
                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ĒSU 
Centrālās bibliotēkas atskaite 

par darbu 2016.gadā 



Cēsu Centrālās bibliotēkas atskaite par darbu 2016.gadā  
_______________________________________________________________________________________________________________________

_ 

2 

 

 

 

 

SATURS 

1. Cēsu reģiona, novada un bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 4. lpp. 

 1.1 Īss situācijas raksturojums 4. lpp. 

 1.2. Ārējie apkalpošanas punkti reģionā 5. lpp. 

 1.3. Prioritātes atskaites periodā 5. lpp. 

 1.4 Izmaiņas bibliotēku darbībā 6. lpp. 

 1.5. Bibliotēku akreditācija 6. lpp. 

2. Finansiālais nodrošinājums 6. lpp. 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa nodrošinājums reģionā 8. lpp. 

    3.1. Veiktās telpu un ēku rekonstrukcijas un remontdarbi 8. lpp. 

 3.2.  Plānotās telpu un ēku rekonstrukcijas un remontdarbi 8. lpp. 

 3.3. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 8. lpp. 

 3.4 Iekārtas un aprīkojums 8. lpp. 

4. Personāls 9. lpp. 

 4.1. Statistikas dati 9. lpp. 

 4.2. Finansējums personāla attīstībai 10. lpp. 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 11. lpp. 

 5.1. Statistikas dati 11. lpp. 

 5.2. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 13. lpp. 

 5.3. SBA 15. lpp. 

6. Krājums 15. lpp. 

 6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 15. lpp. 

 6.2. Krājuma komplektēšanas politikas un prioritātes 2016.gadā 16. lpp. 

 6.3.  Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 16. lpp. 

 6.4. Rekataloģizācija 17. lpp. 

 6.5. Krājuma pārbaude 19. lpp. 

 6.6. Krājuma rādītāji 19. lpp. 

 6.7. Datubāzes 19. lpp. 

 6.8. Darbs ar parādniekiem 20. lpp. 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 20. lpp. 

 7.1. Darbs ar bērniem Cēsu reģionā kopumā 20. lpp. 

 7.2. Bērnu un jauniešu bibliotekārā apkalpošana CB Bērnu apkalpo-

šanas nodaļā 
23. lpp. 

 7.3. Krājuma veidošana un papildināšana 23. lpp. 

 7.4. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un 

iemaņu attīstīšana 
24. lpp. 

 7.5. Pasākumi dažādām vecuma grupām 25. lpp. 

 7.6. Ģimenes iesaistīšana lasīšanas veicināšanā 30. lpp. 



Cēsu Centrālās bibliotēkas atskaite par darbu 2016.gadā  
_______________________________________________________________________________________________________________________

_ 

3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 7.7. Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte 31. lpp. 

 7.8. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 31. lpp. 

 7.9. Problēmas un to iespējamie risināšanas veidi 31. lpp. 

8. Novadpētniecība 32. lpp. 

 8.1. Galvenie uzdevumi 32. lpp. 

 8.2. Novadpētniecības lasītavas krājums 32. lpp. 

 8.3. Lasītavas apmeklējums un izsniegums 33. lpp. 

 8.4. Novadpētniecības darbs 35. lpp. 

 8.5. Galvenie secinājumi un darba uzdevumi 2017.gadam 36. lpp. 

9. Projekti 38. lpp. 

10. Publicitāte 41. lpp. 

 10.1 Bibliotēkas tēla veidošana 41. lpp. 

 10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī 41. lpp. 

 10.3. Pasākumi bibliotēkā 47. lpp. 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 49. lpp. 

 11.1. Sadarbība ar pašvaldībām un pašvaldību institūcijām 49. lpp. 

 11.2. Sadarbības partneri 49. lpp. 

 11.3. Citi sadarbības partneri 50. lpp. 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 54. lpp. 

 12.1. Semināri 54. lpp. 

 12.2. Pieredzes braucieni 54. lpp. 

 12.3. Konkursi 55. lpp. 

 12.4. Izglītības iestāžu bibliotēku pārraudzība 55. lpp. 

 Pielikumā Nr. 1 56. lpp. 

 Cēsu Centrālās bibliotēkas sadarbības piedāvājums skolām   

 Pielikumā Nr. 2 57. lpp. 

 Jaunums bibliotēkas novadpētniecības krājumā   

 Pielikumā Nr.3 60. lpp. 

 Novadpētniecības konkursa „Laikmeta liecība – E -novadpētniecība”  

nolikums 

  



Cēsu Centrālās bibliotēkas atskaite par darbu 2016.gadā  
_______________________________________________________________________________________________________________________

_ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Īss situācijas raksturojums 
 
Cēsu  Centrālā  bibliotēka (turpmāk  CB) ir  Cēsu novada pašvaldības iestāde, kas veic 

novada un reģiona galvenās publiskās bibliotēkas funkcijas. 

 

Apkalpošanas reģions 

Bibliotēka ir metodiskais un konsultatīvais centrs 8 novadu 61 bibliotēkām :  

29 publiskajām un 32 izglītības iestāžu bibliotēkām. 

 2016. gadā tika atkārtoti noslēgti sadarbības līgumi ar 7 novadu - Amatas, Jaunpiebal-

gas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas pašvaldībām. Bibliotekāro pakal-

pojumu nodrošinājums un esošais bibliotēku tīkls reģionā visumā ir apmierinošs. 

 

Informācija par Cēsu novada bibliotēkām 

 
 

Cēsu novada teritorijā  ir 1 pilsēta un 1 pagasts : 

 Cēsu pilsēta ( iedz. skaits – 17 170 ) 

 Vaives pagasts  (iedz. skaits – 1547) 

Kopā iedzīvotāju skaits novadā – 18 717 
 
Cēsu novadā pavisam ir 14 bibliotēkas: 

3  publiskās bibliotēkas: 

 Cēsu Centrālā bibliotēka 

 Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka 

 Vaives pagasta Rāmuļu bibliotēka 

 

       Abas Vaives pagasta bibliotēkas darbojas kā patstāvīgas bibliotēkas, tās ir reģistrētas 
Bibliotēku reģistrā, taču tās ir arī kā  CB struktūrvienības, to budžets ir nodalīts, taču to 
amatu vienības iekļautas CB   amatu vienības  vienību sarakstā. Abu bibliotēku darbinieces 
ir CB padotībā. 
        Vispārizglītojošo un profesionālo skolu bibliotēkas ir savu izglītības iestāžu padotībā, 
taču CB tām ir metodiski konsultatīvais centrs. 
 
 
 

1. Cēsu reģiona, novada un bibliotēku darbības  

vispārīgs raksturojums 
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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 bib-

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

bibliotēkām notiek. 

1.2. Ārējie apkalpošanas punkti reģionā 

Reģionā darbojas 7 nestacionārie lasītāju apkalpošanas punkti: Cēsu pansionātā, Pārgau-

jas novada Stalbes pagasta Rozulā un Raiskuma pagasta Kūdumā, Amatas novada Skujenes 

pagasta Sērmūkšos, Raunas novada Drustu pagasta Gatartas pansionātā, Priekuļu novada Ve-

selavas pagasta bērnudārzā un medpunktā . 

 1.3. Prioritātes atskaites periodā 
 

 Pilnveidot CB pakalpojumu piedāvājumu iedzīvotājiem , īpašu uzmanību pievēršot dar-

bam ar bērniem un jauniešiem, radošo darbnīcu darbam, iedzīvotāju apmācībām u.c. ak-

tivitātēm; 
 

 Papildināt CB grāmatu krājumu ar augstskolu studentiem nepieciešamo mācību literatū-

ru, vadoties pēc mācību programmām un pieprasījuma; 
 

 Novembrī Cēsīs organizēt Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas Vidzemes 

skolu un bērnu bibliotēku darbinieku konferenci; 
 

 

 Turpināt organizēt bibliotēkā un nodrošināt iespēju bibliotēku speciālistiem apmeklēt 

citu organizāciju  profesionālās tālākizglītības pilnveidošanas pasākumus;  
 

 Turpināt organizēt profesionālās pieredzes pasākumus reģiona bibliotēku darbiniekiem, 

apmeklējot citu novadu un valstu bibliotēkas, uzņemot viesus no citām bibliotēkām savā 

bibliotēkā; 
 

 

 Pilnveidot CB mājas lapā www.biblioteka.lv novadpētniecības sadaļu; 
 

http://www.biblioteka.lv/
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 Īpašu uzmanību veltīt novadpētniecības darbam reģiona bibliotēkās, organizējot apmā-

cības bibliotēku speciālistiem par tēmu – novadpētniecības datu ievadīšana Cēsu reģi-

ona novadpētniecības datu bāzē; 
 

 

 Uzsākt Cēsīs jaunu pakalpojumu cilvēkiem, kuri nevar nokļūt līdz bibliotēkai – iedzīvotā-

ju apkalpošana mājās. 

 

Ir veikts! 
 

 1.4. Izmaiņas bibliotēku darbībā 
 

2015. gada decembrī pēc vairāku gadu pārtraukuma jaunās telpās  darbību atsāka Amatas no-

vada Ieriķu bibliotēka. 
 
 

1.5. Bibliotēku akreditācija 

Cēsu CB kā Reģiona Galvenā bibliotēka akreditēta 3 reizes: 

 2006. gada janvārī  

 2011. gada aprīlī 

 2016. gada aprīlī 

 

Reģiona pašvaldību publiskās bibliotēkas kā vietējas nozīmes bibliotēkas akreditētas 
 2  reizes:  

 2006. -  2007. gadā  
 2014. gadā  

 
2014. gadā neakreditēta palika Amatas novada Ieriķu bibliotēka, jo tajā laikā bibliotēka piln-
vērtīgi nefunkcionēja telpu trūkuma dēļ. Bibliotēka atsāka savu darbību 2015. gada decembrī 
jaunās telpās. 
 

 
 

 

 

 

 Reģiona bibliotēkās kopā - ienākumi 

 2015 2016 + vai - 

Kopā (EUR) 780145 809643 + 29498 

Pašvaldību finansējums 759217 796715 + 37498 

Citi ieņēmumi: 20925 12928 - 7997 

t.sk. maksas pakalpojumi 9658 4252 - 5406 

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi 700 - - 700 

t.sk. VKKF finansējums 990 935 - 55 

t.sk. citi piešķīrumi un ienākumi 7342 7741 + 399 

  

 

 

 

2.Finansiālais nodrošinājums 
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 Reģiona bibliotēkās kopā - izdevumi 

 2015 2016 + vai - 
Izdevumi kopā (EUR) 801714 826173 + 24459 

Darbinieku atalgojums (bruto) 425334 425378 + 44 
Krājuma komplektēšana 82629 87003 + 4374 

 

 
 Pagastu  bibliotēkās – ienākumi 

 

 2015. 2016. + vai  - 
Kopā (EUR) 451237 466534 + 15297 
Pašvaldības finansējums 447134 464513 + 17379 
Citi ieņēmumi: 4100 2021 - 2079 
t. sk. maksas pakalpojumi 1605 1468 - 137 
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi - -  
t. sk. VKKF finansējums 260 390 + 130 
t. sk. citi piešķīrumi un ienākumi 2238 163 - 2075 

 

 
 Pagastu bibliotēkās -  izdevumi 

 

 2015. 2016. + vai - 
Izdevumi kopā (EUR) 452142 478620 + 26478 
Darbinieku atalgojums (bruto) 218282 234606 +16324 
Krājuma komplektēšana 60051 64029 +3978 

 

Pagastu bibliotēkās pieaudzis finansiālais nodrošinājums. 

Darbinieku algas vidēji  palielinājušās par 7,4 %. 

Krājuma komplektēšanai izdevumi palielinājušies par 6,6%. 

 
 

 

 Cēsu CB - ienākumi 

 2015. 2016. + vai - 
Kopā (EUR) 328908 343109 + 14201 

Pašvaldību finansējums 312083 332202 + 20119 
Citi ieņēmumi: 16825 10907 - 5918 
t.sk. maksas pakalpojumi 8053 2784 - 5269 
t.sk. ziedojumi un dāvinājumi 700 - - 700 
t.sk. VKKF finansējums 730 545 - 185 
t.sk. citi piešķīrumi un ienākumi 7342 7578 + 236 

 
 Cēsu CB - izdevumi 

 2015. 2016. + vai - 

Izdevumi kopā (EUR) 
349572 
(no tiem 3935- kapitālie 
izdevumi) 

347553 
- 2019 

Darbinieku atalgojums (bruto) 185393 190772 + 5379 
Krājuma komplektēšana 15899 22974 + 7075 
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CB 2016. gada izdevumu sadaļā mīnusu sastāda 2015. gada kapitālie izdevumi, kas 2016. gadā 

nav bijuši nepieciešami.  

Bibliotēkas budžets vērtējams kā apmierinošs. 
 

 
 

 

 

 

 
 

3.1.Veiktās telpu un ēku rekonstrukcijas un remontdarbi 
 

2016. gadā pagastu bibliotēkās nav veikti bibliotēku telpu remonti, jo lielākā daļa bibliotēku 

izremontētas, gatavojoties bibliotēku akreditācijai 2014. gadā. 
2016. gadā Vecpiebalgas novada Kaives pagasta bibliotēkai nomainīti grāmatu plaukti krāju-

mam. 

 

3.2. Plānotās telpu un ēku rekonstrukcijas un remontdarbi 
 

Plānots kosmētiskais remonts Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagasta bibliotēkā. 
 

3.3.Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 
 

2017. gadā plānots Pārgaujas novada Raiskuma pagasta bibliotēku un Priekuļu novada Mār-

snēnu pagasta bibliotēku pārcelt uz citām plašākām telpām. 

 
3.4.Iekārtas un aprīkojums 
 
 

 Reģiona bibliotēkās kopā 
 

 Darbiniekiem 
(skaits) 

Lietotājiem 
(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 
apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 63 209 dažādi  
Plānie klienti     
Multifunkcionālās  
iekārtas 

50 (koplietošanas) dažādi  

Printeri 11 31 dažādi 

Printeri pagastu 
bibliotēkās lielā-
koties ir gan dar-
biniekiem, gan 
lietotājiem 

Kopēšanas  
iekārtas 

13 ( koplietošanas) dažādi  

Skeneri (neskaitot svītr-
kodu) 

17  dažādi  

Citas iekārtas 5  labs planšetdatori 

 
Pagastu bibliotēkās datori, skeneri un multifunkcionālās iekārtas, ar katru gadu noveco un ir 

nepieciešamība iegādāties jaunu aprīkojumu. 2016. gadā jauni datori iegādāti Amatas novada 

un Cēsu novada bibliotēkās, pašvaldībām piedaloties ES ERAF projektā “Publisko interneta 

pieejas punktu attīstība”.  
 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums reģionā 
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 Cēsu CB   
 

 Darbiniekiem 
(skaits) 

Lietotājiem 
(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 
apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 24 53 labs t.sk.  
20 portatīvie 

Plānie klienti     
Multifunkcionālās iekārtas 5  (koplietošanas) labs  
Printeri 11  labs  
Kopēšanas iekārtas 1 ( koplietošanas) labs  
Skeneri (neskaitot svītrko-
du) 

5  labs  

Citas iekārtas  5 labs planšetdatori 

 
 Katru gadu bibliotēkas budžetā paredz finansējumu datortehnikas remontam vai jaunas 

tehnikas  iegādei nepieciešamības gadījumā. 

 

 

 

 

 
 4.1. Statistikas dati 

 

 Cēsu CB 

 

 
Pavisam 

 
Nepilnas 
slodzes 
darbi-
nieku 
skaits 

 

No tiem 

strādā 
pusslodzē 

strādā 
cetutdaļ- 
slodzē 

strādā citā 
slodzē 

A 1 2 3 4 5 

Darbinieku kopskaits 24 1 1   

t.sk. 
bibliotekārie darbinieki 

16    
 

no tiem ar bibliotekāro izglītību 13    
 

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) 4     

ar profesionālo vidējo izglītību 3     

no tiem ar izglītību citās jomās 3     

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 1     

no tiem ar vispārējo vidējo izglītību       

no tiem zinātņu doktori      
pārējie darbinieki 8 1 1   

no kopējā bibliotekāro darbinieku skaita sievietes 15     

no kopējā bibliotekāro darbinieku skaita studenti      

 

 

4. Personāls 
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 Reģiona bibliotēku darbinieki kopā 

 

  
Pavisam 

 
Nepilnas 
slodzes 

darbinieku 
skaits 

 
No tiem 

strādā 
pusslodzē 

strādā  
ceturtdaļ- 

slodzē 

strādā citā 
slodzē 

A 1 2 3 4 5 
Darbinieku kopskaits 64 8 4  4 

t.sk. 
bibliotekārie darbinieki 

54 6 3  3 

no tiem ar bibliotekāro izglītību 21   
  

t.sk. 
ar maģistra grādu 

1     

ar bakalaura grādu 6     
ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb ko-
ledžas izglītību 

3     

ar augstāko izglītību  (līdz 1993.g) 9     
ar profesionālo vidējo izglītību 6     

no tiem ar izglītību citās jomās 26 5 4  1 
t.sk. 
ar maģistra grādu 

3     

ar bakalaura grādu 6 2 2   
ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb ko-
ledžas izglītību   

5     

ar  augstāko izglītību (līdz 1993.g.) 7 1   1 

ar profesionālo vidējo izglītību 15 4 3  1 
no tiem ar vispārējo vidējo izglītību  5     
no tiem zinātņu doktori      

pārējie darbinieki 10 2 1  1 
no kopējā bibliotekāro darbinieku skaita sievie-
tes 

53 6 3  3 

no kopējā bibliotekāro darbinieku skaita studen-
ti 

     

 

 
 

4.2.Finansējums personāla attīstībai 
 

Lielākoties novadu pašvaldības piešķir pietiekamu finansējumu bibliotēku darbiniekiem 

profesionālās pilnveides pasākumiem. 

