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Atskaitē galvenokārt atspoguļota tikai tā informācija,  

kas ir atšķirīga no iepriekšējo gadu bibliotēkas darbības 

 

 

 
 

 
 

1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 
 

 
1.1. Īss situācijas raksturojums 

 

Apkalpošanas reģions 

Vēsturiskā Cēsu rajona 8 novados pavisam ir  61 bibliotēka:  

Reģionā ir 29 publiskās un 31 izglītības iestāžu bibliotēkas, kurām Cēsu Centrālā bibli-

otēka   ir metodiskais un konsultatīvais centrs. 

 2017. 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 (kopā iedzīvotāju skaits novadā – 18 423) 
 

Cēsu novada teritorijā  ir 1 pilsēta un 1 pagasts : 

 Cēsu pilsēta ( iedz. skaits – 16 506 ) 

 Vaives pagasts  (iedz. skaits – 1917 ) 

Cēsu novadā pavisam ir 14 bibliotēkas: 

t.sk. 

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. 
 

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 
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 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 Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola 
 

Novada iedzīvotājus, kuriem ir redzes problēmas, Cēsīs apkalpo  v/a Latvijas neredzīgo bibli-

otēkas Cēsu filiāle, kura oficiāli nav Centrālās bibliotēkas padotībā, taču sadarbība starp bibli-

otēkām notiek. 

1.2. Ārējie apkalpošanas punkti reģionā 

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

gaujas 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. Bibliotēku akreditācija 

Pārskata periodā reģionā bibliotēku akreditācija nav notikusi. 
 

 

 1.4.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; 
 

 Novadpētniecības darba optimizācija, novadnieku datu bāzes rediģēšana un pilnveido-
šana, pagastu bibliotēku iesaiste novadpētniecības materiālu atspoguļošanā datu bāzēs; 
 

 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 

 

Visas prioritātes tika pildītas veiksmīgi! 
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2. Finansiālais nodrošinājums 
 

 
 

 Reģiona bibliotēkās kopā - ienākumi 

 2015. 2016. 2017. + vai -  

Kopā (EUR) 780145 809643 819905 +10262 

Pašvaldību finansējums 759217 796715 806381 +9666 

Citi ieņēmumi: 20925 12928         13524 +596 

t.sk. maksas pakalpojumi 9658 4252            3956 -296 

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi 700 - -                    - 

t.sk. VKKF finansējums 990 935            1120            +185 

t.sk. citi piešķīrumi un ienākumi 7342 7741 8448 +707 

 

 
 

 Reģiona bibliotēkās kopā - izdevumi 

 2015. 2016. 2017. + vai  - 

Izdevumi kopā (EUR) 801714 826173 821415 -4758 

Darbinieku atalgojums (bruto) 425334 425378 429061 +3683 

Krājuma komplektēšana 81333 84102 86899 + 2797 

 

 
 Pagastu  bibliotēkās – ienākumi 

 

 2015. 2016. 2017. + vai -  

Kopā (EUR) 451237 466534 480886 +14352 

Pašvaldības finansējums 447134 464513 479073 +14560 

Citi ieņēmumi: 4100 2021               1813 -208 

t. sk. maksas pakalpojumi 1605 1468               1713               +245 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi - - - - 

t. sk. VKKF finansējums 260 390 - - 

t. sk. citi piešķīrumi un ienāku-

mi 

2238 163 100 -63 

 

 
 Pagastu bibliotēkās -  izdevumi 

 

 2015. 2016. 2017. + vai -  

Izdevumi kopā (EUR) 452142 478620 480705 +2085 

Darbinieku atalgojums (bruto) 218282 234606 231401 -3205 

 Krājuma komplektēšana 60051 64029          62498         -1531 
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 Cēsu CB - ienākumi 

 2015. 2016. 2017. + vai -  

Kopā (EUR) 328908 343109 339019             -4090 

Pašvaldību finansējums 312083 332202 327308 -4894 

Citi ieņēmumi: 16825 10907            11711               
+804 

t.sk. maksas pakalpojumi 8053 2784               2243 -541 

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi 700 - - - 

t.sk. VKKF finansējums 730 545               1120 +575 

t.sk. citi piešķīrumi un ienākumi 7342 7578 8348  +770 

 

 Cēsu CB - izdevumi 

 2015. 2016. 2017. + vai -  

Izdevumi kopā (EUR) 

349572 

(no tiem 3935- 

kapitālie izde-

vumi) 

347553 

 
        340710 

 
 

         -6843 

Darbinieku atalgojums (bruto) 185393 190772 197660 +6888 

Krājuma komplektēšana 14603 20073 24401 + 4328 

 

 
 Darbinieku atalgojums kaut nedaudz, bet pieaug ar katru gadu. 
 
 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

 
 

 

3.1.Veiktās telpu un ēku rekonstrukcijas un remontdarbi 
 

 2017. gadā pagastu bibliotēkās nav veikti bibliotēku telpu kosmētiskie remonti 
 

3.2. Plānotās telpu un ēku rekonstrukcijas un remontdarbi 
 

 Plānoti remontdarbi Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkā 2018. gadā 
 

3.3. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

 

 2017. gadā Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēka paplašinājusies par 1 telpu 

 2017. gadā Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēka pārvietota uz plašākām 

telpām 

 2018. gadā plānotsPārgaujas novada Raiskuma pagasta bibliotēku pārcelt uz plašā-

kām telpām 
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3.4.Iekārtas un aprīkojums 
 

 
 

 

 Cēsu CB   
 

 Darbiniekiem 
(skaits) 

Lietotājiem 
(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 
apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 24 37 apmierinošs un neapmieri-
nošs 

t.sk.  
15 portatīvie 

Plānie klienti     
Multifunkcionālās iekārtas 5 (koplietošanas) labs  
Printeri 11  labs  
Kopēšanas iekārtas 1 ( koplietošanas) labs  
Skeneri  
(neskaitot svītrkodu) 

5  labs  

Citas iekārtas  5 Jau neapmierinošs planšetdatori 

 
Katru gadu bibliotēkas budžetā paredz finansējumu datortehnikas remontam vai jaunas 
tehnikas iegādei nepieciešamības gadījumā 

 

 
 

 
 

4. Personāls 
 

 
4.1. Statistikas dati 

 

 Cēsu CB 
 

 

Pavisam 

Nepilnas 
slodzes 
darbi-
nieku 
skaits 

No tiem 

strādā pus-
slodzē 

strādā cetur-
tdaļ- 

slodzē 

strādā citā 
slodzē 

A 1 2 3 4 5 

Darbinieku kopskaits 25 1 1   

 

Bibliotekāro darbinieku kopskaits  16     

t.sk. sievietes 16     

t.sk. vīrieši      

no tiem ar bibliotekāro izglītību 13     

   t.sk. ar maģistra grādu 1     

   t.sk. ar bakalaura grādu 4     

   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas 
izglītību 

1     

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g) 4     

   t.sk. ar profesionālo vidējo izglītību (līdz 2002.g) 3     

   t.sk. ar profesionālo vidējo izglītību (no 2017.g)       
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no tiem ar izglītību citās jomās 3     

   t.sk. ar maģistra grādu      

   t.sk. ar bakalaura grādu 2     

   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas 
izglītību  

1     

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g.)      

   t.sk. ar profesionālo vidējo izglītību      

no tiem zinātņu doktori      

no tiem ar vispārējo vidējo izglītību       

no tiem ar pamatizglītību      

no tiem studē profesionālās tālakizglītības programmā 
(960h) 

     

no tiem studē koledžā      

no tiem studē bakalauru un maģistru programmās      

no tiem studē doktorantūrā      

 

 Pārējie darbinieki 
 

Pavisam 

Nepilnas 

slodzes dar-

binieku skaits 

No tiem 

strādā pus-

slodzē 

strādā cetur-

tdaļ- 

slodzē 

strādā citā 

slodzē 

A 1 2 3 4 5 

Pārējo darbinieku kopskaits 9 1 1   

t.sk. sievietes 6     

t.sk. vīrieši 3 1 1   

no tiem ar bibliotekāro izglītību 2     

   t.sk. ar maģistra grādu      

   t.sk. ar bakalaura grādu      

   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas 
izglītību 

     

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g) 1     

   t.sk. ar profesionālo vidējo izglītību (līdz 2002.g) 1     

   t.sk. ar profesionālo vidējo izglītību (no 2017.g)      

no tiem ar izglītību citās jomās 7 1 1   

   t.sk. ar maģistra grādu      

   t.sk. ar bakalaura grādu      

   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas 
izglītību 

     

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g.) 1     

   t.sk. ar profesionālo vidējo izglītību 5 1 1   

no tiem zinātņu doktori      

no tiem ar vispārējo vidējo izglītību  1     

no tiem ar pamatizglītību      

no tiem studē profesionālās tālakizglītības programmā 
(960h) 

     

no tiem studē koledžā      

no tiem studē bakalauru un maģistru programmās      

no tiem studē doktorantūrā      
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Profesionālās tālākizglītības 

programma 
     

Profesionālā pilnveide (no 

160h, t.sk. 240h programma) 
     

Pedagogu profesionālās piln-

veides B programma  
     

Ārpus formālās izglītības sis-

tēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšana  

     

 
 

 
 

 

 Reģiona bibliotēku darbinieki kopā 
 

  
Pavisam 

 
Nepilnas 

slodzes dar-
binieku 
skaits 

 
No tiem 

strādā pus-
slodzē 

strādā  
ceturtdaļ- 
slodzē 

strādā citā 
slodzē 

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

t.sk. 
bibliotekārie darbinieki 

53 6 3  3 

no tiem ar bibliotekāro izglītību 19   
  

t.sk. 
ar maģistra grādu 

1     

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

2     

ar augstāko izglītību  (līdz 1993.g)        6     
ar profesionālo vidējo izglītību 4     

no tiem ar izglītību citās jomās 29 6 3  3 
t.sk. 
ar maģistra grādu 

3     

ar bakalaura grādu 5 1   1 
ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb ko-
ledžas izglītību   

4     

ar  augstāko izglītību (līdz 1993.g.) 4 1   1 
ar profesionālo vidējo izglītību 13 4 3  1 

no tiem ar vispārējo vidējo izglītību  5     
no tiem zinātņu doktori      

pārējie darbinieki 11 2 1  1 
no kopējā bibliotekāro darbinieku skaita sievie-
tes 

53 6 3  3 

no kopējā bibliotekāro darbinieku skaita studē 
koledžā 

2     
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

 
5.1. Statistikas dati 

 

 Reģiona bibliotēkās kopā – pamatrādītāji 
 

 
 

2015. 
 

2016.   2017. + vai -  

% salīdzinot 

ar iepr. ga-

du 

Aktīvo lietotāju kop-

skaits 

13613 14227 13721 -506 -3,6 

t. sk. bērni līdz 18 4520 4688 4480 -208 -4,5 

Fiziskais apmeklējums 180436 172578      152729 -19849            -11,6 

t. sk. bērni līdz 18 51751 50657         41984          -8673            -17,2 

Virtuālais apmeklējums                                  

(bez CB kopkataloga) 

96260 

(iesk. pagastu 
b-ķu katalogu 

apmeklējumus) 

77802         67267 -10535 -13,6 

Sociālo tīklu apmeklē-

jums                    (skatīju-

mi) 

194977 205490 173362 -32128 -15,7 

Izsniegums kopā 303144 307122 299686 -7436 -2,5 

t. sk. grāmatas 180042 183769 181531 -2238 -1,3 

t. sk. periodiskie izde-
vumi 

113823 110521      108564          -1957              -1,8 

t. sk. bērniem (līdz 18) 46235 43756         40214          -3542              -8,1 

Lietotāji % no iedz. skai-

ta apkalpes zonā 

26.7 28.2 27,9 -0,3  

Iedzīvotāju skaits 51070 50363        49127          -1236 -2,5 

 
 

 Pagastu bibliotēkās -  pamatrādītāji 
 

  

2015. 
 

2016. 2017. + vai - 
% salīdzinot 
ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 8326 8505 7971 -534 -6,3 

t. sk. bērni 2686 2692 2456 -236 -8,8 

Fiziskais apmeklē-
jums 

121804 106447            88269             -
18178 

-17,1 

t. sk. bērni (līdz 18 
g.) 

36287 31720            23379 -
834

1 

-26,3 

Virtuālais apmeklē-
jums 

63059 
(t.sk. kataloga 
apmeklējums) 

27355 
( bez kataloga 

apmeklēju-
ma) 

11579 -15776 -57,7 

Sociālo tīklu apmek-
lējums (skatījumi) 

371 5486 53294 +47808 +971 
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Izsniegums kopā 164339 157362         157364 +2 +0,001 

t. sk. grāmatas 88289 84169            83244 -925 -1,1 

t. sk. periodiskie 
izdevumi 

74321 71767          73413              
+1646 

 
+102,2 

t. sk. bērniem (līdz 
18 g.) 

21354 16281           15441 -840 -5,2 

Lietotāji % no iedz. 
skaita apkalpes zo-
nā 

24.4 25.3 24,4 -0,9  

Iedzīvotāju skaits 34130 33622            32621 -1001 -97,0 

 

 
 

  CB – pamatrādītāji 
 

  

2015. 
 

2016. 2017. 
+ vai - % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 5287 5722 5750 +28 +0,4 

t. sk. bērni līdz 18 1834 1996 2024 +28 +1,4 

Fiziskais apmeklējums 58632 66131 64460 -1671 -2,6 

t. sk. bērni līdz 18 15464 18937 18605 -332 -0,8 

Virtuālais apmeklē-

jums 

(bez kopkalatloga) 

33201 50447 55688 +5241 +10,4 

Sociālo tīklu apmeklē-

jums (skatījumi) 

194606 200004 120068 -79936 -60 

Izsniegums kopā 138805 149760 142322 -7438 -0,5 

t. sk. grāmatas 91753 99600 98287 -1313 -1,4 

t. sk. periodiskie izde-
vumi 

39502 38754 35151              -748 -9,3 

t. sk. bērniem 24881 27475 24773 -2702 -9,9 

Lietotāji % no iedz. 

skaita apkalpes zonā 

31.2 34.1 34,8             +0,7  

Iedzīvotāju skaits 16940 16741 16506              -235 -1,5 

  
 

Vidējais dienas bibliotēkas apmeklējums 2017. gadā (fiziskais):224 

 
 

 

Visi pamatrādītāji reģiona bibliotēkās, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir ar mīnus 

zīmi. Iemesls? Tas pats, kas visā Latvijas provincē – iedzīvotāju skaita samazināšanās. 

Palielinājies ir tikai sociālo tīklu skatījumu apmeklējums. 
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Cēsu CB SBA rādītāji 

 

SBA 2015. 2016. 2017. 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
82 80 52 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
427 480 526 

 

 

Cēsu Centrālajā bibliotēkā2017. gadā tiek turpināts  pakalpojums – grāmatu piegāde  mā-

jās cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Joprojām 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 70 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 

 

BIS ALISE izmantošana 

Reģions/ 
Pilsēta/ 
Novads 

Bibliotēku 
skaits 

Cik bibli-
otēkas 

strādā ar 
BIS ALISE 
un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem 
Autorizēti 

lietotāji 
(2017.) 

Pasūtīts 
(Web) 

eksemplāru 
(2017.) Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Cēsu Cen-
trālā bib-

liotēka 
58 

29 – paš-
valdību 

29 –skolu 
bibliotēkas 

Jā Jā Jā 14748 2087 

 

Cēsu reģiona kopkatalogā strādā 58 bibliotēkas, kopējais ierakstu skaits elektronis-

kajā katalogā ir 75635. 2017. gadā BIS ALISE strādā visas reģiona publiskās bibliotēkas un 29 

skolu bibliotēkas. Atskaites periodā reorganizētas 2 skolas un to bibliotēkas, kā rezultātā veik-

tas izmaiņas arī elektroniskajā katalogā. Bibliotēkas lieto visus sistēmā pieejamos moduļus.  

Atskaites periodā elektroniskais katalogs papildināts ar 2286 jauniem ierakstiem (282 iz-

veidoti no jauna un importēti 2004 ieraksti) un 2101 ieraksti papildināti ar anotācijām. Izveidoti 111 

un importēti 872 autoritatīvie ieraksti.  
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Bibliotēkas lietotāji aktīvi izmanto elektroniskā kataloga piedāvātās iespējas rezervēt jaun-

ākās grāmatas, kā arī iepazīties ar jaunumu sarakstu.  

 

 

 

6. Krājums 
 

Veidojot krājumu, Cēsu Centrālā bibliotēka pilsētas un novada iedzīvotājiem nodrošina gan 

pirmo saskarsmi ar grāmatu, gan atbalstu formālajai un mūžizglītībai, gan iespēju atpūsties. Komplek-

tēšana notiek saskaņā ar komplektēšanas politiku laika posmam no 2016. gada līdz 2020.gadam. Krā-

juma attīstības dokumentā noteiktie kritēriji tika ievēroti, arī izstrādātie plāni izpildīti un 

daudz domāts par iepirkuma kvalitāti. 

 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 
 

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).  

2017. gadā uzlabots krājuma vizuālais izskats, izņemti fiziski nolietotie eksemplāri un saturā 

novecojušie izdevumi, liekie dubleti pārvietoti uz krātuvi. Tiek turpināts darbs pie bērnu literatūras 

nodaļas krājuma, domāts par tā vizuālo un estētisko noformējumu, lai bērniem ērtāk sameklēt nepie-

ciešamo literatūru.  

Tiek izmantotas mākslinieces Astras Marijas Reinesizveidotie zīmējumi priekš grāmatu uz-

līmēm, lai ērtāk un parocīgāk izvietotu grāmatas plauktā un sameklētu elektroniskajā katalogā. 

 
 

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 
 

 2015. 2016. 2017. 
Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 12166 14406 17981 
t. sk. grāmatām 14123 19441 14452 
t. sk. bērnu grāmatām 3759 4172 3807 
t. sk. periodiskajiem izdevumiem 3866 3781 3529 
Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā 0,95 1,37 1,47 
Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 14603 20073 24401 
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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, krājums tiek papildināts ar audiovizuāliem dokumentiem un galda spēlēm gan 
pieaugušajiem, gan bērniem. Kopā komplektēšanai 2017. gadā izlietoti 24401,39 eiro, tajā 
skaitā 3529,71 eiro preses izdevumu abonēšanai. 

  Bibliotēkai piešķirtie finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai atbilst 
LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma 
normatīvi” ieteikumiem un sastādīja 1,57 eiro uz vienu pilsētas iedzīvotāju un 4.24 eiro uz 
vienu bibliotēkas lietotāju. 
Rekataloģizācija visās novadu publiskajās bibliotēkas ir pabeigta. Skolu bibliotēku rekataloģi-

zācijas process noris ļoti sekmīgi. 19 skolu bibliotēkas rekataloģizāciju ir pabeigušas un notiek 

automatizēta lietotāju apkalpošana. Zināms, ka Izglītības ministrijas politika ir vērsta uz to, lai lik-

vidētu vai pārveidotu mazās skolas, kurās ir neliels skolēnu skaits, un tāpēc katru gadu notiek kādas 

mazās skolas slēgšana vai reorganizācija. Iepriekš reformas bija balstītas galvenokārt uz skolēnu skai-

tu izglītības iestādē, cerams, ka nākotnē šis process stabilizēsies un skolu bibliotekāru darba nozīmī-

gums tiks novērtēts un arī atalgots. Lielākā daļa skolu bibliotekāru strādā uz nepilnu slodzi, vai arī ne-

saņemot nekādu atalgojumu uz brīvprātības principa. Reti kura izglītības iestāde novērtē bibliotēkas 

nozīmi skolēna izglītības un audzināšanas procesā. 

 

Krājuma pārbaude (inventarizācija) pārskata periodā veikta Skujenes pagasta bibliotēkā sa-
karā ar darbinieka maiņu un Raiskuma pamatskolas bibliotēkā, to slēdzot un krājumu pievie-
nojot Stalbes vidusskolai.  

Inventarizācijas procesā veiktas šādas darbības:  
 plauktā esošo eksemplāru svītrkodu skenēšana failos;  
 inventarizācijas datu apstrāde BIS ALISE;  
 inventarizācijas datu apkopošana. 

Secinājumi: Kopš ieviesta BIS ALISE, inventarizācijas notiek pēc sastādītā grafika - regulāri un rai-
ti. Krājumi ir sakārtoti atbilstoši MK noteikumiem un SUG (Summārā uzskaite) atbilstoši grāmat-
vedības prasībām. Būtisks grāmatu iztrūkums netiek konstatēts.  

 
Krājuma rādītāji: 
 2015. 2016. 2017. 
Jaunieguvumi kopā 7114 4001 4028 

t. sk. grāmatas 3687 2542 2605 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 687 514 634 

t. sk. bērniem 612 795 869 

Izslēgtie dokumenti 4584 2221 1664 

Krājuma kopskaits 65622 67402 69766 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,57 1,67 1,60 

Periodisko izdevumu apgrozība 6,73 5,88 4,86 

 
Cēsu Centrālās bibliotēkas krājums 2017. gadā tika papildināts ar 4028 jauniem izde-

vumiem, no kuriem 2605 bija grāmatas, 1332 seriālizdevumi, 60 audiovizuālie dokumenti, 2 

nošu dokumenti, 4 attēlizdevumi, 13 elektroniskie dokumenti, 2 kartogrāfiskie dokumenti, 1 

nepublicētais dokuments, 9 galda spēles. 

Ievērojami samazinājies izslēgto resursu skaits, kas norāda uz to, ka krājums iepriekšē-

jos gados maksimāli attīrīts no neaktuāliem resursiem. Strādājot pie krājuma fiziskās kvalitā-
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tes uzlabošanas, daļa fiziski nolietotas grāmatas norakstītas, daļa - samainītas pret identis-

kām, labākā stāvoklī esošām grāmatām, kuras iegūtas no lasītājiem. 
 
 
 
 
 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

 

 
 

 

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 31 izglītības iestāžu bibli-

otēkai.  

2017. gadā notikuši 6 semināri pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem, 2 pieredzes 

braucieni pa reģionu un 2 semināri skolu bibliotēku darbiniekiem. Tajos tika diskutēts arī par 

aktuālajiem jautājumiem darbā ar bērniem, par Rīgas semināros gūto pieredzi, par Bērnu un 

jauniešu žūriju. Interesanta visiem bija tēma “Bibliotekārs un bērnu uzvedība bibliotēkā”. 
 

 

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

bānas novadā. Atsaucību guva arī Bērnu apkalpošanas nodaļas organizētā Vidzemes novadu 

bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 16.konference „Pedagoģiskās pieejas kompetenču attīs-

tībai bibliotēkā", kurā piedalījās 95 dalībnieki (no mūsu reģiona 25 bibliotekāri). Dalībnieki 

atzina, ka lekcijas bijušas vērtīgas, it sevišķi Medijpratības nodarbības bibliotēkā. Gūtas at-

sauksmes no pagastu bibliotēku darbiniekiem, kuri izteikuši interesi konferencē iegūtās idejas 

ieviest ikdienas darbā.  

2017. gadā pieredzes apmaiņas braucienā Baltkrievijā bibliotēku darbinieki apmeklēja 

vairākas pilsētu bibliotēkas. Darbinieki vērtē, ka bija interesanti redzēt, kā darbu ar bērniem 

organizē bibliotekāri citā 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. 2017.gadā 

pagastu bibliotēkās lasītāji - bērni līdz 18 gadu vecumam - ir 31% no kopējā lasītāju skaita. 

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

vajadzīga. Darbs ar bērniem un jauniešiem bibliotēkas darbiniekiem prasa daudz vairāk laika 

un lielākas psiholoģiskās zināšanas nekā darbs ar citiem apmeklētājiem. Nereti bibliotekārs 

bērnam ir kā uzticības persona. 

Nenoliedzami pagastu bibliotēkas saskaras ar lielu izaicinājumu, kā piesaistīt esošos un 

jaunus lasītājus grāmatu lasīšanai un pasākumu apmeklēšanai. 

Viens no iemesliem ir jaunieguvumi bērniem. Tie ir 14% no kopējā jaunieguvuma skaita, 

vidēji uz 1 lasītāju iegādātas 1 grāmata. 
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Bērniem interesi par grāmatām un bibliotēku rada arī pasākumi, kas tiek organizēti bibli-

otēkās. Tie pagājušajā gadā ir bijuši 51% no kopējā pasākumu skaita. 

 
 
 
 
 
 

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

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

nā. 
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 pieprasī-

juma; 

 Informatīvās stundas; 

 Erudīcijas testi 

 Izstrādāts bibliotēkas piedāvājums skolai; 
 

 
 

Vecpiebalgas pagasta bibliotēka: 
 2 reizes mēnesī multfilmu pēcpusdienas bērniem; 

 Radošās darbnīcas (origami un floristika); 

 Bērnu žūrijas noslēguma pasākums 

Ieriķu bibliotēka: 

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

interesēti gan nākt lasīt, gan apmeklēt pasākumus. Lielāko interesi raisījusi kopā ar Ģikšu bib-

liotēku organizētā tikšanās ar grāmatas “Latviešu ābece” autori Solvitu Lodiņu 

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā pasākums “Tikšanās uz pirātu kuģa” 

 Labprāt iesaistās krustvārdu mīklu minēšanā, zīmēšanā un galda spēļu spēlēšanā 

Rīdzenes bibliotēkā: 

 Krustvārdu mīklu risināšanas cikls “Krustām. Šķērsām. Atrisināts” 

 Dabas skatu fotografēšana un izstādes veidošana 

 Anekdošu pēcpusdiena. 

