktualitātes Latvijas bibliotēkās un Bibliotekāru biedrības darbā. Uldis Zariņš, 

LBB valdes priekšsēdētājas vietnieks 

10.00 Kafijas pauze 

10.30 “Kā palīdzēt sev?” Iekšējo resursu apzināšana, stresa pārvarēšana veiksmīgai 

komunikācijai ar darba kolēģiem un bibliotēkas apmeklētājiem. Aina Poiša, psihote-

rapeite 

12.30 Saieta – konferences noslēgums 

13.00 Pusdienas  

14.00 Ekskursija un pieredzes apmaiņa – viesošanās Cēsu Centrālajā bibliotēkā 

 

 

Konferenci atbalsta: 
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LATVIJAS AKADĒMISKO, SPECIĀLO UN PUBLISKO BIBLIOTĒ-

KU DIREKTORU PAVASARA SANĀKSME 

2015. gada 27.–28. maijs, Cēsis 

10.00 
11.30–12.00 
12.00–13.00 

Izbraukšana no Rīgas, t/c “Origo”, Satekles iela 4 (bijušā pasta vietā) 
Ierašanās Cēsīs, iekārtošanās viesnīcā “Kolonna”, Vienības laukums 1 
Pusdienas viesnīcā “Kolonna” 

 Trešdiena, 27. maijs 
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” Kamerzāle, Raunas iela 12, Cēsis 

13.15–13.30 Sanāksmes atklāšana 
Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
Natālija Krama, Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore 
Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors 

13.30–14.00 Cēsu novads mūsdienās 
Kārlis Pots, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītājs 

14.00–14.40 Līdzi laikam izglītībā: pieredze un globālās tendences mācību satura un izglītības 
tehnoloģiju sinerģijā 21. gadsimta skolā 
Aivars Gribusts, izglī tī bas uzn e muma “Lielva rds” valdes prieks se de ta js 

14.40–15.00 Ko un kā mācīties? Daudzveidīgas izvēles iespējas 
Dženija Dzirkale-Maļavkina, LNB BAI Mācību centra vadītāja 

15.00–15.30 Kafijas pārtraukums 

15.30–16.10 Tautiešu politikas radītie riski izglītībā 
Drošības policijas pārstāvis 

16.10–17.00 “Dvēseles dārzā prieka puķe jādēsta” (Z. Mauriņa) 
Daiga Rubene, Cēsu Pieaugušo izglītības centra vadītāja 

17.00–18.00 Ekskursija pa Vidzemes koncertzāli “Cēsis” 

19.00 Vakarēšana Pils dārzā 
“Viduslaiku mielasts” – pils pārvaldnieks brālis Dītrihs aicinās uz mielasta baudī-
šanu pie dzīru galda 

 
 

 
Ceturtdiena, 28. maijs 

Pielikums Nr.2. 
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Cēsu Centrālā bibliotēka, Raunas iela 1, Cēsis 

7.45–8.15 Brokastis viesnīcā “Kolonna” 

8.30–9.30 Ekskursija pa Cēsu Centrālo bibliotēku 

9.30–10.15 Nākotnes bibliotēka. Attīstības tendences un prognozes 
Māra Jēkabsone, LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre 

10.15–10.45 Bibliotēku atbalsts biznesam 
Baiba Tormane, Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore 

10.45–11.00 Sociālo mediju loma Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Lāsma Vasmane, Cēsu Centrālās bibliotēkas sociālo mediju speciāliste 

11.00–11.30 Kafijas pauze 

11.30–12.00 Kā novērst negatīvo faktoru ietekmi uz bibliotēku krājumu? 
Sintija Saldābola, LNB Restaurācijas centra restauratore 

12.00–12.20 “Open Access” kustība 
LNB pārstāvis 

12.20–12.45 Projekts “Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai 
bibliotēku nozarē”: rezultāti un to izmantošana 
Marta Dziļuma, LNB projektu vadītāja 

12.45–13.15 Latvijas Bibliotekāru biedrības darbības stratēģija 
Kristīne Pabērza, LBB valdes priekšsēdētāja 

13.15–13.40 “Hugo” – tulkošanas mašīna un bibliotēku mājas lapas 
Jānis Ziediņš, Kultūras informācijas sistēmu centra sistēmu inženieris 

13.40 Sanāksmes noslēgums 

13.50–14.30 Pusdienas viesnīcā “Kolonna” 

14.30 Izbraukšana uz Rīgu, viesnīca “Kolonna”, Vienības laukums 1, Cēsis 

16.00 Iebraukšana Rīgā 



Cēsu Centrālās bibliotēkas atskaite par darbu 2015.gadā  

71 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 
 
 
 
 
Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 
14. konference 
„No klasiskās bibliotēkas uz interaktīvo” 
 
2015.gada 26.novembris 
 

Cēsu Centrālajā bibliotēkā (Raunas ielā 1) 

 
 

No  9.00 dalībnieku reģistrācija un rīta kafija 
      SIA Pauliņa grāmatu galds 

 
 

10.00 – 10.30 Konferences atklāšana 

Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

Elīna Riemere, LBB Vidzemes nodaļas priekšsēdētāja 

Inese Majore, Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

10.30 – 11.30 „Bērnu līdzdalība novadpētniecības darbā” - Daina Girvaite, Kul-

dīgas novada Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja  

11.30 – 12.00 „Informācijas tehnoloģijas – inovatīvs piedāvājums pusaudžu la-

sīšanas veicināšanā Valmieras bibliotēkā” –  

Ilze Karsa, Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītā-

ja  

12.00 – 12.45 „Interaktīvā bibliotēka” – Einārs Timma, mākslinieks - scenogrāfs  

  Pusdienu pārtraukums 

14.00 – 15.00 „Radošās darbnīcas un pasākumi bērniem” - Iveta Skapste, Vents-

pils bibliotēkas Gāliņciema filiāles vadītāja  

15.00 – 16.00 „Vienas grāmatas teātris un vizuālā lasītprasme” - Silvija Tretja-

kova, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja  

 

 

Pielikums Nr.3. 

Organizē 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs 
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv 
Tālr.: 67716053, mob.: 26306544 
Cēsu Centrālā bibliotēka 
E-pasts: natalija.krama@biblioteka.cesis.lv; Tālr.: 64123644, mob.: 26411177 
 

https://pasts.lnb.lv/owa/redir.aspx?SURL=gaULqjR-eAjx6dybdOg75hCSYNgnvrAX5tu6WT4Tv_2gazkX9VXSCG0AYQBpAGwAdABvADoAbgBhAHQAYQBsAGkAagBhAC4AawByAGEAbQBhAEAAYgBpAGIAbABpAG8AdABlAGsAYQAuAGMAZQBzAGkAcwAuAGwAdgA.&URL=mailto%3anatalija.krama%40biblioteka.cesis.lv

