
Cēsu rajons

2008. gads 2008. gads --
īpaši pirmie 10 m ēneši īpaši pirmie 10 m ēneši 

mūsu rajona bibliot ēkām bijis   mūsu rajona bibliot ēkām bijis   
veiksm īgs, radošs,veiksm īgs, radošs,

notikumiem bag āts notikumiem bag āts 



Statistika

� Cēsu rajonā 2008. gadā darbojās 
30 pašvaldību publiskās bibliotēkas

� 1 rajona galvenā � 1 rajona galvenā 
� 1 pilsētas 
� 28 pagastu bibliotēkas



Statistika 

Rajonā kopā
2007.g. 2008. g.

Dokumentu skaits uz 
1 lasītāju 20 28

Apmeklējumu skaits 
13 20uz 1 lasītāju 13 20

Kārtējie izdevumi uz 
1 lasītāju 43 54

Izsniegums uz 1 
lasītāju 44 38

Krājuma apgrozījums 2.2 1.4



Statistika: lasītāji
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Statistika: apmeklētāji
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Statistika: izsniegums

Izsniegums
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Statistika: krājums
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Statistika: literārie pasākumi un izstādes
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Statistika: datori
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Statistika: IT tehnoloģijas
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Finanses: izmantotie līdzekļi

400000

500000

600000

700000

Kopā

0

100000

200000

300000

400000

2006 2007 2008

Personāla
atalgojumam 



Finanses: izmantotie līdzekļi
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Finansējums: izmantotie līdzekļi

Informācijas tehnoloģijām 
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Akreditācija

Cēsu Centrālā bibliotēka – 2006. gada janvārī 

Pagastu bibliotēkas
2007. gada rudenī – 15 bibliotēkas2007. gada rudenī – 15 bibliotēkas
2008. gada martā – 13 bibliotēkas 

Nav akreditēta 1 bibliotēka (Amatas novada 
Ieriķu)



Telpas

2008. gadā kapitāli izremontētas un 
pārceltas uz jaunām telpām Taurenes
pagasta bibliotēka un Veselavas
pagasta bibliotēkapagasta bibliotēka

2009. gadā plānots Straupes pagasta 
bibliotēku apvienot ar skolas bibliotēku 
un pārcelt uz jaunam telpām – 179m2



Telpas: Taurenes pagasta bibliotēka



Telpas: Taurenes pagasta bibliotēka



Telpas: Taurenes pagasta bibliotēka



Telpas: Veselavas pagasta bibliotēka



Telpas: Veselavas pagasta bibliotēka



Kursi, apmācības: 3td

� Projekts “Trešais tēva dēls”
� VVBIS projekts 

Visi rajona bibliotekāri mācījās piedāvātajās 
apmācību programmās. 

Visi rajona bibliotekāri mācījās piedāvātajās 
apmācību programmās. 

Apmācības notika Centrālās bibliotēkas telpās.



Kursi, apmācības: 3td



Kursi, apmācības: 3td



Kursi, apmācības: ALISE

22 pašvaldību bibliotēkās instalēta 
ALISE 4i

Apmācības vadīja
IS ALISE speciāliste Sarm īte Pogule� IS ALISE speciāliste Sarm īte Pogule

� Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece 
Skaidr īte Lazdi ņa

� Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Aija 
Lauberga



Kursi, apmācības: ALISE



Kursi, apmācības: ALISE



Kursi, apmācības: Centrālā bibliotēka

� Cēsu Centrālās bibliotēkas māksliniece-noformētāja 
vadīja kursus “Es daru t ā”. Pagastu bibliotekāriem 
mācīja

� noformēšanas iespējas datorā

� izstāžu noformēšanu
� grāmatu labošanu

� Interneta lasītavas vadītājs decembrī uzsāka 
bezmaksas apmācības iedzīvotājiem 
“Interneta lietošanas ABC ” 



Personāls

Rajonā kopā – 70 darbinieki, no tiem
bibliotekārie – 60 

ar profesionālo izglītību – 24

studē – 6studē – 6

Cēsu Centrālajā bibliotēkā – 30 darbinieki
bibliotekārie – 21 
ar profesionālo izglītību – 15
studē – 3



Personāls: apbalvojumi

� 5 rajona bibliotēku darbinieki apbalvoti ar 
Latvijas Republikas Kult ūras ministrijas 
atzin ības rakstu :

� Māra Gr īnvalde , Cēsu Centrālā bibliotēka� Māra Gr īnvalde , Cēsu Centrālā bibliotēka

� Aija Stru ņķe, Cēsu Centrālā bibliotēka
� Ārija Kažura , Raunas pagasta Rozes bibliotēka 
� Laima Timermane , Līgatnes pilsētas bibliotēka
� Maira Prikule , Nītaures pagasta bibliotēka



Personāls: apbalvojumi

� Ar Cēsu pils ētas domes atzin ības rakstu
apbalvota

Zaiga Egl īte – Cēsu Centrālas bibliotēkas Zaiga Egl īte – Cēsu Centrālas bibliotēkas 
direktores vietniece metodiskajā darbā