Finansējums personāla attīstībai atskaites periodā kopā pagastu bibliotēkās izlietots – 

5064 EUR profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucienam, kursiem. Pagastu 

bibliotēkām piešķirtais finansējums atkarīgs no tā, cik paši bibliotekāri prot plānot savu 

profesionālo izaugsmi un to paredzēt bibliotēkas budžetā. 

 

 

 

 



Cēsu Centrālās bibliotēkas atskaite par darbu 2016.gadā  
_______________________________________________________________________________________________________________________

_ 

11 

 

 

 
 

  

 
5.1. Statistikas dati 

  

 Reģiona bibliotēkās kopā – pamatrādītāji 
 

 
 

2015. 
 

2016. + vai - 
% salīdzinot 
ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 13613 14227 + 614 + 4,5 
t. sk. bērni līdz 18 4520 4688 + 168 + 3.7 

Fiziskais apmeklējums 
180436 172578 - 785

8 
- 4.4 

t. sk. bērni līdz 18 
51751 50657 - 109

4 
- 2.1 

Virtuālais apmeklējums                                  
(bez CB kopkataloga) 

96260 
(iesk. pagastu 
b-ķu katalogu 
apmeklējumus) 

77802   

Sociālo tīklu apmeklējums                    
(skatījumi) 

194977 205490 + 203541 + 5.4 

Izsniegums kopā 303144 307122 + 3978 + 1.3 
t. sk. grāmatas 180042 183769 + 3727 + 2 

t. sk. periodiskie izdevumi 
113823 110521 - 330

2 
- 2.9 

t. sk. bērniem (līdz 18) 
46235 43756 - 247

9 
- 54 

Lietotāji % no iedz. skaita apkal-
pes zonā 

26.7 28.2 + 1.5  

Iedzīvotāju skaits 51070 50363 - 707 - 1.4 
 
 

 Pagastu bibliotēkās -  pamatrādītāji 
 

  

2015. 
 

2016. 
 

+ vai - 
% salīdzinot 
ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 8326 8505 + 179 + 2.1 
t. sk. bērni 2686 2692 + 6 + 0.2 
Fiziskais apmeklējums 121804 106447 - 153

57 
- 12.6 

t. sk. bērni (līdz 18 g.) 36287 31720 - 456
7 

- 12.6 

Virtuālais apmeklējums 63059 
(t.sk. kataloga 
apmeklējums) 

27355 
( bez katalo-
ga apmeklē-
juma) 

  

Sociālo tīklu apmeklējums 
(skatījumi) 

371 5486 + 5152 + 1478 

Izsniegums kopā 164339 157362 - 697
7 

- 4.2 

t. sk. grāmatas 88289 84169 - 412 -  4.6 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
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0 
t. sk. periodiskie izdevumi 74321 71767 - 255

4 
- 3.4 

t. sk. bērniem (līdz 18 g.) 21354 16281 - 507
3 

- 23.7 

Lietotāji % no iedz. skaita 
apkalpes zonā 

24.4 25.3 + 0.9  

Iedzīvotāju skaits 34130 33622 - 508 - 1.5 
 

 Pagastu bibliotēkās apmeklējuma samazinājums skaidrojams ar iedzīvotāju skaita re-

ālo samazināšanos. Liels darbs pagastu bibliotēkās  tiek ieguldīts datorprasmju apmācībā 

lietotājiem. Bibliotēkas ir tā vieta, kur nāk aizpildīt VID deklarācijas, maksāt par patērēto  

elektroenerģiju un veikt citus maksājumus, kā arī izmanto datorus, lai internetā sazinātos 

ar radiniekiem ārzemēs. 

Pagastu bibliotēkās 2016. gadā organizēti 288 tematiskie pasākumi pieaugušajiem. 
Pasākumu tematika daudzveidīga. Tiek rīkotas radošās darbnīcas, tikšanās ar rakstnie-

kiem, novada ievērojamiem cilvēkiem  
 

  CB – pamatrādītāji 
 

  

2015. 
 

2016. + vai - 
% salīdzinot 
ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 5287 5722 + 435 + 8.2 

t. sk. bērni līdz 18 1834 1996 + 162 + 8.8 

Fiziskais apmeklējums 58632 66131 + 7499 + 12.8 

t. sk. bērni līdz 18 15464 18937 + 3473 + 22.4 

Virtuālais apmeklējums 
(bez kopkalatloga) 

33201 50447 + 17246 + 51.9 

Sociālo tīklu apmeklē-
jums (skatījumi) 

194606 200004 + 5398 + 2.7 

Izsniegums kopā 138805 149760 + 10955 + 7.9 

t. sk. grāmatas 91753 99600 + 7847 + 8.5 

t. sk. periodiskie izde-
vumi 

39502 38754 - 748 - 1.9 

t. sk. bērniem 24881 27475 + 2594 + 10.4 

Lietotāji % no iedz. 
skaita apkalpes zonā 

31.2 34.1 + 2.9  

Iedzīvotāju skaits 16940 16741 - 199 - 1.2 
 
 

Vidējais dienas bibliotēkas apmeklējums 2016. gadā (fiziskais):  227 
 

 

 

 Kā jau pēc tabulas redzams – Cēsu CB pamatrādītāji joprojām ir ar + zīmi, kaut paši bijām 

prognozējuši kritumu, jo iepriekšējais, 2015. gads, bija pirmais gads pēc renovētās bibliotēkas 

atvēršanas. Tomēr mūsu prognozes nepiepildījās, bibliotēkas lietotāju skaits joprojām pieaug. 

Tas priecē, jo tas nozīmē, ka bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums atbilst iedzīvotāju vajadzī-

bām. 
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               2016. gadā klāt nācis jauns pakalpojums – grāmatu piegāde  mājās cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem. Jāsaka, ka pieprasījums pēc šī pakalpojuma nav liels – vidēji 6 cilvēki 

gadā. 

Bibliotēka joprojām turpina organizēt un vadīt iedzīvotājiem apmācības “Interneta ABC”. Sa-

karā ar to, ka iedzīvotājiem nākas un nāksies daudzas sociālās lietas kārtot tikai interneta vi-

dē, cilvēki, kuriem līdz šim nebija datorlietošanas prasmes nepieciešamas, nu ir spiesti tās ap-

gūt, tāpēc bibliotēkas apmācību apmeklētāju skaits nesarūk – tas joprojām ir liels.  

Aizvadītajā gadā bibliotēkā kursus apmeklējuši 32 cilvēki. Ik dienu tiek sniegtas individuālās 
konsultācijas interneta lietošanā, taču tās netiek uzskaitītas. 
 

Bibliotēka pilsētā darbojas  arī kā Cēsu Tūrisma Informācijas Centra informācijas (TIC) 

punktu. Bibliotēkas darbinieki informē pilsētas viesus par tiem interesējošiem apskates 

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

apkārtnes tūrisma objektiem. 

 
 

5.2. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  
 

 2016. gadā BIS ALISE strādā 57 bibliotēkas no tām 28 skolu un 29 publiskās. Pavisam 

Cēsu reģionā ir 34 skolu bibliotēkas. No 34 skolu bibliotēkām sistēmā strādā 28 bibli-

otēkas, t.i., 82.3 % no visām skolu bibliotēkām. 2017. gadā darbu uzsāks vēl viena skolu 

bibliotēka – Amatas novada Zaubes pamatskolas bibliotēka. 
 

 2016. gadā bibliotēka atvēra ārējās apkalpošanas punktu Briselē sadarbībā ar Briseles 

latviešu biedrību. Sākot ar 2016. gada septembri bibliotēka, kas atrodas Latvijas Pastā-

vīgā pārstāvniecībā ES (adrese: Avenue des Arts 23, 1000 Brisele), ir pieejama apmeklē-

tājiem pēc iepriekšēja pieraksta. Joprojām tiek papildināti bibliotēkas plaukti ar jaunām 

latviešu grāmatām gan pieaugušajiem, gan bērniem. Atbildīgie par bibliotēkas uzturēša-

nu ir Daina Grase un Viviāna Ozola. Grāmatas elektroniski var pasūtīt un  rezervēt Cēsu 

reģiona bibliotēku kopkatalogā: www.cesis.biblioteka.lv/Alise.   
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 Krājuma organizācijas nodaļas darbinieku veiktie darba procesi EK 

Darba process Skaits 

Izveidoti MARC ieraksti 1039 

Rediģēti MARC ieraksti 7713 

Izmaiņas EIG 3872 

Norakstīti eksemplāri 2578 

Importēti MARC ieraksti 1379 

Izveidoti autoritatīvie ieraksti 239 

Importēti autoritatīvie ieraksti 284 

Rediģēti autoritatīvie ieraksti 696 

Izveidotas anotācijas 3468 

Apstrādāti izdevumi 2012 
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5.3. SBA 
 

 SBA rādītāji - reģiona bibliotēkās kopā 
 

SBA 
 

2015. 
 

2016. + vai - 

No citām Latvijas bibliotēkām saņem-
to dokumentu skaits 

1001 1375 + 374 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

877 1558 +681 

 
 

 SBA rādītāji - pagastu bibliotēkās 
SBA 

 

2015. 
 

2016. + vai - 

No citām Latvijas bibliotēkām saņem-
to dokumentu skaits 

919 1295 + 376 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

450 1078 + 628 

 
 

 SBA rādītāji - CB  
SBA 

 

2015. 
 

2016. + vai - 

No citām Latvijas bibliotēkām saņem-
to dokumentu skaits 

82 80 - 2 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

427 480 + 53 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 
 

 2016. gada  Ce su CB kra juma komplekte s anas darbs tika veikts saskan a  ar pa rstra da to 

“Ce su Centra la s bibliote kas kra juma attī stī bas politiku 2016. -2020. gadam”. Specia listu darba 

grupa izstra da ja jauna s kra juma attī stī bas un komplekte s anas koncepciju na kamajam peri-

odam. Priorita tes taja  tika noteiktas, vadoties pe c Ce su CB attī stī bas pla na 2016. lī dz 2020. ga-

dam, daz a du lietota ju grupu informaciona laja m vajadzī ba m, ieprieks e ja s koncepcijas rezulta tu 

analī zes, ka  arī  citu bibliote ku pieredzes. Izstrādājot jauno krājuma komplektēšanas koncepci-

ju, tika pārskatīti un noteikti krājuma komplektēšanas politikas galvenie mērķi un uzdevumi, 

vadoties pēc Cēsu CB nolikuma, Cēsu novada attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, 

dažādo lietotāju grupu informacionālajām vajadzībām, lietotāju sastāva analīzes.  

Cēsu CB komplektēšanas politika balstīta uz to, ka Cēsu Centrālā bibliotēka ir univer-

sāla rakstura publiska bibliotēka ar daudzveidīgu lietotāju sastāvu, tāpēc komplektē universā-

lu krājumu, kas aptver visas zinātņu nozares. Krājuma attīstības dokumentā noteiktie kritēriji 

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

 

6. Krājums 
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Pagājušā gadā vislielākais pieprasījums bija pēc daiļliteratūras, kura arī tika nodroši-

nāta ikvienam lietotājam, tika daudz domāts par rindu mazināšanu uz konkrēto izdevumu. 

Lielākā daļa no pirktās literatūras gan latviešu, gan krievu valodā ir tulkotā daiļliteratūra – 

romāni un stāsti – detektīvi un romantiskā literatūra. Nemazinājās arī interese pēc mācību 

literatūras – studijām, (juridiskā literatūra, politika, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija, peda-

goģijas vēsture, kultūras vēsture, ekoloģija, menedžments, mārketings), vidējo un vidējo spe-

ciālo mācību iestāžu audzēkņiem (visdažādākās tēmas dažādu projektu sagatavošanai, no-

vadpētniecība, vēsture, dabas zinātnes) kā arī pašizglītībai (astroloģiju, dārzkopību, kulināriju, 

remonta un celtniecības darbiem).  

 

6.2.Krājuma komplektēšanas un organizācijas politikas prioritātes 2016. gadā 
 

Cēsu CB 2016. gadā krājuma organizācijas prioritātes bija: 

1. ārējā apkalpošanas punkta Briselē atvēršana; 

2. krājuma kvalitatīva veidošana atbilstoši sabiedrības vajadzībām, lasītāju pieprasī-

jumam un saturīga brīvā laika izmantošanai; 

3. plānveidīga un racionāla pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu izmantošana in-

formācijas resursu iegādē; 

4. savlaicīga, kvalificēta un ātra informācijas sniegšana par jaunieguvumiem elektro-

niskajā katalogā; 

5. metodiskā un praktiskā palīdzība skolu bibliotekāriem darbā ar reģionālo elektro-

nisko kopkatalogu; 

6. inventarizāciju veikšana publiskajās un skolu bibliotēkās. 

 
6.3.Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 
 CB 
 

 2014. 2015. 2016. 

Finansējums krājuma komplektēšanai 13267 14603 20073 
t. sk. pašvaldības finansējums 14937 15899 22974 
grāmatām 11018 12033 14406 
t. sk. bērnu grāmatām 2393 3759 4172 
periodiskajiem izdevumiem 3919 3866 3825 
Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes     
zonā (pašvaldības finansējums) 

0,89 0,95 1.37 

 

Pateicoties stabilajam un pieaugošajam pašvaldības finansējumam, dāvinājumiem un 

projektos iegūtajiem izdevumiem kopīgais jaunieguvumu eksemplāru skaits ar katru gadu 

pieaug. Pastiprinoties lietotāju pieprasījumam un saskaņā ar Bibliotēkas krājuma komplektē-

šanas politiku, pēdējos gados tiek pirkti audiovizuālie dokumenti un spēles gan pieauguša-

jiem, gan bērniem.  

Cēsu Centrālās bibliotēkas krājums 2016. gadā tika papildināts ar 4001 jauniem 

izdevumiem, no kuriem 2542 bija grāmatas, 1416 seriālizdevumi, 10 audiovizuālie izdevumi, 

9 nošu dokumenti, 1 attēlizdevums, 2 rokraksti, 9 nepublicētie dokumenti, 12 spēles. 
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Kopā komplektēšanai 2016. gadā izlietoti 23855.19 eiro, tajā skaitā 3781.68 eiro preses izde-

vumu abonēšanai. 

 Cēsu CB piešķirtie finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai atbilst LR Ministru kabine-

ta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem 

un sastādīja 1.42 eiro uz vienu pilsētas iedzīvotāju un 4.16 eiro uz vienu bibliotēkas lietotāju. 

 

Krājuma komplektēšanai izmantotie līdzekļi  
 

Piegādes avots Skaits Summa 
Cēsu novada pašvaldības līdzekļi grāmatu iegādei 1550 14406.45 
Dāvinājumi 406 1360.97 
Bezatlīdzības kārtā nodotas 208 2285.75 
Atvietotas 424 2020.34 

KOPĀ 2588 20073.51 
   

Periodiskie izdevumi 1416 3781.68 
KOPĀ grāmatas  ar periodiskajiem izdevumiem 4001 23855.19 

 

Turpinājās iepriekšējos gados piedalīšanās Bērnu lasīšanas veicināšanas programmā 

„Bērnu žūrija”. 2016. gadā liela uzmanība tika veltīta jaunieguvumu iegādē bērniem līdz 18 

gadiem. Jaunieguvumi bērniem un jauniešiem no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem tika ie-

gādāti kopvērtībā 3890,91 euro (27%). Iepērkot jaunas grāmatas, tika ievērotas bērnu intere-

ses un iegādātas piedzīvojumu literatūra, grāmatas brīvā laika pavadīšanai, eksperimentu 

veikšanai, detektīvi un mīlestības romāni pusaudžiem, bet mazuļiem vizuāli spilgtas atraktī-

vās grāmatas ar ”noslēpumiem”, skaņām. Iegādājoties grāmatas bērniem tika ievērota izde-

vuma kvalitāte: saturs, ilustrācijas, iesējums u.c. 

Pārskata periodā norakstīts 2221 eksemplārs par 2827,97 eiro. 

 

6.4. Rekataloģizācija  
 

 No kopējā novadu publisko bibliotēku krājuma elektroniskajā kopkatalogā atspoguļoti 

100 % eksemplāru. Visās publiskajās bibliotēkās rekataloģizācijas process ir veiksmīgi pa-

beigts un uzsākta automatizēta lietotāju apkalpošana. Visās novadu bibliotēkās tika veikts 

darbs pie krājuma attīrīšanas no novecojušās un mazlietotas literatūras.  

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

juma ievadīts ir 76,1 % eksemplāru. 19 skolu bibliotēkas rekataloģizāciju ir pabeigušas un 

notiek automatizēta lasītāju apkalpošana.  