 Radošās darbnīcas 

 Brīvdabas kino vakars (ap 70 bērnu no visas apkārtnes) 

 Vasaras lasīšanas maratons (piedalījās 7 bērni līdz 15 gadu vecumam, čaklākā izlasīja 27 

grāmatas) 
 

 
 

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

otēkās bibliotekāra slodze ir no 0,017 līdz 0,5. 
 

 

Pagastu publisko bibliotēku darbinieku secinājumi: 
 

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

bibliotēkās.  

 Pēdējos gados vidējā vecuma bērniem un jauniešiem vērojams intereses zudums par 

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

informācija mācībām un pašizglītībai biežāk tiek meklēta internetā nekā grāmatās. 

 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 bibliotēkai grū-

ti “iespraukties” šo skolēnu ikdienā. 
 
 
 

 

Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā 
 

7.2. Bērnu un jauniešu bibliotekārā apkalpošana Cēsu CB Bērnu apkalpošanas noda-
ļā 

 

 

 
 

  

 

 

Lasītāju skaits pa vecuma grupām 

 2016. 2017. +- 
Lasītāju skaits 1885 1896 12 
Apmeklētāju skaits 19930 17546 2384 
Izsniegums 27253 24513 2740 
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Cēsu CB apkalpojamajā mikrorajonā atrodas 2 sākumskolas, 2 pamatskolas, 1 vidusskola, 

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

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

1. - 7.klašu 1373 skolēniem bērnu nodaļā lasa 1105 audzēkņi – 80% 

Kopējais lasītāju skaits Bērnu apkalpošanas nodaļā palielinājies tikai par 12 lasītājiem, jo 

lielākā daļa lasīt gribošie un lasīt varošie bērni jau ir, kļuvuši par lasītājiem iepriekšējā gadā.  

Analizējot nodaļas apmeklētāju paradumus, jāsaka, ka ir bērni, kuri gandrīz katru dienu te pa-

vada brīvo laiku, bet samazinājies to apmeklētāju skaits, kas pavadīja laiku tikai pie datoriem. 

 

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

grāmatiņas. Ir ģimenes, kuras laiku pa laikam te pavada visu sestdienu. Tas bieži atkarīgs no 

laika apstākļiem. 

Samazinājies izsniegums, jo daļa sēž pie saviem viedtālruņiem. Tiem bērniem, kam ir vēl-

me lasīt, tie lasa. Tas priecē. Tie bērni, kuri lasa daudz, gadā vidēji izlasa no 60 līdz 110 grāma-

tām. To veicina iesaistīšanās Bērnu un jauniešu žūrijā. Jāsecina, ka lasīt bērniem patīk un pa-

dodas, bet lielākas grūtības sagādā uzrakstīt vērtējumu, izteikt savu domu par izlasīto. Jāseci-

na arī tas, ka lasīt negrib tie, kuriem nav labas lasītprasmes. Šāds novērojums radies, organizē-

jot ‘’Skaļās lasīšanas stundas’’ 2.-3.klašu skolēniem. 

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

maize”. Pašlaik gan darba kārtībā vairs ir tikai divi. Galda datorus izmanto maz, jo tie ir morāli 

novecojuši. Pie tiem vairāk apmeklētāju ir sestdienās, brīvlaikos, piemēram, internātskolu 

bērni, kā arī tie, kuriem nav mājās interneta. 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 saudzīgi (tiek salauzts, saplēsts, pazaudēti spēļu kauliņi).  
 
 

 

185 

369 

548 

161 

212 

394 

pirmsskola 1.-3. klase 4.-6. klase 7. klase 8.-12. klase citi
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7.3. Krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot 
iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, alternatīvo lie-
tu komplektēšana(spēles, puzles, diski) 

 

 

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

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

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

devniecību grāmatas, ir iespēja arī iepriekš pieteikt nepieciešamo literatūru. Finansējums 

grāmatu iegādei ir apmierinošs. Pērkam 1 – 4 eksemplārus tās grāmatas, kas atbilst mūsu no-

daļas profilam.  

Bērnu literatūras nodaļā atskaites pārskata laikā ir 869 jaunieguvumi. Tās visas ir 

grāmatas bērniem, no pirmsskolas vecuma līdz 7. klasei ieskaitot. Tās sastāda 28% no Cēsu 

CB kopējiem jaunieguvumiem. Bērnu apkalpošanas nodaļā iegādātas tikai 0,5 grāmatas uz 

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

apkalpošanas nodaļa. 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. Diemžēl mēdz būt, ka bērni, 

kuri aktīvi lasījuši, sasnieguši 5.,6.,7.klašu vecumu, pārtrauc to darīt vai arī lasa pieaugušo ap-

kalpošanas nodaļā jauniešiem domātās grāmatas. Cenšamies krājumu pēc iespējas atjaunot, 

papildināt un “atdzīvināt” arī ar dāvinājumiem. 

Alternatīvās lietas pārsvarā ir spēles, bet diskus no jauna esam iegādājušies mazāk, jo ne-

bija lielas izvēles. Pārskata perioda beigās krājumā bija 70 spēles un 68 diski. 

 
7.4. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām ve-

cuma grupām 
 

 

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

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 tas nešķiet interesants). 

Nodaļas darbiniekiem ir jāpalīdz bērniem meklēt informāciju lokālajās un elektroniskajās 

datu bāzēs. Ir bērni, kuri lieliski ar visu tiek galā paši, bet mazākajiem ir jāpalīdz. Bibliotēkā 

internetu informācijas meklēšanai izmanto mazāk nekā iepriekšējos gados un bērni nelabprāt 

izmanto uzziņu fondu un preses materiālus, jo tur jāmeklē, jābūt uzmanīgākiem, jāprot atlasīt 

svarīgākais, bet bērni aizvien biežāk informāciju vēlas iegūt ātri, viegli un bez papildus piepū-

les. Bieži vecāki nāk bērnu vietā meklēt materiālus projektiem. Arī viņiem vajag ātri un jau ga-

tavu materiālu, taču iedziļināties un pētīt vēlas vien mazākā daļa bērnu un viņu vecāku. 

  Nodaļā 2017. gadā netika reģistrētas uzziņas, jo palikām tikai divas darbinieces bērnu 

apkalpošanas nodaļā. Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem ir arī mazāks pieprasījums pēc šā-

das informācijas.  

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

teriāli mapēs. Tos rediģējām, atstājot tikai mūsuprāt pašus nepieciešamākos mazajiem lasītā-

jiem.  

2017.gadā mūsu nodaļā bija pasūtīti 16 preses izdevumi. No tiem lasītākie pusaudžu vidū 

bija „Avene”, „Ilustrētā Junioriem”. Mazos vairāk aizrāva žurnāli „Spider-Man”, „Disney Prince-

http://www.filmas.lv/
http://www.youtube.com/
http://www.lasamkoks.lv/
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ses”, „Ledussirds”, „Maša”, „MonsterHigh”. Preses izdevumu izsniegums – 1340. Bērni iecienī-

juši arī dažādas bibliotēkai iegādātās galda spēles. To izsniegums – 4876.  Šie skaitļi tomēr ir 

neprecīzi, jo, divatā strādājot, nespējām veikt atbilstošu, precīzu uzskaiti. 
 

 
 2016. 2017. 

Pasākumi 107 104 

Izstādes 48 74 
 

 

2017. gads aizritējis ar bagātīgu aktivitāšu klāstu Cēsu CB Bērnu apkalpošanas nodaļā. 

Notikuši 104 pasākumi. Tas ir 80% no kopējā Cēsu CB pasākumu skaita (130). Pasākumus 

apmeklējuši 1600 bērni un skolēni. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumi dažādām vecuma grupām 
 

 
 

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

arī meklē dažādus veidus, kā ieinteresēt bērnus un jauniešus lasīt. Tādēļ prieks, ka daudzi da-

žāda vecuma bērni piedalās nodaļas organizētajos pasākumus un dažādās aktivitātēs, ka dau-

dzi jo daudzi vēlas lasīt grāmatas. 

 

17% 

65% 

16% 

2% 

pasākumi 

pirmsskola

1.-4.klase

5.-7.klase

citi
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Pirmsskolas vecuma lasītājiem organizējām Bērnu rītus. Pasākumi bērniem ļoti patika. 

To apmeklētāju skaits brīžam sasniedza pat līdz 60, jo līdzi gribēja nākt arī lielākie brāļi un 

māsas. Bērnu rītu organizēšanā un norisē aktīvi iesaistījās arī citu nodaļu darbinieces. 

Aizvadītā gada februārī apritēja divi gadi, kopš bibliotēka durvis vērusi jaunā veidolā. Šim no-

tikumam par godu aicinājām ciemos mūsu bērnu nodaļas simbola Sises mammu – mākslinieci 

Astru Mariju Reini. Viņa šim bērnu rīta uzzīmēja arī īpašus plakātus, kurus bērniem vajadzēja 

izkrāsot. 

 

 
Bērnu rīta, veltīta Māmiņu dienai, radošā nodarbība 

 

 
   Ciemos māksliniece Astra Marija Reine 

 

Vērojot tendenci, ka Bērnu rītus, kuri domāti pirmsskolas vecuma bērniem aizvien vairāk 

sāka apmeklēt arī lielāki bērni, vairāk sākām  piedāvāt pasākumus ģimenēm. Tagad pieprasīti 

ir kļuvuši Ģimeņu rīti. Pateicoties lieliskajai sadarbībai ar amatierteātriem: Veselavas teātra 

studiju “Kurlās vardes”, Skujenes bērnu teātri “Mēs” un Cēsu 2. pamatskolas teātra pulciņu 

“Mākoņspārnis”, Ģimeņu rītus piedāvājam ar teatrālu ievirzi, protams, neaizmirstot pasākumā 

ievīt arī grāmatu tēmu.  
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Ģimeņu rītā pie bērniem ciemojas Čučumuižas rūķi 

 

 

 

 

Turpinājām darbu ar trīsgadniekiemPūčulēnu skolā. Šajā gadā runājām par put-

niem attiecīgajā gada laikā, gājām rotaļās, lasījām tautasdziesmas un klausījāmies 

putnu dziesmas gan ierakstos, gan skanošajās grāmatās. Krāsojām putnu attēlus un 

spēlējām Leļļu teātri kastē. 
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Pasākumi Skaits 
Tikšanās ar rakstniekiem (jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem) 4 
Literārās stundas (1. – 7.klasei) 16 
Literāri muzikālās stundas (pirmskolas un jaunāko klašu bērniem) 7                                                                                                                                                                                                        
Bibliotekārās studas (pirmskolas un jaunāko klašu bērniem) 11 
Bērnu un ģimeņu rīti 7 
Pūčulēnu skola 5 
Skaļās lasīšanas stundas (2., 3. klasēm) 5 
Rīta stundas un Krēslas stunda (jaunākā skolas vecuma bērniem) 3 
Radošās darbnīcas  jaunākā skolas vecuma bērniem 8 
Minamās ceturtdienas jaunākā skolas vecuma bērniem 28 
Tikšanās ar rakstniekiem un māksliniekiem1. – 7.klasei 5 
Citi pasākumi (Dzejas slams, Bērnu žūrijas abalvošana, u.c. 1.-7.klasei) 7 
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                                Radošajās darbnīcās tapušie darbiņi 

 

 

7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
 

 

Par vienu no veiksmīgākajām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm uzskatām Skaļās lasīšanas 

stundas 2.-4.klasei. Tajās notiek ne tikai dzejoļa lasīšana, bet pēc tam tiek doti uzdevumi. Bēr-

niem jāuzraksta, ko uzzināja dzejolī, kas patika vai nepatika tajā. Jāizraksta interesantākais 

salīdzinājums, jāizskaita vārdi dzejolī un jāuzzīmē ilustrācija.  

 

Izveidojusies laba sadarbība ar Cēsu pilsētas Bērnu un jauniešu domi. Jau trešo gadu Zinī-

bu dienas pasākumā Pils parkā piedalāmies ar dažādiem uzdevumiem. Šogad tā bija Disneja 

zeme, kurā varēja nodoties radošām aktivitātēm. Bija dažādi jautājumi par Disneja grāmatām 

un tēliem. Bija jāizkrāso attēli, jāsaliek puzles, jāizgatavo grāmatzīme Mikimauss. Tur nāca 

pārsvarā jaunāko klašu skolēni, bet bija arī interesenti no 5.,6.klasēm. 

 

 

 
 

 
 
Bibliotēku nedēļā pieprasītas ir literārās stundas par jaunāko literatūru „Oriģnālliteratū-

ra 2016”. Tajās savas domas un vērtējumus par grāmatām izteica arī paši skolēni. 
 

Novembra, decembra un janvāra mēnešos lasītājiem tika dota iespēja izvēlēties kādu no 
iesaiņotajām grāmatām, neredzot tās vāku, bet tikai dažus atslēgas vārdus, lai būtu iespējams 
nojaust tās piederību konkrētam žanram.  Tas šķita  vēl nebijis un interesants, kaut ne visi la-
sītāji uzrakstīja  savu vērtējumu. Minētajā laika posmā tika izlasītas 73 grāmatas: 1.-4.klšu 
grupā – 48 grāmatas un 5.-7.klašu grupā - 20 grāmatas. 

Septembrī Dzejas dienās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā notika netradicionālas 

dzejas sacensības “Dzejas slams bērniem” 1.- 7.klasei. 
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Dzejas slams ir kustība, kas daudzviet pasaulē ir atdzīvinājusi interesi par mūsdienu dzeju. 

Tā ir dzejnieku sacensība, kurā ikviens, kurš raksta dzeju, var piedalīties un izpildīt savus ori-

ģināldarbus auditorijas priekšā. 

Šoreiz dzejdara talantu bija iespēja pierādīt pamatskolas vecuma skolēniem! 

Sacensību laikā dalībnieki lasīja divus savus dzejoļus. Pēc katra dalībnieka dzejas lasījuma žū-

rija izteica īsus komentārus – viedokli par dalībnieka oriģināldarbu izpildījumu. Vērtēšanas 

kritēriji, protams, draudzīgi un pozitīvi! Sacensību laikā publika balsoja par savu favorītu, pie-

šķirot publikas simpātijas statusu. 

2017. gadā nodaļā izliktas 74 literāras un tematiskas literatūras izstādes, kā arī re-

gulāri izliekam Jauno grāmatu izstādes. Bērnu vidū ir atzītas izstādes, kas apvienotas ar sa-

runām par grāmatu, bet tiek ņemtas grāmatiņas arī no tematiskajām izstādēm un izstādēm, 

kas izliktas mazajiem. Lasītāji atzīst, ka šādi grāmatas ir pārskatāmākas un ir vieglāk izvēlē-

ties. Izstādēm vietas maz, tādēļ izliekam tikai pašu būtiskāko. 
 

 

7.6. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risinā-
šanas ceļi 
 

 
 

 Nodaļai nav skaņas izolācija 

Risinājums tiek meklēts un 2020. gadā tiks izbūvēta papildus stikla siena, kas atdalīs 

Bērnu apkalpošanas nodaļu no lasītavas. 

 Datortehnika ir novecojusi 

2019. gada budžetā tiks ieplānots finansējums vismaz daļējai datortehnikas atjaunošanai 

 
 

 

8. Novadpētniecība 
 

 

Cēsu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības  darbs 2017. gadā ir bijis ļoti darbietilpīgs. 

Kā jau katru gadu, arī šajā gadā tika pievērsta liela uzmanība novadpētniecības datubāzes pa-

pildināšanai ar analītiskajiem aprakstiem un novadpētniecības krājuma atspoguļošanai elek-

troniskajā kopkatalogā, jo šis darbs ir bijusi gada prioritāte.  

Ņemot vērā to, ka Cēsu Centrālas bibliotēkas novadpētniecība ir ļoti plaša un ar lielu 

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

novadpētniecības sadaļai, rediģējot un papildinot to ar nepieciešamo informāciju, lai informā-

cija par mūsu ievērojamiem novadniekiem, notikumiem, iestādēm, kultūru un vēstures piemi-

nekļiem u.c. tiktu atspoguļoti mājaslapā, kas ļauj lietotājam attālināti iepazīties ar Novadpēt-

niecības lasītavas krājumu.  Lielu vērību vērsām uz “novadnieku” saraksta rediģēšanu, atstājot 

tajā tikai “īstākos” reģiona novadniekus, līdz ar to samazinot savu darba apjomu, kas bija jau 

palicis “bezizmēra”… 

Gada nogalē tika noslēgts līgums ar laikrakstu “Druva” par elektroniskās versijas abo-

nēšanu. Laikraksta “Druva” publikācijas apstrādājam attēlu un teksta apstrādes programmās, 

izveidojam pilnteksta anotācijas un pievienojam tās analītiskajiem aprakstiem elektroniskā 

kopkataloga Novadpētniecības datubāzē. Šādas anotācijas tiek pievienotas arī vietējās nozī-

mes laikrakstam “Cēsu Vēstis”, kā arī publikācijām par vēsturiskā Cēsu rajona ievērojamiem 

http://www.biblioteka.cesis.lv/
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novadniekiem, notikumiem, iestādēm, kultūru, vēsturi u.c. no republikas laikrakstiem un žur-

nāliem.  

Pie šāda lēmuma nonācām, smeļoties pieredzi Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā, jo Novad-

pētniecības lasītavā plaukti piepildās ļoti ātri un vietas paliek aizvien mazāk. Šis risinājums 

ļaus arī bibliotēkas lietotājiem brīvu attālinātu piekļuvi laikraksta “Druva” un “Cēsu Vēstis” 

pilnteksta anotācijām novadpētniecības elektroniskajā kopkatalogā. 
 

8.1. Novadpētniecības lasītavas krājums 
 

2017. gadā Novadpētniecības lasītavas krājumā tika fiksēti 3563 eksemplāri. Tai skaitā 

grāmatas, brošūras, audiovizuālie un elektroniskie izdevumi. Krājums ir ticis papildināts ar 90 

eksemplāriem. Tai skaitā -  5 audiovizuāliem dokumentiem un 1 nepublicēto dokumentu. 

Esam turpinājuši iegādāties jaunas filmu kopijas par Cēsīm no Latvijas Valsts Kinofoto-

fonodokumentu arhīva dokumentālo filmu fonda. Lai iepazīstinātu pilsētas iedzīvotājus un 

citus interesentus ar vēsturiskajām video liecībām par Cēsīm, esam noorganizējuši un plāno-

jam organizēt arī turpmāk vairākus filmu vakarus ar šo filmu fragmentu demonstrējumiem. 

2017. gadā šī kolekcija tika papildināta par 62 fragmentiem un sižetiem. Šobrīd kolekcijā ska-

tāmi 99 kinodokumentu fragmenti un sižeti no 1928. līdz 2005. gadam.  
 
 

 

Novadpētniecības lasītavas krājums sastāv no:  
 

 2017. 

Grāmatas 3560 

Mapes 2623 

Audiovizuālie izdevumi 73 

Elektroniskie izdevumi 19 

Attēldokumenti 10 

Kartogrāfiskie dokumenti 17 

Nošu dokumenti 37 

Seriālizdevumi 7 

Nepublicētie dokumenti 35 

 
 
 
Līdztekus grāmatām un tematiskajām mapēm krājuma būtisku daļu sastāda arī laikraksti:  

 Laikraksts Vidzemes novadiem „Druva” – no 2009. g. septembra 
 Cēsu rajona laikraksts „Druva” – 1945.-2009. g.  
 „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 avī-

zes. 
 

8.2. Novadpētniecības lasītavas apmeklējums un izsniegums 
 

Lasītavas piedāvājumu aktīvi izmantotāji vienmēr ir Cēsu pilsētas un bijušā Cēsu rajo-

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

gas Tehniskās universitātes (RTU) studenti zinātniski pētniecisko darbu un projektu izstrādē. 
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Tomēr skolēni un studenti nav vienīgie, kas izmanto novadpētniecības krājumu informācijas 

meklēšanā. Par novadpētniecības krājumu interesējās arī iestādes un individuālie lasītāji, kas 

veic pētnieciskos darbus savas dzimtas un vietas izpētē. Lasītavas apmeklējums ir nedaudz 

krities, bet izsniegums ir pieaudzis, tas skaidrojams ar to, ka novadpētniecības krājums, tai 

skaitā ar tematiskās mapes ir pilnībā atspoguļots elektroniskajā kopkatalogā.  

 

Novadpētniecības lasītavas lietotāji un apmeklētāji: 
 

 2014. 2015. 2016. 2017. 
Reģistrēti lietotāji 98 113 131 99 
Apmeklētāji 185 163 215 191 

 

Salīdzinot 2016. gada un 2017. gada skaitliskos rādītājus, var redzēt, ka reģistrēto lie-

totāju skaits un apmeklētāju skaits ir samazinājies. Tas skaidrojams ar to, ka novadpētniecī-

bas krājums esošās mapes ir atspoguļotas elektroniskajā kopkatalogā. Lietotājs attālināti var 

atrast informāciju par sev interesējošo tematu un redzēt, kas pieejams bibliotēkas novadpēt-

niecības tematiskajās mapēs. Līdz ar to būtiski ir pieaudzis to lietotāju skaits, kuriem pēc pie-

prasījuma materiāli tiek digitalizēti (ieskenēti) un nosūtīti uz elektronisko pastu.  

 
Izsniegums: 
 

 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 
Mapes 253 268 229 294 309 
Grāmatas 188 155 249 209 215 
Avīzes 123 106 110 126 142 

 

 
8.3. Novadpētniecības darbs 

 

Aktīvi tiek turpināts darbs pie novadpētniecības datu bāzes veidošanas elektroniska-

jā 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 uzmanī-

ba tiek pievērsta laikraksta Vidzemes novadiem „Druva” rakstiem. 2008. gadā uzsāktā sadar-

bība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku tika turpināta arī 2017. gadā un laikraksta „Druva” pub-

likāciju bibliogrāfiskie dati tika iekļauti Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzē.  

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

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

ja, gan arī raksti retrospektīvā. Uz 2017. gada 1. janvāri datu bāzē ir fiksēti 79267 ieraksti. Pa-

gājušajā gadā datu bāze ir papildināta ar 6769 ierakstiem. Datu bāze ir pieejama bibliotēkas 

elektroniskā kataloga sadaļā Novadpētniecība:http://cesis.biblioteka.lv/alise/ 

 
 
Sadarbība ar reģiona pašvaldību bibliotēkām 
 

Veiksmīgi tiek turpināta sadarbība novadpētniecības datu bāzes veidošanā arī ar vēs-

turiskā Cēsu rajona novadu publiskajām bibliotēkām. Pagastu bibliotēku darbinieki paši ap-

kopo un apraksta publicēto informāciju par saviem novadiem un paši to ievieto mūsu kopīgajā 

datu bāzē. Mācību semināros novadpētniecības bibliogrāfe turpina apmācīt, konsultēt un ana-

lizēt galvenās pieļautās kļūdas, kas rodas, veidojot aprakstus. Ar katru gadu šis darbs, ko veic 

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


29 
 

pagastu bibliotekāri attaisnojas aizvien vairāk un CB speciālistu kļūdu labojumu skaits aizvien 

samazinās.  Pavisam kopā 2017. gadā vēsturiskā Cēsu rajona pagasta bibliotēkas izveidojušas 

3009 un rediģējušas 12674 ierakstus. 

 
 Novadpētniecības materiālu publicitāte 

 

Informācija par novadpētniecības izstādēm un pasākumiem katru mēnesi tiek izlikta 

bibliotēkas informācijas stendos, ievietota bibliotēkas tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos,  Cēsu 

novada pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā „Pasākumu kalendārs”, novada pasākumu ikmēne-

ša bukletā un Cēsu pašvaldības avīzē „Cēsu Vēstis”. 

Novads, novadpētniecības krājums tiek  popularizēts ne tikai ar izstādēm, bet arī pa-

sākumos, ko organizējam -   tikšanās, muzikāli literāros pasākumi un citi tematiskie pasāku-

mi. 
 