Personāls: apbalvojumi

� Prieku ļu pagasta bibliot ēkas vad ītāja Liene 
Zuimača saņēma 2 profesionālos apbalvojumus:

� nominācijā “Gada bibliotekārs Latvijas pagastu 
bibliotēkās” balvu “Gada bibliotekārs 2007” bibliotēkās” balvu “Gada bibliotekārs 2007” 

� 3td balvu “Par veiksmīgu Priekuļu pagasta 
bibliotēkas un Priekuļu pagasta pašvaldības 
sadarbību”



Nozīmīgākie notikumi

� Miniat ūrgr āmatu kolekcijas atkl āšana :
� kolekcija ir pieejama ikvienam interesentam, 
apskatāma un izmantojama
� ~ 600 grāmatiņas
� dāvinātāji – kādreizējie Grāmatdraugu biedrības � dāvinātāji – kādreizējie Grāmatdraugu biedrības 
Cēsu miniatūrgrāmatu sekcijas biedri, cēsnieki
� vecākais izdevums ir 1861. gadā Florencē izdotais 
Bokačo „Dekamerons”
�mazākās grāmatiņas „Monika” izmēri ir 26 x 17 mm 
� Valsts kultūrkapitāla fonda, Cēsu pilsētas domes un 
Cēsu Kultūras centra finansiālais atbalsts 











Nozīmīgākie notikumi

� Interneta lasītava pārceļas uz citu, 
plašāku telpu 

�Skolu ALISEs pilotprojekts Cēsu 
rajonā

�Latvijas josta





Nozīmīgākie notikumi. Pasākumi.

� Centrālajā bibliotēkā ciklu „Atvērsim 
grāmatu kopā”, „Autors un grāmatas 
varonis” pasākumi 

� „Dzejas un grāmatu dienas 2008”: 
7 pasākumi bērniem, 3 pasākumi jauniešiem un 7 pasākumi bērniem, 3 pasākumi jauniešiem un 
pieaugušajiem; 
filmas „Astrīde un Ivars. Pasaules tilti” pirmizrāde 
Latvijā, piedalās Baltoskandināvijas akadēmijas 
(Lietuva) darbinieki; 
Valkas rajona Jērcēnu dzejas teātra izrāde 
„Nesaprasto cilvēku zemē” u.c.



Pasākumi



Pasākumi



Pasākumi



Pasākumi







Pasākumi

� Bērnu literat ūras noda ļa
� Bērnu grāmatu svētki

� Spēle-konkurss 3., 4., 5. klašu skolēniem � Spēle-konkurss 3., 4., 5. klašu skolēniem 
“40 dienās apkārt Eiropai”



Pasākumi



Pasākumi



Pieredzes apmaiņas braucieni

� Grieķija – aprīlī, 2 CB darbinieki 
� Igaunija, Somija – jūnijā, 44 CB un 

pagastu bibliotēku darbinieki 
� Rīgas CBS Vidzemes bibliot ēka un � Rīgas CBS Vidzemes bibliot ēka un 

Tukuma bibliot ēka – novembrī, CB 
darbinieki 

� Lietuva – Pa ņevežas bibliot ēka –
decembrī, 3 CB darbinieki





Igaunijas nacionālā b-ka



Turku pilsētas bibliotēka



Turku pilsētas bibliotēka





Helsinki



Rīgas pilsētas Vidzemes b-ka



Rīgas pilsētas Vidzemes b-ka



Tukuma centrālajā bibliotēkā



Tukuma Centrālajā bibliotēkā



Tukuma Centrālajā bibliotēkā



Tukuma Centrālajā bibliotēkā



Konferences, semināri

� 3 semināri rajonā 

� Vidzemes novada bērnu un skolu bibliotēku 
darbinieku 8. konference „Virtu ālās un re ālās darbinieku 8. konference „Virtu ālās un re ālās 
pasaules tikšan ās bibliot ēkā” – 15. oktobrī 
Cēsīs, organizē CB Bērnu literatūras nodaļa  



Konferences, semināri: 
Vidzemes novada bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 8. konference



Konferences. Semināri



Konferences, semināri: 
Vidzemes novada bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 8. konference



Konferences, semināri: 
Vidzemes novada bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 8. konference





Konferences, semināri

� Lietuv ā, Rokišku Centr ālajā bibliot ēkā 
semin ārs „Lietuvas un Latvijas 
bibliot ēku darb ības aktualit ātes 
starptautisk ā kontekst ā” – 15. maijā. starptautisk ā kontekst ā” – 15. maijā. 