2016. gadā tika likvidēta Amatas novada Sērmūkšu pamatskola un tās krājums ar BIS Skolu 

ALISE nodots Skujenes pamatskolai. Skujenes pamatskola rekataloģizāciju uzsāks 2017.gadā, 

pievienojot sistēmā savu krājumu. 

No reģiona skolu bibliotēkām darbu BIS ALISĒ nav uzsākušas 6 bibliotēkas (Amatas novada 

Drabešu sākumskola, Amatas novada Spāres internātpamatskola, Amatas novada Zaubes pa-

matskolas bibliotēka, Raunas novada Drustu pamatskolas bibliotēka, Vecpiebalgas novada 
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Dzērbenes pamatskola, Vecpiebalgas novada Taurenes pamatskola). 2017.gadā darbu uzsāks 

Amatas novada Zaubes pamatskolas bibliotēka. 

 

Reģiona skolu bibliotēkās : 

Bibliotēkas 
Ali-
se 

Krājums 
Elektroniskais 

kopkatalogs 
% 

Amatas novada Amatas pamatskola + 4043 2273 45 
Amatas novada Drabešu internātpamatskolas bibliotēka  + 6795 6795 100 
Amatas novada Drabešu sākumskola - 3697   
Amatas novada Skujenes pamatskolas bibliotēka +  3780 3780 100 
Amatas novada Spāres internātpamatskola - 1972   
Amatas novada Nītaures vidusskolas bibliotēka  +  11027 3374 30,5 
Amatas novada Zaubes pamatskolas bibliotēka - 5060   
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas bibliotēka +  18265 2885 15,7 
Cēsu novada Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas bibliotēka + 10955 10955 100 
Cēsu novada Rāmuļu pamatskolas bibliotēka + 3535 3535 100 
Cēsu novada Cēsu 1. pamatskolas bibliotēka + 11107 11107 100 
Cēsu novada Cēsu 2. pamatskolas bibliotēka + 15075 15075 100 
Cēsu novada Cēsu pilsētas vidusskolas bibliotēka + 24690 24690 100 
Cēsu novada Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra bibliotēka + 11017 11017 100 
Cēsu Profesionālā vidusskola   + 7948 7948 100 
Cēsu novada Cēsu Valsts ģimnāzijas bibliotēka + 18368 18368 100 
Cēsu novada Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas bibliotēka + 27016 27016 100 
Cēsu novada Līvu pamatskolas bibliotēka + 5346 5346 100 
Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas vidusskolas bibliotēka + 11612 11612 100 
Līgatnes novada vidusskolas bibliotēka + 24515 1646 6,7 
Pārgaujas novada Stalbes vidusskolas struktūrvienība - Raiskuma pamatskolas 
bibliotēka 

+ 1405 
1405 

100 

Pārgaujas novada Raiskuma speciālās internātpamatskolas-rehabilitācijas centra 
bibliotēka 

+ 18494 
4734 

25,5 

Pārgaujas novada Stalbes vidusskolas bibliotēka + 4886 4886 100 
Pārgaujas novada Straupes pamatskolas bibliotēka  + 2642 2642 100 
Priekuļu novada Mārsnēnu pamatskolas bibliotēka + 3262 3262 100 
Priekuļu novada Liepas pamatskolas bibliotēka + 9123 5535 60,6 
Priekuļu novada Priekuļu vidusskolas bibliotēka  + 9359 9359 100 
Priekuļu tehnikuma bibliotēka + 24552 24552 100 
Raunas novada Drustu pamatskolas bibliotēka - 961   
Raunas novada Raunas vidusskolas bibliotēka + 11556 3718 32,1 
Vecpiebalgas novada Dzērbenes pamatskola - 8165   
Vecpiebalgas novada Inešu pamatskolas bibliotēka + 2897 961 33,1 
Vecpiebalgas novada Taurenes pamatskola - 9940   
Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas vidusskolas bibliotēka + 11052 8239 74,5 

KOPĀ:     311045         236715                76,1 
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6.5.Krājumu pārbaude  
 
Pārskata periodā Cēsu Centrālās bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta, 
jo tika veikta 2011. gadā. Kārtējā inventarizācija paredzēta 2021.gadā. 
Pārskata periodā tika veikta inventarizācija Amatas novada Sērmūkšu pamatskolā sakarā ar 
skolas slēgšanu un bibliotēkas krājuma nodošanu Amatas novada Skujenes pamatskolas bib-
liotēkai. 

 
6.6.Krājuma rādītāji  

 
         CB 

 2014. 2015. 2016. 

Jaunieguvumi 2936 7114 4001 

Grāmatas 1725 3687 2542 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 1118 687 514 

t. sk. bērniem 834 612 795 

Izslēgtie dokumenti 7328 4584 2221 

Krājuma kopskaits 63092 65622 67402 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,55 1,57  1,67 

Periodisko izdevumu apgrozība 5,39 6,73 5,88 

 
 

6.7. Datubāzes           

 

 Cēsu CB  tiešsaistes datu bāzes: 

 

 

 

 

 

 
 

Datubāzu izmantojums (KISC dati) 
 

Datubāze 2015. 2016. 
Letonika  258 

News  472 

 
 

 

Cēsu CB  veidotās datu bāzes: 
 

 Ce su reg iona pas valdī bu publisko un skolu bibliote ku elektroniskais  kopkatalogs 
 Ce su reg iona pas valdī bu publisko  bibliote ku Novadpētniecības datu bāze 
 Ce su reg iona pas valdī bu publisko  bibliote ku Novadnieku datu bāze 

 
 

 
 

 
 
 
 

 NEWS 
 LETONIKA 
 PASAKAS.net 
 NOZARE.lv 
 LATLEX 
 FILMAS.lv 
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 Krājuma un datubāzu popularizēšana 
Krājums 

 Reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs 
 Ikmēneša jauno grāmatu saraksti – mājas lapā un papīra formātā  
 Mēneša lasītāko grāmatu TOP pieaugušajiem un bērniem mājas lapā 
 Akcija “Aklais randiņš ar grāmatu”2 x gadā 
 Jauno grāmatu izstādes 1 x mēnesī 
 Tematiskās grāmatu izstādes 
 Tāfele “Lasītāj, kuru grāmatu tu iesaki izlasīt citiem? “, kur lasītāji raksta sa-

vus ieteikumus 
 Literārie pasākumi 

Datubāzes: 
 Bibliotēkā izvietota informācija par datubāzu lietošanas iespējām 
 Sagatavoti un izlikti izdales materiāli par pieejamajām datubāzēm 
 Individuālās konsultācijas 
 Informācija bibliotēkas mājas lapā 

 
 

6.8.Darbs ar parādniekiem 

 1X mēnesī tiek izsūtīti atgādinājumi uz e-pastiem no  IS Alise 

 Katra mēneša 1.piektdienā soda nauda no parādniekiem netiek iekasēta 

 Individuāli zvani parādniekiem 

 Kavējuma naudas neiekasēšanas akcijas Ziemassvētku un Lieldienu nedēļās 

 Atsevišķos gadījumos uz laiku tiek liegti bibliotēkas pakalpojumi 

 

 

 

 
 

 

 

Informāciju sagatavoja Inese Majore, 
Cēsu CB Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja 

 
7.1. Darbs ar bērniem Cēsu reģionā kopumā  

 

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

ku un tās Bērnu apkalpošanas nodaļu. Tas ir savstarpēji koordinēts darbs. Sniedzam konsulta-

tīvu un metodisku palīdzību 28 pagastu pašvaldību bibliotēkām un 32 izglītības iestāžu bibli-

otēkām. Reizi gadā kopā ar metodiskā darba vadītāju un citiem bibliotēkas speciālistiem ap-

meklējam pagastu pašvaldību publiskās un skolu bibliotēkas.  

2016. gadā notikuši 6 semināri pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem (viens no 

tiem izbraukuma seminārs) un 2 semināri skolu bibliotēku darbiniekiem. Tajos tika diskutēts 

arī par aktuālajiem jautājumiem darbā ar bērniem, par Rīgas semināros gūto pieredzi. 
 

Gan mūsu, gan pagastu bibliotēku darbinieki piedalījās LBB Vidzemes nodaļas saietā Lim-

bažu novadā. Lielu atsaucību un novērtējumu guva Bērnu apkalpošanas nodaļas organizētā 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
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Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 15.konference „Ceļš uz bibliotēku”, 

kurā piedalījās 70 dalībnieki (no mūsu reģiona 20 bibliotekāri). Dalībnieki atzina, ka lekcijas 

bijušas vērtīgas, it sevišķi par Biblioterapiju. Gūtas atsauksmes no pagastu bibliotēku darbi-

niekiem, kuri izteikuši interesi konferencē iegūtās idejas ieviest ikdienas darbā.  
 

2016. gadā pieredzes apmaiņas braucienā Čehijā bibliotēku darbinieki apmeklēja Karlovi 

Vari un Taboras pilsētas bibliotēkas. Darbinieki vērtē, ka bija interesanti redzēt, kā darbu ar 

bērniem organizē bibliotekāri citās valstīs. 
 

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

bērni ir devušies prom. Vairākos pagastos bibliotekāri atzinuši, ka bibliotēkas apmeklē salī-

dzinoši maz bērnu, jo bērnu vienkārši nav, vai arī nedaudzie mazie lasītāji mācās lielāko pa-

gastu, vai pilsētas skolās. Labi, ja bibliotēkai blakus ir skola vai bērnudārzs – tādā gadījumā 

mazie lasītāji ir tuvāk bibliotēkai un tā reizē ir arī papildus motivācija doties uz to. 2016.gada  

pagastu bibliote ka s lasī ta ji -be rni lī dz 18 gadu vecumam - ir vien 32% no kope ja  lasī ta ju skai-

ta. 

Tomēr – tiem mazajiem un lielajiem lasītājiem, kuri aizvien dzīvo pagastos, bibliotēka ir 

vajadzīga. Nenoliedzami pagastu bibliotēkas saskaras ar lielu izaicinājumu, kā piesaistīt eso-

šos un jaunus lasītājus grāmatu lasīšanai un pasākumu apmeklēšanai. 

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

 

Dzērbenes bibliotēka, Ieriķu bibliotēka, Līvu 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 organi-

zēšanā. 

Mārsnēnu bibliotēka: 

 iespēja izlasīt jaunākās grāmatas; 

 lasīt Bērnu žūrijā; 

 piedalīties Vidzemes zonas Patriotiskajā dzejas festivālā; 

 uzticēšanās bibliotekāram. 

   Zaubes bibliotēka: 

 Bibliotekārās un literārās stundas, kas veltītas konkrētam autoram vai žanram pēc 

pieprasījuma; 

 Informatīvās stundas; 

 Novadpētniecības stundas; 

2016.gada maijā tika veikta aptauja „Es un grāmata”, kurā tika saņemtas 42 anketas.                       

Tika noskaidrotas skolēnu domas par lasīšanu, kā uzlabot lasītprasmi, kas varētu viņus 

mudināt lasīt vairāk. 

    Vecpiebalgas pagasta bibliotēka: 

 Novada bibliotēkās (projekta ietvaros 2 reizes gadā) organizētie pasākumi – šogad 

bibliotēkās ciemojās rakstnieces Luīze Pastore un Signe Kvaskova. 

 Drustu bibliotēka: 
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 Bibliotēkas nedēļas ietvaros jau ceturto gadu notiek nakts pasākums – ballīte ar 

našķiem, spēlēm, rotaļām un nakšņošanu bibliotēkā. 

Ieriķu bibliotēka: 

 Lasītāji ir priecīgi, ka Ieriķos atkal ir bibliotēka. Sākotnēji bērni lasījuši maz, bet nu 

jau ir ieinteresēti gan nākt lasīt, gan apmeklēt pasākumus. Lielāko interesi raisījusi kopā ar 

Ģikšu bibliotēku organizētā tikšanās ar grāmatas “Latviešu ābece” autori Solvitu Lodiņu. 

Kaives bibliotēka: 

 Bibliotekāri iegulda lielu enerģiju darbā ar bērniem un pusaudžiem. Kaivē nav ne 

skola, ne bērnudārzs, arī iedzīvotāju maz. Bibliotekāre strādā ar lielu atdevi, pat, ja 

pasākumu apmeklē vien daži bērni un lasītāji to novērtē. Pārskata periodā noorga-

nizēti 16 pasākumi, sniegtas 27 uzziņas. No jauna iegādātas 63 grāmatas bērniem. 

     Skolēni ir īpaša auditorija, kas no bibliotekāra prasa pastiprinātu vērību un uzma-

nību. 

  

              Darbs ar skolēniem prasa daudz vairāk laika un lielākas psiholoģiskās zināšanas nekā 

darbs ar citiem bibliotēku apmeklētājiem. Katra vecuma grupa atšķiras gan pēc informācijas 

pieprasījuma, gan pēc attieksmes pret bibliotēku un lasīšanas kultūru. Bibliotēkās lielākoties 

atsaucību gūst grāmatu un literatūru popularizējoši pasākumi (Bibliotēku nedēļa, Bērnu žūri-

ja, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, Dzejas dienas). Pagastu bibliote ka s be rniem un jaunies iem 

noorganize ti 52% pasa kumi no kope ja  pasa kumu skaita. 

          No visiem jaunieguvumiem bērnu grāmatas sastāda 10% no kopējā iepirktā grāmatu 

skaita. Uz vienu lasītāju iegādātas 0,4 bērnu grāmatas. Tik nelielu jaunieguvumu skaitu iespē-

jams skaidrot gan ar finanšu līdzekļu nepietiekamību, gan ar salīdzinoši nelielo lasītāju – bēr-

nu – skaitu. 

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

teratūras grāmatu, žurnālu iegādei naudas ir maz. Līdz ar to viss atkarīgs no pašvaldību iespē-

jām, 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. 

 

Pagastu publisko bibliotēku darbinieku secinājumi: 

 Samazinās skolēnu skaits skolās, rezultātā sarūk apmeklējumu skaits un izsnie-

gums arī bibliotēkās.  

 Pēdējos gados vidējā vecuma bērniem un jauniešiem vērojams intereses zudums 

par grāmatām. Skolēni daudz laika pavada pie datoriem internetā piedāvātajām iz-

klaidēm. Arī informācija mācībām un pašizglītībai biežāk tiek meklēta internetā ne-

kā grāmatās. 

 Atsevišķiem pusaudžiem ir problēmas uzvedības normu ievērošanā, ir 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. 

 Tie bērni, kuri ir ieinteresēti dažādās aktivitātēs un jomās, ir noslogoti, un bibliotē-

kai grūti “iespraukties” šo skolēnu ikdienā. 
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7.2. Bērnu un jauniešu bibliotekārā apkalpošana  CB Bērnu apkalpošanas nodaļā 
 

 

 

 

 

 

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

skola, 2 ģimnāzijas, no kurām bērni, 7. klasi ieskaitot, lasa Centrālās bibliotēkas Bērnu apkal-

pošanas nodaļā. 8.-9.klasei ir iekārtots plaukts Pieaugušo apkalpošanas nodaļā. No pilsētas 

skolu 1. - 7.klašu 1367 skolēniem bērnu nodaļā lasa1084 audzēkņi –79%. 
 

               Kopējais lasītāju skaits Bērnu apkalpošanas nodaļā palielinājies par 161 lasītāju. Lie-

lākoties tie tomēr ir 8., 9. klašu skolēni, kuri atzīst par vienkāršāku un ierastāku sev vajadzīgo 

literatūru atrast mūsu nodaļā. Jaunie lasītāji ir arī studenti, kuru studijām nepieciešama bērnu 

literatūra. Analizējot nodaļas apmeklētāju paradumus, jāsaka, ka ir bērni, kuri gandrīz katru 

dienu te pavada brīvo laiku.  
 

              Priecē pirmsskolas vecuma bērni, kuri kopā mammām un tētiem nāk spēlēt spēles, 

skatīt grāmatiņas. Ir ģimenes, kuras laiku pa laikam te pavadījušas visu sestdienu.  

Palielinājies ir ne tikai apmeklētāju skaits, bet arī izsniegums ir audzis. Bērniem vēlme lasīt ir 

un priecē tas, ka tā pat palielinās. Tie bērni, kuri lasa daudz, gadā vidēji izlasa no 50 līdz 100 

grāmatām. To veicina arī iesaistīšanās Bērnu un jauniešu žūrijā. Jāsecina, ka lasīt bērniem pa-

tīk un padodas, bet lielākas grūtības sagādā uzrakstīt vērtējumu, izteikt savu domu uz papīra. 

Turklāt – bērni izvēlas rakstīt datorā, ne ar roku. Jāsecina arī tas, ka lasīt negrib tie, kuriem 

nav labas lasītprasmes. Šāds novērojums radies, organizējot ‘’Skaļās lasīšanas stundas’’. 
 

              Mūsu nodaļas rīcībā ir nodoti 5 planšetdatori. Mazajiem apmeklētājiem tā ir „medus-

maize”. Pašlaik gan darba kārtībā vairs ir tikai divi. Galda datorus izmanto daudz mazāk. Pie 

tiem vairāk apmeklētāju ir sestdienās, brīvlaikos un vasarā, piemēram, internātskolu bērni, kā 

arī tie, kuriem nav mājās savu datoru. Ir bērni, kuri uz bibliotēku atnāk, lai izdrukātu skolai 

rakstītos darbus. Priecājamies, ka daudziem bērniem patīk spēlēt galda spēles, bet ne visi pret 

tām izturas uzmanīgi (tiek salauzts, saplēsts, pazaudēti spēļu kauliņi).  