Piemēram: 

 “Pieturies pie debesīm” - tikšanās ar novadnieku, dzejnieku, mākslinieku un dziesminieku 

Valdi Atālu. Rāmās noskaņās apmeklētāji ieklausījās autora dzejas rindās un baudīja viņa 

dvēselisko ģitāras spēli un dziesmas 
 

 Dzejas grāmatas “Neuzrakstītās vēstules” atvēršanas svētki.Grāmatas autori ir cēsniece 

Iveta Rozentāle un siguldietisDainis Znots 
 
 

 Kinolektoriji  "Cēsis 20. gadsimta dokumentālā kino kadros" 
 

 Ģimeņu auto foto orientēšanās sacensības “LITERĀRĀS CĒSIS” 

 

Šo pasākumu organizējām  Dzejas dienu ietvaros un tā  mērķis bija popularizēt mazāk 

zināmo Cēsu pilsētas vēstures daļu, kas saistīta ar literatūras, grāmatniecības un izglītības no-

zarēm. Brauciena laikā dalībniekiem bija jāatrod kartē atzīmētie kontrolpunkti Cēsu pilsētā un 

jānofotografējas pie tiem. Komandu uzdevums – pēc iespējas īsākā laikā (nepārsniedzot 2 

stundas) atrast attēlos redzamos objektus (mājas, ielas, pieminekļus u.c., kas saistīti ar novad-

niekiem - literātiem un grāmatniekiem) un, līdzīgi kā dotajos attēlos, tos nofotografēt savos 

mobilajos telefonos vai fotoaparātos. Tā kā Cēsis vēsturiski ir daudzu ievērojamu literātu un 

grāmatizdevēju dzīves un darba vieta, tad šā pasākuma ietvaros dalībniekiem , pārsvarā tās 

bija ģimenes, bija iespēja Cēsis iepazīt no cita skatu punkta. 
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1.att.Kadri foto orientēšanās sacensībām “Literārās Cēsis” 
 
 

Izstādes 
2017. gadā veidojām izstādes ne tikai ievērojamu novadnieku apaļajām jubilejām, bet 

arī tematiskās izstādes veltītas vēsturei, kultūrai, atpūtai u.c. nozarēm visā vēsturiskajā Cēsu 
rajonā, lai pēc iespējas vairāk informētu visus interesentus par novadpētniecības lasītavā pie-
ejamo krājumu. 

 
 

 Novadpētniecības lasītavā: 
 

 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 
Izstādes 14 11 17 15 19 

 
2017. gadā izstādes tika veltītas ievērojamu novadnieku jubilejās. 
Piemēram: 

 “Publicistam, gleznotājam Ernestam Brastiņam (1892-1942) – 125”,  
 „Dzejniecei Zinaīdai Lazdai (1902-1957) - 125”,  
 „Dārzniekam, selekcionāram Pēterim Dindonim (1877-1967) - 140”, 
 “Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam (1867-1892) - 150”. 

 
Jaunums -  tematisks izstāžu cikls  par vēsturiskā Cēsu rajona atsevišķu novadu kultūru, 

dabu, notikumiem un vietām. 
 

  “Cauri gadsimtiem”, kas ataino vēsturiskā Cēsu rajona novadu kultūrvēstures 
un dabas pieminekļus, salīdzinot vēstures ainas ar mūsdienu fotogrāfiju uzņē-
mumiem. Ekspozīcijās apkopoti materiāli no laikraksta “Druva” rubrikas “Pa-
staigā” 
 

 “Ziemas sports un aktīvā atpūta vēsturiskajā Cēsu rajonā”. Izstāde veltīta ziemas 
sporta veidiem un aktīvajai atpūtai ziemā.“Folklora novados”. Izstāde veltīta 
vēsturiskā Cēsu rajona (Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Prie-
kuļu, Raunas, Vecpiebalgas) mutvārdu vākumam Cēsu Centrālajā bibliotēkā 

 
 
Paralēli izstādēm lasītavā, novadpētniecības tēmai veltītās izstādes bija apskatāmas arī 

citviet bibliotēkā. 
 
Bibliotēkas 1. stāva izstāžu telpā: 
 

 Tēlnieku Maijas Baltiņas un Andreja Jansona piemiņas izstāde 1. stāva izstāžu telpā, kurā 

bija ietverti materiāli gan no bibliotēkas, gan no tēlnieku ģimenes personīga arhīva, kā arī 

eksponēti tika daži mākslas darbi. Abu tēlnieku radītie darbi turpina dzīvot gan Latvijā, 

gan tālu aiz tās robežām. 
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 Plaša izstāde ar Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja materiāliem bija veltīta  Eduardam Vei-

denbaumam viņa 150. dzimšanas dienai 

 
 

8.4. Galvenie secinājumi pārskata periodā un darba uzdevumi 2018. gadam 
 

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

materiālus par visu vēsturisko Cēsu rajonu. Neskatoties uz to, ka pagastu bibliotēkas arī aktīvi 

tiek iesaistītas analītisko aprakstu veidošanā, darba apjoms īpaši nesamazinās. Tomēr šim lie-

lajam darba ieguldījumam ir arī lieliski “darba augļi”, jo jebkurš interesents elektroniskajā 

kopkatalogā novadpētniecības datu bāzē var atrast plašu analītisko aprakstu sarakstu par sev 

interesējošām tēmām - ievērojamiem novadniekiem, nozīmīgiem notikumiem, kultūras dzīvi, 

dabu un ainavu utt.. Par to, ka bibliotēkas lietotāji aizvien vairāk izmanto attālināto piekļuvi 

novadpētniecības lasītavas krājumam, liecina tas, ka aizvien vairāk ir pieprasījumu e-vidē. 

 
8.5. Galvenie uzdevumi 2018. gadā: 

 

1. Pilnveidot Novadpētniecības datu bāzi: 
 

 digitalizēt laikraksta “Druva”, “Cēsu Vēstis”, republikas laikrakstu un žurnālu 

publikācijas, apstrādāt digitalizētos materiālus attēlu un teksta apstrādes 

programmās, izveidot anotācijas un pievienot tās analītiskajiem aprakstiem 

elektroniskā kopkataloga Novadpētniecības datubāzē 

 

 veidot analītiskos aprakstus par pašreizējo periodu no laikrakstiem, žurnā-

liem, grāmatām, īpašu vērību pievēršot laikraksta “DRUVA” un “Cēsu Vēstis” 

aprakstu veidošanai;veidot bibliogrāfiskos aprakstus retrospektīvā analītis-

kajiem materiāliem par novadniekiem, iestādēm, organizācijām, objektiem 

un pasākumiem no tematiskajām mapēm 
 

 

 veidot bibliogrāfiskos aprakstus retrospektīvā analītiskajiem materiāliem 

no Cēsu pilsētas laikrakstiem, kas vecāki par 2000. gadu. 

2. Popularizēt novadpētniecības krājumu: 

 organizēt izstādes un tematiskos pasākumus 
 

 sekmēt sadarbību ar skolām, organizējot bibliotekārās un literārās stundas, 

veicināt lietotāju interesi par novadpētniecības lasītavā atrodamajiem mate-

riāliem 

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

bu publiskajām bibliotēkām novadpētniecības darbā un analītisko aprakstu veidošanā novad-

pētniecības datubāzē. 

4. Organizēt konkursu pašvaldību publiskajām bibliotēkām “Mana bibliotēkas vēsture”. 

 
 
 

 
 

9.Projekti 
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Cēsu Centrālās bibliotēkas izstrādāto projektu apkopojums 

Projekta 
nosaukums 

Finansē-
tājs 

Finan-
sēju-
ma 
ap-

joms 

Projekta apraksts 
(īss kopsavilkums) 

A
tb

alstīts/ 
n

eatb
alstīts 

Cēsu pilsēta 
– vēstures 
video liecī-
bas nākama-
jām paau-
dzēm 

Latviešu 
fonds 

556.00 
USD 

~ 
460.00 

EUR 

Projekta īstenošana paredzēja 2017. gadā papildināt 

CCB* Novadpētniecības krājumu ar filmu fragmentu 

kopijām par Cēsīm (1924–1994) no Latvijas Valsts 

Kinofotofonodokumentu arhīva dokumentālo filmu 

fonda, rezultātā paplašinot bibliotēkas piedāvājuma 

klāstu un radot iespēju rīkot informatīvi izglītojošus 

kinolektorijus gan Cēsu pilsētas iedzīvotājiem, gan 

ikvienam Cēsu vēstures interesentam. 

Latviešu fonds nepiešķīra šī projekta realizācijai fi-

nansējumu, taču tas tika īstenots no Cēsu novada 

pašvaldības piešķirtā budžeta. 

N
eatb

alstīts 

Radoša kul-
tūras ķīmija 
bibliotēkā 

VKKF* 
700.00 

EUR 

Projekta ietvaros no 18. līdz 22. aprīlim tika īsteno-

tas aktivitātes plašam interesentu lokam, kas atbilst 

tradicionālās Latvijas Bibliotēku nedēļas idejai: 

- Fotogrāfiju izstāde “Tikumu medības”; 

- Draudzīga ķīmisku eksperimentu performance 

zinātkāres centra ZINOO Cēsis vadībā; 

- Praktiska un izzinoša nodarbība Ikšķiles Brīvās 

skolas Sēklu bibliotēkas dibinātājas Sandras Sta-

binges vadībā; 

- Novada Bērnu grāmatu svētki; 

- Ģimeņu pēcpusdiena “Pavasaris Brīnumdaris” 

kopā ar Čučumuižu; 

- Tikšanās ar rakstnieku Pēteri Strubergu un gas-

troenterologu Anatoliju Danilānu. 

VKKF nepiešķīra šī projekta realizācijai finansējumu, 

taču tas tika īstenots no Cēsu novada pašvaldības pie-

šķirtā budžeta. 

N
eatb

alstīts 
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Dzejas die-
nas Cēsīs 
2017 

Latvijas 
valsts  

mežu atbal-
stītā Vidze-
mes kultū-
ras prog-
ramma 
2017 

495.00 
EUR 

CCB 2017. gada septembrī organizēja sarīkojumus 

atbilstoši Latvijas Dzejas dienu tradīcijas specifikai, 

par prioritāti izvirzot pasākumus, kas caur radošām 

izpausmēm mērķauditoriju iepazīstināja ar novada 

dzejas kultūru: 

- Dzejas slams jeb jauno dzejnieku sacensības bēr-

niem vecumā līdz 14 gadiem; 

- Muzikāli literāras tikšanās ar dzejnieku Andri 

Akmentiņu gan bērniem, gan pieaugušajiem; 

- Aizraujoša foto orientēšanās spēle pilsētvidē “Li-

terārās Cēsīs”;  

- Iedvesmojoša tikšanās ar novadnieku – dziesmi-

nieku, dzejnieku un mākslinieku – Valdi Atālu. 

Projekts finansiāli atbalstīts pilnā apmērā. 

A
tb

alstīts 

Vidzemes 
novadu bēr-
nu un skolu 
bibliotēku 
darbinieku 
16. konfe-
rence 

“Pedagoģis-
kās pieejas 
kompetenču 
attīstībai 
bibliotēkā” 

VKKF 
375.00 

EUR 

2017. gada 18. oktobrī CCB Bērnu apkalpošanas no-

daļa sadarbībā ar LNB* Bērnu literatūras centru or-

ganizēja 16. Vidzemes novadu bērnu un skolu bibli-

otēku darbinieku konferenci. 

Pieaicinot nozares profesionāļus kā lektorus, Vidze-

mes reģiona bērnu un skolu bibliotēku darbiniekiem 

tika piedāvāta kvalitatīva, aktuāla, uz profesionālo 

pilnveidi vērsta izglītojoša mācību procesa norise. 

Projekts finansiāli atbalstīts pilnā apmērā. 

A
tb

alstīts 

Autorvakari: 
“... un visu 
mūžu esmu 
Latvijas ap-
ņemts.” 
/U.Auseklis/ 

VKKF 
250.00 

EUR 

Projekta ietvaros no 2018. gada janvāra līdz martam 

CCB rīkoja personību trešdienas. Bibliotēkā viesojās 

folkloriste, literāte Sanita Reinsone, režisore Madara 

Dišlere un dzejnieks Uldis Auseklis. 

Projekts finansiāli atbalstīts nepilnā apmērā. No VKKF 

tika pieprasīts finansējums 450.00 EUR apmērā. Auto-

ratlīdzība M. Dišlerei tika izmaksāta no Cēsu novada 

pašvaldības piešķirtā budžeta bibliotēkas pasākumiem 

2018. gadā. 

A
tb

alstīts 

* 
CCB – Cēsu Centrālā bibliotēka 
VKKF – Valsts kultūrkapitāla fonds 
LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka 

Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

• CCB 2017. gadā izstrādājusi 5 ar bibliotēku nozari un kultūru saistītus projektus. 

• Kopējais pieprasītais finansējums no 2017. gada projektu konkursiem – 2480.00EUR. 

• Piešķirtais finansējums no 2017. gada projektu konkursiem –1120EUR. 

• No 5 CCB izstrādātajiem projektiem 2017. gadā pilnībā realizēti 4 projekti: 
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- Cēsu pilsēta – vēstures video liecības nākamajām paaudzēm; 

- Radoša kultūras ķīmija bibliotēkā; 

- Dzejas dienas Cēsīs 2017; 

- Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 16. konference 

“Pedagoģiskās pieejas kompetenču attīstībai bibliotēkā”. 

- Projekta “Autorvakari: “... un visu mūžu esmu Latvijas apņemts.” /U.Auseklis/” realizācija 

tika uzsākta 2018. gada janvārī. 
 

2017. gadā reģiona pagastu publiskās bibliotēkas nav uzrakstījušas NEVIENU projektu 

 
 
 

 

10. Publicitāte 
 

  
 Bibliotēka publicitāti nodrošina, ievietojot aktuālo informāciju:  bibliotēkas tīmekļa 
vietnē, citos sociālajos medijos internetā, vietējos laikrakstos, izvietojot afišas bibliotēkā un 
ārpus tās, izvietojot bibliotēkā informācijas “flaierīšus” līdzi ņemšanai, novada kultūras pasā-
kumu ikmēneša bukletos. 

 
 10.1. Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Informācija par bibliotēkas aktualitātēm tiek ievietota šādos sociālajos medijos:  
 Bibliotēkas mājaslapāwww.biblioteka.cesis.lv,  
 Cēsu novada pašvaldības  mājaslapāwww.cesis.lv;  
 Bibliotēkas lapā portālā draugiem.lvwww.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv,  
 Sociālajā tīklāwww.facebook.com 
 Bibliotēku portālāwww.biblioteka.lv;  
 LURSOFT laikrakstu bibliotēkaswww.news.lvpasākumu sadaļā;  
 Prezentāciju portāls www.slideshare.net 
 Virtuālās komunikācijas un mikroblogošanas tīklā http://twitter.com/ 
 Pilsētas interneta portālāwww.cesis24.lv 

 
Cēsu Centrālās bibliotēkas mājaslapa 
www.biblioteka.cesis.lv 

Kopš 2015. gada 25. marta pieejama jaunākā  bibliotēkas mājaslapas versija ar responsīvo di-

zainu.  

2016. un 2017. gadā turpināts darbs pie mājaslapas tehniskās uzlabošanas. Aizvadītā gada 

prioritāte - Novadpētniecības sadaļa. Domājot par tās kvalitāti ilgtermiņā - firma 

LuxTechnology pārstrādāja šo sadaļu atbilstoši mūsdienu prasībām. Sadaļai izstrādāts jauns 

dizains. Ērtākai sadaļas pārlūkošanai un lietošanai mobilajās ierīcēs izstrādāts responsīvais 

dizains. Veikta Novadnieku datubāzes migrēšana uz Modx platformu.  

Mājaslapas virtuālais apmeklējums 2017. gadā – 52474! 

 
 

http://www.biblioteka.cesis.lv/
http://www.cesis.lv/
http://www.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv
http://www.facebook.com/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.news.lv/
http://www.slideshare.net/
http://twitter.com/
http://www.cesis24.lv/
file:///C:/Users/Bibcesis/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.biblioteka.cesis.lv
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Cēsu novada pašvaldības mājaslapa 
www.cesis.lv 

Novada domes mājaslapā tiek publicēta visa Cēsu novada aktuālā informācija. Sākum-
lapāredzama aktuālā informācija un pasākumu kalendārs. Sadaļās Pasākumu kalen-
dārs,Pasākumi un Kultūra publicējam bibliotēkas katra mēneša izstāžu un pasākumu plānu, kā 
arī atsevišķi katra tuvākā pasākuma afišu.  
2017. gadā esam publicējuši 42 pasākumu afišas, kuru skatījumu skaits ir 2319 reizes. 

 

 

 

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

Kopš 2011. gada maija mēneša šajā lapā izveidots arī mūsu bibliotēkas profils.  
2017. gadā draugiem.lv bibliotēkas profilam bija 418 sekotāji. Lapas kopējais sadaļu 

skatījumu skaits 41998! 
Pateicoties detalizētajai statistikas informācijai, kuru reizi gadā apkopo portāla admi-

nistrācija un izsūta saviem klientiem, varam izdarīt secinājumus. Bibliotēkas ievietotās infor-
mācijas skatījumu skaits ir sarucis, taču joprojām ir gana liels, lai turpinātu uzturēt bibliotēkas 
profilu un publicēt aktuālo informāciju. Portālu visaktīvāk izmanto lietotāji 50+ vecuma gru-
pā. 
 

 

42856 

52474 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

2016. gads 2017. gads  

Mājaslapas virtuālie apmeklējumi 

2535 

2023 

2400 2319 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads  

Cesis.lv virtuālie apmeklējumi 

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


36 
 

 

 

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

Šī ir visjaunākā interneta vietne, kurā savu informāciju publicē Cēsu Centrālā bibliotē-
ka. Bibliotēkas lapa šajā vietnē izveidota 2011. gada novembrī. Tajā iespējams atrast visu ne-
pieciešamo kontaktinformāciju 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 profils savu izaugsmi piedzīvoja līdz ar bibliotēkas rekonstrukci-
jas sākumu.  

Lai gan 2017. gadā skatījumu skaits bibliotēkas profilam ir sarucis – savu līderpozīciju 
facebookir noturējis, jo apmeklējumu skaita ziņā apsteidz visus citus sociālos medijus, kuros 
tiek publicēta informācija par bibliotēku. Aizvadītajā gadā bibliotēkas lapas sekotāju skaits 
pieaudzis par 76 (Kopējais sekotāju skaits uz 01.01.2017 – 694), lapas kopējais skatījumu 
skaits 74369. 
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file:///C:/Users/Bibcesis/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/CCB.lv


37 
 

www.biblioteka.lv 

Šajā portālā katra bibliotēka var izvēlēties sev interesējošās bibliotēkas un, sekot to ak-
tuālajai informācijai. Šobrīd Cēsu Centrālajai bibliotēkai ir pieteikušās 37 bibliotēkas-
sekotājas. 

2017. gadā Cēsu Centrālās bibliotēkas profils bibliotēku portālā kopumā apskatīts 814 
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. 

 
 

10.2. Pasākumi bibliotēkā 

 2017. gadā bibliotēkas darbinieki organizējuši 135 pasākumus (30 – pieaugušo audito-

rijai un 105 – bērnu auditorijai (t.sk. ģimenēm ar bērniem). Pasākumu kopējais apmeklētāju 

skaits 2724 (1124 pieaugušie + 1600 bērni). 

Ekskursijā pa bibliotēkas ēku vadītas 11 ekskursantu grupas (170 ekskursanti). 

Aizvadītajā gadā bibliotēkas darbinieki parūpējušies un apmeklētājiem piedāvājuši daudzvei-

dīgu 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 

 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. 

 Tradicionālais “Aklais randiņš ar grāmatu” 

 Fotokonkursi 

 Auto foto orientēšanās visai ģimenei  

 Kinolektoriji u.c 

 

Apmeklētākie gada pasākumi: 

 Muzikāls dzejas uzvedums visai ģimenei “Pasaka par atslēdziņu” ar dzejnieka Arvīda 
Ulmes un mūziķaHaralda Sīmaņa piedalīšanos (150 apmeklētāji) 

http://www.biblioteka.lv/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/novadnieki/novadnieks.html?id=616
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/novadnieki/novadnieks.html?id=616
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/novadnieki/novadnieks.html?id=79
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 Tikšanās ar grāmatas “Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu sirdi” autoru Pēteri 

Strubergu un tās varoni Anatoliju Danilānu(130 apmeklētāji) 

 “Pieturies pie debesīm”. Muzikāli literāra tikšanās ar dzejnieku, dziesminieku, no-

vadnieku Valdi Atālu un viņa draugiem – dzejnieku, komponistu Egonu Pičneru un 

mūziķi Andri Šīrantu(90 apmeklētāji) 

Kā jau katru gadu – arī 2017. gadā ieviesti jauninājumi bibliotēkas pasākumu klāstā. 

2016. un 2017. gadā bibliotēka bibliotēkas Novadpētniecības krājums tika papildināts ar Lat-

vijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva sižetiem no dokumentālajām filmām, kuros atspo-

guļoti notikumi Cēsīs. 2017. gadā krājums papildināts ar jauniem sižetiem, kas aptver laika 

posmu no 1928. līdz pat 1994. gadam. 2016. gada izskaņā tika aizsākts kinolektoriju cikls “Cē-

sis 20. gadsimta dokumentālā kino kadros”. Aizvadītājā gadā apmeklētājiem tika piedāvāts 

2., 3. un 4. cikla pasākums. Vēsturiskos notikumus komentēja vēsturnieks Daumants Vasma-
nis. 

Septembrī piedāvājām pirmās bibliotēkas organizētās Auto foto orientēšanās sacensības 
visai ģimenei “Literārās Cēsis”. Pasākuma mērķis - popularizēt mazāk zināmo Cēsu vēstures 
daļu, kas saistīta ar literatūras, grāmatniecības un izglītības nozarēm.  
Auto foto orientēšanās brauciena laikā pa Cēsīm dalībniekiem bija jāatrod kartē atzīmētie 

kontrolpunkti un jānofotografējas pie tiem. Brauciens noslēdzās dzejnieka Eduarda Veiden-

bauma dzimto māju “Glāznieki” piemiņas vietā Aldaru laukumā 1, kur notika pasākuma ne-

formālā daļa – pikniks. Katra komanda saņēma īpaši sagatavotu tematisku informatīvo bukle-

tu, kurā apkopota informācija par maršruta objektiem, katrs dalībnieks - A/S “Cēsu Alus” pār-

steiguma balvas, ātrākā komanda – “Zvaigznes grāmatu nama” specbalvu un atraktīvākā ģi-

mene – “Zinoo Cēsis” dāvanu karti. Sacensībās piedalījās 8 komandas (39 dalībnieki). 

 

Aizvadītais gads bibliotēkā pagājis ļoti mākslinieciskā gaisotnē. Apmeklētājiem piedāvātas 18 

augstvērtīgas mākslas un fotogrāfiju izstādes, kuru tapšanā lielu atbalstu sniegusi biedrības 

“Art Cēsis” vadītāju Inese Ciekure.  

2017. gada spilgtākās mākslas izstādes: Ikonas (gleznotas 2014. gada Cēsu plenērā), Māksli-

nieces Ingas Miezītes ilustrācijas Vitālija Lozdas dzejai(Vitālijs Lozda (1940-1984) -

žurnālists, literāts, laikraksta „Darba Karogs” redakcijas darbinieks un dzejnieks. Inga Miezīte 

– cēsniece, vizuālās mākslas un mākslas vēstures pedagoģe, mākslas valodas skolotāja), Tēl-

nieku Maijas Baltiņas un Andreja Jansona piemiņas izstāde (Maijas Baltiņas (1941-2016) 

mūžs noslēdzās 2016. gada nogalē. Andrejam Jansonam (1937-2006) 2017. gadā apritētu as-

toņdesmitā gadskārta. Abu tēlnieku radītie darbi turpina dzīvot gan Latvijā, gan tālu aiz tās 

robežām), Akvareļi(skolotājas, gleznotājas, grafiķes, novadnieces Lailas Balodes darbi akva-

reļu tehnikā), Ilustrācijas(Mārtiņš Zutis (1988) – mākslinieks un grāmatu ilustrators, kurš 

darbojas arī komisku žanrā), Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 150(plaša izstāde 

veltīta novadnieka, dzejnieka Eduarda Veidenbauma jubilejai 3. oktobrī) u.c. 

 
Bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistījušies arī citu iestāžu un organizāciju rīkotajos pasākums. 

Dalība ņemta 2. jūlijā notikušajā Francijas dienā, kad visas dienas garumā cēsnieki un viesi 

varēja baudīt franču kultūras programmu, kuru sadarbībā ar Cēsu Kultūras un Tūrisma centru 

organizēja Francijas institūts, kas šogad svin savu 20 gadu jubileju Latvijā. Kultūras prog-

rammas ietvaros Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieces Krista Annija Lauberga un Lāsma  

javascript:open_window(%22https://kopkatalogs.lv/F/L2QT3JBNRD9F8BKK9GM65LGU4KT3IFEGK1KDGU93EYC92CYXE8-33797?func=service&doc_number=000787524&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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Vasmane-Mašina visiem interesentiem piedāvāja franču autoru grāmatas, kuras bija iespē-

jams lasīt gan uz vietas, gan paņemt līdzi uz mājām. Piedāvātās grāmatas bibliotekāres jau lai-

cīgi bija atlasījušas no bibliotēkas grāmatu apmaiņas plaukta "Lasītājs-lasītājam", kurā ikvie-

nam iespējams nogādāt sev nevajadzīgās grāmatas, lai tām piešķirtu "otro elpu". Pasākuma 

laikā daudzas no piedāvātajām grāmatām ieguva jaunus īpašniekus. 

22. jūlija vakarā notika tradicionālais pilsētas svētku gājiens, kurā vienkopus pulcējās dažā-

du Cēsu iestāžu un organizāciju pārstāvji, lai ar lukturīšiem rokās dotos no Vienības laukuma 

gājienā uz Pils parku. Gājienā dalību ņēma arī Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieki un viņu 

ģimenes locekļi, kuri šoreiz bija īpaši padomājuši par gājiena atribūtiem – karogu, lukturīšiem, 

svētku tērpiem un aksesuāriem! 