Ar ziņojumu „Cēsu Centrālās bibliotēkas 
darbības aktualitātes” uzstājas Natālija Krama, 
Inese Majore informē par darbu ar bērniem



Konferences, semināri: 
Seminārs Rokišku Centrālajā bibliotēkā  



Konferences, semināri: 
Seminārs Rokišku Centrālajā bibliotēkā







Konferences, semināri

� Latvijas Skolu bibliotek āru biedr ības 
konference „Skolu bibliot ēkas valsts 
vienotaj ā bibliot ēku inform ācijas 
sist ēmā” – 5. decembrī.  sist ēmā” – 5. decembrī.  
Par skolu bibliotēku informācijas sistēmu 
darbībā, Cēsu Centrālās bibliotēkas pieredzi 
stāsta CB direktores vietniece Skaidr īte 
Lazdiņa



Konferences, semināri

� Baltoskandināvijas akadēmijā Paņevežā 
Lietuvā pasākums– konference „Zenta 
Mauriņa starp Ti činu un Stokholmu” - 22. 
decembrī
� Izstāde „Zentas Mauriņas grāmatā „Trimdas traģika” � Izstāde „Zentas Mauriņas grāmatā „Trimdas traģika” 
pieminēto autoru grāmatas Cēsu bibliotēkā”. Gunta 
Romanovska , Cēsu CB 
� Fragmenti no grāmatas „Trimdas traģika”. Inese 
Majore, M ārtiņš Rijnieks , Cēsu CB 
� Foto materiālu prezentācija par Z. Mauriņas dzīvi. 
Gunta Romanovska, Mārtiņš Rijnieks, Cēsu CB



Konferences, semināri

� Cēsu Centrālā bibliotēka kā Latvijas 
Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 
centrs:

� sadarbībā ar pārējiem rajoniem organizē � sadarbībā ar pārējiem rajoniem organizē 
LBB VN saietus-konferences (G.Romanovska)
� Bērnu literatūras nodaļa, organizē 
Vidzemes novada bērnu un skolu bibliotēku 
darbinieku konferences ( I.Majore)



Pieredzē Cēsu rajonā

� Prei ļu rajona bibliotekāri

� Ahimas pilsētas (Vācija) delegācija, Ahimas 
pilsētas bibliotēkas vadītāja Heike Pflugnere pilsētas bibliotēkas vadītāja Heike Pflugnere 

� Rokišku Centrālās bibliotēkas darbinieki



Problēmas

� Telpas, renovācija
� Mājaslapa 
� Interneta rēķini 

E-pasti � E-pasti 



Ieceres

2009. gada oktobr ī –
Cēsu Centr ālajai bibliot ēkai – 90

Plānojām virkni pasākumu 
2008. gads2008. gads
� Oktobris . Miniatūrgrāmatu kolekcijas 

atklāšana
� Decembris . Interneta resursu izmantošana –

apmācības interesentiem, pilsētas 
iedzīvotājiem



Ieceres

2009. gads
� Februāris . Cēsīs izdotās grāmatas – izstāde 

no bibliotēkas un privātkolekcijām

� Marts . Cēsu Centrālās bibliotēkas datubāze � Marts . Cēsu Centrālās bibliotēkas datubāze 
„Novads” un tās izmantošanas iespējas –
seminārs 

� Apr īlis. Bibliotēku nakts 



Ieceres

2009. gads
� Maijs. Cēsu Centrālās un Bērnu bibliotēkas 

bijušo darbinieku salidojums

� Septembris . Bibliotēkas vieta un nozīme 
Cēsu iedzīvotāju informatīvajā apkalpošanā –
aptauju rezultātu prezentācijas

� Oktobris . Jubilejas pasākums



Ieceres

Visa gada garum ā
� Top grāmata „Cēsu bibliotēkai – 90” 

� Laikrakstā „Druva” un pielikumā „Novadnieks” 
raksti par bibliotēku, darbiniekiem, jubilejai 
Laikrakstā „Druva” un pielikumā „Novadnieks” 
raksti par bibliotēku, darbiniekiem, jubilejai 
veltītajiem pasākumiem

� Latviešu tautas gadskārtu svētku svinēšanas 
tradīciju popularizēšana – informatīvo 
grāmatzīmju izdošana, pasākumi



Paldies

Paldies
�� Kult ūras ministrijai, Kult ūras ministrijai, 
�� Latvijas Nacion ālajai bibliot ēkai, Latvijas Nacion ālajai bibliot ēkai, 
�� valsts a ģentūrai “Kult ūras inform ācijas sist ēmas”, valsts a ģentūrai “Kult ūras inform ācijas sist ēmas”, 

Latvijas Bibliotek āru biedr ībai Latvijas Bibliotek āru biedr ībai ––
par par par par 

VVBIS, VVBIS, 
Trešo t ēva dēlu, Trešo t ēva dēlu, 

satur īgiem semin āriem, satur īgiem semin āriem, 
žurnālu “Bibliot ēku pasaule”žurnālu “Bibliot ēku pasaule”

�� Valmieras re ģionālajam m ācību centram Valmieras re ģionālajam m ācību centram 
�� kuratorei   Antrai Sprudz āneikuratorei   Antrai Sprudz ānei

par veiksm īgo sadarb ību!par veiksm īgo sadarb ību!