 
 

7.3. Krājuma veidošana un papildināšana 
 

Krājums nepārtraukti tiek papildināts ar jaunāko pieejamo literatūru atbilstoši lasītāju intere-

sēm un vajadzībām. Cēsīs ir trīs grāmatnīcas – SIA Latvijas grāmata, Jumava, Zvaigzne ABC. 

Grāmatas iegādājamies arī no izplatītājiem - SIA Virja. No viņiem var iegādāties visu izdevnie-

cību grāmatas, ir iespēja arī iepriekš pieteikt nepieciešamo literatūru. Finansējums grāmatu 

iegādei ir apmierinošs. Pērkam1 – 4 eksemplārus tās grāmatas, kas atbilst mūsu nodaļas pro-

filam.  

                    

 

 

 2015. 2016. +- 

Lasītāju skaits 1723 1885 162 
Apmeklētāju skaits 17 977 

t.sk.1400 ekskursiju  
apmeklētāji-skolēni 

19930 1953 

Izsniegums 21106 27253 6147 
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              Bērnu literatūras nodaļā atskaites pārskata laikā ir 616 jaunieguvumi. Tās visas 

ir grāmatas bērniem, no pirmsskolas vecuma līdz 7. klasei ieskaitot. Tās sastāda 32% no  CB 

kopējiem jaunieguvumiem. Bērnu apkalpošanas nodaļā iegādātas tikai 0,3 grāmatas uz vienu 

lasītāju. Iemesls – grāmatas jauniešiem (8.,9.klase) jau otro gadu komplektē Pieaugušo apkal-

pošanas nodaļa, bet tās lasa arī 6.,7.klašu skolēni. Vidējam vecumam domātās grāmatas tiek 

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

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

žēl mēdz būt, ka bērni, kuri aktīvi lasījuši, sasnieguši 5.,6. Klases vecumu, pārtrauc to darīt vai 

arī lasa jauniešiem domātās grāmatas. Cenšamies krājumu pēc iespējas atjaunot, papildināt un 

“atdzīvināt” arī ar dāvinājumiem. 

 

7.4. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu  

attīstīšana 
 

               Bērnu literatūras nodaļā ir 4 datori lietotājiem un 2 planšetes. Tiek izmantotas inter-

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

skaits, kuri izmantoja interneta vietnes –www.pasakas.net (to var redzēt arī no mājas datora), 

www.lasamkoks.lv (daļai bērnu diemžēl tas nešķiet interesants). 
 

             Nodaļas darbiniekiem regulāri ir jāpalīdz bērniem meklēt informāciju lokālajās un elek-

troniskajās datu bāzēs. Ir bērni, kuri lieliski ar visu tiek galā, bet mazākajiem ir jāpalīdz. Bibli-

otēkā internetu informācijas meklēšanai izmanto mazāk nekā iepriekšējos gados. Novērojam, 

ka bērni nelabprāt izmanto uzziņu fondu un preses klipus, jo tur jāmeklē, jābūt uzmanīgā-

kiem, jāprot atlasīt svarīgākais, bet bērni aizvien biežāk informāciju vēlas iegūt ātri, viegli un 

bez papildus piepūles. Ir gadījumi, kad vecāki nāk bērnu vietā meklēt materiālus projektiem. 

Arī viņiem vajag ātri un jau gatavu materiālu, taču iedziļināties un pētīt vēlas vien mazākā daļa 

bērnu un viņu vecāku. 
 

             Nodaļā 2016. gadā tika reģistrētas 57 sarežģītākas uzziņas. Salīdzinoši ar iepriekšējiem 

gadiem ir mazāks pieprasījums pēc šādas informācijas.  
 

             Bibliotēkā ir savākti un apkopoti dažādu nozaru uzziņu materiāli un novadpētniecības 

materiāli mapēs. Izsniegums no mapēm pārskata periodā -vairs tikai 23. Materiālus rediģē-

jām, atstājām tikai pašus nepieciešamākos mazajiem lasītājiem, pieprasītākos, jo atsevišķi 

bērnu lasītavas telpas kā tādas vairs nav un Novadpētniecības nodaļa ir tieši blakus. 
 

           2016.gadā mūsu nodaļā bija pasūtīti 17 preses izdevumi. No tiem lasītākie pusaudžu vi-

dū bija „Avene”, „Sīrups”, „Ilustrētā Junioriem”. Mazos vairāk aizrāva žurnāli „Spider-Man”, 

„Disney Princeses”, „Ledussirds”, „Maša”, „Monster High”. Preses izdevumu izsniegums – 

2302. Bērni iecienījuši arī dažādas bibliotēkai iegādātās galda spēles. To izsniegums – 3013. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 2015. 2016. 

Pasākumi 62 tematiskie pasākumi 
+ 72 ekskursijas 

107 

Izstādes 33 48 

 

2016.gads aizritējis ar bagātīgu aktivitāšu klāstu Cēsu CB Bērnu apkalpošanas nodaļā. No-

tikuši 107 pasākumi. Tas ir 60% no kopējā Cēsu CB pasākumu un ekskursiju skaita (177). 

Pasākumus apmeklējuši 1826 bērni un skolēni. 

 

 
 

Pasākumi 
 

Skaits 
Tikšanās ar rakstniekiem 
 

4 
Literārās stundas 
 

27 

Literāri muzikālās stundas 
 

10 

Bibliotekārās studas 
 

16 

Bērnu rīti 
 

8 

Pūčulēnu skola 
 

10 

Bibliotēku nakts 
 

1 

Skaļās lasīšanas stundas (1.,2. klasēm) 
 

4 
Rīta stundas un Krēslas stunda 
 

3 

Radošās darbnīcas 
 

5 

Minamās ceturtdienas 
 

19 
 

 Bērnu rītos apmeklētāju skaits vidēji ir no 20 līdz 45 bērni. Pasākumi bērniem pa-

tīk. Bērnu rītu organizēšanā un norisē aktīvi iesaistījās Bērnu apkalpošanas un citu 

nodaļu darbinieces, kā arī pieaicinājām profesionālus pasākumu vadītājus, lai Bēr-

nu rīti būtu pēc iespējas daudzveidīgāki un kvalitatīvāki. 

61% 16% 

21% 

2% 

Pasākumi Bērnu apkalpošanas 
nodaļā 

1.-4.kl 5.-7.kl. pirmsskola pārējie
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Švīk, švāk, zaķi nāk!      Arī mēs varam tā! 

 Lielu atsaucī bu guvus i sadarbī ba  ar apga du Zvaigzne ABC organize tie Cēsu Novada 

bērnu un jauniešu grāmatu svētki (0. – 9.klasei). 

 
 

 

 

 Garajā piektdienā Bērnu apkalpošanas nodaļa bērniem piedāvāja interesantu tik-

šanos „Iz pasaku lādes” ar Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāju Ingunu Radziņu un 

viņas lellēm, kā arī apmeklētājus priecēja jautras rotaļas, ko vadīja bērnudārza 

audzinātāja Daiga Ivanova. 
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 Izveidojusies laba sadarbī ba ar Ce su pilse tas Be rnu un jaunies u domi. Jau tres o ga-

du Zinību dienas pasākumā Pils parka  piedala mies ar daz a diem uzdevumiem. S o-

gad tas bija ceļojums, „apmeklējot dažādas valstis”, kurā varēja nodoties radošām 

aktivitātēm. Piedalījās arī Eiropas Savienības Mājas mobilais zināšanu ekspre-

sis - aizraujošām spēlēm pilns autobuss, kurā sajust, sadzirdēt un iepazīt Eiropas 

Savienību. Izvēlējāmies Igauniju „Ar oranžu divriteni ceļosim uz Lotes zemi kopā ar 

Raudu ģimeni”, lai bērni labāk iepazītu igauņu rakstniekus, māksliniekus un viņu 

darbus. Bērniem bija dažādi jautri uzdevumi, piemēram, bija jāmeklē zālājā gan pa-

pīra varde, gan kāpostu lapas, jāzīmē, jākrāso, kā arī jāatpazīst grāmatu tēli no Lo-

tes grāmatas. 
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 Bibliotēku nedēļā notika literārās stundas par jaunāko literatūru „Oriģnālliteratū-

ra 2015”. Tajās savas domas un vērtējumus par grāmatām izteica arī paši skolēni.  
 

 Atzīmējot Eiropas dienu,  bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā 09., 10.,11. maijā notika 

Eiropas stundas Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas audzēkņiem.6. un 4. klašu audzēkņi 

iepazinās ar Eiropas Savienību, un tās piedāvātajām iespējām.2. un 3. klašu audzēkņi apgu-

va veselīga uztura pamatus, un to kas ir veselīgs dzīvesveids. Skolēni arī iepazinās ar ES 

programmām “Skolas auglis un Skolas piens”. Eiropas stundas apmeklēja 119 Cēsu pilsētas 

Pastariņa sākumskolas audzēkņi. 

 

 

 
 
 

 Interesants notikums Bērnu apkalpošanas nodaļā bija ceļojošā izstāde „Muminu 

ģimene no Somijas”. Šīs izstādes atklāšanā piedalījās Somijas vēstnieks Latvijā Olli 

Kantanens. Saistībā ar šo izstādi organizējām literārās stundas ar radošiem uzde-

vumiem un papīra leļļu teātri, kuras kopumā apmeklēja 174 bērni. 

 

 Ļoti gaidīta un īpaša bija zviedru rakstnieka Henrika Tamma, kurš sarakstījis grā-

matas par Nindzju Timiju, ciemošanās bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā.      

Apmeklētāju bija daudz, un tas apliecināja, ka rakstnieka talantam ir daudz kaismī-

gu cienītāju arī Cēsu lasītāju vidū. Bērni bija gatavojušies pasākumam gan zīmējot 
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ilustrācijas, veidojot maskas, gan uzdodot jautājumus. Sajūsma bija par iespēju sa-

ņemt rakstnieka autogrāfus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interesanta bija arī tikšanās ar rakstnieci Signi Kvaskovu, kuras grāmatas bērni               

joprojām lasa ar sajūsmu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Šovā „Supergovs pasaku darbnīca” līdzdarboties aicināja rakstnieks Arvīds Deģis 

un mūziķis Āris Ziemelis. Bērniem ļoti patika dziesmas, bet uzdevumi, veidot no 

vārdiem jaunu pasaku nepadevās viegli. Varbūt bērnu bija par daudz, varbūt temps 

par strauju. Kopumā bērniem pasākums ļoti patika un interesēja. 
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7.6. Ģimenes iesaistīšana lasīšanas veicināšanā 

        Pēdējos divos gados bērnu vecāku interese par lasīšanu kopā ar bērnu ir palielinā-

jusies. Gan māmiņas, gan tēti un vecmāmiņas labprāt nāk ar mazuļiem uz mūsu nodaļu, 

kur uz zaļā paklāja skatās grāmatiņas, kopā lasa un spēlējas. 

      Grāmatas mazajiem tiek ņemtas arī lasīšanai mājās. Vecāki interesējas par Bērnu rī-

tiem, ko organizējam reizi mēnesī. Uz pasa kumiem uzaicina m g imenes ar be rniem, ievieto-

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

book.com, pilse ta  un bibliote ka  izvietojam afis as.  

      Vecāki ieinteresējušies arī par iespēju atvest savus trīsgadniekus uz “Pūčulēnu sko-

liņu”. Pavasarī pirmo skoliņu pabeidza 5 bērni, izlaidumā saņemot dāvanas – mugursomu 

ar grāmatiņām un mazo pūcīti. Rudenī jaunajā grupā pieteikušies un apmeklē skoliņu 10 

bērni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bērnudārzu grupiņas regulāri nāk uz bibliotekārām stundām „Kur dzīvo grāma-

tiņas” un „Grāmatu daudzveidība”. Tādas organizējām arī 1., 2. Klašu skolēniem  

Pēc pieprasījuma organizētas arī literāri muzikālās stundas veltītas dzejas dienām. 

Uz mūsu nodaļas organizētajiem pasākumiem brauc skolēni ar audzinātājām arī no pagas-

tu bērnudārziem, skolām, reizēm dodamies ciemos pie viņiem.  
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7.7. Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte 
 

Cenšamies nodrošināt bibliotēkas krājumu ar visām izdotajām bērnu grāmatām, bet pieprasī-

tākās 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 dažādās grupās. Nemainīgs vēl aizvien ir visu vecumu lasītāju pieprasījums pēc Grega die-

nasgrāmatām, Nikijas dienasgrāmatām. Pieprasītas ir Dž. Stiltona grāmatas, kā arī grāmatas 

par vampīriem un spokiem. Tagad sākusies interese par Kapteiņa Apakšbikses piedzīvojumu 

sēriju. Liela interese ir vispār par piedzīvojumu un fantāzijas literatūru, arī par grāmatām, ku-

rās aprakstītas jauniešu attiecības, mīlestība.  

 Ir bērni, kuri lasa skolotāju ieteikto literatūru, pēc kuras šajā vasarā bija liels pieprasījums. 

Vēl daļa bērni labprāt lasa arī iepriekšējo gadu Bērnu un jauniešu žūrijas kolekciju grāmatas. 

Jāpiebilst, ka visas jauniznākušās grāmatas  tiek lasītas ar prieku, viņas plauktos nestāv. 

 
 

7.8. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
 

                   Bērnu apkalpošanas nodaļa ne tikai piedāvā bērniem iepazīt bagāto grāmatu pasau-

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

dzi dažāda vecuma bērni piedalās nodaļas organizētajos pasākumus un dažādās aktivitātēs, ka 

daudzi jo daudzi vēlas lasīt grāmatas. 
 

                  Par veiksmīgākajām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm uzskatām Skaļās lasīšanas 

stundas. Tajās notiek ne tikai teksta lasīšana, bet pēc tam ir mājas uzdevumi, veidot savu Bibi-

book. Aizvien kā viena no visveiksmīgākajām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm ir Bērnu un 

jauniešu žūrija, kas lasīšanai piesaista aizvien jaunus bērnus. 
 

                  Interesi izraisīja arī Krēslas stundas pasākums, kurā psiholoģe ar bērniem runāja un 

diskutēja par bailēm, un kā ar tām cīnīties. 
 

                  2016. gadā nodaļā izliktas 48 literāras un tematiskas literatūras izstādes. Bērnu 

vidū ir atzītas izstādes, kas apvienotas ar sarunām par grāmatu, bet tiek ņemtas grāmatiņas 

arī no tematiskajām izstādēm un izstādēm, kas izliktas mazajiem. Lasītāji atzīst,  ka šādi grā-

matas ir pārskatāmākas un ir vieglāk izvēlēties. Regulāri izliekam Jauno grāmatu izstādes. Iz-

stādēm vietas maz, tādēļ izliekam tikai pašu būtiskāko, kā piemērus var minēt – „Dzejoļu raibā 

pasaule”, rakstnieku jubilejām veltītas izstādes, un citas. 
 

7.9. Problēmas un to iespējamie risināšanas veidi 
 

 Bērni, nākot uz bibliotēku, bieži neņem līdzi Lasītāju kartes. Lai motivētu Lasītāju 

kartes neaizmirst mājās, bērniem grāmatas neliedzam paņemt, bet tajā dienā dato-

rus un planšetes gan neļaujam izmantot.  

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

bet bērni ir bērni – daudzi grāmatas lasa čukstus, bērni savu sajūsmu, prieku izrā-

da skaļi. Nevar arī gribēt, lai bērni spēles spēlētu čukstus. Tādēļ jāsecina, ka šo  

problēmu īsti atrisināt nevar. 

 Nodaļā ir maz grāmatu par reālu šodienas skolas un ikdienas dzīvi, piedzīvoju-

miem, savstarpējām attiecībām. Šai problēmai diemžēl nav risinājuma, jo problēma 
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ir nevis šādu grāmatu neiegādāšanās, bet tas, ka rakstnieki šādas grāmatas sarak-

sta ļoti maz. 

 Ir tādi lasītāji – bērni, kuri regulāri neievēro apmeklētāju uzvedības normas (skaļa, 

nepieklājīga uzvedība, inventāra bojāšana). Bibliotēkā jau ir šāda prakse un uzska-

tām, ka tā ir jāturpina – atskaitīt uz laiku un liegt bibliotēkas apmeklējumu, ja regu-

lāri netiek ievēroti bibliotēkas izmantošanas noteikumi. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Novadpētniecības  darbs 2016. gadā bibliotēkā  ir bijis viens no gada darba priori-

tātēm un tas bijis ļoti darbietilpīgs un intensīvs.  