 

 
 
 

 
 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

 
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: 
 

 

11.2.  Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 
 
2017. gadā bibliotēka noslēdza sadarbības līgumu ar Radvilišķu ( Lietuva) pilsētas publisko 

bibliotēku. Šīs aktivitātes iniciators bija Lietuviešu kolēģi. Mērķis – organizēt kopīgus pasā-

kumus par godu Baltijas valstu 100 gadei. 
 
 

 

 

11.3.  Citi sadarbības partneri 
 

Bibliotēkas Eiropas Savienības informācijas punkta (ESIP) darbs 2017. gadā 
 
 

Eiropas Savienības informācijas punkts Cēsu Centrālajā bibliotēkā piedāvā sekojošus pakalpo-
jumus: 
 

 Uzziņas par Eiropas Savienību 
 Informatīvus materiālus par ES 
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 Individuālas konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos 
 Darba piedāvājumu datu bāzi 
 Informāciju par iespējām mācīties Eiropas Savienību valstu augstskolās 
 Sagatavo informāciju par ES  aktualitātēm, ievietošanai bibliotēkas mājas lapā  

 
2017. gadā bibliotēkā rīkotas sekojošas aktivitātes: 

 
 

NR. AKTIVITĀTES NOSAUKUMS AKTIVITĀTES APRAKSTS PIELIKUMA NR. 

1. Izstāde: “Maltas 
prezidentūra 
Eiropas Savienības 
Padomē” 

01.02.2017.- 28.02.2017. 
 
Periodikas lasītava, Cēsu Centrālā 
bibliotēka 
Plaša sabiedrība 
Apmeklētāju skaits – 16 
 

Laikraksts,, Cēsu Vēstis”, 
Nr.1 (2017, 30.janv.), 7.lpp. 
ISSN 1691 – 0478 
 

 
2. Radošās aktivitātes: 

AtbalstsEiropas dienai 
veltītā koncerta: 
’’Latvijas bērni 
izdejo un izdzied 
Eiropu”, pirms 
koncerta, radošo 
aktivitāšu vadīšanā 

12.03.2017 
Vidzemes koncertzāle 
Plaša sabiedrība 

 

 

3. Izstāde: 
”Eiropas Savienības 
pamatiem -60” 

02.05.2017.- 31.05.2017. 
 
Periodikas lasītava, Cēsu Centrālā 
bibliotēka 
 
Plaša sabiedrība 
Apmeklētāju skaits – 12 
 
 
 
 

 

Laikraksts,, Cēsu Vēstis”, 
Nr.4 (2017, 27.apr.), 7.lpp. 
ISSN 1691 – 0478 

 
 

4. Izstāde: “Ceļo droši” 
 

03.07.2017.- 31.07.2017. 
 
Periodikas lasītava, Cēsu Centrālā 
bibliotēka 
Plaša sabiedrība 
Apmeklētāju skaits – 16 
 

Laikraksts,, Cēsu Vēstis”, 
Nr.6 (2017, 30jūn.), 7.lpp. 
ISSN 1691 – 0478 
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5. Izstāde: “Igaunijas 
prezidentūra ES 
Padomē” 

07.08.2017.- 31.08.2017. 
 
Periodikas lasītava, Cēsu Centrālā 
bibliotēka 
 
Plaša sabiedrība 
Apmeklētāju skaits – 12 
 
 

Laikraksts,, Cēsu Vēstis”, 
Nr.7 (2017, 28.jūl.) 7.lpp. 
ISSN 1691 – 0478 

 
 
 
 

6. Atbalsts semināra rī-
košanā: “Par dabas-
gāzes tirgus atvērša-
nu mājsaimniecī-
bām” 

11.10.2017. 
 
Cēsu Centrālā bibliotēka 
Plaša sabiedrība 
Apmeklētāju skaits – 20 
 
  

 

http://www.biblioteka.cesis.
lv/lv/sakums/es-
aktialitates/ 
 

7. Izstāde: “Romas lī-
gumu mantojums 
mūsdienu Eiropai” 

17.10.2017.-30.10.2017. 
Cēsu Centrālā bibliotēka 
Plaša sabiedrība 
Apmeklētāju skaits – 40 
  

http://www.biblioteka.cesis.
lv/lv/sakums/es-
aktialitates/02/10/2017/izs
tāde-par-romas-līgumu-60.-
gadadienu/ 

7. Lekcija: Pieaugušo 
izglītības projekts: 
“Nodarbināto 
personu 
profesionālās 
kompetences 
pilnveide” 

25.10.2017. 
Lektore: Daiga Rubene – Cēsu Pieaugušo 
izglītības centra direktore 
 

Cēsu Centrālā bibliotēka 
 

Novadu pašvaldību publisko bibliotēku 
darbinieki 
 

Apmeklētāju skaits – 28 
 

 

8. Lekcija: Datu drošība 
internetā 

31.10.2017. 
Lektori:Jānis Kazainis - Cēsu novada 
pašvaldības informāciju tehnoloģijas 
speciālists  
Laila Bērziņa - SEB bankas klientu 
apkalpošanas speciāliste 
 

http://www.biblioteka.cesis.
lv/lv/sakums/es-
aktialitates/30/10/2017/le
kcija-datu-drošība-
internetā/

 

http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/30/10/2017/lekcija-datu-drošība-internetā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/30/10/2017/lekcija-datu-drošība-internetā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/30/10/2017/lekcija-datu-drošība-internetā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/30/10/2017/lekcija-datu-drošība-internetā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/30/10/2017/lekcija-datu-drošība-internetā/
http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/es-aktialitates/30/10/2017/lekcija-datu-drošība-internetā/
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9. Sarunu darbnīca: 

Latvija, Baltija, Eiro-
pa – manā plaukstā” 

13.11.2017. 
Lektore : Kristīna Sprūdža 
Apmeklētāji: 
Cēsu Pastariņa sākumskolas  
6. Klases skolēni 
Cēsu Pilsētas vidusskolas 6.a,  
6.b klases skolēni 
Dalībnieku skaits: 75 

http://www.biblioteka.cesis.
lv/lv/sakums/es-
aktialitates/14/11/2017/sa
runu-darbnīca/ 

 
4. REZULTĀTI 
 

Pieaugusi ESIP punkta atpazīstamība Cēsu pilsētā, novadā 

 
 
 
 
 

 

 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 
 

 
 Semināri 

2017. gadā organizēti 6 semināri pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem un 2 
semināri skolu bibliotēku darbiniekiem. 

 
Semināros izskatītie jautājumi: 

 

 2017. gada Cēsu reģiona pašvaldību publisko bibliotēku darba rādītāji 

 SBA modulis BIS Alise 

 Analītiskā apraksta veidošana Novadpētniecības datubāzē 

 Par redzēto Baltkrievijas bibliotēkās 

 Bibliotēku darbinieku neformālās izglītības iespējas Cēsu Pieaugušo izglītības 

centrā 

 Cēsu Centrālās bibliotēkas sadarbības piedāvājums skolām 

 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

 Aktualitātes darbā ar BIS Alise  

 Skolu bibliotēku statistika Latvijas digitālajā kultūras kartē par 2017. gadu 

 Interaktīvu aktivitāšu izveidošana izmantojot letonika.lv resursus 

 Cēsu reģiona novadu kultūrvēstures izpētes veicināšana un atbalsts pagastu 

bibliotēkām 

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi 

 BIS Alise Cirkulācija. Informācijas meklētājs PRIMO 

 Bibliotēkas pieprasītāko grāmatu TOP prezentācijas sagatavošanas nosacījumi 

 Bibliotēku profilu izveidošana, uzturēšana un lietošana sociālajos tīklos 

 Vai artotēkām būt bibliotēkās 
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 Novadnieku datubāze Cēsu centrālās bibliotēkas mājaslapā 

 Praktikums BIS Alise. Komplektēšana. kataloģizācija 

 SIA Latvijas Grāmata un bibliotēku sadarbības iespējas 

 Pieaugušo izglītības projekts profesionālās kompetences un konkurētspējas pa-

augstināšanai “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 

 Staiceles pilsētas bibliotēkas labās prakses piemēri pasākumu kaleidoskopā 

 Tikšanās ar latviešu izcelsmes mākslinieci no ASV Ritu Grendzi 

 Pasākuma afišas izveide interneta programmā Canva 

 Bibliotekārs un bērnu uzvedība bibliotēkā 

 

25. maijā bibliotēkā notika ikgadējais pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku sezo-

nas noslēguma svētku seminārs, kurā, kā vienmēr,  godinājām darba jubilārus un 

apbalvojām Novadpētniecības konkursa “Laikmeta liecība – E - novadpētniecība” uzva-

rētājus. Konkurss tika izsludināts 2016. gadā, noslēdzās 2017. gadā. 
 

Novadpētniecības konkursa “Laikmeta liecība – E-novadpētniecība” rezultāti: 
 

 Atzinības raksts un naudas balva 100 eiro Priekuļu novada Priekuļu pagasta 

bibliotēkai par iegūto 1. vietu nominācijā E-novadpētnieks. 
 

 Atzinības raksts un naudas balva 70 eiro Raunas novada Drustu pagasta bibli-

otēkai par iegūto 2. vietu nominācijā E-novadpētnieks. 
 

 Atzinības raksts un naudas balva 50 eiro Vecpiebalgas novada Kaives pagasta 

bibliotēkai par iegūto 3. vietu nominācijā E-novadpētnieks. 

 

Pārējās nominācijās: 

 Atzinības raksts un naudas balva 50 eiro Raunas novada Raunas pagasta bibli-
otēkai nominācijā Netradicionālais novadpētnieks; 
 

 Atzinības raksts un naudas balva 50 eiro Amatas novada Zaubes pagasta bibli-
otēkai nominācijā Pamanāmākais novadpētnieks. 

 

 Atzinības raksti par aktīvu novadpētniecības krājuma atspoguļošanu e-vidē: 

 Amatas novada Nītaures pagasta bibliotēkas vadītājai Mairai Prikulei 

 Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta bibliotēkas bibliotekārei Vijai Rožlapai 

 Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas bibliotekārei Edītei Eglī-

tei 

 Amatas novada Līvu bibliotēkas vadītājai Lidijai Rutkovskai 

 Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēkas vadītājai Verai Dālbergai atzinības 

raksts par aktīvu Līgatnes pagasta novadpētniecības emuāru veidošanu 
 

 Atzinība par veiksmīgi uzsāktu novadpētniecības darbu e-vidē: 

 Līgatnes novada Līgatnes pilsētas  bibliotēkas vadītājai Agnesei Binānei 

 Priekuļu novada Liepas pagasta  bibliotēkas bibliotekārei Brigitai Bušai 
 

 

Pieredzes braucieni 

Uz reģiona bibliotēkām 
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 2017. gadā Cēsu Centrālā bibliotēka organizēja 2 pieredzes apmaiņas braucie-

nus publisko bibliotēku darbiniekiem pa vēsturisko Cēsu reģionu - uz Vecpiebalgas, 

Jaunpiebalgas un Raunas novadu bibliotēkām ar mērķi - iepazīties ar kolēģu darbu, jo 

bibliotēkas ir ļoti mainījušās un katrā ir kas tāds, ko var pārņemt savā darbā. Braucieni 

turpināsies arī 2018. gadā. 
 

Uz Baltkrieviju 

2017. gada jūlijā 38 publisko un skolu bibliotēku darbinieki devās pieredzes mācību 

braucienā uz Baltkrievijas bibliotēkām, kur apmeklējām Vitebskas pilsētas bibliotēku, 

Grāmatu iespiešanas muzeju Polockā, Baltkrievijas Nacionālo bibliotēku un Grāmatu 

muzeju Minskā, Lidas centrālo bibliotēku. Šajās bibliotēkās iepazināmies ar Baltkrievi-

jas bibliotēku struktūru, telpām, grāmatu krātuvēm, mūsdienīgām bibliotēku tehnolo-

ģijām, darbu ar lasītājiem. 

2018. gadā plānots brauciens uz Austrijas bibliotēkām. 

 

Konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

  Bibliotēkas metodiskajā pārraudzībā ir 31 bijušā Cēsu reģiona 8 novadu izglītī-

bas iestāžu bibliotēkas. Skolu bibliotēku darbiniekiem 2017. gadā organizēti 2 seminā-

ri un dota iespēja piedalīties pieredzes mācību braucienā uz Baltkrievijas bibliotēkām. 

Braucienā piedalījās 6 skolu bibliotekāri. Skolu bibliotēku darbiniekiem Cēsu Centrālās 

bibliotēkas speciālisti sniedz profesionālās konsultācijas un tiek apmeklētas skolu bib-

liotēkas, lai uz vietas pārrunātu bibliotekārā darba jautājumus. Ik gadu skolu bibliote-

kāriem tiek sniegtas konsultācijas LDKK aizpildināšanā, darbā ar BIS Alise un citos pro-

fesionālos jautājumos. 
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Pielikumi 
 

 
 
 

Pielikums Nr. 1 
Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas atskaite par darbu 2017.gadā 

 
Pielikums Nr. 2 

Amatas novada Zaubes pagasta bibliotēkas pārskats par darbu 2017.gadā 
 

Pielikums Nr. 3 
Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēkas atskaite par darbu 2017.gadā 

 
Pielikums Nr. 4 

Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta bibliotēkas atskaite par darbu 2017.gadā 
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1. Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas dar-
bības vispārīgs raksturojums 

 

Jaunpiebalgas novads atrodas Vidzemes augstienē. Tajā atrodas divi pagasti- 

Jaunpiebalga un Zosēni. Jaunpiebalgas pagasta teritorija ir 184 km2 un tā robežojas ar 

Drustu, Zosēnu, Vecpiebalgas, Rankas, Druvienas, Liezeres pagastiem. Jaunpiebalga 

atrodas 60 km no Cēsīm un 140 km. no Rīgas. Tuvākā pilsēta Smiltene ir 40 km attā-

lumā. Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka veiksmīgi darbojas pagasta teritorijā un ir ie-

kļauta Jaunpiebalgas novada attīstības programmā līdz 2020. gadam. 

Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka (turpmāk JPB) ir Jaun-

piebalgas novada pašvaldības struktūrvienība, kuras pakļautībā nav citas bibliotēkas. 

JPB viena no lielākajām publiskajām bibliotēkām Cēsu reģionā. JPB ir informāci-

jas, kultūras un izglītības iestāde, kuras pakalpojumus ir tiesības izmantot visiem 

Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem (2328), skolu audzēkņiem, kā arī citiem intere-

sentiem, atbilstoši bibliotēkas izmantošanas noteikumiem. Bibliotēka veic iespieddar-

bu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu un informācijas pieejamību 

bibliotēkas lietotājiem. 

JPB veic vietējas nozīmes bibliotēkas funkcijas: 

o apkopo un sniedz informāciju; 
o apkalpo un apmāca bibliotēkas lietotājus; 
o veicina izglītību; 
o popularizē literatūru; 
o organizē kultūras pasākumus; 

Pielikums Nr. 1 
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o nodrošina IT pakalpojumus. 
Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēku akreditā-

cija pārskata periodā nav notikusi. Līdz 2019.gada 11.septembrim bibliotēka ir akredi-

tēta kā vietējās nozīmes bibliotēka. 

Jaunpiebalgas bibliotēkas darbības mērķis ir uzturēt diskusiju telpu un domu 

apmaiņu starp cilvēkiem, kuriem ir atšķirīgi uzskati, zināšanas un vajadzības.  

Pamatfunkcijas - nepārtraukts ikdienas darbs ar visa vecuma lasītāju grupām, at-

rodot jaunas darbības formas lasītāju piesaistei un lasīšanas veicināšanai kopumā. 

Prioritāri latviešu rakstnieku un lasītāju intelektuāla mijiedarbība un latviešu autoru 

darbu un novadpētniecības materiālu popularizēšana. 

  

 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 25548 32805 30848 

Pašvaldības finansējums 25330 32432 30571 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi 218 373 277 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Bibliotēkas izdevumi 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 25548 32805 30848 

Darbinieku atalgojums (bruto) 13245 17433 17059 

Krājuma komplektēšana 3758 3649 3152 
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Piešķirtie budžeta līdzekļinodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanuun attīs-

tību. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums atbilst LR MK notei-

kumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamie finansējuma normatīvi” ieteiku-

miem, 2017. gadā tas sastādīja 2,17euro. 

Kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju  - 42,- euro. 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem 2017.gadā izlietoti874,- euro. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

Bibliotēkas telpas atrodas Jaunpiebalgas novada domes ēkā, kas ir novada do-

mes īpašums un celts 1987. gadā. Ar pašvaldības iniciatīvu 1998. gadā esošās telpas 

pielāgotas bibliotēkas vajadzībām, kas atrodas 2. stāvā un tagad nodrošina iestādes 

izmantošanu arī iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. 

 Esošā krājuma novietojumam 4 telpas 141 m2 platībā ir pietiekamas. Tajās ir ie-

rīkota elektroniskā apsardzes signalizācijas un automātiskā ugunsdrošības sistēma. 

Visas bibliotēkas telpas ir izremontētas, gaumīgas un funkcionālas, tāpēc remontdarbi 

pārskata periodā nav veikti. 
 

Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums 

 

 Darbiniekiem (skaits) Lietotājiem (skaits) Vērtējums  Piezīmes 

Datori 4 6 apmierinošs  

Multifunkcionālās iekārtas 1  apmierinošs  

Printeri 4 1 apmierinošs  

Kopēšanas iekārtas 1  labs  

Skeneri 1  labs  

4. Bibliotēkas personāls 
 

JPB līdz 2017. gada 1. septembrim strādāja četri darbinieki, kas pienākumus vei-

ca Amata aprakstā paredzētajā kārtībā un kopā strādāja 3,2 slodzes.  

Pārskata periodā bibliotēkas darbinieku personāls mainījās.  
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Tā kā uz laiku pieņemtā bibliotekāre aizgāja strādāt labāk apmaksātu darbu, tad 

2017.gada septembrī tika izsludināts konkurss uz brīvu bibliotekāra štata vietu līdz 

2018. gada 19. augustam. No trīs pretendentiem viens tika izraudzīts bibliotekāro 

pienākumu veikšanai un darbu uzsāka 2. oktobrī. No 19. oktobra atbrīvojās arī otra 

bibliotekāra štata vieta. Diemžēl piemērotu darbinieku, kurš par minimālo algu būtu 

gatavs centīgi un atbildīgi strādāt 40 stundas nedēļā, pagaidām nav izdevies atrast. 

Patreiz bibliotēkas vadītāja Baiba Logina un bibliotekāre Anita Katlapastrādā pil-

nu slodzi, bet informācijas vadības speciālists Juris Pīčs- 0,2. 

Bibliotēkas vadītājai ir 30 gadu darba pieredze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Logina kolēģu vidū 25.maija seminārā CCB 

 

Bibliotēkas vadītājai ir profesionālā vidējā izglītība specialitātē. Pārējiem darbi-

niekiem nav bibliotekārās izglītības. Jaunajai bibliotekārei ir bakalaura diploms un 

darba pieredze pedagoģijā. Informācijas vadības speciālistam ir profesionālā vidējā 

izglītība citā specialitātē.  
 

• Finansējums personāla attīstībai ir pietiekams. Profesionālajai pilnveidei un pie-

redzes apmaiņas braucieniem 2017. gadā no budžeta līdzekļiem izdoti 379eiro. 

Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Pēdējos gados dažādu iemeslu dēļ JPB ir liela kadru mainība. Jaunie darbinieki 

uz vietas tiek apmācīti darbā ar BIS ALISI, ir kārtīgi, radoši un centīgi, taču nav mācīju-

šies profesionālās pilnveides izglītības programmā “Informācijas un bibliotēku zinību 

pamati”. 
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Kad bibliotēkas personāls paliks nemainīgs, tad jaunajiem darbiniekiem būs no-

pietni jāpapildina savas profesionālās zināšanas. 
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Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Pēdējos gados dažādu iemeslu dēļ JPB ir liela kadru mainība. Jaunie darbinieki 

uz vietas tiek apmācīti darbā ar BIS ALISI, ir kārtīgi, radoši un centīgi, taču nav mācīju-

šies profesionālās pilnveides izglītības programmā “Informācijas un bibliotēku zinību 

pamati”. 

Kad bibliotēkas personāls paliks nemainīgs, tad jaunajiem darbiniekiem būs no-

pietni jāpapildina savas profesionālās zināšanas. 
 

 Profesionālo zināšanu papildināšana, pieredzes apmaiņa: 
 

Regulāri apmeklējām CBB rīkotos seminārus un mācības Cēsīs, piedalāmies LBB 

VN rīkotajās konferencēs un saietos.Tika plānots un atbalstīts pašvaldības finansējums 

bibliotēkas darbinieku profesionālai pilnveidei. Līdzekļi bibliotēkas personāla apmācī-

bai ir iekļauti JPB budžetā un ir atbalstoši un profesionālo pilnveidi veicinoši.  

2017.gadā četri bibliotekārie darbinieki ir apmeklējuši 14 profesionālās pilnvei-

des kursus, seminārus un citus pasākumus, no kuriem bibliotēkas vadītāja B.Logina 

apmeklējusi 11 pasākumus (kopā 46 stundas). 
 

 darbinieku izglītība un profesionālā pilnveide organizēta Cēsu reģiona bibliotē-
ku darbinieku darba semināros (26.IV, 25.V, 25.X,29.XI) par sekojošām tēmām : 

- Cirkulācijas un SBA moduļi BIS Alise; 
- Informācijas meklētājs PRIMO; 
- Analītiskā apraksta veidošana Novadpētniecības datubāzē; 
- Bibliotēku profilu izveidošana, uzturēšana un lietošana sociālajos tīklos; 
- Vai artotēkām būt bibliotēkās 
- Novadnieku datubāze Cēsu Centrālās bibliotēkas mājaslapā; 
- Staiceles pilsētas bibliotēkas labās prakses piemēri pasākumu kaleidoskopā u.c. 

 

 8. martā bibliotekāre Elīna Judina LNB apmeklē kursus “Sociālie mediji 
bibliotēkas tēla veidošanā”. 

 

 29.marta pieredzes apmaiņas braucienā iepazināmies ar kolēģu darbu 
Zaubes, Nītaures, Ieriķu, Līgatnes pagasta bibliotēkās, Līgatnes pilsētas bibli-
otēkā, Vaives pagasta Rāmuļu bibliotēkā un Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkā. 
 

 21. aprīlī Elīna Judina apmeklēja LNB, Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras 
padomes sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību Rīgā organizēto ikgadējo pavasara-
konferenci bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem "Es piederu šeit". 

 



52 
 

 24. aprīlī LNB notika Latvijas bibliotekāru 12. kongress “Bibliotēkas un sabiedrī-
ba: vienotas kopīgiem mērķiem”.  Tajā piedalījās arī B.Logina. 

 

 B.Logina 30.maijā piedalījās starptautiskā zinātniskā, pieaugušo izglītības jautā-
jumiem veltītā konferencē “Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnvei-
dei”, ko rīkoja Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Nacionālā bib-
liotēka. 

 

Īpaša diskusija tajā bija veltīta risinājumiem un metodēm, kā uzlabot pieaugušo 

izglītības kvalitāti Latvijā, aptverot visus iedzīvotājus. LNB, kuras darbības viens 

no galvenajiem akcentiem ir atbalsts mūžizglītībai, konferences darba grupā 

prezentēja starptautisku projektu “Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma 

bibliotekāriem”, kura ietvaros top tālmācības kurss bibliotēku darbiniekiem, kas 

ļaus virtuāli apgūt pieaugušo izglītotāju (andragogu) prasmes.   

Dienas otrajā pusē konferences darbs turpinājās četrās sekcijās. B.Logina pie-

dalījās sekcijas “Andragoģija – izaicinājums bibliotekāra kompetencei” darbā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baiba Logina LNB konferences “Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes 

pilnveidei”laikā 
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 18.-19.VII B.Logina piedalījās LBB VN 20.saietā-konferencē “Esam ieausti raksti 
savā valodā, zemē, novadā”, kuru organizēja Madonas novada bibliotēka. Sa-
iets norisinājās brīnišķīgā vietā Lubānas novada Indrānu pagastā– Latvijas Valsts 
Mežu atpūtas un tūrisma centrā Ezernieki.  
Divas dienas tika aizvadītas aizraujošās lekcijās par rakstniekiem un dzejnie-

kiem:  

- tikšanās ar LFK digitālā arhīva garamantas.lv vadītāju, grāmatas “Meža meitas” 
autori Sanitu Reinsoni;  

- Braku muzeja vadītājas Zintas Saulītes stāstījums par Citādo Blaumani; 
-  Broņislavas Martuževas fonda “Rakstītāja” valdes priekšsēdētājas Annas Eglie-

nas stāsts par Nenopietno Martuževu.  
- Bibliotekāriem saistošs bija arī aktualitāšu izklāsts par notiekošo un plānoto 

Latvijas Bibliotēku biedrībā, lasīšanas veicināšanas kampaņu iepazīšana, profe-
sionālās literatūras apskats, stāstījumi par un ap novada vēsturi un daudz kas 
cits.  

o Neformālā gaisotnē dalījāmies ar interesantākajiem un veiksmīgākajiem 
realizētajiem projektiem savās pārstāvētajās bibliotēkās. 

