
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
gads un 9 mēneši

jaunajās telpās



Ēkas renovācija

• Ēkas renovācijas laiks:  2013 g. jūlijs – 2014.g. 
decembris

• Projekta autors : «Arhitekta J.Pogas arhitektu 
birojs»

• Būvnieks : «SIA Vidzemes energoceltnieks»
• Izmaksas : EUR 2.9 milj. ( ERAF, valsts un Cēsu 

novada pašvaldības finansējums)
• Mēbeles : «Rasa»; «Kates mēbeles; «Arka»
• Informatīvās izkārtnes, norādes u.c. dizaina 

elementi : dizaineris T. Langenfelds



Ko esam ieguvuši?

• Ēku, kas ir viena no pilsētas vizītkartēm
• Plašas un mūsdienīgi aprīkotas telpas 

apmeklētājiem
• Ērtas darba vietas darbiniekiem
• Motivāciju pilnveidot pakalpojumu piedāvājumu
• Pašvaldības un sabiedrības atzinību
• Bibliotēku ģimenei



Pirms  renovācijas



Pēc renovācijas



Telpu kopplatība

• Pirms renovācijas   2 stāvi 725 m2

• Pēc renovācijas 4 stāvi 1609 m2



Reģistrētie lietotāji

2014. 4388

2015. 5287 (+899)

2016.nov. 5538 (+251)

59 % no reģistrēto lietotāju 
pieauguma - līdz 18 gadu vecumam



Sabiedrības interese

• Grupu ekskursijas
2015 g. 242
2016.g. 43

• Novada pašvaldības delegācijas

• Telpu izmantošana un noma – semināriem, 
mācībām, sanāksmēm, lekcijām, kāzām



Kas pievelk lietotāju?

• Sakārtota, mūsdienīga vide darbam un atpūtai
• Bagāts grāmatu un periodisko izdevumu krājums
• Spēles bērniem un jauniešiem
• Pietiekams datortehnikas nodrošinājums
• Profesionāls personāls
• Laipna apkalpošana
• Kvalitatīvi, daudzpusīgi bezmaksas pasākumi visām 

vecuma grupām



Nominācija : vieta, kur satiekas



Pasākumi, kas līdz šim nebija

Fotokonkurss «Aiz grāmatas vāka»



Pasākumi, kas līdz šim nebija

«Bērnu rīti» 1x mēnesī sestdienās



Pasākumi, kas līdz šim nebija

Dzejas dienās - Dzejas slams



Pasākumi, kas līdz šim  nebija

Akcija «Aklais randiņš ar grāmatu»



Pasākumi, kas līdz šim  nebija

Lasītāju klubiņš pieaugušajiem

 Dibināts 2016. gada pavasarī
 Dalībnieku skaits - 11
 Vada pensionēta skolotāja
 Sanāk kopā 1 x mēnesī
 Nosaukums – vēl nav …



Pasākumi, kas līdz šim  nebija

Krustvārdu minamās dienas

• Bērnu apkalpošanas nodaļā – katru ceturtdienu



Pasākumi, kas līdz šim nebija

Filmu vakari
2016. gadā bibliotēkas krājums papildināts ar 

dokumentālo filmu fragmentu kopijām par Cēsīm  
no 1930. – 1975. g. (37 nosaukumi)

Kontakti: 
Dace Bušante
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 

arhīva direktore ; 67529822, 29794545; e-pasts: 
dace.busante@arhivi.gov.lv

mailto:dace.busante@arhivi.gov.lv


Nr.
p. k.

Arhīva Nr. Audiovizuālā dokumenta nosaukums, režisors
Gads Pārkopēt

ās daļas

1. P-51 K/ž “Pēdējā brīdī” Nr. 30
(Karavīru sanatorijas atklāšana
Cēsīs)                                            
Autors Eduards Kraucs

1930 1

2. P-489-I,II Dok. filma „Mūsu lielā tautas vadoņa
triumfa brauciens pa Vidzemi” 
(K.Ulmaņa sagaidīšana Cēsīs, Cēsu
pilsētas skati, Brāļu kapi)                                                                                
Autors Eduards Kraucs