8.1 .Galvenie  uzdevumi 
 

  Liela uzmanība tika pievērsta tematisko mapju ievadīšanai elektroniskajā kopka-

talogā 

  Reģiona pagastu bibliotekāri tika ļoti nopietni  apmācīti analītisko aprakstu veido-

šanā un ievadīšanā reģiona novadpētniecības datu bāzē no publikācijām  par sa-

viem novadiem, tādejādi veicinot novadpētniecības datubāzes papildināšanu ar 

analītiskajiem aprakstiem un novadpētniecības krājumu atspoguļošanu elektro-

niskajā kopkatalogā 

  Ņemot vērā to, ka bibliotēkas novadpētniecība ir ļoti plaša un ar lielu krājumu, tad 

liela nozīme ir veltīta arī bibliotēkas mājaslapas http://www.biblioteka.cesis.lv/ 

novadpētniecības sadaļai. Tā tiek pārveidota. Lai mūsu ievērojamie novadnieku, 

notikumi, iestādes, kultūras un vēstures pieminekļi u.c. tiktu atspoguļoti mājasla-

pā, veicam datu importēšanu uz MODX platformu, kā arī tiek izstrādāts jauns  di-

zainu šai sadaļai, kas ļaus lietotājam attālināti iepazīties ar Novadpētniecības lasī-

tavas krājumu. Mīnuss šim procesam ir tas, ka praktiski visu gadu novadpētniecī-

bas sadaļa bibliotēkas mājas lapā netika atrādīta. Diemžēl – pārveides process vēl 

joprojām nav beidzies. 
 
 

8.2.Novadpētniecības lasītavas krājums 

2016. gadā Novadpētniecības lasītavas krājumā tika fiksēti 3473 eksemplāri. Tai 

skaitā: grāmatas, brošūras, audiovizuālie un elektroniskie izdevumi. Salīdzinot ar pagājušo 

gadu, lasītavas krājumā fiksētie eksemplāri ir par 120 eksemplāriem mazāk. Tas tādēļ, ka 

tika precizēts krājuma stāvoklis, salīdzinot plauktā esošo ar elektroniskā kopkataloga in-

formāciju un visas neprecizitātes ir novērstas. Fonds ir ticis papildināts ar 86 eksemplā-

riem. Tai skaitā 3 audiovizuāliem dokumentiem un 9 nepublicētiem dokumentiem. 
 

                 Ievērojams jaunieguvums ir CD ar filmu fragmentu kopijām par Cēsīm no Latvijas 

Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva dokumentālo filmu fonda( Pielikums Nr.2.). Lai ie-

pazīstinātu pilsētas iedzīvotājus un citus interesentus ar vēsturiskajām videoliecībām par Cē-

 

8. Novadpētniecība 
 

http://www.biblioteka.cesis.lv/
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sīm, esam noorganizējuši un plānojam organizēt vairākus filmu demonstrējumus. Šobrīd ko-

lekcijā skatāmi 37 kinodokumentu fragmenti un sižeti no 1930. līdz 1975. gadam par Cēsu 

dzelzceļa stacijas celtniecību, Cēsu alus darītavas meistariem, par Cēsu Kultūras nama darbu 

un par citām tēmām. 

            2016. gadā ir pabeigta novadpētniecības lasītavā esošo tematisko  mapju nosaukumu 

ievadīšana elektroniskajā kopkatalogā. Novadpētniecības krājumā esošās tematiskās mapes ir 

iedalītas divās grupās – nozaru un novadniekiem veltītās. Nozaru mapju izkārtojums ir atbil-

stošs UDK klasifikācijai pēc novietojuma plauktā, tas atvieglo meklēšanu ne tikai bibliotekā-

riem, bet arī lasītājiem. Novadpētniecības lasītavas mapju krājuma ievadīšana elektroniskajā 

kopkatalogā ir ievērojami palielinājis izsniegumu lasītavā uz vietas un lasītāju apmeklējumu. 

 

Novadpētniecības lasītavas krājums sastāv no:  
 

Grāmatas 3473 

Mapes 2606 
Audiovizuālie izdevumi 68 

Elektroniskie izdevumi 7 

Attēldokumenti 9 

Kartogrāfiskie dokumenti 17 

Nošu dokumenti 37 
Seriālizdevumi 7 

Nepublicētie dokumenti 34 
 

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 

 

8.3. Lasītavas apmeklējums un izsniegums 

Lasītavas piedāvājumu aktīvi izmantojuši  ir Cēsu pilsētas un bijušā Cēsu rajona 

skolu audzēkņi, Vidzemes augstskolas, Rīgas PIVA Cēsu nodaļas, augstskolas „Turība” stu-

denti’ zinātniski pētniecisko darbu un projektu izstrādē. Tomēr, skolēni un studenti nav 

vienīgie, kas izmanto novadpētniecības krājumu informācijas meklēšanā. Par novadpēt-

niecības krājumu interesējās arī iestādes un individuālie lasītāji, kas veic pētnieciskos dar-

bus savas dzimtas un vietas izpētē. Lasītavas apmeklējums un izsniegums ir pieaudzis, tas 

skaidrojams ar to, ka novadpētniecības lasītavas mapes ir ievadītas elektroniskajā kopka-

talogā.  
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Novadpētniecības lasītavas lietotāji un apmeklētāji 
 

 

 

 

Salīdzinot 2015. gada un 2016. gada skaitliskos rādītājus, var redzēt, ka reģistrēto 

lietotāju skaits un apmeklētāju skaits ir pieaudzis. Kā jau iepriekš minēts, tas skaidrojams 

ar to, ka novadpētniecības krājums esošās mapes ir atspoguļots elektroniskajā kopkatalo-

gā. Lietotājs attālināti var atrast informāciju par sev interesējošo tematu un redzēt, kas 

bibliotēkā ir pieejams uz vietas.  

 

No kopējā reģistrēto lietotāju skaita 2016. gadā 
 

Strādājošie 41 

Skolēni 44 

Studenti 11 

Bezdarbnieki 6 

Pensionāri 16 

Skolotāji 7 

Bibliotekāri 5 

Mājsaimnieces 1 

Kopā 131 

 
Pēc dzīves vietas 

 

Cēsu pilsētā 73 
Cēsu novadā 3 
Vēsturiskā Cēsu rajo-
na novados 

43 

Citos novados, pilsē-
tās 

2 

Kopā 131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013. 2014. 2015. 2016. 

Reģistrēti lietotāji 104 98 113 131 

Apmeklētāji 215 185 163 215 
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    Izsniegums 
 

 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Mapes 365 253 268 229 294 

Grāmatas 349 188 155 249 209 

Avīzes 184 123 106 110 126 

 
 
8.4.Novadpētniecības darbs 

           Ir pabeigta  tematisko mapju bibliogrāfisko aprakstu ievadīšana elektroniskajā kopka-

talogā. Bibliogrāfiskajam aprakstam tiek pievienota arī anotācija, savukārt anotācijā tiek ielik-

ta saite uz novadpētniecības datu bāzi un publikācijām, ko ietver konkrētā mape. 

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

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

Cēsīm, Cēsu rajonu, rajona teritorijā izveidotajiem novadiem un ievērojamiem novadniekiem. 

Datu bāzē tiek apkopoti analītiskie materiāli no laikrakstiem, žurnāliem, grāmatām. Īpaša uz-

manība tiek pievērsta laikraksta Vidzemes novadiem „Druva” rakstiem. 2008. gadā uzsāktā 

sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku tika turpināta arī 2016. gadā un laikraksta „Druva” 

publikāciju bibliogrāfiskie dati tika iekļauti Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzē. 

Veiksmīgi tiek turpināta sadarbība novadpētniecības datu bāzes veidošanā arī ar vēsturiskā 

Cēsu rajona novadu bibliotēkām - 2015. gada pavasarī tika uzsākta pagastu bibliotekāru ap-

mācība analītisko aprakstu veidošanā. Datu bāzē ir pieejami ne tikai rakstu bibliogrāfiskie ap-

raksti, bet arī tiek pievienotas anotācijas, kas vairākumā gadījumu ietver visu rakstu. Tiek ap-

strādāta gan aktuālā informācija, gan arī raksti retrospektīvā. Uz 2016. gada 1. janvāri datu 

bāzē ir fiksēti 79267 ieraksti. Kopš pagājušā gada datu bāze ir papildināta ar 6954 ierak-

stiem. Datu bāze ir pieejama bibliotēkas elektroniskā kataloga sadaļā Novadpētniecība: 

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

             Visas Cēsu reģiona publiskās bibliotēkas turpina vākt materiālus par sava pagasta 

vēsturi, ievērojamiem 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 2016. gadā aktīvi strādājusi 

Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēka – tā papildinājusi datu bāzi ar 1292 ierakstiem 

un rediģējusi 4092 ierakstus; Amatas novada Līvu bibliotēka – rediģēti 373 ieraksti; Līgatnes 

novada Līgatnes pilsētas bibliotēka – rediģēti 219 ieraksti; Pārgaujas novada Stalbes pagasta 

bibliotēka – 90 rediģēti ieraksti; Raunas pagasta Rozes bibliotēka – rediģēti 473 ieraksti. 

           Konkurss.  2016. gadā Cēsu reģiona 8 novadu publiskajām bibliotēkām tika izsludi-

nāts novadpētniecības konkurss “Laikmeta liecība – E – novadpētniecība” (Pielikums 

Nr.3.). Konkurss notiek laika posmā no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 1. maijam. Kon-

kursa mērķis: Sekmēt publisko bibliotēku novadpētniecības darba attīstību, mantojuma sa-

glabāšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu atbilstoši mūsdienu informācijas tehnoloģiju 

laikmetam. 
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Literatūras izstāžu skaits Novadpētniecības lasītavā: 
 

 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 
Izstādes 9 14 11 17 15 
 

               2016. gadā izstādes tika veltītas ievērojamiem cilvēkiem. Piemēram, “Rakstniecei, 

dzejniecei Valijai Brutānei 28. janvārī – 105”, “Garīdzniekam, rakstniekam Andrievam Nied-

rem 8.fevbruārī – 145”, “Mūziķim, komponistam Haraldam Sīmanim 12. jūnijā - 65. “, “Dzej-

nieka, eposa “Lāčplēsis” autora Andreja Pumpura 22. septembris – 175”, kā arī tematiskā iz-

stāde “Vai tu zini” – tā ir izstāde, kas iepazīstina apmeklētājus ar kādu iestādi, objektu, uzņē-

mumu, personu vēsturiskajā Cēsu rajonā. 

               Paralēli izstādēm lasītavā, novadpētniecības tēmai veltītās izstādes bija apskatāmas 

arī citviet bibliotēkā – mākslinieka Rituma Ivanova dēlu Krišjāņa un Rasmusa darbu izstāde 

“Brāļi zīmē. Krišjānis un Rasmuss”. 

              Godinot novadnieku, dzejnieku Edvardu Treimani – Zvārguli viņa 150. dzimšanas die-

nā, bibliotēkā bija apskatāma fotogrāfiju izstāde par aizvadītajiem dzejas un grāmatu dienu 

pasākumiem dzejnieka mājās „Leukādija”. Fotoizstāde “Dzejas un grāmatu dienas dzejnieka 

Edvarda Treimaņa-Zvārguļa mājā “Leukādija””. Fotogrāfijās fiksēti mirkļi no šiem skaistajiem 

pasākumiem 15 gadu garumā. Izstādes autore bija bibliotēkas ilggadējā darbiniece Gunta Ro-

manovska, kura gadiem ilgi ir sadarbojusies ar Treimaņu dzimtu, “Leukādiju” māju pagalmā 

pulcinot dzejniekus un dzejas mīļotājus. Šogad stafete nodota Priekuļu pagasta bibliotēkai, lai 

tā turpina aizsāktās tradīcijas. 

           Informācija par izstādēm novadpētniecības literatūras lasītavā katru mēnesi tiek izlik-

ta bibliotēkas informācijas stendā, ievietota bibliotēkas tīmekļa vietnē, Cēsu pilsētas tīmekļa 

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

            Novadpētniecības krājums un darbs tiek popularizēts ne tikai ar izstādēm, bet arī ar pa-

sākumiem, piemēram: 

 muzikāli literārs pasākums “Neuzrakstītās vēstules”. Uz dzejas pēcpusdienu tika aici-

nāta cēsniece Iveta Rozentāle, kurā skanēja viņas un Daiņa Znota dzeja, kā arī Ditas 

Bērziņas mūzika 

 muzikāla tikšanās ar Ievu un Aivaru Lapšāniem 

 muzikāla tikšanās ar Valdi Atālu un viņa skatuves partneri Ilzi Grunti 

 filmu vakari par Cēsīm u. c. 

 

8.5.Galvenie secinājumi un darba uzdevumi 2017. gadam 

Novadpētniecības darba apjoms ir liels, jo  bibliotēka turpina vākt, apkopot un uz-

glabāt materiālus par visu vēsturisko Cēsu rajonu. Neskatoties uz to, ka pagastu bibliotē-

kas arī aktīvi tiek iesaistītas analītisko aprakstu veidošanā, darba apjoms nesamazinās. 

Sistēmā Alise ierakstu veidošana prasa aizvien rūpīgāku un detalizētāku aprakstu veidoša-

nu, kas paildzina viena apraksta aprakstīšanas un izveidošanas laiku sistēmā, bet informā-
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cijas meklēšanas un atlases padara detalizētāku, tādejādi atvieglojot bibliotekāro darbu, 

kas ļauj lietotājam atrast pēc iespējas precīzāku informāciju un tās avotus. 

Novadpētniecības darbs visa reģiona novadu publiskajām  bibliotēkām ir izvirzīts 

kā viena 2016. gada un 2017. gada  no prioritātēm . 

 Cēsu CB Novadpētniecības speciālistiem  2017. gadam ir izvirzīti šādi galvenie 
uzdevumi: 

1. Pilnveidot Novadpētniecības datu bāzi: 
 

 veidot bibliogrāfiskos aprakstus retrospektīvā analītiskajiem materiāliem par no-

vadniekiem, iestādēm, organizācijām, objektiem un pasākumiem no tematiskajām 

mapēm – ne mazāk kā 3500 ierakstu gadā; 

 veidot bibliogrāfiskos aprakstus retrospektīvā analītiskajiem materiāliem no Cēsu 

pilsētas laikrakstiem, kas vecāki par 2000. gadu – ne mazāk kā 1000 ierakstu gadā; 

 veidot analītiskos aprakstus par pašreizējo periodu no laikrakstiem, žurnāliem, 

grāmatām, īpašu vērību pievēršot laikraksta DRUVA aprakstu veidošanai – ne ma-

zāk kā 3500 ierakstu gadā; 

pēc jaunā novadpētniecības responsīva dizaina moduļa izveides bibliotēkas mā-

jas lapā http://www.biblioteka.cesis.lv/ – importēt datu bāzes datus no vecās prog-

rammas uz jauno, rediģēt un papildināt tos; 

2. Turpināt darbu pie  NOVADPĒTNIECĪBAS sadaļas  pārveides un pilnveides 

3. Popularizēt novadpētniecības krājumu: 

 organizēt izstādes un tematiskos pasākumus 

 sekmēt sadarbību ar skolām, organizējot bibliotekārās un literārās stundas 

 veicināt lietotāju interesi par novadpētniecības lasītavā atrodamajiem materi-

āliem 

 piedāvāt lasītājiem, interesentiem piedalīties diskusijās “Toreiz un tagad”, pētot 

un iepazīstot, novadpētniecības krājumu, kā arī daloties ar atmiņu stāstiem par 

konkrēto tematu. 

4. Sniegt konsultatīvu un praktisku palīdzību vēsturiskā Cēsu rajona novadu pašvaldī-

bu publiskajām bibliotēkām novadpētniecības darbā un analītisko aprakstu veidošanā novad-

pētniecības datubāzē 

5. Izvērtēt 2016. gadā izsludināto  konkursu pašvaldību publiskajām bibliotēkām 

“Laikmeta liecība – E-novadpētniecība”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Projekta  
nosaukums 

Finansētājs 
Finansējuma 
apjoms 

Projekta apraksts 
(īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 
neatbalstīts 

Cēsu Centrālajā bibliotēkā 

 
Cēsu novada kul-
tūrvēsturiskās 
bagātības latvie-
šiem visā pasaulē 

 

Latviešu 

fonds 

Amerikā 

 

1820.00 EUR 
 

Kopš 2008. gada bibliotēkas speciālistu vei-
dotā Novadnieku datu bāze ir pieejama pub-
liski elektroniskā formātā Cēsu Centrālās 
bibliotēkas interneta vietnē, taču strauji at-
tīstoties informācijas tehnoloģijām, tīmekļa 
vietnes www.biblioteka.cesis.lv  esošās sa-
daļas “Novadpētniecība” platforma, tai skai-
tā Novadnieku datu bāze, ir novecojusi un 
funkcionēt nespējīga. Ir radusies akūta ne-
pieciešamība veikt sadaļas “Novadpētniecī-
ba” konvertēšanu uz atbilstošu platformu un 
datu bāzes uzlabojumus: novadnieku pama-
tinformācijas papildinājumu un jaunas in-
formācijas ievietošanu, portretu kvalitātes 
uzlabojumu, kā arī paplašināt meklēšanas 
iespējas. 

Projektam ir piešķirts budžets no Cēsu 
novada pašvaldības, un 2017. gadā ir uz-
sākta tā realizācija. 