 

Vēsturiskā Cēsu rajona publisko un skolu bibliotēku darbinieki                                           

20. LBB VN saietā atpūtas bāzē Ezernieki 
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 Laikā no 5.-9.VIIB.Logina iedalījāsCCB organizētajā pieredzes mācību braucienā 
uz Baltkrievijas bibliotēkām. 

Brauciena galvenie apskates objekti bija viss, kas saistīts ar bibliotēkām un 

grāmatniecību:  

- Polocka, kurā apmeklējām grāmatu iespiešanas muzeju;  
 

 

 

 

 

 

 

 

Polockas grāmatu iespiešanas vēstures muzejā iepazināmies ar unikāliem izdevu-

miem un grāmatniecības vēsturi 
 

- Vitebska – Maksima Gorkija vārdā nosauktās pilsētas centrālās bibliotē-
kas apmeklējums;  
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Vitebskas bibliotēkā uzmanību piesaistīja plaukti ar novadpētniecības materiāliem 

un izstādēm, kurās atspoguļojās savas zemes un dzimtenes mīlestība 

- Baltkrievijas galvaspilsēta Minska – ekskursija pa jauno 24 stāvus augsto 
Baltkrievijas Nacionālo bibliotēku, kurā iepazinām ēkas vēsturi, māksli-
niecisko noformējumu, tehnisko aprīkojumu, arhitektūras īpatnības, ap-
meklējām grāmatniecības muzeju un baudījām neaizmirstamu pilsētas 
panorāmu no ēkas skatu laukuma 24. stāvā;  

 

Jaunpiebalgas novada bibliotēku darbinieces B.Logina un I.Prīse ar lielu interesi iepa-

zinās ar Baltkrievijas Nacionālo bibliotēku 
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BNB Baltkrievijas grāmatniecības 500-gadei veltītā izstāde  
 

- Ņesviža – bagāto lietuviešu muižnieku Radzivilu galvenās rezidences 
Ņesvižas pils apmeklējums, kuras laikā ielūkojāmies arī bagātīgajā Radzi-
vilu dzimtas bibliotēkā;  
 

- Lida – ekskursija Lidas pilsētas bibliotēkā. 

 

Visi CCB organizētā pieredzes mācību brauciena dalībnieki Baltkrievijas bibliotēkās 

guva daudz vērtīga un interesanta turpmākajam darbam 
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 27. septembra pieredzes apmaiņas braucienā iepazināmies ar kolēģu darbu Zo-
sēnu pagasta bibliotēkā; Drustu pagasta Gatartas bibliotēkā, Drustu pagasta bibli-
otēkā un Dzērbenes pagasta bibliotēkā. Šajā reizē kolēģi ciemojās arī Jaunpiebalgas 
pagasta bibliotēkā un atzinīgi novērtēja padarīto. Lai labāk atspoguļotu JPB darbu, 
izveidojām un parādījām prezentāciju, bet braucot uz Zosēniem, B.Logina pastāstīja 
par Jaunpiebalgas novadu, ievērojamām vietām un cilvēkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCB metodiķe Zaiga Eglīte visus pieredzes mācību brauciena dalībniekus Jaunpiebal-

gā informē par bibliotekārā darba aktualitātēm 

 5.decembrī jaunā bibliotekāre Anita Katlapa Rīgā izglītības un attīstības centrā 
“EGO” apmeklēja profesionālās pilnveides praktisku semināru ”Kā sadraudzē-
ties ar „grūto klientu”” 

 

 

 



58 
 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Bibliotēkas pamatrādītāji 

 

  
2015 

 
2016 

 
2017 

% salīdzinot ar 
iepr. gadu 

Lietotāju skaits 720 669 711 -7%; +6,27% 

t. sk. bērni 314 273 325 -13%; +19% 

Fiziskais apmeklējums 8417 6013 5684 -28%; -5,% 

t. sk. bērni 1863 1435 1220 -23%; -15% 

Virtuālais apmeklējums 4339 1049 1258 - 24%; +20% 

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)  3657 17122 +468% 

Izsniegums kopā 15849 12662 10506 -20%; -13% 

t. sk. grāmatas 9486 6693 6838 -29%; +2,18% 

t. sk. periodiskie izdevumi 4121 5104 3667 +24%; -28% 

t. sk. bērniem 3489 2054 1677 -41%; -18,35% 

Lietotāji % no iedz. skaita apkalpes zonā 32,7 32,3 36,5 +,-0%; + 4,23% 

t. sk. bērni līdz 18 g.  71% 86% +15% 

Iedzīvotāju skaits 2199 2134 1946 -3%;-8,8% 
 

• Pakalpojumu attīstība 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi pārskata periodā ir interaktīvi, organizēti 

un savstarpēji saistīti. Tie veido bibliotēkas lietotājiem draudzīgu vidi.  

Izsniegto dokumentu skaitu sastāda reģistrētie izsniegumi, ieskaitot dokumen-

tu lietošanu uz vietas bibliotēkā, to kopijas vai termiņu pagarināšana un koleģi-

āla iekšzemes SBA dokumentu apmaiņa.  

2017. g. izsniegtas 6838 grāmatas; 3667seriālizdevumi, - kopijas no bibliotēkas 

krājumā esošajiem izdevumiem, e-resursiem un novadpētniecības materiāliem. 

Dokumentu skaits uz 1 lasītāju - 19 

Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju- 7. 

Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju- 15. 
 

Jaunpiebalgas novadā ilgstoši ir slikta demogrāfiskā situācijā un daudzi iedzīvotā-

ji strādā citur, tāpēc arī statistikas dati pasliktinās. Tie arī liecina, ka daudzi bibliotēkas 

lietotāji, īpaši bērni un jaunieši, izmanto datorus un vajadzīgo informāciju iegūst In-

ternetā, ka daudziem vecāka gadagājuma lasītājiem ir ierobežotas iespējas regulāri 

apmeklēt bibliotēku. 
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 Bibliotēkas pieejamība 
Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām ir ap-

mierinoša. Jaunpiebalgas novada domes ēkā ir ierīkots pacēlājs, kuru apmeklētāji ne-

pieciešamības gadījumā izmanto. 

 Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām 
 

2017.gadā JPB kopā ir notikuši 160pasākumi, kuru kopējais apmeklējums - 

1422. 

Pasākumu kopējais skaits 2017.gadā 

 pieaugušajiem  bērniem Kopā 
Pasākumi /apmeklējums 9 / 320  8 / 299 17 / 619 

Izstādes 30  12 42 

Interešu izglītība/ apmeklējums 101 / 732   101 /732 

Kopā pasākumi/ apmeklējums 140/ 1052  20 / 299 160/ 1351 

 

Maijā bibliotēkas telpās notika radošās darbnīcas “Lidojums” 
darbu izstāde 
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 Pieaugušo un interešu izglītība 
 

Bibliotēkas ir viena no mūžizglītības sastāvdaļām. JPB vadītāja B.Logina veic arī 

pieaugušo izglītības koordinācijas darbu Jaunpiebalgas novadā. Nodarbības notiek 

JPB, Jaunpiebalgas novada domes zālē un bijušās Tautskolas mācību klasē.Kursu un 

pasākumu plāns ir pieejams novada pie informācijas dēļiem, domes avīzē un mājas 

lapā, sociālajos tīklos. Pasākumus plānojam, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes un intere-

ses. 

2017. gadā B.Logina ir pasniegusi 12 nodarbības interešu pulciņam „Dzīvā astro-

loģija”. 
 

Pieaugušo interešu un izglītības pasākumu skaits/apmeklējums 2017.gadā 
 

Mēn. Astroloģija 
Angļu 
val. 

Dievišķās 
Gudrības 

skola 

Teātra 
afiša 

Radošās 
darbnīcas 

Tikšanās ar 
rakstniekiem 

u.c. 

Fotograf. 
pamati 

Grafoloģija 
Franču 
valoda 

Joga 
Zīmes 

un 
simboli 

Kopā mēnesī 
 

I 1/3 4 / 28  1 / 5 2/14     5/28 3/15 16/93 

II 2/12 3 / 16  1 / 6 1/3     4/26  11/63 

III 4/23 2/15 2/28 2/11 2/6  2/16   4/27  18/126 

IV 2/11  2/16  3/9 1/17 3/20   4/21  15/94 

V 3/16     2/97      4/30 

IX   1/10 1/4   1/4     3/18 

X  3/24  1/5    1/8 2/10 4/42  11/89 

XI  3/14 1/8 1/6  1/28  1/6 4/17 4/29  15/108 

XII  1/6  2/14 2/21 2/55   1/4 2/11  10/111 

Kopā: 12/65 16/103 6/62 9/51 10/53 6/114 6/40 2/18 7/31 27/184 3/15 101/732 
 

 Teātra afiša 
No 2015. gada rudens bibliotēka visus teātra mākslas cienītājus regulāri aicina 

uz tematisku pēcpusdienu “Teātra afiša”. Tajās apmeklētājus iepazīstinām arī ar jaun-

ākajām grāmatām un jubilāriem novadniekiem. 

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

vesveidu u.c. aktuālām tēmām. Apmeklētāju skaits nav liels, katrs var izteikt savu vie-

dokli, ieteikt grāmatas, dalīties ar redzēto un dzirdēto - ir atgriezeniskā saite.  

Ir notikušivairāki kopīgi braucieni uz dažādu teātru izrādēm. 2017.gadā bibli-

otēka noorganizēja 3 izrāžu apmeklējumus:  Pelikānsun Muiža kaņepēsValmieras 

Drāmas teātrī; Purva bridējs (-i) un Dārgā Jeļena SergejevnaDaugavpilsdrāmas teātrī. 
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Apmeklējot teātra izrādes Daugavpilī, vienlaicīgi, tiek organizētas ekskursijas uz 

ievērojamām un interesantām pilsētas vietām: Daugavpils cietoksni un Rotko muzeju, 

Mākslas un vēstures muzeju, keramikas darbnīcu u.c. 
 

 Latvijas bibliotēku nedēļas ietvaros19. aprīlī Jaunpiebalgas pagasta bibli-
otēka piebaldzēnus aicināja uz tikšanos ar rakstnieku, tulkotāju un izdevēju Vladi Spā-
ri, kurš dzimis 1953. gadā Rīgā latviešu rakstnieces mūsu novadnieces Veltas Spāres 
un ukraiņu rakstnieka Vladimira Kaņiveca ģimenē. 

Sakarā ar Veltas Spāres 90 dzimšanas dienu, kura bija 4.aprīlī,  kopā ar pasā-

kuma apmeklētājiem skatījāmies senas fotogrāfijas no rakstnieku ģimenes albūma un 

šķetinājām atmiņu pavedienus par mūsu novadnieci Veltu Spāri (Kaņivecu, 

dzim.Klapari), cenšoties precizēt viņas dzimtas radu rakstus. Atmiņās dalījās arī rakst-

nieka sieva Lienīte Medne-Spāre. 

Par Veltas Spāres daiļradi izsmeļoši pastāstīja pensionētā latviešu valodas 
skolotāja Ilga Prīse. 

Vladis Spāre piebaldzēnus iepazīstināja arī ar sevi un savām grāmatām. Tikša-
nās laikā ikviens varēja gūt sev vērtīgas atziņas. Lūk, dažas no tām: 

”Mums (latviešiem) vajag lingvinistisko neatkarību.“ 
“Rakstniekam ir jāstāv pāri aizspriedumiem, ir vienādi jāattiecas pret saviem 

literārajiem varoņiem un pret abiem dzimumiem.” 
“Rakstniekam ir jāpanāk, lai lasītājs izjūt reālo laiku un nejūt literāro laiku.” 
“Literatūra sākas ar atkāpi no literārās normas.” 
“Svarīga ir akcentu uzlikšana un tas, kā literārajā darbā parādās tēli.” 
“Lai teksts ir tik dzidrs kā logs, lai var redzēt, kas ir aiz tā.” 
“Rakstnieks var pieļaut tikai vienu kļūdu.” 
“Svarīga ir literārā dzirde.” 
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Lienīte Spāre-Medne un Vladis Spāre 
 

 12.maijā  ar piebaldzēniem tikās dzejniece Rasma Urtāne, vijolnieks Rei-
nis Galenieks un mūsu vidusskolas absolvents Marģers Martinsons.. Dzejas un mūzi-
kas cienītājiem bija iespēja sasildīt savas dvēseles muzikālā dzejas kompozīcijā “Mūžī-
gā sievietība”, kurā skanēja ne tikai R.Galenieka dziesmas ar R.Urtānes vārdiem, bet 
arī E. Rozenštrauha un A.Vintera pazīstamās melodijas. Neiztika arī bez smeldzīgā E. 
Dārziņa “Melanholiskā valša”... Pasākumam īpašu noskaņu radīja arī M.Martinsona 
fotogrāfi-
jas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reinis Galenieks un Rasma Urtāne iepriecināja visus pasākuma apmeklētājus 
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 Maijā Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka sadarbībā ar Jaunpiebalgas kultūras 

namu izsludināja fotokonkursu "Piebalga, tu dzimtā zeme mana!",kurā aicināja 

piedalīties ikvienu: gan profesionālu fotogrāfu, gan amatieri, gan skolēnus, gan 

pieaugušos. 

Konkursa nolikumā bija teikts, ka fotogrāfijās aicināmatainot Piebalgas dabas 

skaistumu un ainavu daudzveidību. Fotogrāfiju iesniegšanas termiņš bija 

25.jūlijs. Līdz šim datumam 72 darbus iesniedza 24 dalībnieki, tai skaitā arī vai-

rāki fotografēšanas kursu ap-

meklētāji. 

 

 

Kultūras nama vadītāja E.Zariņa un 

B.Logina pasludina fotogrāfiju kon-

kursa rezultātus 

 

Balstoties uz žūrijas un sociālo 

tīklu apmeklētāju vērtējumu, 20 fotogrāfijas tika nodrukātas A2 formātā. Jaun-

piebalgas kultūras nama zālē iekārtota izstāde, kuru atklāja 12.augustā izstā-

des- gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” ietvaros un tā bija apskatāma līdz augusta 

beigām. Izstādes atklāšana ir redzama šeit: 

https://www.youtube.com/watch?v=Eezs62w8dAw&feature=share . 

Pēc izstādes izdrukātās fotogrāfijas tika uzdāvinātas to autoriem. 

JPB darbinieces visus izstādes- gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” apmeklētājus 

aicināja parakstīties, zīmēt un ierakstīt novēlējumus pašu izgatavotā grāmatā 

“Kas kaitēja nedzīvoti Pie-

balg’s meža maliņā”. Bērni 

tika iesaistīti radošās aktivi-

tātēs - spēlēt domino, zī-

mēt, iepazīties ar grāma-

tām par dabu. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eezs62w8dAw&feature=share


64 
 

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas darbinieces Elīna Judina, Edīte Eglīte un 

Baiba Logina 12.augustā gadatirgū “Izvēlies Piebalgu!” pie pašu izveidotās 

grāmatas, kurā parakstījās daudzi pasākuma apmeklētāji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. novembrī jaunpiebaldzēniem par savu jaunāko grāmatu “Dieva riekšavā” pa-

stāstīja rakstniece Inguna Bauere. Fragmentus no romāna lasīja Vecpiebalgas 

amatierteātra Sumaisītis aktrise Ilona Muižniece. Svētku noskaņu radīja mūziķa 

Tālivalža Narvila izpildītie skaņdarbi. Autore atbildēja uz apmeklētāju jautāju-

miem un pastāstīja par nākotnes iecerēm. 

 

 

 

 

 

 

Inguna Bauere un Ilona Muižniece  
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 8.decembrī Jaunpiebalgā viesojās psihoterapeits Viesturs Rudzītis. Sarunas 

tēma saistībā ar viņa jaunāko grāmatu bija par ģimeni. Tikšanās izvērtās ļoti 

interesanta, atraktīva un ilga vairāk nekā trīs stundas. Visi apmeklētāji iesaistī-

jās dažādu attiecību modeļu veidošanā un dalījās pārdomās par tām. 

Viesturs Rudzītis bija gandarīts par šo tikšanos un uzsvēra, ka Piebalgā dzīvo 

gudri, inteliģenti un atraisīti cilvēki. Paldies visiem apmeklētājiem par drosmi, 

jo gatavojot raidījumu par psihoterapeitu “100 gramu kultūras. Personība” vi-

su pasākumu iemūžināja LTV1. 

 

 

 

 

 

Psihoterapeits un septiņu grāmatu autors 

Viesturs Rudzītis piebaldzēnus aicināja iestā-

ties par ģimeni u.c. tradicionālām pamatvēr-

tībām 

 

 Visa gada laikā ir notikušas vairākas radošās darbnīcas: 

- Mālu veidošana; 

- Ādas mākslinieciskā apstrāde; 

- Puzuru gatavošana 

- Ziemassvētku apsveikumu darināšana 
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 JPB informēja novada iedzīvotājus par Vides aizsardzības un reģionālās attīs-

tības ministrijas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldību pub-

liskajām bibliotēkām un plānošanas reģioniem organizēto aktivitāti “Ainavu 

dārgumi” un tās norises gaitu. 

 JPB vadītāja B.Logina informēja un konsultēja iedzīvotājus par iespēju mācī-

ties vērienīgajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesi-

onālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra 

(VIAA). 

 

Žūst tikko pagatavotie māla trauki 
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Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs 

JPB tiek veikts gandrīz katru dienu. Lai tas būtu kvalitatīvs, izmantojam Cēsu reģi-

ona publisko un skolu bibliotēku elektronisko katalogu, novadpētniecības elektronis-

ko datu bāzi un kartotēku, Internetu, LNB, datu bāzes, uzziņu literatūru un bibliogrā-

fiskos materiālus, bibliotēkas krājumu, laikrakstus. Pamatā tiek sniegtas mutiskās uz-

ziņas (klātienē un pa tālruni), bet, ja uzdevums ir sarežģīts, uzziņa tiek veikta rakstiski 

(arī pa e-pastu).  

2017.gadā reģistrētas ir tikai 59 uzziņas, t.sk. bērniem- 8. Reģistrētas tiek tikai sa-

režģītākās uzziņas.Pavisam sagatavotas un pa e-pastu izsūtītas 125 skenētas vai teksta 

dokumentos saglabātas interneta tiešsaistes lapas un materiāli par iedzīvotājus inte-

resējošām dažādām tēmām. Apmācām un konsultējam visus interesentus individuāli, 

pēc katra cilvēka vajadzībām.  

Par Jaunpiebalgas pagasta bibliotēku pamatinformāciju Internetā var iegūt šā-
dās adresēs: 

http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunpiebalgas-pagasta-
biblioteka/default.aspx ; 
http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=
107&Itemid=115 ; 
http://www.kulturaskarte.lv/lv/biblioteka/jaunpiebalgas-pagasta-biblioteka, ; 
http://www.biblioteka.cesis.lv/rpb/?m=1&pid=d547e0c483e5e1c43d56f02cb5
6a6935 
 
Tajās var uzzināt darba laiku, kontaktinformāciju, jaunākās grāmatas, pasāku-

mu afišas. 
Diemžēl tikai daži JPB lasītāji izmanto iespēju grāmatas pasūtīt un rezervēt 

elektroniski, kaut gan tiek par to informēti. 
Lasītāji ir informēti arī par iespēju bibliotēkā izmantot  www.filmas.lv; 

www.peridika.lv; www.gramatas.lv ; www.kartes.lv u.c. LNB veidotās digitālās kolek-
cijas. 

 

 

http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunpiebalgas-pagasta-biblioteka/default.aspx
http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunpiebalgas-pagasta-biblioteka/default.aspx
http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=115
http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=115
http://www.kulturaskarte.lv/lv/biblioteka/jaunpiebalgas-pagasta-biblioteka
http://www.biblioteka.cesis.lv/rpb/?m=1&pid=d547e0c483e5e1c43d56f02cb56a6935
http://www.biblioteka.cesis.lv/rpb/?m=1&pid=d547e0c483e5e1c43d56f02cb56a6935
http://www.filmas.lv/
http://www.peridika.lv/
http://www.gramatas.lv/
http://www.kartes.lv/


68 
 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  
Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā visiem 

interesentiem ir redzamas eksemplāru ziņas par JPB esošajiem eksemplāriem un 
tos var elektroniski pasūtīt, rezervēt, pagarināt  adresē 
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/23/home.aspx .  

Par šīm iespējām savus lasītājus esam informējuši, bet šo pakalpojumu pēdējā 
gada laikā ir izmantojis viens lasītājs. Iepazinušies ar bibliotēkas krājumu elektro-
niski, ir vairāki interesenti.  

Elektroniskajā kopkatalogā ir viss Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas krājums 
un lasītāji jau no 2009.gada 2. janvāra tiek apkalpoti elektroniski. 

 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

SBA rādītāji 
 

SBA 2015 2016 2017. 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

143 179 181 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

26 32 19 

 

Starpbibliotēku abonementuRegulāri izmantojam. Ļoti ērti vajadzīgos ek-

semplārus ir pasūtīt, rezervēt un pagarināt elektroniski. Bibliotekāro darbu un 

statistikas uzskaiti atvieglo jaunais BIS ALISE SBA modulis. 

Grāmatas apmainīt palīdz Latvijas pasta un Jaunpiebalgas novada domes 

darbinieki.2017.gadā SBA pakalpojumu kopējais skaits – 200: 
 

 Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Statistikas rādītāji samazinājušies dažādu iemeslu dēļ: 

- pagastā samazinās iedzīvotāju skaits;  
- iedzīvotājiem mājās, skolā u.c.; palielinās internetapieejamība ; 
- jaunie darbinieki ne vienmēr atzīmē interneta lietotāju apmeklējumus; 
- lasītāju audzināšanas nolūkā dažkārt netiek pagarināti izsniegto izdevumu 

atdošanas termiņš. 
 

Turpmāk regulārāk jāsadarbojas ar skolu un jāpievērš lielāka uzmanība bib-

liotekārajam darbam - jāseko, vai atzīmē apmeklējumu un pagarina grāmatu 

termiņu utt. 

 

http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/23/home.aspx
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6. Krājums 

 

Krājuma veidošanas mērķis: nodrošināt bibliotēku pakalpojumu pieejamību pēc 
iespējas tuvāk dzīves un darbavietai.  

Krājuma prioritātes - pilnveidot un daudzveidot bibliotēkas krājumu, turpināt 
darbu informācijas sistēmā Alise – 4i, nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem brīvu, 
neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot bez-
maksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus, veicināt pa-
kalpojumu attīstību atbilstoši lasītāju mērķu grupām, to vēlmēm un lietotāju zināšanu 
attīstīšanai, pieņemt dāvinājumus no organizācijām un privātpersonām. 

Bibliotēkas krājuma papildināšanas iespējas pamatā nodrošina Jaunpiebalgas 

novada pašvaldības piešķirtie budžeta līdzekļi un dāvinājumi. 

Bibliotēkas pamatkrājumu veido monogrāfiskie izdevumi,  un seriālizdevumi. 
Krājums pamatā ir valsts valodā. Tas kalpo noteiktas nozares iepazīšanai, uzrādot in-
formācijas daudzveidību un nodrošinot lietotāju vajadzības atbilstoši visu līmeņu ofi-
ciālai izglītībai, izmantojot elektroniskos un iespiestos resursus.  

Krājums pamatā tiek komplektēts latviešu valodā un vienā eksemplārā. 

JPB plānveidīgi tiek turpināts darbs pie krājuma komplektēšanas, veikta sistemā-
tiska jaunieguvumu iegāde un dāvinājumu uzņemšana krājuma elektroniskajā kopka-
talogā. 

Krājums ir izvietots pārskatāmi, sistematizēts atbilstoši prasībām, tā fiziskā kvali-

tāte ir laba, apgrozījums- 1,18. 

Dokumentu skaits uz vienu lasītāju - 19. 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma inventarizācija nav veikta. 
 

 Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums situācijas vērtējums 
 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums  
 

 2015 2016 2017 

Finansējums krājuma komplektēšanai 4180,10 4498 4223 

t. sk. pašvaldības finansējums 3758 42399 3979 

grāmatām 31589 3649 3152 

t. sk. bērnu grāmatām 789 763 791 

periodiskajiem izdevumiem 842 850 828 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes 

zonā (pašvaldības finansējums) 

1,70 2,17 2,17 
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Krājuma piegādes veidi 2017.gadā 
 

Piegādesveids Eksemplāri Summa 

Dāvinājumi 76 € 243 

Pašvaldībaslīdzekļi 358 € 3152 

Periodika 498 € 828 

KOPĀ: 844 € 4223 
 

 

• Krājuma rādītāji (jaunieguvumi, apgrozība u. c.): 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi 944 844 932 

Grāmatas 377 418 389 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 85 93 101 
t. sk. bērniem 100 111 1 

Izslēgtie dokumenti 766 830 1395 

Krājuma kopskaits 14160 13851 13388 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,74 0,53 0,55 
Periodisko izdevumu apgrozība 3,3 3,7 3,2 

 
 

• Datubāzes: 

 abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas tel-
pām) 

Ikdienas darbā izmantojam Internetā pieejamās LNB, CCB u.c. bibliotēku veidotās da-

tu bāzes.  

