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Cēsu CB prioritātes 2016.gadam

 Ieviest jaunu pakalpojumu – grāmatu piegāde mājās

 Noorganizēt grāmatu lasītāju klubiņu pieaugušajiem

 Popularizēt iedzīvotājiem bibliotēkas abonēto un veidoto datu bāzu 
izmantošanu, organizējot informacionālus pasākumus, apmācības, bibliotekārās 
stundas, aktivizējot informāciju sociālajos tīklos un mājas lapā

 Apmācīt reģiona novadu publisko bibliotēku darbiniekus novadpētniecības 
materiālu aprakstīšanā . Līdz gada beigām panākt 100 % bibliotēku 
iesaistīšanos šajā procesā

 Aktivizēt papildus finansējuma piesaisti bibliotēkas attīstībai, iesaistoties dažādu 
fondu projektu konkursos

 Organizēt pasākumus jauniešu auditorijai

Rezumējums - ir veikts!



Situācija reģionā 

Reģiona bibliotēku tīkls skaitliski bez izmaiņām, jaunas telpas Amatas 

novada Ieriķu bibliotēkai

Reģionā

 Finansiālais nodrošinājums no pašvaldībām pieaudzis + 3.8 %

 Lietotāji + 4.5 %

 Apmeklējums (fiziskais) - 4.4 % (pagastos kritums)

 Izsniegums + 1.3 % 

Skolās

No 32 skolu bibliotēkām 26 strādā IS ALISE, no tām 19 pilnībā 

rekataloģizēts krājums



Kaut kas jauns
CB

 Filmu fragmentu iegāde novadpētniecības krājumam. Kinolektoriji

 Lasītāju klubiņam – 1 gads !

 Sadarbība ar Cēsu Pieaugušo izglītības centru

 Piedāvājums skolām

 CB – Cēsu Tūrisma informācijas centra atbalsta punkts
 informācija

 kartes

 konsultācijas

 atskaites

Reģionā

 Pieredzes brauciens uz Čehiju
 Pieredzes braucieni uz reģiona novadiem



Problēma CB - nav pasākuma telpas

Risinājums – plaukti uz riteņiem!



Novadpētniecības aktualitātes

 Darbs pie Novadpētniecības sadaļas pārveidošanas bibliotēkas 
mājas lapā

 Reģiona novadu bibliotekāri paši veido analītiskos aprakstus par 
savu novadu kopīgajai novadpētniecības datu bāzei

 Konkurss novadu bibliotēkām «Laikmeta liecība – e - bibliotēka»
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 popularizēšanu atbilstoši 
mūsdienu informācijas tehnoloģiju laikmetam

 CB izveidojusies laba sadarbība ar vietējiem pilsētas fotogrāfiem -
izstādes

 Laba dāvana no bibliotēkas – publikāciju kopijas par kādu 
personu!



Lasītāju apkalpošanas darbs

CB

 Pakalpojums - lasītāju apkalpošana mājās

 Pēc renovācijas reģistrēto lietotāju skaits 2 gados pieaudzis par 

1334

 Apmeklētāju skaits dienā – 227

 Nesarūk apmācību «Interneta ABC» apmeklētāju skaits

 Pasākumus – arī jauniešiem

 dzejas slams

 fotokonkursi

 tikšanās ar literātiem un tematiskie grāmatu apskati skolās



Gada mirklis

«Lielā lasītāju balva 2016»



Paldies par uzmanību!

Veiksmīgu visiem

2017. gadu!

N.Krama
Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore
2017. gada martā