 

Neatbalstīts 

Sarunu pavasaris 
ar latviešu rakst-
niekiem 

VKKF 750.00 EUR 
Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieki 2016. 
gada pirmajā pusē plānoja organizēt 4 tik-
šanās ar latviešu rakstniekiem (Juri Zvirg-
zdiņu, Noru Ikstenu, Līgu Blauu, Birutu Eglīti 
un Velgu Vītolu), no kurām viena tikšanās 
bija paredzēta ar rakstnieku un viņa grāma-
tas varoni. Tikšanās jeb sarunas dotu iespēju 
lasītājiem un ikvienam interesentam iepazī-
ties ar autoriem – viņu publicēto darbu ko-
pumu un personību. Projekta organizatoru 
komanda paredzēja rīkot sarunas brīvā for-
mātā, tādējādi veicinādami pasākumu ne-
piespiestu atmosfēru un atklātu domu ap-
maiņu. 

Projekts tiks realizēts ar Cēsu novada pašval-
dības finansiālo atbalstu. Uz tikšanos ar lasī-
tājiem aicinājām Juri Zvirgzdiņu, Noru Ikste-

nu un Līgu Blauu. 

Neatbalstīts 

Dzejas dienas 

2016 

Latvijas 

valsts mežu 

atbalstītā 

Vidzemes 

kultūras 

545.00 Bibliotēka 2016. gada septembri veltīja 
Dzejas dienām, kuru laikā tika realizētas 
5 aktivitātes atbilstoši šīs latviešu tradī-
cijas specifikai. 

Atbalstīts 

 

9. Projekti 
 

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

2016 
2016. gada septembrī ar Latvijas valsts 
mežu atbalstītās Vidzemes kultūras 
programmas atbalstu tika realizētas ak-
tivitātes: 

Dzejas slams jeb jauno dzejnieku sacen-
sības; 

Saruna ar jauno latviešu dzejnieku un 
laikmetīgās literatūras un filosofijas 
žurnāla “Punctum” galveno redaktoru 
Arti Ostupu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijā; 

Tikšanās ar Ievu un Aivaru Lapšāniem; 

Tikšanās ar dziesminieci Helēnu Kozlo-
vu un jauno dzejnieci Elīnu Bākuli – Vei-
ru. 

Cēsu Centrālās 
bibliotēkas elek-
troniskās tieš-
saistes Novadnie-
ku datu bāzes 
pilnveidošana 

VKKF 3218.60 2016. gada Latviešu fondam iesniegtais 
projekts “Cēsu novada kultūrvēsturiskās 
bagātības latviešiem visā pasaulē” netika 
atbalstīts, tāpēc šo pašu ieceri vēlējā-
mies realizēt ar VKKF finansiālo atbal-
stu. 

Projekta aprakstu sk. tabulas pirmajā 
ailē. 

Neatbalstīts 

Lasītājs ierosina, 
bibliotēka aicina 

VKKF 510.00 Bibliotēka 2017. gada februārī bija pa-
redzējusi organizēt muzikāli literāru 
tikšanos ar žurnālisti un publicisti Elitu 
Veidemani un aktrisi, dziedātāju Rai-
mondu Vazdiku. Tā kā šīs ieceres ierosi-
nātāji bija lasītāji, rezultātā tika plānota 
liela atsaucība pasākuma apmeklēju-
mam. 

Bez VKKF finansiālā atbalsta projekts 
netika realizēts, un cits finansējums pro-
jekta realizācijai no kultūras projektu 
fondiem vai Cēsu novada pašvaldības bu-
džeta netika piesaistīts. 

Neatbalstīts 

Starptautiskais 
bibliotēkzinātnes 
un informācijas 
zinātnes simpo-
zijs "BOBCATSSS" 

VKKF 300.00 No 2017. gada 25. līdz 27. janvārim So-
mijā, Tamperes Universitātē, notika 
starptautiskais bibliotēkzinātnes un in-
formācijas zinātnes simpozijs "BOB-
CATSSS" jeb ikgadēja studentu organizē-
ta starptautiska konference, kurā pieda-
lījās gan studenti, gan nozares profesi-
onāļi. 

Pieredzes brauciens uz “BOBCATSSS” 
konferenci Tamperē Cēsu centrālās bib-
liotēkas projektu speciālistei dotu uni-
kālu iespēju iepazīt šī starptautiskā pro-
jekta koncepciju, rezultātā nodrošinot prak-
tiskas iemaņas, kuras ieguldīt nākamā gada 

Atbalstīts 
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konferences organizēšanā, kas notiks Latvi-
jā. 

Ar VKKF atbalstu bibliotēkas projektu speci-
āliste Krista Lauberga 2017. gada janvārī 
apmeklēja starptautisko bibliotēkzinātnes un 
informācijas zinātnes simpoziju "BOB-
CATSSS". 

Novadu pašvaldību publiskajās bibliotēkās 

Sarunas ar 
rakstniekiem 
Vecpiebalgas no-
vada bibliotēkās 
„Rakstnieks lasī-
tāja pasaulē”  

VKKF 390.00 Projekta mērķis - sekmēt latviešu autoru 
atpazīstamību un oriģinālliteratūras pie-
ejamību plašākai sabiedrībai, bagātināt Vec-
piebalgas novada kultūrvidi un celt bibliotē-
ku pakalpojumu kvalitāti. Piešķirtais finan-
sējums  tika izlietots pasākumu organizēša-
nai. Pasākumi novada iedzīvotājiem tika 
organizēti 2 pagastos – Inešos un Vecpiebal-
gā. Pasākumos piedalījās lasītāji no Inešu, 
Dzērbenes, Taurenes un Vecpiebalgas pa-
gasta. 

Kopējais apmeklētāju skaits - 130 cilvēki. 
Grāmatas prezentēja un ar savu daiļradi ie-
pazīstināja rakstnieces Luīze Pastore - 
(8.septembrī), Līga Blaua (13.oktobrī) un 
Signe Kvaskova (29.novembrī). 

Papildus līdzfinansējumu projekta realizāci-
jai piešķīra arī Vecpiebalgas novada pašval-
dība. 

Atbalstīts 

Iepazīsim neiepa-
zīto – latviešu 
rakstnieki bibli-
otēkā... 

Latvijas 
valsts mežu 
atbalstītā 
Vidzemes 
kultūras 

programma 
2016 

150.00 Priekuļu pagasta bibliotēka 20. oktobrī or-
ganizēja tikšanos ar rakstnieci Eviju Gulbi 
un ilustratori Lindu Lošinu. 

Ar Vidzemes kultūras programmas atbalstu 
bibliotēka realizēja veiksmīgu, apmeklētu un 
sabiedrības atzinīgi novērtētu literāru sarīko-
jumu. 

Atbalstīts 

*VKKF – Valsts kultūrkapitāla fonds 

 Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

 CCB 2016. gadā izstrādājusi 6 ar bibliotēku nozari un kultūru saistītus projektus. 

 Kopējais pieprasītais finansējums no 2016. gada projektu konkursiem – 7143.60 EUR. 

 Piešķirtais finansējums no 2016. gada projektu konkursiem – 845.00 EUR. 

 No 6 CCB izstrādātajiem projektiem 2016. gadā pilnībā realizēti 2 projekti (Dzejas 

dienas 2016, Starptautiskais bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes simpozijs “BOBCATSSS”), 

daļēji realizēts 1 projekts (Sarunu pavasaris ar latviešu rakstniekiem), uzsākta 2 projektu 

realizācijas gaita, kas galvenokārt turpinās 2017. gadā (Cēsu novada kultūrvēsturiskās bagātī-

bas latviešiem visā pasaulē, Cēsu Centrālās bibliotēkas elektroniskās tiešsaistes Novadnieku datu 

bāzes pilnveidošana), un nerealizēts 1 projekts (Lasītājs ierosina, bibliotēka aicina). 

 2 no 28 vēsturiskā Cēsu rajona novadu pašvaldību publiskajām bibliotēkām 2016. ga-

dā veica projektu izstrādi (Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta bibliotēka, Priekuļu nova-

da Priekuļu pagasta bibliotēka). 
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 Vecpiebalgas pagasta bibliotēka projekta Sarunas ar rakstniekiem Vecpiebalgas no-

vada bibliotēkās „Rakstnieks lasītāja pasaulē” ietvarā sadarbojās ar Vecpiebalgas novada 

Inešu pagasta bibliotēku, un projekta mērķauditorija bija Vecpiebalgas novada iedzīvotāji. 

 2016. gada 23. marta novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku mācību semi-

nāra ietvarā notika informatīva lekcija par LEADER programmas atbalsta iespējām lauku 

attīstībai. 

 2016. gada 23. marta novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku mācību semi-

nāra ietvarā notika informatīva lekcija par Vidzemes kultūras programmas projektu kon-

kursa nosacījumiem un projektu izstrādi. 

 

 

 

 

 
10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām un pakalpojumiem 

 

  Centrālās Bibliotēkas tēla veidošana un publicitāte ir bibliotēkas sociālo mediju speci-

ālista pamatpienākums. Visu informāciju par bibliotēkas pakalpojumiem, pasākumiem un ci-

tām aktivitātēm speciāliste ievieto gan bibliotēkas un pašvaldības tīmekļa vietnē, gan sociāla-

jos tīklos, gan vietējā laikrakstā. Pirms pasākumiem informatīvās afišas tiek izvadātas uz pil-

sētas skolām, iestādēm un izliktas uz bibliotēkas un pilsētas afišu stendiem. 

Novada pašvaldība ik mēnesi izdod bukletu par kultūras pasākumiem novadā. Šajā bukletā 

tiek ievietota informācija arī par bibliotēkas pasākumiem un izstādēm. 

Kā jaunums 2016. gadā – Bibliotēkas piedāvājums skolām ( pielikums Nr. 1.), kas izsūtīts 

visām reģiona skolām. 
 

10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī 
 

2016. gadā Bibliotēka savu informāciju ievietoja 9 interneta vietnēs: 

 Bibliotēkas mājaslapā www.biblioteka.cesis.lv 
 Cēsu novada domes mājaslapā www.cesis.lv 
 Pilsētas interneta portālā www.cesis24.lv 
 Cēsu Centrālās bibliotēkas lapā portālā Draugiem.lv www.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv 
 Sociālā tīmekļa vietnē Facebook.com bibliotēkas lapā www.facebook.com/ccb.lv 
 Virtuālās komunikācijas un mikroblogošanas tīklā Twitter.com http://twitter.com/CesuCbibl  
 Lursoft laikrakstu bibliotēkā www.news.lv 
 Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv 
 Portālā Slideshare.net www.slideshare.net  

 
Cēsu Centrālās bibliotēkas mājaslapa 
 www.biblioteka.cesis.lv 

 Kopš 2015. gada 25. marta darbojas  jaunākā  Bibliotēkas mājas lapas versija ar responsīvo di-

zainu.  

2016. gadā turpināts darbs pie mājaslapas tehniskās uzlabošanas. Šajā gadā par prioritāti izvirzīta No-

vadpētniecības sadaļa, kuras sākotnējā versija  izstrādāta 2011. gadā, taču tehnisku iemeslu dēļ  

 

10. 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/ccb.lv
http://twitter.com/CesuCbibl
http://www.news.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.slideshare.net/
file:///C:/Users/Bibcesis/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.biblioteka.cesis.lv
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jaunajā mājas lapā to  nav iespējams pilnvērtīgi izmantot ne lietotājiem, ne arī pašiem darbiniekiem. 

Domājot par tās kvalitāti ilgtermiņā - noslēgts līgums ar firmu LuxTechnology  par šīs sadaļas pārstrā-

di, jauna dizaina  izstrādi, kā arī novadnieku datubāzes migrēšanu uz Modx platformu.  

Pavērojot mājaslapas statistiskos rādītājus – tās apmeklējums 2016. gadā, laika periodā no 1. janvāra 

līdz 31. decembrim, bijis 42856 reizes.  

2016. gadā ievērojami pieaudzis respondentu skaits, kuri snieguši atbildes uz bibliotēkas mājaslapā 

publicētajām aptaujām. Gada laikā publicētas divas aptaujas. Tajās piedalījušies 4177 respondenti.  

 

 

 

 

Cēsu novada domes mājaslapa 
www.cesis.lv 

Novada pašvaldības mājaslapā tiek publicēta visa Cēsu novada aktuālā informācija. Sā-
kumlapā redzama aktuālā informācija un pasākumu kalendārs. Sadaļās Pasākumu kalendārs, 
Pasākumi un Kultūra publicējam Bibliotēkas katra mēneša izstāžu un pasākumu plānu, kā arī 
atsevišķi katra tuvākā pasākuma afišu.  
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2016. gadā esam publicējuši 40 afišas. Tās kopā skatītas 2400 reizes. 

 

 

 

Pilsētas interneta portāls 
www.cesis24.lv 

Šajā portālā iespējams publicēt ziņas, ievietot sludinājumus, pievieno galerijas, pieeja-
ma sadaļa „pajautā citiem”, iespējams izveidot foruma tēmas, atrast nepieciešamo informāciju 
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 rī-
kotāji izmanto šo portālu.  

Bibliotēka savu aktuālo informāciju šajā portālā sāka ievietot 2011. gada otrajā pusē.  
2016. gadā  Bibliotēkas ievietotās pasākumu afišas skatītas 1987 reizes. 
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Cēsu Centrālās bibliotēkas lapa Draugiem.lv www.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv  

 

 Bibliotēkas profils  šajā lapā izveidots 2011. gada maijā.  
2016. gadā bibliotēkas profilam draugos bija 411 sekotāji. Lapas kopējais sadaļu skatī-

jumu skaits -  62748. 
Pateicoties detalizētajai statistikas informācijai, kuru reizi gadā apkopo portāla admi-

nistrācija un izsūta saviem klientiem – redzam, ka šajā portālā ievietoto bibliotēkas informāci-
ju visaktīvāk izmanto lietotāji, kuru vecums ir 50 un vairāk gadu. 

 

 

 

Sociālā tīmekļa vietne Facebook 
www.facebook.com/CCB.lv 

Šī ir visjaunākā interneta vietne, kurā savu informāciju publicē  bibliotēka. Bibliotēkas 
lapa šajā vietnē izveidota 2011. gada novembrī. Tajā iespējams atrast visu nepieciešamo kon-
taktinformāciju par bibliotēku, kā arī sekot bibliotēkas aktuālajai informācijai, pasākumu un 
izstāžu reklāmām. Līdzīgi kā draugos arī šajā vietnē tiek ievietotas pasākumu fotogrāfijas. Tās 
iespējams pievienot neierobežotā skaitā bez maksas.  

Facebook bibliotēkas lapas sākums nelikās īpaši daudzsološs. Šī lapa savu izaugsmi 
piedzīvoja līdz ar bibliotēkas rekonstrukcijas sākumu.  
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2016. gada statistikas datos redzams, ka facebook izvirzījies līderpozīcijā, jo apmeklē-
jumu skaita ziņā apsteidz visus citus sociālos medijus, kuros tiek publicēta informācija par 
bibliotēku. Aizvadītajā gadā bibliotēkas lapas sekotāju skaits pieaudzis par 138 - kopējais se-
kotāju skaits uz 01.01.2017 – 618. Lapas kopējais skatījumu skaits - 82350. 

 
Sekotāju dzimuma un vecuma sadalījums  

■ – sievietes  ■ - vīrieši 

 

 

 

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

 

2010. gada 28. septembrī savu pirmo ziņojumu Twitter ierakstīja arī Cēsu Centrālā bibliotēka. 

Aktīvi Twitter sākām izmantot kopš 2011. gada septembra. Kāda ir situācija pēc 5 gadu Twitter lieto-

šanas? 

2016. gadā pastāvīgo sekotāju skaits palielinājies par 47.  Gada izskaņā kopējais sekotāju 

skaits – 497. Regulāri Twitter kontā tiek publicēta aktuālā informācija par bibliotēkā notiekošo. Tiek 

pārpublicēta  aktuālā informācija par notiekošo Cēsu novadā, citās bibliotēkās kā arī literatūras noza-

rē. 

2016. gadā kopējais bibliotēkas ziņojumu skatījums twitter 54906 reizes. Aplūkojot statistikas 

datus, varam izdarīt secinājumus – aizvadītājā gadā bibliotēkas ziņas twitter apskatītas par 10317 rei-

http://twitter.com/
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zēm mazāk. Tas daļēji izskaidrojams arī ar to, ka 2015. gads bija pirmais gads atjaunotajā bibliotēkā un 

cilvēku interese par to bija pastiprināta. 

 

 
 

 

 

Lursoft laikrakstu bibliotēka 
www.news.lv 

Lursoft laikrakstu bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā ne tikai lasīt publikācijas Inter-
netā, bet arī meklēt rakstus pēc vēlamajiem parametriem un iespēju tos komentēt. Saviem 
abonentiem news.lv piedāvā bezmaksas reklāmas iespējas PASĀKUMU sadaļā. Ņemot vērā to, 
ka bibliotēka ir LURSOFT abonents un publicitātes nevar būt par daudz – bibliotēkas aktuālo 
pasākumu reklāmas ievietojam arī šajā portālā. 2016. gadā Lursoft laikrakstu bibliotēkas ko-
pējais skatījums bijis 472 reizes. 

 
Bibliotēku portāls 
www.biblioteka.lv  

Šajā portālā katra bibliotēka var izvēlēties sev interesējošās bibliotēkas un, sekot to ak-
tuālajai informācijai. Šobrīd Cēsu Centrālajai bibliotēkai ir pieteikušās 36 bibliotēkas-
sekotājas. 