Visiem bibliotēkas lietotājiem ir pieejamas datu bāzes www.letonika.lv  un 

www.news.lv . Informācija par datu bāzu pieejamību ir publicēta Jaunpiebalgas nova-

da domes mājaslapā un novada domes informatīvajā ikmēneša izdevumā Avīze Pie-

baldzēniem, kā arī izlasāma uz ziņojumu dēļiem Jaunpiebalgas novada domē un bibli-

otēkā. 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2015 2016 2017 

Letonika 38 54 118 

 

  

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
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 Darbs ar parādniekiem notiek regulāri atgādinot gan pa telefonu, gan klātienē, kā 

arī rakstot e-pasta vēstules. 

 Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

JPB krājumā vēl ir daudz nevajadzīgu dubletu un neizmantotas literatūras, tā-

pēc jāturpina krājuma attīrīšana no nolietotiem , saturā novecojušiem izdevu-

miem un liekiem eksemplāriem. 

Pārskata periodā jaunieguvumos ir 434 grāmatas, no tām 117adresētas bērnu 
un jauniešu auditorijai. 

Laikrakstu un žurnālu pasūtīšanas iespēju nodrošina pašvaldības piešķirtie bu-

džeta līdzekļi. Pasūtīšanas izvēli nosaka dažādā lasītāju interešu izglītība, iestāžu sa-

darbība, iedzīvotāju sadalījums pa dzīvesvietām un pieprasījums kopumā. Abonēto 

preses izdevumu glabājam divus līdz piecus gadu, izņēmums ir pašvaldības informatī-

vais izdevums „Avīze Piebaldzēniem” un Cēsu reģiona laikraksts “Druva”, kuri tiek 

glabāti visu laiku. 

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu klāsts ir daudzveidīgs, to abonēšanai 

izlietota aptuveni 23 % no finansējuma krājuma komplektēšanai.  

2017.gadā par budžeta līdzekļiem tika abonēti 27 dažādi preses izdevumi par 

828,- eiro. Pārskata periodā ir saņemti 31 nosaukumu preses izdevumu 426 eksemp-

lāri.Dāvinājumos saņēmām žurnālus  Jauna Gaita, Dārzs unDrava, Brīvā Latvija, un Bi-

lance. 

 

2017.gadā norakstītie izdevumi 
 

Izdevumaveids Eks.skaits Summa 

Monogrāfiskieizdevumi 459 € 500,65 

Periodiskieizdevumi 936 € 0.00 

KOPĀ: 1395 € 500,65 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

Vietējas nozīmes publisko bibliotēku darbā bērnu un jauniešu mērķu grupas apzi-

nāšana un to piesaiste vai intereses radīšana par lasīšanas procesiem ir prioritāte 

daudzu gadu garumā. Bibliotēkas rūpju lokā ir pirmsskolas un sākumskolas izglītības 

iestādes audzēkņi un vidusskolas jaunieši. Sadarbība ar bērnu dārzu, sākumskolu un 

vidusskolu tiek plānota savlaicīgi un ir veiksmīga. 

2017.gadā darbs ar bērniem JPB tika veikts regulāri. Gandrīz visi pirmo klašu sko-

lēni un bērnu dārza 5, 6 gadus vecie audzēkņi ir bibliotēkas lasītāji. 

Bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam bibliotēkā sastāda 46% no kopējo lasītāju 

skaita - 325.  Tas ir 86 % no novadā deklarēto bērnu un jauniešu skaita. 

Apmeklējuma rādītāji ir daudz mazāki – 1220, kas sastāda 21.5% no kopējā skaita. 

Izsniegums ir 1677 jeb 16% no kopējā skaita. 

Tas nozīmē, ka liela daļa bērnu uz bibliotēku nāk izmantot tikai datorus. Praktizē-

jam uz skolu aiznest grāmatas, kuras bērni lasa un turpat skolā apmaina. Grāmatu ro-

tācija ir klašu audzinātāju pārziņā. Taču Jaunpiebalgas vidusskolas bibliotēkā arī iegā-

dājas jaunākās grāmatas, tāpēc pamatā sadarbojamies ar sākumskolu un bērnu dārzu. 

Krājuma apjoms bērniem sastāda aptuveni 16,8%. 
 

2017. gadā tieši bērniem un jauniešiem tika adresētas12 literatūras izstādes: 
 

 Dzejniekam Vitautam Ļūdēnam-80; 
o Dzejniekam Pēterim Brūveri-60; 
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Literatūras izstādes par V.Ļūdēnu un P.Brūveru 

 

 

 Liela bija Liela diena; 
 13. maijā Valsts valodas diena; 
 Visa pasaule brīnumu noklāta!; 
 Zīmē savu mīļāko dzejoli!; 
 Piedzīvojumi sākas šeit! 
 Darbu sāk Bērnu žūrijas 2017! 
 Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnai - 110; 
 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Sala daiļliteratūrā; 
 Māksliniekam un rakstniekam Albertam Kronenbergam-130; 
 Ziemassvētki nāk! 

 

2017.gadā bērniem notika 8 tematiski pasākumi: 
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 Liela bija Liela diena; 
 13. maijā Valsts valodas diena; 
 Visa pasaule brīnumu noklāta!; 
 Zīmē savu mīļāko dzejoli!; 
 Piedzīvojumi sākas šeit! 
 Darbu sāk Bērnu žūrijas 2017! 
 Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnai - 110; 
 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Sala daiļliteratūrā; 
 Māksliniekam un rakstniekam Albertam Kronenbergam-130; 
 Ziemassvētki nāk! 

 

2017.gadā bērniem notika 8 tematiski pasākumi: 

 

 6. februārī JPB Jaunpiebalgas sākumskolas 4. a un b klašu skolēniem notika bib-
liotekārās stundas, kurās 
- iepazīstinājām bērnus ar bibliotēku, tās lietošanas noteikumiem un lasītāju 

pienākumiem; 

- parādījām pēc skolotāju lūguma sagatavoto prezentāciju par rakstnieci Mirdzu 

Kļavu un iepazīstinājām ar viņas daiļradi; 

- skolēni minēja mīklas, lasīja citātus no M.Kļavas grāmatām, izvēlējās grāmatas 

lasīšanai mājās un uz tāfeles rakstīja dažādu grāmatu pasaku varoņu vārdus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edīte Eglīte iepazīstina skolēnus ar rakstnieces Mirdzas Kļavas daiļradi 
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 Valsts valodas dienas un Mātes dienas priekšvakarā 12.maijā, kas ir arī mūsu 
novadnieka J.Sudrabkalna dzimšanas diena, Jaunpiebalgas vidusskolā viesojās, 
un savu atvērto sirdi dāvāja dzejniece no Jelgavas Rasma Urtāne,vijolnieks Rei-

nis Galenieks un mūsu vidusskolas absolvents Marģers Martinsons. 
Ciemiņi skolas zālē tikās ar 5.- 8.klašu audzēkņiem un skolotājiem. Pamīšus 

starp dzejas rindām, R.Urtāne klausītājus iepazīstināja ar savu dzīves gājumu. 

Brīnišķīgu noskaņu un neatkārtojamas emocijas pasākumam piešķīra Latvijas 

Nacionālā simfoniskā orķestra vijolnieka R.Galenieka spēlētie skaņdarbi un 

Marģera Martinsona fotogrāfijas. 

 

 

Rasma Urtāne savus dzejoļus deklamēja no galvas un noturēja visu 83 apmek-

lētāju uzmanību ar sirsnību, humoru un atraktivitāti 

 

 20.IX sākumskolas 2. klasē notika jaunākās bērnu literatūras apskats un iepazīs-
tināšana ar Bērnu žūrijas grāmatu kolekciju attiecīgai vecuma grupai; 

 

 25.IX sākumskolas 4. klasē notika jaunākās bērnu literatūras apskats un iepazīs-
tināšana ar Bērnu žūrijas grāmatu kolekciju attiecīgai vecuma grupai; 
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 12.X Jaunpiebalgas sākumskolas 3.un 4.klašu audzēkņi, kuri ir aktīvi JPB pasā-
kumu atbalstītāji un Bērnu žūrijas dalībnieki kopā ar audzinātājām un bibliotēkas dar-
biniekiem devās ekskursijā uz Madonu. Tās dalībnieki iepazinās ar: - SIA “Madonas ka-
rameles” darbību un produkciju, paši radoši izpaudās gatavojot konfektes uz kociņiem 
(mājturība); 

- Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā apskatīja gleznu un gobelē-
nu izstādes, iepazinās ar ekspozīcijām par arheoloģiskajiem izrakumiem un 
Teiču rezervētu, kā arī piedalījās radošajā darbnīcā apgūstot monotipijas 
tehniku (Vizuālā, sabiedrības mācība, vēsture) ; 

- mežu apmācību centrā Vestienas pagasta “Pakalniešos” bērni papildināja 
savas zināšanas dabas mācībā uzzinot daudz ko jaunu par augiem un meža 
dzīvniekiem (dabas zinības); 

- Uzkāpa Gaiziņkalnā, lai izbaudītu krāšņo rudenīgo ainavu (sports). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mežu apmācību centrāPakalniešos bērniem bija iespēja pārtapt par dažādiem 

meža iemītniekiem 



77 
 

 3.novembrī Jaunpiebalgas bērnu dārza audzēkņiem bija projekta “Mans 
dzejolis” noslēguma pasākums, kurā bērni skaitīja savus mīļākos dzejoļus, 
dziedāja dziesmiņas un gāja rotaļās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērnu dārza audzēkņi ar pateicībām par piedalīšanos projektā “Mans dzejolis” 

 

 30. novembrī Jaunpiebalgas sākumskolas 4. klases audzēkņi un klases audzinā-
tāja Ruta Intenberga bibliotekāres B.Loginu un E.Eglīti aicināja piedalīties pasā-
kumā “Pirmie soļi dzejas pasaulē”. Bērni paši atraktīvi vadīja pasākumu un lasīja 
savus dzejoļus. Bibliotekāres izteica savu vērtējumu un apbalvoja labāko darbu 
autorus: Keitu Rukmani, Emīlu Lazdu, Kristīni Smirnovu un Martu Iršu. Edīte Eg-
līte bērniem nolasīja vairākus savus dzejoļus, iepazīstināja ar grāmatām, kurās 
nopublicēti viņas darbi un atbildēja uz skolēnu jautājumiem par rakstīšanu, ie-
dvesmu u.c. 
 

 22.XII Jaunpiebalgas sākumskolas 1.un 2.klašu audzēkņi, kuri ir aktīvi JPB pasā-
kumu atbalstītāji un Bērnu žūrijas dalībnieki kopā ar audzinātājām un bibliotē-
kas darbiniekiem devās ekskursijā uz Rīgu, lai Dailes teātrī noskatītos režisora 
K.Auškāpa jauno izrādi bērniem pēc rakstnieka Ērika Kūļa darbu motīviem “Niķa 
un Riķa stiķi”. Pirms tam bērni skolā iepazinās ar Ē.Kūļa grāmatām par rūķiem. 
Pasākuma dalībnieki izbaudīja svētku atmosfēru atpūtas komlpeksā LIDO. Gara-
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jā ceļā uz Rīgu ekskursijas dalībnieki iepazinās ar Ulda Ausekļa jaunāko dzejoļu 
krājumu “Piparkūkas īkšķi tur”.  

 

 Jau 14.reizi piedalījāmies VKKF izsludinātajās mērķprogrammā „Bērnu žūrija”. 
o 244,50 eiro vērtībā no budžeta līdzekļiem iegādājāmies visas28Bērnu žū-

rijas kolekcijas grāmatas.  
o Jau 11.gadu vairākas klases iesaistām žūrijas darbā masveidīgi- aiznesam 

grāmatas uz skolu un bērni ar tām turpat apmainās. Grāmatu cirkulāciju 
koordinē klases audzinātāji. Ceturto gadu grāmatas nesam arī uz vidus-
skolu, bērni tās var apmainīt bibliotēkā.Labi, ka daži izdevumi ir Jaunpie-
balgas vidusskolas bibliotēkas krājumā un lasīšana sokas ātrāk. 

o Lai žūrijas dalībniekus informētu par kolekcijā iekļautajām grāmatām, iz-
veidojām bukletu, grāmatu sarakstu publicējām „Avīzē Piebaldzēniem”, 
sociālajos tīklos un novada domes mājaslapā.  

 

 Lai attīstītu bērnu lasītprasmi un ieinteresētu viņus lasīt, jau otro gadu sko-
lēnu vasaras brīvdienās aicinājām bērnus piedalīties akcijā “Iegriez laimes 
ratu!” Tās moto ir: ”Izlasījis jebkuru grāmatu, tu jau esi ieguvējs!“. Akcijā ie-
saistījās 25 dalībnieki. Diemžēl līdz 9.septembrim uz bibliotēku tika atnestas 
tikai septiņas aizpildītas anketas ar vasarā izlasīto grāmatu sarakstiem. Tā kā 
vairāk anketu nesagaidījām un bērni ir dažāda vecuma,daži mācās un dzīvo 
citur, plānotais noslēguma pasākums ar īstu laimes rata griešanu un veicinā-
šanas balviņu izlozēšanu nenotika. Bērni saņēma pateicības rakstus un dā-
vanas: divi čaklākie- grāmatas, pārējie- kalendārus 2018.gadam. 
Akcijas laikā noskaidrojām, ka visčaklākā bibliotēkas lasītāja ir 8. klases skol-

niece, kura vasarātika izlasījusi 24 grāmatu 8662 lapaspuses.  

 

 

Sadarbības partneri darbā ar bērniem: 

Jaunpiebalgas sākumskola: 

 atbalsta bibliotēkas rīkotos pasākumus;  
 piedalās „Bērnu žūrijā”; 
 ierosina pasākumu tēmas 

 

Jaunpiebalgas vidusskola: 

 atbalsta bibliotēkas rīkotos pasākumus,  
 piedalās „Bērnu žūrijā”, 
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 savstarpēja literatūras un informācijas apmaiņa, 
 metodiskās konsultācijas 

 

Jaunpiebalgas bērnudārzs: 

 atbalsta bibliotēkas rīkotos pasākumus,  
 savstarpēja literatūras un informācijas apmaiņa 

 

8. Novadpētniecība 

 

JPB novadpētniecības materiālu vākšana ir sākusies pagājušā gs. 70.gadu sākumā 

un tai tiek pievērsta ļoti liela uzmanība. Regulārā, pacietīgā darba rezultātā bibliotēkā 

ir izveidotas 91 tematiskās mapes par Jaunpiebalgas pagastu, iestādēm, objektiem, 

novadniekiem. Tās atrodas lasītājiem brīvi pieejamā plauktā abonementa apkalpoša-

nas telpā.  

Elektroniskajā novadpētniecības datu bāzē aprakstītas 29 tematiskās mapes. 2017. 

gadā turpinājās darbs pie datu bāzes papildināšanas. Regulāri tika aprakstīti reģionālā 

laikraksta Druva jaunākie raksti par Jaunpiebalgu, kā arī Jaunpiebalgas novada infor-

matīvā laikraksta Avīze Piebaldzēni 2017. gada numuros ievietotā informācija. 

JPB piedalījās CCB izsludinātajā novadpētniecības konkursā “Laikmeta liecība – E-

novadpētniecība”. JPB bibliotekāre Edīte Eglīte saņēma atzinību par rūpīgi un labi 

veiktajiem analītikas aprakstiem elektroniskajānovadpētniecības katalogā. 

 

2017. gadā bibliotēkā bija apskatāmas 15Jaunpiebalgas novadam un novadnie-

kiem veltītas izstādes: 

 

 2016. gada notikumi Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā; 
 Mācītājam Edgaram Jundzim-110; 
 Gleznotājam Kārlim Miesniekam-130; 
 Mācītājam Kristofam Reinholdam Girgensonam-265; 
 Novadniekam skolotājam Kārlim Streipam-115; 
 “Pa-saka par satikšanos”- Jaunpiebalgas bērnu mūzikas skolai-30; 
 “Aiz sniega, aiz tumsas, aiz sala…”- represēto atcerei; 
 Skolotājam Pēterim Knāķim-90; 
 Skolotājam Otto Vāliņam -100 - novadpētniecības materiālu izstāde JPB un 3 

planšetes, kuras tika izstādītas Jaunpiebalgas kultūras namā; 
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 12. maijs- dzejnieka Jāņa Sudrabkalna dzimšanas diena; 
 Nepazaudēt garamantas; 
 Aicinām sasildīties Olgas Lisovskas dzeju lasot; 
 ”Negurstošais nemiera gars”- novadniekam Hermanim Pakulim-105; 
 “Cauri gadsimtiem Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novados”- CCB izveidotā iz-

stāde; 
 “Piebalga, tu dzimtā zeme mana”- fotogrāfiju konkursa labāko darbu izstāde 

kultūras namā. 
 

 

 

Izstādes par novadniekiem, arī K.R.Girgensonu un K.Miesnieku, piesaistīja daudzu 

apmeklētāju uzmanību 

 

Ar novadpētniecību un novadniekiem 2017.gadā saistīti bija 5 pasākumi: 

 

o Tikšanās ar rakstnieku Vladi Spāri, kurš stāstīja atmiņas par savu māti 
mūsu novadnieci rakstnieci Veltu Spāri, un rādīja fotogrāfijas no viņas albūma. 

o Fotogrāfiju konkurss un izstāde “Piebalga, tu dzimtā zeme mana!” 
o Viena diena Jaunpiebalgā - ekskursija pa ievērojamākajām un skaistāka-

jām pagasta vietām ciemiņiem no Rīgas. Viesi tikās ar mūziķi Jāni Žagariņu un Ķen-
ci, apmeklēja Em.Dārziņa muzeju “Jāņaskola”, Jaunpiebalgas bērnu mūzikas un 
mākslas skolu, Jaunpiebalgas sv. Toma ev. Lut. baznīcu, Jaunpiebalgas pagasta bib-
liotēku un novada domi (Piebalgas Jauno muižu); 
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o 3.novembrī Ingunas Baueres romāna “Dieva riekšavā” prezentācija, kurā 
ir pieminēta arī Jaunpiebalga un liela daļa darbības notiek kaimiņos-Raunas novada 
Drustu pagastā. 

o 1.decembrī daudzi piebaldzēni bija atsaukušies uz Jaunpiebalgas pagasta 
bibliotēkas aicinājumu un ieradušies novada domes zālē, lai dalītos ar savām atmi-
ņām un fotogrāfijām par dzimtām, mājām, notikumiem un klausītos citu stāstos 
pasākumā Piebalgas dzimtu stāsti. 

Ievadā Vēsma Johansone iepazīstināja ar jau padarīto Piebalgas dzimtu vēs-

tures apkopošanā un aicināja pasākuma dalībniekus sadarboties, lai nākotnē varētu 

izdot sen lolotu grāmatu. 

Gaida Podiņa no “Tautiešiem” interesanti un emocionāli pastāstīja par Pē-

tersonu dzimtu un savu ģimeni. Ieskatam tika parādīts fragments no viņas 85 gadu 

jubilejas reizei veidotās filmas, kurā izmantotas fotogrāfijas. Ceram, ka tas iedves-

moja arī citus piebaldzēnus izveidot ko līdzīgu par savu dzīvi, dzimtu vai ģimeni.  

Maija Ķīķere parādīja senas fotogrāfijas. Priecājamies, ka daudzus attēlos 

redzamos cilvēkus un vietas kopīgi izdevās atpazīt. Trīs stundas pagāja nemanot, pa 

vidu, cienājoties ar līdzi paņemtajiem kārumiem omulībai.  

Šis pasākums bija pašu iedzīvotāju ierosināts. Ļoti ceram uz turpmāku at-

saucību un nākamā tikšanās tiek plānota janvāra beigās. Uz afišām būs jādrukā tie 

paši māju nosaukumi, kas pirmajā reizē- Viņķi, Rempi, Kaņepi,Boļi, Kanāžiu.c. 

 

 



 Sadarbība ar novadpētniekiem 
 

2017.gadā turpinājām sadarboties ar vietējiem vēstures un novadpētniecības en-

tuziastiem Vēsmu Johansoni un Gintu Skutānu - palīdzējām grāmatas par Piebalgas 

amatniekiem tapšanā, ģenerējam nākotnes plānus un ieceres. 

 

9. Projekti 

 

2017.gadā JPB 14.reizi tika atbalstīts JPB iesniegtais pieteikums dalībai lasīšanas vei-

cināšanas programmai „Bērnu žūrijā”. 

 

10. Publicitāte 
Jaunpiebalgas pagasta ikmēneša izdevumā „Avīzē Piebaldzēniem”, kuru var izlasīt 

arī novada domes mājaslapā www.jaunpiebalga.lv, regulāri publicējam jaunākās litera-

tūras sarakstu, informējam par svarīgākajiem notikumiem. 

Jaunpiebalgas novada mājas lapā tika ievietota informācija par JPB aktualitātēm- 

afišas, pasākumu atspoguļojums fotogrāfijās un informācija par norisi. 

Afišas un citu aktuālo informāciju iedzīvotāji var izlasīt uz ziņojumu dēļiem. Pasā-

kumus reklamējot potenciālajiem apmeklētājiem izsniedzam ielūgumus, vai afišu ma-

zākā formātā, lai neaizmirstos pasākuma laiks. 

Arī CCB mājas lapā www.biblioteka.cesis.lv ir ievietota informācija par JPB: adrese, 

e-pasts, tālruņa numurs, darba laiks, vēsture un darbinieki un afišas. 

Jau 15 gadus veidojam bukletu par JPB, kuru regulāri papildinām ar jaunāko in-

formāciju. Tas ir pieejams visiem bibliotēkas lietotājiem un viesiem, bet īpaši- bibliotē-

kas jaunajiem lasītājiem. 

Bibliotēkas reprezentācijas pasākumiem domātos blociņus, kalendārus unpiezīmju 

klades JPB logo un fotogrāfijām uz vāka dāvinām labākajiem lasītājiem, konkursuuzva-

rētājiem, bibliotēkas atbalstītājiem un sadarbības partneriem.  

Otro gadu JPB profils bija satopams arī sociālajos tīklos www.draugiem.lv un 

www.facebook.com . To sekotāju nav daudz, bet esam pozitīvi novērtējuši sociālo tīklu 

priekšrocības pasākumu reklamēšanā, grāmatu popularizēšanā u.c. 2017.gadā sociāla-

jos tīklos JPB  profili ir apmeklēti 17122 reizes. 

http://www.jaunpiebalga.lv/
http://www.biblioteka.cesis.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
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JPB piedalījās BLL Jauno speciālistu sekcijas organizētajā projektā “Vasara bibliotē-

ku dzīvē 2017” jeb #LibdayLV_2017.  

 

 

 

11.Sadarbības tīkla raksturojums 

 

JPB un Jaunpiebalgas pagasta padome atrodas vienā ēkā, un tas sadarbību ļoti 

veicina. 

- nepieciešamības gadījumos varam lietot pagasta faksa aparātu, izmantot pašvaldības 

transportu. 

- regulāri piedalāmies darba plānošanas sapulcēs; 

- pagasta padomes darbinieki palīdz apmainīt grāmatas ar CCB u.c. bibliotēkām; 

- JPB darbinieki regulāri piedalās pagasta organizētos pasākumos- norisē izstāde- gada-

tirgus „Izvēlies Piebalgu”, u.c.; 

- pagasta iestāžu darbiniekiem palīdzam, rakstīt ielūgumus, apsveikumus, apmācām 

veidot prezentācijas, lietot e-parakstu utt. 

 

Ceram, ka sadarbība ar pašvaldību arī turpmāk būs tikpat laba un arī turpmāk vei-

cinās Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas attīstību. 

JPB sadarbības partneri ir arī: 

Jaunpiebalgas kultūras nams 

 bibliotēkā tiek veidotas un drukātas afišas dažādiem pasākumiem, kā arī 
ielūgumi, diplomi, prezentācijas utt., 

 notiek savstarpēja ideju ģenerēšana utt. 
 palīdzam organizēt un vadīt pasākumus; 
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Deju skolotāja Otto Vāliņa 100-gadei veltītā izstāde kultūras namā piesaistīja daudzu apmeklētāju uzma-

nību 

 

Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skola: 

 atbalsta bibliotēkas rīkotos pasākumus; 
 

Gaujas fonds 

 gatavojam afišas, palīdzam reklamēt pasākumus, 
 bibliotēkaGaujas fonda pasākumos nodrošina ar visu nepieciešamo: teh-

nisko aprīkojumu- projektoru, ekrānu, pārnēsājamo datoru, telpām; 
 kopā ģenerējam idejas un apspriežam aktuālākos jautājumus; 
 fonda dalībnieki aktīvi atbalsta un popularizē bibliotēkas pasākumus, no-

dod savas zināšanas un prasmes visiem interesentiem; 
 

Jaunpiebalgas sv.Tomalut. ev. baznīca 
 

 bibliotēkā tiek veidotas un drukātas afišas,ielūgumi, diplomi un bukleti 
baznīcas pasākumiem; 

 notiek savstarpēja ideju ģenerēšana; 
 palīdzam vadīt svētdienas skolas pasākumus; 
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A/s Swedbank 

 Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā 9 gadus bankas konsultants pirm-
dienu rītos pieņēma klientus, izmantojot telpas, mēbeles un biroja tehniku; 

  Līdz ar to palielinās bibliotēkas apmeklētāju un lietotāju skaits; 
 Diemžēl no 2017. gada 1. maija šis pakalpojums Jaunpiebalgas no-

vada iedzīvotājiem vairs nav pieejams. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelīte Pīkstīte ir viens no mūsu novadnieka Jāņa Širmaņa pasaku tēliem, kura 

tērpu pēc bibliotēkas darbinieku ieteikuma pagatavoja kultūras nama darbinieki bēr-

niem adresētiem pasākumiem 
 

Novada izglītības iestādes ir darba sastāvdaļa sadarbībai ar potenciālajiem lasītā-

jiem un bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumam kopumā. Sadarbība raksturojama pozi-

tīvi, veiksmīgi un mērķtiecīgi. Ir uzlabojusies komunikācija un pasākumu koordinācija 

novadā. 
 