1934 2

3. P-393 K/ž “Latvijas skaņu hronika” Nr. 460
(Pieminekļa atklāšana Cēsu pulka
skolnieku rotai)
Autors Eduards Kraucs

1938 1



Mākslas darbu izstādes katru mēnesi 

Ritums Ivanova dēlu zīmējumu izstāde augustā



Radošās darbnīcas

bērniem un pieaugušajiem 



Bibliotēka –

Cēsu Tūrisma informācijas centra punkts

 informācija
 kartes
 konsultācijas
 atskaites



Cēsu Centrālās bibliotēkas 
sadarbības piedāvājums skolām 

(sākot ar š.g. novembri) 

Bibliotēkas darbinieki piedāvā iepazīstināt gan skolēnus, gan pedagogus ar to, kas pieejams bibliotēkā 
un var noderēt jums darbā un mācībās. Par interesējošo nodarbību tēmu, vēlamo laiku un citām 
detaļām vienosimies: 

o bibliotēkā uz vietas, 
o pa e-pastu: info@biblioteka.cesis.lv  
o pa tālruņiem: 64122879 – pieaugušo apkalpošanas nodaļa; 64122605 – bērnu apkalpošanas 

nodaļa; 64123644 – administrācija 

E-prasmes 
• Bibliotēkas Elektroniskā kataloga izmantošanas iespējas un priekšrocības 

• Datu bāzes – Kur meklēt? Ko meklēt? Kā meklēt? 
Informācija par to saturu, pieejamību un izmantošanu. 

Bibliotekārās un literārās stundas 
• Literārās stundas, kas veltītas konkrētam autoram, žanram u.c. (pēc pieprasījuma) 

• Informatīvās stundas 
Apskati par jaunākajām grāmatām noteiktām vecuma grupām (pēc pieprasījuma) 

• Iepazīšanās ar bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumu un novadnieku 
datu bāzi 
Kas ir novadnieks? Kāda informācija pieejama novadpētniecības lasītavā? 

Filmas 
• Dokumentāli filmu fragmenti par Cēsīm 1930.–1975.g.  

(kopijas no Valsts kinofotofonodokumentu arhīva) 

• Dokumentālās filmas “Aizliegtā zona” ( 1975.g.) un “Aiz žoga”  (2010.g.) – par 
pusaudžiem Cēsu Audzināšanās iestādē nepilngadīgajiem. Rakstnieka Andreja Dripes  
grāmatu, kas veltītas kolonijas tēmai, apskats  

Unikālā miniatūrgrāmatu kolekcija mūsu bibliotēkā 
• Saistošs stāstījums par kolekciju ar pārbaudes uzdevumiem  

Ekskursija bibliotēkā 
• Ēkas iepazīšana no pagrabstāva līdz jumtam 

Vēstures faktu izklāsts par 19. gadsimta beigās celto namu. Bibliotēkas darbība un 
piedāvājums lietotājiem 

 



Tuvākie uzdevumi 

 Izveidot lasītāju klubiņu bērniem
 Sadarbībā ar Cēsu jauniešu domi – vairāk 

pasākumu jauniešiem bibliotēkā
 Kanisterapija bibliotēkā
 Bibliotēkas mājas lapā pabeigt 

novadpētniecības sadaļas atjaunošanu
 Gatavoties bibliotēkas 100 - gadei  

(2019.gads)



Nākotnes lielais mērķis

… piebūve ar konferenču zāli



situācija

Situācija – Raiņa ielas kopskatsCCB



savienojums

CCB Abu ēku savienojuma koncepcija



Ko ieteiktu tiem,
kuriem viss vēl priekšā

 Ļoti rūpīgi un detalizēti izsvērt, kādu vēlas redzēt 
bibliotēku – pirms projekta apstiprināšanas

 Strādāt ciešā sadarbībā ar arhitektu, būvnieku un 
pašvaldību, piedalīties visās būvsapulcēs

 Izmantot dizainera pakalpojumu
 Pārdomāti izvēlēties grīdas klājumu un mēbeles
 Paredzēt ( prasīt)  papildus finansējumu dažādām 

vajadzībām ( jauni trauki, jauns apkopēju darba 
aprīkojums, zīdaiņu pārtinamais galds, spēles utt.)

 Nekautrēties lūgt padomu kolēģiem



Mēs ļoti daudz mācāmies no jums, kolēģi!
Paldies par sadarbību!
Lai ieceres piepildās!

Paldies par uzmanību!

Latvijas akadēmisko un publisko bibliotēku direktoru 
rudens sanāksme 29.11.2016.
Prezentāciju sagatavoja
N.Krama
Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore
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