2016. gadā Cēsu Centrālās bibliotēkas profils bibliotēku portālā kopumā apskatīts 
1007 reizes.  

Kā redzams - apmeklējumu skaits ir samazinājies, jo tehniskās problēmas šim portālam 
neļauj strādāt pilnvērtīgi. Diemžēl nākas secināt, ka šā portāla ideja tomēr nav realizējusies, 
kā iecerēts. Ir tikai viens risinājums – jauna portāla izstrādāšana, lai tas spētu pilnvērtīgi veikt 
tam paredzētās funkcijas. 
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Portālā www.slideshare.net 

Kopš 2013. gada esam sākuši aktīvi izmatot bibliotēkas profilu šajā portālā. Iemesls – 
veidojam 1-2 mēnešu skatījumā „Lasītāko grāmatu TOP 10” prezentācijas bibliotēkā. Prezen-
tācijas veidojam Power Point programmā. Pēc tam lejuplādējam šajā portālā un tiešsaisti izpla-
tām citos sociālajos medijos. Pie katras prezentācijas klāt ir arī tās skatījumu skaits, kas ļauj 
izvērtēt to, cik daudz lietotāji šādas prezentācijas aplūko un to nepieciešamību.  

Rezumējums: 2016. gadā portālā esam publicējuši 12 prezentācijas. To kopējais skatī-
jums - 2197 reizes. 

 
 

10.3. Pasākumi bibliotēkā 
 

2016. gadā  Bibliotēkas darbinieki organizējuši 132 pasākumus (25 - pieaugušo auditorijai, 

107 – bērnu auditorijai). Pasākumu kopējais apmeklētāju skaits 838 pieaugušie + 1826 bērni 

= 2664 

2016. gadā ekskursijā pa atjaunoto bibliotēku vadītas 45 interesentu grupas. Kopā apskates 

ekskursijās bijuši 716 ekskursanti. 

 

Aizvadītais gads bijis patiesi radošs un interesants.  Bibliotēkas darbinieki  saviem apmeklētā-

jiem piedāvāja daudzveidīgu pasākumu klāstu: 

 Pasākumi, kuri popularizē latviešu un ārzemju oriģinālliteratūru – tikšanās ar rakst-

niekiem un dzejniekiem gan bērnu, gan pieaugušo auditorijām 

 Muzikāli literāras tikšanās ar novadniekiem un Latvijā pazīstamiem māksliniekiem  

 Radošās darbnīcas dažāda vecuma interesentiem 

 Teātra izrādes dažāda vecuma apmeklētājiem 

 Bērnu un Ģimeņu rīti bibliotēkā – izklaidējoši pasākumi ar literāru ievirzi pašiem ma-

zākajiem apmeklētājiem un viņu ģimenēm 

 Grāmatu apskati dažāda vecuma lasītāju grupām 

 Bibliotēkas apskates ekskursijas – ēkas un tās pakalpojumu iepazīšana no pagrabstāva 

līdz pat bēniņiem 
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 Senioru apmācības bezmaksas programmā “Interneta ABC” – datora un interneta pa-

matfunkciju apgūšana senioriem 

 Mākslas un literatūras izstādes dažādām gaumēm 

 Lasītāju klubiņš pieaugušajiem 

 Radošas aktivitātes lasīšanas un grāmatu popularizēšanai – konkursi, akcijas  ar pār-

steiguma balvām u.c. 

 

 Pasākumu klāstā tika ieviesti arī jauninājumi. Kā prioritāti bibliotēkas darbinieki bija 

izvirzījuši pasākumu rīkošanu jauniešu auditorijai, kurus piesaistīt bibliotēkai ir sarežģītāk. 

Pirmo reizi tika piedāvāts “Dzejas slams” Dzejas dienu laikā – jauno dzejnieku sacensība, ku-

rā vērtētāji bija gan visi skatītāji, gan žūrija, kuru šogad pārstāvēja grupa “Transleiteris”. Tā-

pat – domājot par jauniešiem interesējošām izklaidēm, bibliotēkas darbinieki piedāvāja rado-

šo fotokonkursu “Aiz grāmatas vāka”. Dalībnieku uzdevums - izvēlies grāmatu, uz kuras vā-

ka redzams cilvēka, pasaku varoņa, iespējams pat dzīvnieka portrets vai daļa no tā. Papildināt 

un turpināt uz grāmatas vāka attēloto fotogrāfiju!  

 

             Vēl kā jauna akcija jāmin “Aklais randiņš ar grāmatu”. Šajā akcijā grāmatas tiek skais-

ti iesaiņotas un lasītāji tās izvēlas tikai pēc dažiem atslēgas vārdiem. Tā ir iespēja lasīt un ie-

pazīt dažāda žanra grāmatas. Daudzi lasītāji atzinuši, ka šāda grāmatu izvēlēšanās ir ļoti aiz-

raujoša un daudzas no piedāvātajām grāmatām plauktā pat nebūtu pamanījuši un izvēlējušies. 

Šī aktivitāte gada laikā organizēta veselas divas reizes – pēc lasītāju lūguma!  

 

            2016. gadā tika nodibināts “Lasītāju klubiņš” pieaugušajiem! Uz klubiņa ikmēneša tik-

šanās reizēm pulcējas čakli grāmatu lasītāji. Tā ir iespēja dalīties iespaidos par izlasīto, uzzināt 

un iepazīt plašāku grāmatu klāstu un citu lasītāju viedokli. Katra nodarbība tiek veltīta kādai 

konkrētai tēmai. Klubiņa vadīšana uzticēta pensionētajai latviešu valodas un literatūras skolo-

tājai Verai Kļaviņai.  

 

             Bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistās arī citu iestāžu organizētajos pasākumos. Dalība 

ņemta gan sarunu festivālā “LAMPA”, kur piedalījās Cēsu ESIP punkta un bibliotēkas periodi-

kas lasītavas vadītāja Ineta Kļaviņa, gan “Jauniešu dienā” Pils parkā, kur piedalījās Bērnu ap-

kalpošanas nodaļas darbinieces. 23. jūlija vakarā, Cēsu 810 ietvaros, notika svinīgais iestāžu 

gājiens. Tajā piedalījās arī Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieki, kuri sapucējās dzeltenos, ar 

bibliotēkas logo rotātos, krekliņos un nesa bibliotēkas karogu.  

 

              Gada laikā uz tikšanos ar apmeklētājiem aicinājām arī vairākus mūsu novadniekus – 

Latvijā plaši pazīstamus cilvēkus. Atzīmējot bibliotēkas pirmo gadadienu rekonstruētajās te l-

pās – ciemos aicinājām Valdi Atālu un Ilzi Grunti. Izrādījās, ka bibliotēkas zāles kapacitāte ir 

absolūti nepietiekoša, jo pasākumu apmeklēja 130 interesenti! Lai izvairītos no šādām situāci-

jām – bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā rasts risinājums – grāmatu plauktiem iegādāti 

un pieskrūvēti ritenīši, lai tie kļūtu mobili un pasākumus varētu rīkot plašākās telpās. 

Dzejas dienās pie mums viesojās Ieva un Aivars Lapšāni, pulcējot ap 100 mūzikas un dzejas 

cienītājus. 



Cēsu Centrālās bibliotēkas atskaite par darbu 2016.gadā  
_______________________________________________________________________________________________________________________

_ 

49 

 

              Ļoti iecienīti pilsētā ir bibliotēkas pasākumi bērniem. Uz tiem pulcējas ļoti liels apmek-

lētāju skaits – bērni kopā ar vecākiem. Tas, protams liecina par pasākumu kvalitātes novērtē-

jumu, gan arī vienlaicīgi neļauj vairs nolaist to līmeni zemāk… 

 

              Gada izskaņā, 2. decembrī Vidzemes koncertzālē "Cēsis" notika akcijas "Atbalsts lauku 

bibliotēkām" gada noslēguma sarīkojums un "Lielās lasītāju balvas - 2016" pasniegšanas 

ceremonija. LBAB sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību, Cēsu Centrālo bibliotēku un Alfrēda 

Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu pasākuma apmeklētājiem bija sarūpējuši brīnišķīgu gaisot-

ni. Pasākuma laikā tika pasniegtas balvas par Latvijas bibliotēkās lasītākajām grāmatām to 

autoriem un izdevniecībām dažādās nominācijās. Pasākums pulcēja pilnu Vidzemes koncert-

zāli ar bibliotekāriem un citiem interesentiem no visas Latvijas.  

 

 
 

 

 
11.1.Sadarbība ar pašvaldībām un pašvaldību institūcijām 
 

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

pašvaldībām. Ar 7 novadiem ir noslēgti sadarbības līgumi, bet ar Cēsu novada pašvaldību iz-

veidojies labs un koleģiāls kontakts, kas sekmē bibliotēkas attīstību. 

Cēsu CB veic Reģiona galvenās bibliotēkas metodiskā darba funkcijas, ko līdzfinansē 7 novadu 

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

darba kvalitātes analīzi un bibliotēku vērtējumu katru gadu pēc veiktajām pārbaudēm tiek 

sniegtas atskaites novadu pašvaldībām. 

Kā ļoti veiksmīgu uzskatām sadarbību ar Cēsu novada pašvaldību, kas ir visnotaļ ieinteresēta 

bibliotēkas attīstībā. Katru gadu pašvaldības vadībai sniedzam atskaiti ar prezentāciju par ga-

da darbu, pārrunājam veiksmes un neveiksmes, kā arī iezīmējam kopīgi risināmās problēmas 

un nākamā gada prioritātes. 

Laba sadarbība turpinās ar Cēsu Pieaugušo izglītības centru. Bibliotēku darbiniekiem bija 

iespēja piedalīties un savas zināšanas papildināt centra organizētajos kursos: 
 

 Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem ( pasniedzēja l. Me luš-

kāne) 

  Sistēmiska pieeja organizācijas tēla veidošanā pasākumu organizēšanā un komunikā-

cijā (pasniedzēja K. Sprūdža) 

 

Šī sadarbība tiks turpināta arī 2017. gadā. 
 
 
 

11.2.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 orga-

nizācijām, kā arī iedzīvotājiem, kas ir mūsu sniegto pakalpojumu izmantotāji.  

 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
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2016. gadā mūsu sadarbības partneri bijuši: 

 Cēsu novada pašvaldība  

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

 Cēsu novada pašvaldības Pieaugušo izglītības centrs 
 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 
 Laikraksts Vidzemes novadiem “Druva” 
 Cēsu pašvaldības laikraksts “Cēsu Vēstis” 
 Biedrība “Art Cēsis”( māksla) 
 Cēsu pansionāts 

 
 Laba sadarbība ir izveidojusies ar Kultūras informācijas sistēmu centru, koordinējot 

kursus un citas profesionālās aktivitātes. Sadarbība turpinās ar LNB Bibliotēku attīstības cen-

tru, LNB Bērnu literatūras centru, organizējot Bērnu/jauniešu un vecāku žūrijas darbu un uz-

aicinot speciālistus ar lekcijām uz pašvaldību publisko un skolu bibliotēku darbinieku seminā-

riem. Laba sadarbība ir ar LNB Kompetenču attīstības centru. Cēsu Centrālās bibliotēkas 

metodiskā darba vadītāja piedalījās LNB Kompetenču attīstības centra darba grupā nozares 

eksperta statusā akreditētas tālākizglītības programmas Bibliotēku zinības kvalifikācijas 

programmas un profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izvērtēšanā. 
 

 

 11.3. Citi sadarbības partneri  
 

 Eiropas Savienības informācijas punkta (ESIP) darbs 2016. gadā 
 
 

Bibliotēkā darbojas ES informācijas punkts, kam  izveidojusies veiksmīga sadarbība ar 

 Europe Direct informācijas centru Valmierā un Eiropas Savienības informācijas centru Rīgā 

 

Eiropas Savienības informācijas punkts  bibliotēkā piedāvā sekojošus pakalpojumus: 

 
 Uzziņas par Eiropas Savienību 
 Informatīvus materiālus par ES 
 Individuālas konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos 
 Darba piedāvājumu datu bāzi 
 Informāciju par iespējām mācīties Eiropas Savienību valstu augstskolās 
 Bibliotēkas mājas lapā ievieto informāciju un interneta resursus par ES 
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2016. gadā  bibliotēkā rīkotas sekojošas aktivitātes: 
 

 

NR. AKTIVITĀTES 

NOSAUKUMS 
AKTIVITĀTES APRAKSTS PIELIKUMA NR. 

1. Izstāde: 
“Nīderlandes 
prezidentūra 
Eiropas Savienības 
Padomē” 

. Laikraksts,, Cēsu Vēs-
tis”, Nr.1 (2016, 
28.janv.), 7.lpp. ISSN 
1691 – 0478 
 
 

2. Izglītojoša spēle: 
“Atrodi sevi 
Eiropā”  

22.04.2016. 
Periodikas lasītava, Cēsu Centrālā 
bibliotēka 
Skolēni, sākot no 12. gadu vecuma 
Spēlētāju skaits - 6 

http://www.bibliotek
a.cesis.lv/lv/sakums/
cesu-centralaja-
bibliote-
ka/01/04/2016/garā-
piektdiena-
bibliotēkā/ 
 

 
3. Eiropas stundas: 

“Iepazīsimies 
Eiropas Savienība” 

09.05.2016. Plkst.,11:30 
 
Cēsu Centrālā bibliotēka 
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 6.b 
klases skolēni 
Apmeklētāju skaits – 11 
 
Plkst., 12:15  
 
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 4.a 
klases skolēni 
Apmeklētāju skaits – 27 
 

http://www.bibliotek
a.cesis.lv/lv/sakums/
es-
aktialitates/12/05/20
16/eiropas-diena-
bibliotēkā/ 
 

 
 
 

http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/cesu-centralaja-biblioteka/01/04/2016/garā-piektdiena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/cesu-centralaja-biblioteka/01/04/2016/garā-piektdiena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/cesu-centralaja-biblioteka/01/04/2016/garā-piektdiena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/cesu-centralaja-biblioteka/01/04/2016/garā-piektdiena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/cesu-centralaja-biblioteka/01/04/2016/garā-piektdiena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/cesu-centralaja-biblioteka/01/04/2016/garā-piektdiena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/cesu-centralaja-biblioteka/01/04/2016/garā-piektdiena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/12/05/2016/eiropas-diena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/12/05/2016/eiropas-diena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/12/05/2016/eiropas-diena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/12/05/2016/eiropas-diena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/12/05/2016/eiropas-diena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/12/05/2016/eiropas-diena-bibliotēkā/
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4. Eiropas stundas: 
“Veselība un 
veselīgs uzturs” 
Veselība 1.-3.klasei 
/Kā ES atbalsta 
veselīgu dzīvesveidu, 
uzturu/ 

10.05.2016. Plkst., 11:30 
Cēsu Centrālā bibliotēka 
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 2.a 
klases skolēni 
Apmeklētāju skaits – 24 
 
Plkst., 12:30 
  
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 3. 
klases skolēni 
Apmeklētāju skaits - 15 

http://www.bibliotek
a.cesis.lv/lv/sakums/
es-
aktialitates/12/05/20
16/eiropas-diena-
bibliotēkā/ 
 

 
5. Eiropas stundas: 

“Veselība un 
veselīgs uzturs” 
Veselība 1.- 3.klasei 
/Kā ES atbalsta 
veselīgu dzīvesveidu, 
uzturu/ 

11.05.2016. Plkst., 10:00  
Cēsu Centrālā bibliotēka 
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 2.b 
klases skolēni 
Apmeklētāju skaits - 24 
 
 

 
6. Izstāde: “Kā 

darbojas Eiropas 
Savienība?” 

01.08.2016.- 31.08.2016. 
Periodikas lasītava, Cēsu Centrālā 
bibliotēka 
Plaša sabiedrība 
Apmeklētāju skaits - 18 

Laikraksts,, Cēsu Vēs-
tis”, Nr.7 (2016, 
28.jūl.) 7.lpp. ISSN 
1691 – 0478 

http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/12/05/2016/eiropas-diena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/12/05/2016/eiropas-diena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/12/05/2016/eiropas-diena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/12/05/2016/eiropas-diena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/12/05/2016/eiropas-diena-bibliotēkā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/12/05/2016/eiropas-diena-bibliotēkā/
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7. Izstāde: 
“Ziemassvētki 
Eiropā” 

05.12.2016. - 30.12.2016. 
Periodikas lasītava, Cēsu Centrālā 
bibliotēka 
Plaša sabiedrība 
Apmeklētāju skaits - 15 
 

Laikraksts,, Cēsu Vēs-
tis”, Nr.11 (2016, 
1.dec.), 7.lpp. ISSN 
1691 – 0478 

 
 
 
2016. gadā Cēsu ESIP atbalstījis un ņēmis dalību sekojošos pasākumos: 
 

 Dalība Eiropas  Savienības mājas Mobilajā zināšanu ekspresī sarunu festivālā LAMPA 
Cēsīs 2016. gada 2. jūlijā  

 Dalība Eiropas  Savienības mājas Mobilajā zināšanu ekspresī 2016. gada 1. septembrī 
Jauniešu dienā Pils parkā 

 Dalība 2016. gada 27. oktobrī Valkas novada Centrālājā bibliotēkā seminārā: ”Laikmeta  
pārmaiņas un inovācijas Eiropā un pasaulē” 

 Dalība ES informācijas sniedzēju forumā Rīgā: “ Latvija un Eiropas Savienība 2017. un 
turpmākajos gados”. 