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka ir dažādu iespēju centrs vietējiem iedzīvotājiem. 

Tajā ir gan telpas, gan tehniskais aprīkojums dažādu pasākumu un projektu īstenoša-

nai. 

 Sadarbība 
 

Metodiskie pasākumi un konsultācijas ir Cēsu Centrālās bibliotēkas un vienlaicīgi 
reģiona galvenās bibliotēkas funkcija, ko paredz vienošanās ar Jaunpiebalgas novada 
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domi un tās pakļautībā esošajā bibliotēkām. Sadarbības pamatā ir Līgums par reģiona 
galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Jaunpiebalgas novadā.  

Līgums un piešķirtās funkcijas paredz un veido attiecīgās administratīvās teritori-
jas bibliotēku krājuma kopkatalogu, un nodrošina tā pieejamību arī Jaunpiebalgas pa-
gasta bibliotēkai, kā arī veic attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu 
komplektēšanas koordināciju un krājuma inventarizācijas pārraudzību; sniedz konsulta-
tīvu un metodisku palīdzību; nodrošina bibliotēku darbiniekus un lietotājus ar valsts un 
attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldību institūciju sagatavoto un publicēto in-
formāciju, veido un rediģē analītiskos aprakstus par Jaunpiebalgas novadu Novadpēt-
niecības datubāzē. Nodrošina vienotas datu informācijas sistēmas darbību BIS ALISE 4i 
sistēmā un statistiskās informācijas ievietošanu Latvijas Kultūras kartē. Organizē bibli-
otēku darbinieku profesionālās pilnveides seminārus. 
 

Profesionālai sadarbībai ar novada otru - Zosēnu pagasta bibliotēkuun Jaunpiebal-
gas vidusskolas bibliotēku ir vistiešākais - gan dokumentu izstrāde, gan darba jautājumu 
risināšana, gan izdevumu apmaiņa un sekmīga darba procesa veikšana vienotā datu in-
formācijas sistēmas ievadē.  
 

Ikdienā palīdzam ar padomu arī kolēģiem citās bibliotēkās un vajadzības gadījumā 

to lūdzam arī viņiem, regulāri apmaināmies ar pieprasītajiem izdevumiem SBA kārtā. 

Kolēģiem citās bibliotēkās iesakām lektorus un palīdzam noorganizēt tikšanos ar tiem. 

Ar sociālo tīklu palīdzību atbalstam un popularizējam kolēģu rīkotos pasākumus un 

citas aktivitātes. 

Bibliotēkas darbā nepieciešamības gadījumā arī Latvijas Bibliotēku padomes, Latvi-

jas Nacionālā bibliotēkas, SIA TietoLatvia, Valsts aģentūru “Kultūras informācijas sistē-

mas” darbinieki neliedz padomu, palīdz novērst tehniskās problēmas u.c. 
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Aprīļa seminārā CCB tikāmies ar latviešu izcelsmes mākslinieci no ASV Ritu Gren-

dzi, kuras darināto darbu“Simts raksti tiem, kas meklē gaismu” vasarā varēja apskatīt 

LNB 

 

Cerams, ka ikviens Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas apmeklētājs ir saņēmis ne-

pieciešamo informāciju un pakalpojumus, ka atrod sev piemērotākos rakstus, kas rada 

lasītprieku un nostiprina nepieciešamība lasīt,tātad – bagātina redzesloku, veicina do-

māšanu un iztēli vairojot gaismu. 

 

 

22.01.2018. 

 

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja Baiba Logina 

 
 
 
 
 
 
 



 

88 

 

 

 

 

Amatas novada 
Zaubes pagasta bibliotēkas 

PĀRSKATS 
par darbu 2017.gadā 

 

  

Pielikums Nr. 2 
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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

Zaubes pagasta bibliotēka atrodas pagasta centrā, vēsturiskajā pagastmājas ēkā, kas celta 

1892. gadā, viegli atrodama un atpazīstama, jo te atrodas arī Pagasta pārvalde un Kultūras centrs. 

Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību ikvienam pagasta 

iedzīvotājam un visiem interesentiem, veic literatūras popularizēšanu, novadpētniecības materi-

ālu apzināšanu, vākšanu un uzkrāšanu. 

Bibliotēkai ir izstrādāti un apstiprināti bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti, 

darba procesus veic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Bibliotēkai ir izstrādāts 

darba plāns, kas atspoguļo bibliotēkas darbu. 

Sakarā ar bezmaksas interneta pieejamību bibliotēkā, tās loma iedzīvotāju apkalpošanā jūtami 

palielinās. Tā neaprobežojas tikai ar literatūras pieejamību, bet kļūst par vispārēju informācijas 

centru. 

Zaubes pagasta bibliotēkas galvenie uzdevumi ir: 

nodrošināt visiem bibliotēkas apmeklētājiem literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot 

bezmaksas informatīvos un bibliotekāros pakalpojumus; 

apkopot un saglabāt vietējās nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm; 

rosināt un attīstīt bērnos un jauniešos lasītprasmi, saglabāt sabiedrībā interesi par grāmatu; 

veidot bibliotēku par kvalitatīvu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas vietu dažādiem interesen-

tiem dažādās vecuma grupās; 

sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas komunikāciju tehnoloģiju apguvē, veicot iedzī-

votāju izglītības un zināšanu atbilstību darba tirgum un informācijas sabiedrības prasībām. 

Bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā atrodas Amatas novada Zaubes pagasta pārvalde, pasts, 

aptieka, ģimenes ārsta privātprakse, veikals, kultūras centrs un Zaubes pamatskola ar pirmssko-

las iestādi. 

Iedzīvotāju skaits pagastā uz 2017. gada 1. janvāri ir 784 (pēc „Latvijas iedzīvotāju skaitspaš-

valdībās” datiem). Līdz darbaspējas vecumam 95, darbaspējas vecumā 524 un pēc darbaspējas 

vecuma 165. Bērni 0-6 gadu vecumā 37, 7-18 (neieskaitot) gadu vecumā 71. Pamatskolā mācās 

41 bērns. Bērnudārzu apmeklē 32 bērni. 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. Bibliotēkas akreditācija pārskata 

periodā nav notikusi. 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēkas darbība tiek finansēta no Amatas novada pašvaldības budžeta. Piešķirtais finansē-

jums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 10502 11328 11438 

Pašvaldības finansējums 10502 11328 11438 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 10502 11328 11438 

Darbinieku atalgojums (bruto) 6036 6340 6416 

Krājuma komplektēšana 1650 1749 1725 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Remontdarbi pārskata periodā nav veikti, jo nav nepieciešams. Būtu ļoti vēlama viena palīg-

telpa. 

Būtu nepieciešams nomainīt darbinieka datoru, iegādāties jaunu, amata pienākumu veikšanas 

prasībām atbilstošu datortehniku. Tad paaugstinātos sniegto pakalpojumu kvalitāte un darba iz-

pildes ātrums. 

Prezentāciju un video materiālu demonstrēšanai būtu nepieciešams 1 lielāks datora monitors 

(izmērs (colla) 27 ”, ~69 cm pa diagonāli). 

Būtu nepieciešams iegādāties jaunus plauktus novadpētniecības krājuma izvietošanai un trīs-

daļīgu, salokāmu ziņojumu dēli izstāžu veidošanai. 

Man ir ļoti svarīgi, lai darba vide būtu sakārtota, lai man visapkārt izskatītos skaisti. Manu-

prāt, darba videi ir jāiedvesmo. 

 

 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 1 6 apmierinošs darbiniekam no-

vecojis 

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

1 1 apmierinošs darbiniekam no-

vecojusi 

Printeri 1    

Kopēšanas ie-

kārtas 

    

Skeneri     

Citas iekārtas     

 
 

 

4. Personāls 
 

Bibliotēkā strādā viena darbiniece – bibliotēkas vadītāja – ar augstāko bibliotekāro izglītību, 

kas organizē un vada bibliotēkas darbu. Darba stāžs bibliotēkas darbā: skolas bibliotēkā – 27 ga-

di,  pagasta bibliotēkā – 4,5 gadi. 

Ar Amatas novada pašvaldības saņemtu finansējumu ir apmeklēti visi profesionālās pilnvei-

des mācību semināri, kursi un pieredzes apmaiņas braucieni. 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
  

2015 

 

2016 

 

2017 

 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 153 146 126 -5%;-14% 

t. sk. bērni 69 55 40 -25%;-27% 

Fiziskais apmeklējums 2322 2895 1756 +25%;-39% 

t. sk. bērni 1121 830 748 -26%;-10% 

Virtuālais apmeklējums     

Sociālo tīklu apmeklējums (skatī-

jumi) 

    

Izsniegums kopā 3009 2890 2550 -4%;-12% 

t. sk. grāmatas 1540 1555 1292 +1%;-17% 

t. sk. periodiskie izdevumi 1309 1165 1138 -11%;-2% 

t. sk. bērniem 530 332 190 -37%;-43% 

Lietotāji % no iedz. skaita apkalpes 

zonā 

19 18 16 -1%;-2% 

Iedzīvotāju skaits 827 796 784 -4%;-2% 

 

 

Ir samazinājies bibliotēkas lietotāju skaits, jo Zaubes pagastā ar katru gadu samazinās iedzī-

votāju skaits. Tāpat arī katru gadu samazinās skolēnu skaits skolā. Samazinājušies bibliotēkas ap-

meklējumi. Pēc BIS ALISES datiem vismazākais bibliotēkas apmeklējumu skaits bijis vasarā – jūni-

jā, jūlijā un augustā. Tas ir ļoti raksturīgi cilvēkiem, kas dzīvo laukos. Bibliotēkas apmeklējumiem 

laukos vispār ir sezonāls raksturs. Vislielākais izsniegumu skaits ir bijis rudens beigu un ziemas mē-

nešos. Ir izveidojies stabils pastāvīgo lasītāju loks.  

Ikdienas pamatpakalpojumi ir grāmatu izsniegšana – saņemšana, uzziņu un konsultāciju 

sniegšana, pasūtījumu veidošana, periodikas un interneta pieejamība, kā arī statistikas nodrošinājums 

ar BIS ALISES moduļa Cirkulācija starpniecību. 

Bibliotēkas loma pēdējos gados būtiski ir mainījusies. Ievērojami palielinājusies preses izde-

vumu lasīšana un interneta izmantošana. 

Apkalpojot lasītājus, cenšos to darīt ar katru cilvēku individuāli, respektējot viņa vēlmes un 

intereses, lai cilvēks aizietu apmierināts un atgrieztos bibliotēkā atkal. 

Nepilna laika studenti ir viena no lietotāju grupām, ar kuru individuāli tiek strādāts visvairāk, 

lai nodrošinātu viņus ar pieprasītajām grāmatām un nepieciešamo informāciju.  

Interneta lasītavā lietotājiem tiek piedāvāti bezmaksas pakalpojumi: datori ar interneta pieslē-

gumu un WiFi pieslēgums. 

Pieaugušie pārsvarā izmanto internetu, lai apskatītu savus e-pastus, veiktu rēķinus bankā, iz-

lasītu darba piedāvājumus, pasūtītu aviobiļetes u.c. Bieži pieaugušie lūdz palīdzību, piemēram, CV, 

dažādu pieteikumu, sludinājumu rakstīšanā, datu saglabāšanā un izdrukāšanā, citi izmanto skenēšanas 

pakalpojumus. Populārākās veicamās darbības ir: rēķinu izdruka, aviobiļešu rezervēšana un izdruka, 

izdrukas no i-bankām, dokumentu skenēšana un pārsūtīšana pa e-pastu u.c. 

Bibliotēka atrodas ēkas 1. stāvā, tādēļ arī veciem cilvēkiem ir viegli ienākt bibliotēkā. Ja ne-

pieciešams, arī cilvēki ratiņkrēslā var iebraukt bibliotēkā, jo ir uz abām pusēm veramas durvis un nav 

augstu sliekšņu. Tā kā Kultūras centrs atrodas 2.stāvā un lielāki pasākumi notiek arī tur, problēmu 

nav, jo uz 2. stāvu ir ierīkots pacēlājs.  

Konkrētiem pagasta iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem ir piedāvāta arī grāmatu piegāde 

mājās. 

Notiek arī starpbibliotēku abonementa izmantošana (SBA).  
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Lai uzlabotu bibliotēkas pakalpojumu pieejamību, bibliotēka ir atvērta apmeklētājiem arī 

sestdienās. Ņemot vērā pašdarbības kolektīva – līnijdejotāju – vēlmes, bibliotēkas darba laiks pirm-

dienās ir pieskaņots viņu mēģinājuma laikam un strādā līdz plkst. 19.00. 

 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

80 56 38 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

25 15 12 

 

 

 

 

6. Krājums 

 
Mērķis –radīt kvalitatīvu, lietotāju pieprasītu krājumu, pievēršot uzmanību mainīgajām lieto-

tāju vajadzībām. Ar bibliotēkas krājumu veicināt izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū un sa-

turīgu brīvā laika izmantošanu. 

Bibliotēkas fondu komplektē bibliotēkas vadītāja pašvaldības piešķirto līdzekļu ietvaros. 

 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2015 2016 2017 

Finansējums krājuma komplektē-

šanai 

   

t. sk. pašvaldības finansējums 1650 1749 1725 

grāmatām 1149 1200 1200 

t. sk. bērnu grāmatām 328 313 270 

periodiskajiem izdevumiem 501 549 525 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības finan-

sējums) 

2 2,2 2,2 

 

 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi 414 394 426 

Grāmatas 150 132 134 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 25 32 38 

t. sk. bērniem 59 44 36 

Izslēgtie dokumenti 115 100 246 

Krājuma kopskaits 5730 6009 6189 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,3 0,3 0,2 

Periodisko izdevumu apgrozība 2,6 1,6 1,3 

 

Bibliotēkai ir nodrošināta LETONIKA LV (www.letonika.lv) datubāzes pieeja un Lursoft datubāzes 

„Laikrakstu bibliotēka” (www.news.lv) resursu pieeja bez abonēšanas maksas. 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2015 2016 2017 

Letonika 0 0 50 

News 0 18 0 

 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

Apkalpojamā teritorijā dzīvo 108 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. 

Zaubes pamatskolā mācās 41 bērns. Skolas ēkā atrodas arī bērnudārzs. To apmeklē 32 bērni.  

Pagasta bibliotēku izmanto 40 lasītāji vecumā līdz 18 gadiem. 

Bērnu un jauniešu literatūras krājuma veidošana un papildināšana notiek, ņemot vērā viņu in-

tereses un atbilstoši visām vecuma grupām. 

Laika gaitā ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar latviešu valodas skolotāju, tādēļ vērtīgi ir 

uzklausīt viņas ieteikumus, komplektējot bērnu un jauniešu literatūru. 

Tā kā blakus skolas ēkā atrodas bērnudārzs, tad bieži apmeklētāji ir arī vecāki kopā ar bērniem. 

Viņu intereses ir – bērnu grāmatiņas priekšā lasīšanai un kopā lasīšanai. 

Bibliotēka arī 2017. gadā iesaistījās VKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bēr-

nu/Jauniešu/Vecāku žūrija” Projektā iesaistījās 10 bērni. Bibliotēkā bija pieejamas visas projektā 

iekļautās grāmatas. 

Ar jaunākajām grāmatām bērni regulāri var iepazīties izstādē. 

Janvārī bibliotēkā bija Barikāžu atceres dienai veltīta izstāde un tematiska stunda pamatskolas 

skolēniem „ Barikāžu laiks – Varoņu laiks”. Godinot barikāžu laika varoņus, atcerējāmies 1991. 

gada notikumus. Skolēni apzinājās zaubēniešus – Barikāžu laika dalībniekus. Sākumskolas sko-

lēniem janvārī notika grāmatu izstāde un  literārā stunda „V. Ļūdēnam  – 80”. Bija stāstījums par 

dzejnieka dzīvi un viņa darbiem. Tika priekšā lasīti dzejoļi. 

Aprīlī tika izveidota tematiska  izstāde „Lieldienas – Saules svētki”, Lieldienas bērnu literatū-

rā. 5.-9. klašu skolēniem notika erudīcijas tests par Lieldienām. Sākumskolas skolēniem aprīlī 

notika bērniem veltītu darbu izstāde „Dzejniekam Pēterim Brūverim – 60” un literāra stunda 

„Pētera Brūvera Brīnumdzejoļi” 

Maijā jau tika sākta veidot Bērnu žūrijas 2017 grāmatu kolekcijas izstāde pa vecuma grupām 

un interesenti jau sāka lasīt pirmās grāmatiņas. 

Septembrī notika Dzejas dienām veltītas Skaļās lasīšanas stundas  sākumskolas skolēniem 

„Dzejoļu krāsainā pasaule”. Septembrī bibliotēku apmeklēja pirmsskolas 5 – 6 gadīgo bērnu 

grupiņa ar audzinātāju. Tā bija viņu pirmā iepazīšanās ar bibliotēku. Notika bibliotekārā stunda 

„Kur dzīvo grāmatas”. 

14. novembrī skolā tika sarīkota literatūras izstāde „Astrīdai Lindgrēnai – 110”.  Bērniem tika 

dota iespēja noskatīties animācijas filmu „Pepija Garzeķe”, izkrāsot „Pepijas krāsojamo grāma-

tu”, risināt dažādas mīklas un uzdevumus.  

No 13. – 17.  novembrim – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros – tika izveidota literatū-

ras izstāde „Salas Ziemeļvalstīs”. To lieliski papildināja angļu rakstnieka R.L.Stīvensona stāsta 

„Bagātību sala” visi 3 izdevumi latviešu valodā. Notika Rīta stundas lasījumi 1.- 6. klasei. Sko-

lēni ar lielu interesi klausījās fragmentus no Mauri Kunnasa grāmatas „Bagātību sala”. Stāstīju-

mu interesantāku un saistošāku padarīja ilustrācijas šai grāmatai, kuras aplūkojām datora ekrānā. 

Pēcpusdienā spēlējām galda spēli „Bagātību sala”. 

Zaubes bibliotēka sadarbībā ar skolu ir iesaistījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajā 

Skaļās lasīšanas sacensībā, kuras Latvijā tiek rīkotas 2017. gadā pirmo reizi. Decembrī skolā no-

tika šīs sacensības pirmais etaps 5. - 6. klašu skolēniem, lai noskaidrotu labākos lasītājus, kuri 

pārstāvēs skolu tālāk pusfinālā, kurš notiks Cēsīs. Pie Ziemassvētku eglītes skolā 22. decembrī 
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visiem dalībniekiem tika pasniegti Diplomi par veiksmīgu uzstāšanos un izteikta Pateicība la t-

viešu valodas skolotājai Sandrai Pudānei par atbalstu un līdzdalību pasākumā. 

Šajā pašā reizē Pateicības par piedalīšanos „Bērnu žūrijā 2017” saņēma seši  1. un 2. klases 

skolēni. Viņi ļoti čakli un mērķtiecīgi šo darbiņu kopā ar audzinātāju jau uzsāka septembrī. Un 

13. decembrī jaunie grāmatu eksperti bibliotēkā kā pirmie jau aizpildīja elektroniski anketas par 

izlasītajām grāmatām. Tika izteikta Pateicība arī audzinātājai Ilzei Dzerkalei par atbalstu un līdz-

dalību pasākumā. 

 Ir izstrādāts Zaubes bibliotēkas piedāvājums skolai. 

 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) 

 Novadmācības stundas 
Iepazīšanās ar bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumu un novadniekiem 

 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā „ Salas Ziemeļvalstīs”, spēlējot spēli „ Bagātību sala”  
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Literatūras izstāde Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā 

 

8. Novadpētniecība 
 

Savam darbam par vadmotīvu ņemu Imanta Ziedoņa vārdus: 

 

Ir kāda vieta pasaulē, 

Kura mums jāzin vislabāk, 

Kuru citas malas cilvēki 

Mums neatklās. 

 

 

Bibliotēkas galvenie uzdevumi novadpētniecības darbā ir – vākt, apkopot, sistematizēt mate-

riālus par novadu un pagastu (grāmatas, rakstus, kopijas, foto u.c.) un novadpētniecības datubā-

zes papildināšana. 

Mērķis – saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt novada atpazīstamību. 

Bibliotēkā ir iekārtots Novadpētniecības stūrītis.  

Novadpētniecības krājumu veido: 

 grāmatas par pagastu, novadu un novadniekiem; 

 novadnieku darbi prozā, dzejā un mākslā; 

 novadnieku atmiņu stāsti; 

 personāliju un nozaru tematiskās mapes; 

 fotoalbumi par pagasta vēsturi un pašdarbības kolektīviem; 

 novada laikraksts „Amatas Avīze” no 2009. gada; 

 skolēnu pētnieciskie darbi. 
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Novadpētniecības materiālu krājums tiek izmantots skolā, vēstures stundās, skolēnu pētnie-

cisko darbu izstrādāšanā, novadmācības stundās (skolēniem pēc pieprasījuma par jebkuru no-

vadnieku vai tēmu, kas saistīta ar novadu), pasākumu scenāriju veidošanā. Katru gadu 11. no-

vembrī - Lāčplēša dienas pasākumā – tiek stāstīts par mūsu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, 

kas dzimuši Zaubē. Barikāžu atceres dienas pasākumos izmantoti materiāli par zaubēniešiem – 

Barikāžu dienu dalībniekiem. Represēto piemiņas dienās – 25. martā un 14. jūnijā – par izsūtīta-

jiem zaubēniešiem. Katrā gadalaikā tiek izveidota V. Purvīša reprodukciju izstāde bibliotēkā – 

„Ziema Purvīša daiļradē”, „Pavasaris Purvīša daiļradē” utt. 

Jūlijā tika sagatavota un nosūtīta informācija par ainavām Zaubes pagastā elektroniskajai Lat-

vijas ainavu dārgumu krātuvei – Zaubes dižozols, Augšezers un Zaubes parks. 

Katru gadu par kādu ievērojamu notikumu, personību pagastā tiek sagatavots raksts „Amatas 

Vēstīm”. 

2017. gadā tika sagatavots raksts „Zaubēnietim Vilhelmam Kārlim Purvītim aprit 145” (Ama-

tas Avīze Nr. 96 (2017, 16. marts), 3.lpp.) 

Nejauši grāmatā „No Leitnera līdz Ērenpreisam” (E. Liepiņš, J. Seregins) par velosipēdu rūp-

niecību Latvijā 100 gados tika atrasts foto un fakts, ka 1939. gadā ceturtā Vienības brauciena 

starts tika dots Zaubē. Par šo faktu tika sagatavots raksts  „Seno dienu fotostāsts” (Amatas Avīze 

Nr.102 (2017, 21. jūlijs), 6.lpp.) 

2017. gadā vēl ievērojami notikumi. 

Pirms 150 gadiem – 1867. gadā – Zaubē tiek sarīkoti pirmo reizi Dziedāšanas svētki. Ļoti in-

teresantu rakstu par šo notikumu varēja atrast un izlasīt „Mājas Viesī”, 17.07.1867 (vecajā dru-

kā), izmantojot pieeju datubāzei www.periodika.lv.  Ieguldīju savu laiku un darbu, pārrakstīju šo 

rakstu no vecās drukas, bet „Amatas Avīzē” netika publicēts. Piecus gadus vēlāk – 1872. gadā – 

Zaubē notiek Rīgas apriņķa pirmie dziedāšanas svētki. Apriņķa dziesmu svētkos piedalījies arī 

Jaunpils (Zaubes) koris. 

Sadarbība novadpētniecības jomā notiek ar vēstures skolotāju J. Stūrīti, ar grāmatas „Zaubes 

pagasts. Vietas un vārdi” autori V. Veisenkopfu, ar Cēsu CB Novadpētniecības lasītavu, ar kul-

tūrvēsturnieku un novadpētnieku S. Rusmani, kurš vāc materiālus par mūsu pagastiem un preci-

zēja faktus rakstam „Caur Vaivi, Taureni un Kaivi uz Zaubi”, ar E. Staltmani, Amatas novada 

pašvaldības tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju, kā arī ar  Amatas novada 

Tūrisma informācijas punktu, ja apmeklētājs vēlas iegūt informāciju par dabas, aktīvā vai kultū-

ras tūrisma piedāvājumu Zaubes pusē. 

Tā kā mums ir kopīgi novadnieki, ir bijusi saruna par sadarbību ar Taurupes muzeja vadītāju 

Intu Antoni.  

17. martā piedalījos Ogres Mākslas skolas rīkotajā seminārā (6 stundu apjomā) „Ogres nova-

da māksliniekam ainavistam Vilhelmam Purvītim – 145. V. Purvīša radošais devums”. 