Pieaugusi ESIP atpazīstamība Cēsu pilsētā, novadā. 
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12.1. Semināri 
 

             2016. gadā organizēti 6 semināri pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem un 2 

semināri skolu bibliotēku darbiniekiem. 

Semināros izskatītie  jautājumi: 

 Novadu pašvaldību publisko un skolu bibliotēku apmeklējumu analīze 

 Sarunas par tikumību 

 2015. gada Cēsu reģiona pašvaldību publisko bibliotēku darba rādītāji 

 SBA modulis BIS Alise 

 Analītiskā apraksta veidošana Novadpētniecības datubāzē 

 Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmanto-

šana 

 LNB Digitālās bibliotēkas izmantošanas iespējas 

 Vidzemes kultūras programmas projektu konkurss 

 Latvenergo Klientu pašapkalpošanās portāls Elektrum.lv 

 Par redzēto Čehijas bibliotēkās 

 Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva izmantošanas iespējas. Garamantas.lv 

Cēsīs 

 Bibliotēku darbinieku neformālās izglītības iespējas Cēsu Pieaugušo izglītības                  

centrā 

 Gada ienākumu deklarācija. VID e- pakalpojumi 

 Cēsis laika posmā no 1930. gada līdz 1975. gadam. Latvijas Valsts Kinofotodoku-

mentu arhīva ierakstu kopijas – sižeti no dokumentālajām filmām. 

 Cēsu Centrālās bibliotēkas sadarbības piedāvājums skolām 

 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija. Bērnu žūrijas grāmatu iekustināšanas darbnīca  

 Aktualitātes darbā ar BIS Alise Skolām 

 Kultūras informācijas sistēmu centra izstrādātie resursi: www.hugo.lv,  

www.filmas.lv,  www.diva.lv  un www.pasakas.net   

 Skolu bibliotēku statistika Latvijas digitālajā kultūras kartē par 2015. Gadu 

 

12.2.Pieredzes braucieni 
 

             2016. gadā Cēsu Centrālā bibliotēka organizēja 2  pieredzes apmaiņas braucienus 

Cēsu reģiona bibliotēku darbiniekiem: 
 

1)  oktobrī – uz  Cēsu  reģiona publiskajām bibliotēkām, pirmais brauciens bija uz Vecpie-

balgas un Amatas novada bibliotēkām. 2017. gadā tiks apmeklētas pārējās Cēsu reģiona 6 no-

vadu publiskās bibliotēkas ar mērķi - iepazīties ar kolēģu darbu. 
 

2)  40 reģiona publisko un skolu bibliotēku darbinieki jūlijā  devās RGB organizētajā pieredzes 

mācību braucienā uz Čehijas bibliotēkām, kur apmeklējām Karlovi Vari pilsētas bibliotēku, 

 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 
 

http://www.hugo.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.diva.lv/
http://www.pasakas.net/
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Taboras pilsētas bibliotēku un Hlubokas pils seno bibliotēku. Šajās bibliotēkās iepazināmies 

ar Čehijas bibliotēku struktūru, telpām, grāmatu krātuvēm, mūsdienīgām bibliotēku tehnolo-

ģijām, darbu ar lasītājiem. 
 

12.3. Konkurss 

2016. gadā Cēsu reģiona 8 novadu publiskajām bibliotēkām tika izsludināts novadpētniecības 

konkurss Laikmeta liecība – E – novadpētniecība (Pielikums Nr.3.). Konkurss notiek laika 

posmā no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 1. maijam. Konkursa mērķis: Sekmēt publisko 

bibliotēku novadpētniecības darba attīstību, mantojuma saglabāšanu, dokumentēšanu un po-

pularizēšanu atbilstoši mūsdienu informācijas tehnoloģiju laikmetam. 

 

12.4.Izglītības iestāžu bibliotēku pārraudzība 
 

 Cēsu Centrālās bibliotēkas pārraudzībā ir 32 bijušā Cēsu reģiona 8 novadu izglītības 

iestāžu bibliotēkas. Skolu bibliotēku darbiniekiem 2016. gadā organizēti 2 semināri un dota 

iespēja piedalīties pieredzes mācību braucienā uz Čehijas bibliotēkām. Braucienā piedalījās 

8 skolu bibliotekāri. Skolu bibliotēku darbiniekiem Cēsu Centrālās bibliotēkas speciālisti 

sniedz profesionālās konsultācijas un reizi gadā tiek apmeklētas visas skolu bibliotēkas, lai uz 

vietas pārrunātu bibliotekārā darba jautājumus. Ik gadu skolu bibliotekāriem tiek sniegtas 

konsultācijas LDKK aizpildināšanā. 

 

 

 
Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore 

Natālija Krama 

 

2017.gada marts 

 

Pielikumā: 
 

Nr.1. -  Cēsu Centrālās bibliotēkas sadarbības piedāvājums skolām 

Nr.2. – Jaunums bibliotēkas novadpētniecības krājumā (filmu fragmentu saraksts) 

Nr.3. - Novadpētniecības konkursa “Laikmeta liecība – E-novadpētniecība” nolikums 
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Nr.1 

 
 

Cēsu reģiona 8 novadu publisko bibliotēku novadpētniecības konkursa 

Laikmeta liecība – E-novadpētniecība 
 

NOLIKUMS 
Konkursu izsludina un rīko Cēsu Centrālā bibliotēka. Vērtēšana notiek visās novadu publiskajās vie-
tējas nozīmes bibliotēkās laika posmā no 2016. gada 1.oktobra līdz 2017. gada 1. maijam.  

Konkursa mērķis: 

Sekmēt publisko bibliotēku novadpētniecības darba attīstību, mantojuma saglabāšanu, dokumen-
tēšanu un popularizēšanu atbilstoši mūsdienu informācijas tehnoloģiju laikmetam. 

Konkursa uzdevumi: 

1. Turpināt vākt, apkopot un dokumentēt publicētos materiālus par novadu un novadniekiem. 
2. Veikt novadpētniecības krājumā esošo materiālu atspoguļošanu elektroniskajā kopkatalogā 

un novadpētniecības datu bāzē. 
3. Pēc vajadzības apmācīt bibliotēkas apmeklētājus, meklēt informāciju par novadu un no-

vadniekiem elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datubāzē. 
4. Popularizēt novadpētniecības krājumu un bibliotekārās aktivitātes saistībā ar novadpētnie-

cības darbu interneta vidē, vietējā laikrakstā un citos publicitātes formātos. 

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja: 
 Zaiga Eglīte – Cēsu Centrālās bibliotēkas metodiskā darba vadītāja 

Vērtēšanas komisija: 
Ināra Elbrete – Cēsu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības bibliogrāfe 
Lāsma Vasmane – Cēsu Centrālās bibliotēkas sociālo mediju speciāliste 
Krista Lauberga –Cēsu Centrālās bibliotēkas projektu speciāliste 
Inese Jansone – Cēsu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības lasītavas vadītāja  

  
 

Vērtēšana notiek: 
1.  bibliotēku apmeklējumu laikā no 2017. gada 1. aprīļa līdz 20. aprīlim.  
2. Darbu elektroniskajā kopkatalogā, novadpētniecības datu bāzē un publicitāti interneta vi-

dē, vērtē visu konkursa laiku attālināti. 
Apbalvošana: 
 Apbalvoto skaitu un godalgas nosaka vērtēšanas komisija. Apbalvošana notiek bibliotēku 
darbinieku darba sezonas noslēguma seminārā. 
Nominācijas: 
 E – novadpētnieks ( 3 vietas) 
 Pamanāmākais novadpētnieks ( 1 vieta) 
 Netradicionālais novadpētnieks ( 1 vieta) 
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Nr.2 
 
 

 
 

JAUNUMS 
 BIBLIOTĒKAS NOVADPĒTNIECĪBAS KRĀJUMĀ 

 

 

Cēsu Centrālā bibliotēka novadpētniecības krājumam no  Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu  arhīva 
iegādājusies  sekojošu ierakstu kopijas – sižetus no dokumentālajām filmām, kuros atspoguļoti notikumi 
Cēsīs laika posmā no1930. – 1975. g. 
 
 

Šīs krājuma vienības izmantojamas tikai bibliotēkā uz vietas, bez izsniegšanas vai pārkopēšanas iespējas. 
2017. gadā krājums tiks papildināts ar filmu sižetu kopijām no 1976.gada līdz mūsdienām. 
 

Audiovizuālo dokumentu saraksts 

 

Nr. 
p. k. 

Arhīva Nr. Audiovizuālā dokumenta nosaukums, režisors Gads 
Pārkopē-

tāsdaļas 

1. P-51 
K/ž “Pēdējābrīdī” 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 

4. P-407 
K/ž “Latvijas skaņu hronika” Nr. 479 
(Jaunuzcelto skolu svinības Cēsīs)                                                                   
Autors Eduards Kraucs 

1938. 1 

5. P-371 
K/ž “Latvijas skaņuhronika” Nr. 435 
(Vilciens ar slēpotājiem brauc uz Cēsīm, dabasskati, slēpošana)                        
Autors Eduards Kraucs 

1937. 1 

6. P-987 
K/ž “Ostland Woche” Nr. 47 
(Latviešu karavīri no Cēsu stacijas dodas uz fronti)                                                
Autors nav zināms 

1943. 1 

7. P-156 
K/ž “Padomju Latvija” Nr.10 
(Dziesmu svētku koncerts Cēsu parkā)                                                             
Režisors Nikolajs Karmazinskis 

1945. 1 

8. P-272 
K/ž “Padomju Latvija” Nr. 32 
(Cēsu dzelzceļa stacijas celtniecība)     
Režisors Nikolajs Karmazinskis 

1947. 1 

9. P-301 
K/ž “Padomju Latvija” Nr. 5 
(Jaunā Cēsu dzelzceļa stacija)                                                                       
Režisore Marija Čardiņina 

1948. 1 

10. P-321 

K/ž “ Padomju Latvija” Nr. 24 
(Gatavošanās Dziesmu svētku 75 gadu jubilejai Cēsīs. 
Cēsu skati, koncerts parkā (skan „Pūt, vējiņi!”)                                        
Režisors Aleksandrs Jevsikovs 

1948. 1 

11. P-671 
K/ž “Padomju Latvija” Nr. 25 
(Dziesmu dienas koncerts Cēsu parkā)                                                            
Režisors Hermanis  Šuļatins 

1949. 1 
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12. 

 

 

P-656 

 
 

K/ž “Padomju Latvija” Nr. 11 
(Cēsu amatniecības vidusskolā)                                                                 
Režisors Aleksandrs Jevsikovs                                                                     
Operators V.Siņicins 

 

1949 

 

 
 

1 

13. P-909 
K/ž “Padomju Latvija” Nr. 10 
(Sižets „Jaunie mūziķi” par Cēsu mūzikas skolu)                                             
Režisors Hermanis Šuļatins 

1951. 1 

14. P-1670 
Dok. filma „ Rajona kultūras namā” 
(Filma stāsta par Cēsu Kultūras nama darbu)                                     
Scenārija autors un režisors B.Kaņevskis 

1953. 1 

15. P-1581 
K/ž “Padomju Latvija” Nr. 14 
(Sižets par Cēsu simfoniskā orķestra 10 gadu jubileju)                                           
Režisors Hermanis Šuļatins 

1958. 1 

16. P-1285 
K/ž „Padomju Latvija” Nr. 28 
(Cēsu pilsdrupu atjaunošana)                                                                      
Režisors Hermanis Šuļatins 

1956. 1 

17. P-1569 
K/ž “Padomju Latvija” Nr. 2 
(Cēsu atpūtas nams „Cīrulīši”)                                                                      
Režisors Aloizs Brenčs 

1958. 1 

18. P-1595 
K/ž “Padomju Latvija” Nr. 28 
(Jaunais Cēsu universālveikals)                                                                     
Režisors Laimons Gaigals 

1958. 1 

19. P-1851 

K/ž “Padomju Latvija” Nr. 23 
(Sižets par Cēsu pilsētas dārzkopju darbu.  
Cēsu parku un apstādījumu skati.) 
Režisors Aloizs Brenčs 

1962. 1 

20. P-1869 

K/ž “Sporta apskats” Nr. 1 
(Latvijas PSR ziemas sporta spēles Cēsīs. Daiļslidošana. Ātrslidoša-
nas sacensībās piedalās L.Avotiņa (Kauniste)                                             
Režisors Mihails Poseļskis 

1962. 1 

21. P-2237 
K/ž “Sporta apskats” Nr. 1 
(Braukšana ar kamaniņām no kalna Cēsīs)                                                  
Režisors Mihails Šneiderovs 

1967. 1 

22. P-2416 
K/ž “Sporta apskats” Nr.1 („Re, kur Ro!”) 
(Par kamaniņu trases būvi pie Cēsīm. Pirmie starti)                                     
Režisors un operators Valdis Kroģis 

1969. 1 

23. P-2207 
K/ž “Padomju Latvija” Nr. 7 
(Sižets par Cēsu alus darītavas meistariem)                                             
Režisors Imants Brils 

1967. 1 

24. P-2252 

K/ž “Padomju Latvija” Nr. 9 
(Tikšanās ar Rīgas kinostudijas filmas „Kad lietus un vēji sitas logā” 
uzņemšanas grupu Cēsu kinoteātrī „Cīņa”) 
Režisors Imants Brils 

1968. 1 

25. P-2407 
K/ž “Padomju Latvija” Nr. 26 
(Gadatirgus Cēsīs )                                                                                           
Režisors Laimons Gaigals 

1969. 1 

26. P-2469 
K/ž “Padomju Latvija” Nr. 18 („Cēsis”) 
(Tematiskā kinožurnāla par Cēsīm fragments)                                        
Režisors un operators Laimons Gaigals 

1970. 1 

27. P-2757 
K/ž “Padomju Latvija” Nr. 5 
(Automašīnu „Žiguļi” tehniskās apkopes stacija Cēsīs)                                        
Režisors Mihails Šneiderovs 

1973. 1 

28. P-3198 K/ž “Padomju Latvija” Nr. 19 1977. 1 
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(Sižets par Rožu kāzu svinībām Cēsīs)                                                             
Režisors Leonīds Brušteins 

 
 
 
 

29. 

 
 
 
 

P-3334 

 
 
 
K/ž “Padomju Latvija” Nr. 1 
(Fragments no tematiskā kinožurnāla par Cēsu pilsētas revolucionāro 

pagātni)                                                                                                                 
Režisors Aivars Freimanis 

 
 
 
 
1979. 

 
 
 
 

1 

30. P-1798 
K/ž “Padomju Latvija” Nr. 18 
(Sižets par tēlnieku Kārli Jansonu. Cēsu skati, V.Ļeņina piemineklis u.c.)                                                                                                                       

Režisors Hermanis Šuļatins 
1961. 1 

31. P-3268 
K/ž “Māksla” Nr. 3      
(Tēlnieku Kārļa un Andreja Jansonu darbnīcā Cēsīs)                                                         
Režisors Juris Podnieks 

1978. 1 

32. P-3501 
K/ž “Padomju Latvija” Nr. 7 
(Cēsu Tautas teātra aktierim V.Galviņam – 9.)                                           
Režisors Andris Rozenbergs 

1981. 1 

33. P-2085 
K/ž “Padomju Latvija” Nr. 21 
(Dziesmu svētki Cēsīs)                                                                                          
Režisors Mihails Šneiderovs 

1965. 1 

34. P-2788 
K/ž “Māksla” Nr. 2             
(Cēsu estrādē skan komponista Imanta Kalniņa dziesmas)                                        
Režisore Biruta Veldre 

1973. 1 

35. P-3703 
K/ž “Pionieris” Nr. 3     
(Republikas zēnu koru salidojums Cēsīs)                                                   
Režisors Andrejs Apsītis 

1983. 1 

36. P-3133 
Dok. filma „Ir tāda pilsētiņa Cēsis” 
(Filma iepazīstina ar Cēsu pilsētu)                                                                    
Režisore Maruta Jurjāne 

1978 1 

37. P-3015-I-VI 

Dok. filma „ Aizliegtā zona” 
(Par jaunatnes tiesiskās apziņas audzināšanu. 
Filma uzņemta nepilngadīgo kolonijā Cēsīs) 
Režisors Hercs  Franks       

1975. 6 

 
KOPĀ: 37 (trīsdesmit septiņas) uzskaites vienības (nosaukumi) 

43 (četrdesmit trīs) dokumentu daļas (1 daļa = 1-10 min.) no arhīva dokumentu nodrošinājuma fonda 
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Cēsu Centrālās bibliotēkas 
sadarbības piedāvājums skolām 

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

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

nas 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 Cē-
su Audzināšanās iestādē nepilngadīgajiem. Rakstnieka Andreja Dripes grāmatu, kas veltītas koloni-
jas 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 lie-
totājiem 

mailto:info@biblioteka.cesis.lv
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