4. oktobrī apmeklēju Latvijas vēstures un novadpētniecības portāla Historia.lv un Valmieras 

muzeja kopīgi rīkoto semināru „Novadpētnieku mācības”, kas notiek projekta „Kas pagātni pētī, 

nākotni svētī” ietvaros. Šo mācību mērķis – paaugstināt novadpētnieku zināšanu līmeni un darba 

kvalitāti, popularizējot Historia.lv kā novadpētniecības materiālu publicēšanas un novadpētnieku 

sadarbības platformu, veidojot izpratni par Vidzemes kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pie-

minekļu daudzveidību, kā arī sniegt praktiskus padomus novadpētniecības materiālu krājuma 

veidošanā. 

16.augustā bibliotēkā notika tikšanās ar Latvijas Ārstu biedrības prezidentu Pēteri Apini. Pē-

teris Apinis gatavo grāmatu Latvijas simtgadei. No bibliotēkas novadpētniecības krājumā esoša-

jām fotogrāfijām autors atlasīja sev tīkamās fotogrāfijas par Zaubes pagastu, kas būtu  cienīgas 

kļūt par topošā nacionālā albuma „Latvijai – 100” bildēm. 

2017. gadā Cēsu reģiona novadu pašvaldību publisko bibliotēku novadpētniecības konkursā 

„Laikmeta liecība – E–novadpētniecība” Zaubes bibliotēka saņēma Atzinības rakstu par iegūto 

nomināciju „Pamanāmākais novadpētnieks” un naudas balvu 50 EUR. 

http://www.periodika.lv/


 

98 

 

Mūsu pagasta iedzīvotājs Ojārs Evalds Bīriņš pēc aiziešanas pensijā visu brīvo laiku veltījis 

Zaubes Dievnamam un draudzei, un deviņus gadus bijis draudzes priekšnieks. Vadījis baznīcas 

atjaunošanas darbus. Raksta dzeju. Bibliotēka saņēma dāvinājumā dzejoļu krājumu „Vēlziede 

vēl zied” ar autora autogrāfu un ierakstu. Ojārs E. Bīriņš Zaubes pagastam veltījis ļoti skaistus 

vārdus: 

 

Savu ezeru acīm 

Zaube saulītē raugās, 

Ar ozolu saknēm 

Turas augstienes malā … 

 

Grāmatas par mūsu novadniekiem 
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Izstāde „ Ziema V. Purvīša daiļradē”  

 
 

Novadpētniecības stūrītis 
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9. Projekti 
 

 

Nevienu projektu neesmu rakstījusi. 

2017. gadā bibliotēka piedalījās lasīšanas veicināšanas mērķprogrammā „Bēr-

nu/Jauniešu/Vecāku žūrija” 

 

 

 

 

10. Publicitāte 

 
Informācija par bibliotēku ir pieejama Amatas novada mājaslapā un Cēsu centrālās bibliotē-

kas mājaslapas elektroniskajā kopkatalogā. 

Informācija par bibliotēkas aktivitātēm tiek ievietota  „Amatas Vēstīs”.  

2017. gada 18. augustā „Amatas Avīzē” Nr. 103 Daces Lāces sagatavots raksts „Amatas no-

vada bibliotekāru vasara” (par pieredzes apmaiņas braucienu uz Baltkrievijas bibliotēkām) 

2017. gada15. decembrī Amatas Vēstīs” Nr. 107 Daces Lāces sagatavots raksts „Rudens 

Amatas novada bibliotēkās”  

 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Amatas novada pašvaldību un Zaubes pagasta pārvaldi darba 

organizācijas jautājumos. 

Jau ceturto gadu Amatas novada Dome vasarā realizē bērnu nodarbinātības programmu. Divu 

nedēļu prakses laikā divi skolēni strādāja arī bibliotēkā. Viņu pienākumos ietilpa periodisko izdevu-

mu pārskatīšana un sakārtošana hronoloģiskā secībā, grāmatu pārskatīšana bibliotēkas krājumā un 

sakārtošana alfabēta secībā. 

Ļoti laba sadarbība ir izveidojusies ar Zaubes pamatskolu. Kopīgi veidojam pasākumus gan 

skolā, gan pagastā. 

 

 

 

 

Atskaiti sagatavoja 

Amatas novada 

Zaubes pagasta bibliotēkas vadītāja 

Tamāra Miķelsone 

 

 

 

2018. gada 7. februārī 

 

 
 

 

 

* 
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Veselavas pagasta bibliotēkas 

 

pārskats par darbu 2017.gadā 
 

Veselavas pagasta bibliotēkas vadītāja 

 Ingrīda Rence 

 

Veselava 

2018.gada janvārī 
 

 

 

 

Pielikums Nr. 3 
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1.Veselavas pagasta bibliotēkas vispārīgs  

raksturojums. 
Veselavas pagasta bibliotēka ir informācijas centrs, kurš sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināša-

nas un informāciju, organizē izstādes un kultūras pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību.  

  Bibliotēkas mērķis un uzdevumi: 

 Attīstīt bibliotēku par informācijas, kultūras un sabiedrības saskarsmes centru Veselavas 

pagastā. Apkopot informāciju un nodot to pagasta iedzīvotājiem, nodrošinot bibliotēkas lie-

totāju vajadzībām atbilstošus bezmaksas informācijas pakalpojumus, neierobežotu literatū-

ras un nepieciešamās informācijas saņemšanu. 

 

 Nodrošināt jaunas zināšanas, piedāvājot kvalitatīvus krājumus-grāmatu krājuma komplek-

tēšana, datubāzu un elektronisko dokumentu piekļuve, seriālizdevumu informatīvais un in-

terešu nodrošinājums. 

 

 Sekmīgi iekļauties sabiedrības informācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabied-

rības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt 

mūžizglītību, kulturālu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 

 

 Iesaistīt cilvēkus kultūras norisēs, kur bibliotēkai kā kultūras institūcijai ir pamatatbildība 

kultūras mantojuma apzināšanā un popularizēšanā, literatūras un lasīšanas iemaņu apguvē 

un attīstībā. 

Bibliotēkas funkcijas: 

- Sniegt kvalitatīvus bibliotekāros, bibliogrāfiskos uzziņu un informacionālos pakalpojumus bibliotēkas 

apmeklētājiem. 

-         Organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus. 

-         Konsultēt un apmācīt bibliotēkas lietotājus darbā ar informācijas tehnoloģijām. 

-         Katram bibliotēkas apmeklētājam radīt vidi, lai sajustu, ka ikviens te gaidīts. 

Bibliotēkas izmantotāju vidū ir arī citu pagastu(Priekuļu, Liepas)un arī citu (Pārgaujas, Cēsu, Raunas) pašvaldī-

bu iedzīvotāji.Pārsvarā bibliotēka apkalpovecāka gadagājumalasītājus, jo skola vairs  Veselavā nav un tā kā 

iestāde atrodas 2km no centra, skolēniem  pārāk tālu ir nākt uz bibliotēku pēc skolas darba dienas.  Mazliet 

vairāk skolēnuizmanto bibliotēku vasaras mēnešos, lai pavadītu laiku pie datora un izvēloties arī kādu grāma-

tu no skolas ieteicamās literatūras. 

Veselavā ir arī bērnudārzs, kura vajadzībām tiek ņemtas grāmatas un tad lietotas visās dārziņa grupi-
ņās.  
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Svarīga bibliotēkas darba atbalstītāja ir sabiedriskā organizācija IEVA.  
 
Lielākā daļa lasītāju ir sievietes. 
 
Bibliotēkai ir liela nozīme pagasta dzīvē, tā piedāvā plašu bezmaksas elektronisko resursu pieejamību un iz-
mantošanu, piem., daudzas avīzes var lasīt internetā Lursoft laikrakstu bibliotēkā, kā arī visu par Latviju uzzi-
nāt datu bāzē „Letonika”. 
 
Veselavas pagasta bibliotēka akreditēta 2014.gada 12.februārī. 

 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR)    

Pašvaldības finansējums 12 950 13 973 13 201 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 12 950 13 973 13 973 

Darbinieku atalgojums (bruto) 6 829 7 100 7672 

Krājuma komplektēšana 1 742 2 013 1101 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 
 Pārskata periodāVeselavas muižai, kurā atrodas arī Veselavas pagasta bibliotēka, tika uzcelta katlu 

māja un ierīkota centralā apkure. Tagad varam strādāt mājīgās telpās. 

 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 1 4 Apmierinošs, jo tie vēl aizvien 

ir vecie datori. Jauns dators ir 

tikai darbiniekam 

 

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

 1 Lieto gan darbinieki, gan lieto-

tāji 

 

Printeri 1    

Kopēšanas ie-

kārtas 

    

Skeneri 1  Teicams  

Citas iekārtas 1  Jauna  Portatīvā skaņu 

sistēma 
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 Bibliotēkai no jauna tika iegādāts: 

- svītru kodu skeneris 

- portatīvais dators, jo ir izbraukuma bibliotēka 

- printeris-daudzfunkciju iekārta 

- portatīvā skaņu sistēma, lai varētu apskaņot pasākumus 

 

 

 

4. Personāls 

 
Veselavas bibliotēkā strādāviena darbiniece Ingrīda Rence ar pilnu slodzi kā bibliotēkas vadītāja.  Bibliotēkas 
vadītājai ir 1980. gadā iegūta augstākā izglītība pedagoģijā. 
 
Pārskata periodā apbalvojumi un pateicības nav saņemtas. 
 
Pašvaldība nodrošina finansējumu, lai varētu apmeklēt un piedalīties 

 Cēsu centrālās bibliotēkas rīkotajos semināros (piedalījos 8 semināros) 

 Pieredzes braucienos Latvijā un arī ārzemēs ( pabiju Baltkrievijas b-kās un Cēsuapkārtnes b-kās gūs-
tot pieredzi no kolēģiem) 

 konferencēs (Latvijas bibliotēku biedrības Vidzemes nodaļas 20.konferencē) 
 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2015 2016 2017 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 179 173 164 -5.2% 

t. sk. bērni 31 30 28 -6.67% 

Bibliotēkas apmeklējums 2007 1899 1909 +0.53% 

t. sk. bērni 110 122 104 -14.75% 

Virtuālais apmeklējums   369  

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

  776  

Izsniegums kopā 3283 3298 3745 +13.55 

t. sk. grāmatas 1890 1600 1416 -11.5% 

t. sk. periodiskie izdevumi 1396 1698 2329 +37.16% 

t. sk. bērniem 275 210 121 -42.38% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 

28.8 28.2 27.7  

t. sk. bērni līdz 18 g.*   110  

Iedzīvotāju skaits 623 613 592 -3.43% 

 

 
Kā redzams, visi rādītāji palēnām samazinās. Cilvēku un līdz ar to lasītāju skaits arī. Redzot situāciju, tas tā arī 
turpināsies 

Reizi nedēļa ir izbraukuma bibliotēka medpunktā. Tāpat šajā dienā tiek aizbrauks pie individuālajiem 
lasītājiem, kas vecuma, vai neērtās bibliotēkas pieejamības dēļ nebūtu Veselavas bibliotēkas lasītāji. Grāma-
tas vienmēr tiek vadātas personīgajā mašīnā un ir lasītāju loks, kas to izmanto un samaina grāmatas jebkurā 
abpusēji izdevīgā laikā arī ārpus bibliotēkas darba laika. Tādēļ ir iesaistīti arī lasītāji, kas dzīvo citos novados 
(Cēsu, Pārgaujas u.c.) 
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Bibliotēka ir pieejama personām ar īpašām vajadzībām, jo atrodas pirmajā stāvā.  2017.gadā notika 
Veselavas muižas ēkas ieejas renovācija un tagad ar nelielu palīdzību (kādam jāatver durvis) ir iespējams ie-
kļūt bibliotēkā. 
 

Bibliotēkas paspārnē darbojas biedrība „IEVA”, kas ir Veselavas sievietes. Reizi mēnesī notiek kāda 
tikšanās, arī izbraukums, vai citādi kopā tiek pavadīts laiks. Šī nodarbības un tikšanās ir atvērtas visiem intere-
sentiem. Tās tiek reklamētas ar afišu, īsziņu, novada avīzes un Priekuļu novada mājas lapas palīdzību. 

 

 11.janvārī apmeklējām maizes ceptuvi Blomē, kur guvām izglītojošu informāciju par 

maizes cepšanas procesu un arī pašas izcepām savu maizes kukulīti 

 10.februārī Normunda Kažoka Fotoizstāde un stāstījums par fotoprojektu „Senās svēt-
vietas Ziemeļvidzemē” 

 24.februārī Igaunijas brīvvalsts proklamēšanas atceres diena, kuras ietvaros notika 
apaļā galda diskusija bibliotēkas telpās 

 8.martā Dziesmu prieks, dziesmu grāmatas. Kopā ar pasākuma dalībniekiem muzicē 

Ineta Ozoliņa 

 16.aprīlī Lieldienu pasākums un Veselavas teātra grupas izrāde „Pifs” 

 30.aprīlī organizēju dalībniekus no Veselavas senioru dienai Priekuļos. Tiekamies ar 
zāļu sievu Zeltīti Kavieri un Lapšānu ģimeni 

 4. maijā Baltā galdauta svētki Brīvnieku takās 

 6. jūnijā Bērnu vasaras skolas nodarbības vadīšana 

 21.jūnijs –Igauņu karavīru piemiņas pasākums Veselavas kapos un J.Lapiņa piemiņas 
vietā „Pintuļos” 

 4. jūlijā Kustības „Y’menInternational” 21.Eiropas konvents Cēsīs, kurā piedalās vai-
rāk, kā 200 dalībnieki no 40 valstīm nacionālo vakaru pavadīja bibliotēkā un tās parkā 

 5.septembrī- romantiskas noskaņas sveču gaismā 

 16.oktobrī tikšanās ar Velgu Vītolu 

 11.novembris- Piemiņas pasākums Latvijas pirmkaroga autora Jāņa Lapiņa piemiņas 
vietā „Pintuļos” un Lāčplēša uguns pārbrauciens pa Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas 

vietām Priekuļu novadā 
 
 
Tā kā bibliotēka atrodas lauku rajonā tā vienmēr atvērta sadarbībai ar Lauku atbalsta dienes-

tu. Katru pavasari dienesta pārstāvji šeit tiekas ar iedzīvotājiem, lai sniegtu palīdzību. Palīdzību sniedz arī bib-
liotekāre ar informāciju un darbu pie datoriem. 

 
Savus pasākumus un projektus kopā ar biblioteku realizē arī Zemessardzes 27.kājnieku bataljona 

Veterānu apvienības biedri un Latviešu strēlnieku apvienība. 
 
Kopā ar Veterāniem un s.o. IEVA liels darbs padarīts mūsu novadnieka Jāņa Lapiņa un Latvijas 

pirmkaroga idejas popularizēšanai gan ar pasākumiem 11.novembrī un 25.jūnijā, gan izstāžu rīkošanā par šo 
tematu Ādažos . 

 
Notiek kopēji pasākumi ar Veselavas kultūras namu un Veselavas muižu: 

 Tūristi, kas apmeklē muižu vienmēr tiek ievesti arī bibliotēkā, kur saņēm informāciju par 
mūsu novadnieku Jāni Lapiņu un Latvijas pirmkarogu un apskata arī izvietotās izstādes 

 Vienmēr atbalstu Lieldienu pasākumu. Tā laikā bibliotēkas telpās notiek zīmēšana un 
veidošana un jaunāko bērnu grāmatu aplūkošana. 

 
Bibliotēkā vienmēr var saņemt visus informatīvos materiālus par novadā notiekošo un Priekuļu nova-
da informatīvo izdevumu PRIEKUĻU NOVADA VĒSTIS. 
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 Katrs, kuram nepieciešams, var saņemt apmācību datora iespēju apgūšanā.  

 

 

Tabula “SBA rādītāji” 
SBA 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

62 17 13 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

3 4 6 

 

 

 

6. Krājums 

 
Darbs ar krājumu ir nepārtraukts. Krājums tiek komplektēts ar jaunieguvumiem. Svarīgs process krā-

juma komplektēšanā ir literatūras atlase un norakstīšana. Vairāk uzmanības tika pievērsts tam, lai krājums 

būtu aktuāls. Tiek atlasīti un norakstīti nolietoti, pēc satura novecojuši materiāli. 

Veidojot bibliotēkas krājumu, galvenokārt tiek ņemtas vērā lasītāju vēlmes – tiek iegādāta gan nozaru 

literatūra, gan daiļliteratūra. Lasītāji ar interesi gaida jaunākās grāmatas, īpašu reklāmu tās neprasa, jo ātri 

vien pazūd no grāmatu plauktiem. Diemžēl šim gadam finansējums grāmatu iegādei samazināts uz pusi. 

2017.gadam par 575 EUR ir abonēti 18 nosaukumu preses izdevumi: Latvijas Avīze, Mājas viesis, Praktiskais 

Latvietis, reģionālais laikraksts „Druva”, Ieva, Ievas veselība, Praktiskie Rokdarbi, Lauku Avīzes tematiskās avī-

zes, 36.6, Annas Psiholoģija, Floristika, Ievas Virtuve, Patiesā Dzīve, Ievas Māja, Ievas dārzs, Ievas Stāsti, Ma-

zajam Floristam,Planētas Noslēpumi, Kas jauns. Šie izdevumi gan pirkti par 2015.gadā piešķirto naudu. 

2017.gadā finansējums tika samazināts uz pusi- tikai 303 EUR laikrakstiem. Par šo naudu prese abonēta 

2018.gadam. 

Jāpiezīmē, ka pēc preses izdevumiem ir ļoti liels pieprasījums bibliotēkā, ne visi var atļauties abonēt laikrak-

stus un žurnālus. Bibliotēka ir tā vieta, kur cilvēki var tos izlasīt, neko nemaksājot. Pavisam 2017. gadā bibli-

otēkā kopā izsniegti 2329 eksemplāri seriālizdevumu, kas no kopējā izsnieguma skaita ir vairāk nekā pus-

e.Cilvēki laikrakstus lasa gan uz vietas, gan arī tiek izsniegti lasīt uz mājām. Nesalīdzināmi lielāks pieprasījums 

pēc preses izdevumiem būtu, ja bibliotēka atrastos lasītājiem pieejamākā vietā. Piemērām, ciemata centrā. 

 

 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2015 2016 2017 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1742 2013 1101 

t. sk. grāmatām 1131 1438 798 

t. sk. bērnu grāmatām    

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 611 575 303 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 

2.79 3.28 1.85 

Finansējums krājuma komplektē-

šanai kopā 

   

 

 

 



 

107 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi kopā 557 566 529 

t. sk. grāmatas 197 202 151 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 126 129 93 

t. sk. bērniem 91 202 13 

Izslēgtie dokumenti 393 21 378 

Krājuma kopskaits 4753 5298 5449 

Grāmatu krājuma apgrozība 22.6 24.5  

Periodisko izdevumu apgrozība 3.9 6  

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
Kā redzams tabulā bērnu, kā lasītāju skaits strauji sarūk. Bērni, kā lasītāji, paliks arvien mazāk, 

jo pagastā skolas nav. Šeit dzīvojošie skolēni izmanto savas skolas bibliotēku. Pagasta bibliotēku 
apmeklē vairāk tie bērni, kas pazīst bibliotekāri personīgi un tādēļ iedomājas, ka šeit varētu atrast 
sev ko vajadzīgu. Bijušie bērni kļuvuši pieauguši. Vairāki pārcēlušies uz citu dzīves vietu. 

Pie vainas ir bibliotēkas ģeogrāfiskais izvietojums, kas nekādi nav pa ceļam potenciālajām la-
sītājam. 

Iespēju robežās uzrunāju bērnu vecākus un vecvecākus. Pateicoties tam ir izdevies pa kādam 
bērnam iesaistīt un iekārdināt būt par lasītāju. 

Pagastā ir bērnudārzs, kam regulāri piegādāju grāmatas, bet arī šeit interese samazinājusies. 
Lai gan bērnudārzā ir maz vietējās pašvaldības bērnu, jo tas specializētais, tā tomēr ir iespēja strādāt 
ar bērnu auditoriju. 

Tādēļ reizi nedēļā uz turieni aizvedu jaunākās bērnu grāmatas. Bērniem īpaši patīk grāmatas 
ar skaņu. 

Spēles, rotaļas, puzles bibliotēkā ienāk tikai kā ziedojums, vai arī no “humānās palīdzības” 
krājumiem.  

Katru gadu organizēju kādu teātra izrādi bērnudārza bērniem. Šogad tā bija Skujenes un Kai-
ves bērnu studijas izrāde. 

Kopā ar bērnudārza bērniem noskatījos Veselavas teātra trupas izrādi “Pifs”. 
6.jūnijā nodarbību dienu bibliotēkā aizvadīja Priekuļu novada vasaras skolas bērni. Viņus ie-

pazīstināju ar bibliotēkas kataloga Alise iespējām. Katram izveidoju savu pieejas paroli. Iepazītināju 
ar bibliotēku, tās fonda izkārtojumu, mācījāmies bibliotēkā atrast konkrēto grāmatu. Tāpat to atra-
dām arī Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā. Iepazīstināju ar novadpētniecības 
krājumu un novadpētniecības datu atrašanukopkatalogā. 

16.oktobrī bērnudārzā uzaicināju Velgu Vītolu ar stāstījumu par dzīvniekiem un Līgatnes da-
bas takām. Protams, bija arī grāmatu izstāde par dzīvniekiem. 

Šogad pirmo reizi notika rīta stunda, sakarā ar Ziemeļvalstu nedēļu. 
Ir sadarbība ar Priekuļu jauniešu domi. Tās pārstāvji piedalās pasākumos, kas veltīti Latvijas pirmka-

rogam un tā autoram Jānim Lapiņam. 

8. Novadpētniecība 
Bibliotēkai pildot kultūrizglītojošās iestādes funkcijas, sava pagasta izpēte ir svarīga. Novad-

pētniecības materiāli bibliotēkā sakārtoti mapēs, kurās kārtoju izrakstus no preses izdevumiem par 
Veselavas pagastu, tā iedzīvotājiem un foto albumos, kur tiek ievietotas bildes no dažādiem pagasta 
pasākumiem, notikumiem. 

 
 Bibliotēkā glabājas visi bijušās Veselavas skolas materiāli, fotoalbumi, hronikas. 
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 Pagasta izpētē liels darbs tika izdarīts, izveidojot apskates maršrutu pa pagasta zīmī-
gākajām vietām. Savāks materiāls, lai varētu pastāstītpar Veselavas pagastu. 

Turpinās darbs pie Jāņa Lapiņa un Latvijas pirmkaroga popularizēšanas piedaloties un palī-
dzot Novada entuziastam Jānim Bahmanimveidot izstādes Valmierā un Valkā. Tāpat katru gadu La-
piņa dzimtajās mājās 11.novembrī notiek piemiņas pasākums. 

Tiek krāti laikrakstu izgriezumi par Veselavas pagasta iedzīvotājiem un notikumiem. Ir uzsāk-
ta to digitalizēšana. Digitalizēti pēdējo divu gadu materiāli. Pamazām tiek pievienoti senākie. 
 Materiāli tiek izmantoti, gatavojot iepazīstināšanas maršrutus pa Veselavas. 
Par tiem interesējas daži vēstures entuziasti. 
 Kopā ar kapu pārvaldnieci I.Bērziņu apgūstam portālu „Cemety” 

 

10. Publicitāte 

 
Informācija par notikumiemVeselavas bibliotēkā regulāri tiek ievietota Priekuļu novada  avī-

zē “Priekuļu novada vēstis”. 
  Informācija par Veselavas pagasta bibliotēku, darba laikiem unkontaktinformāciju ir 
pieejama Priekuļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē  
http://www.priekuli.lv/kulturas-iestades/bibliotekas/veselavas-biblioteka 
Tur arī tiek ievietota informācija par paredzamajiem pasākumiem. 
  Pamatinformācija redzama arī Latvija digitālajā kultūras kartē, par krājumu Cēsu re-
ģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogā http://www.biblioteka.cesis.lv/ 
 
 Tiek izmantoti arī sociālie tīkli Facebook un Draugi 

 

 
 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Vajadzīgo palīdzību, informāciju neskaidros jautājumos saņemu no Cēsu CB metodiķēm, kas 
ļoti izsmeļoši paskaidro un izklāsta vajadzīgo informāciju. Metodiķes regulāri uztur sakarus ar e-
pasta starpniecību, kur informē par jaunām iznākušām grāmatām, par semināriem, kursiem, infor-
mē par svarīgākajiem notikumiem. Ļoti noderīgu informāciju gan par aktualitātēm bibliotēku dzīvē, 
gan var iepazīties ar jaunāko literatūru Cēsu CB rīkotajos semināros. 

 
Ir sadarbība arī ar pārējām novada bibliotēkām. Priekuļu novada bibliotēku, Mārsnēnu un 

Liepas pagasta bibliotēkām.  
SBA ietvaros sadarbojos arī ar citām tuvākajām bibliotēkām 
 
Jau iepriekš aprakstīta sadarbība ar 

 Priekuļu novada pašvaldību 

 Veselavas muižu un Veselavas kultūras namu 

 Cēsu zemessardzes 27.bataljona veterāniem 

 Cēsu strēlnieku apvienību 

 Veselavas bērnudārzu 
 

 

 

http://www.priekuli.lv/kulturas-iestades/bibliotekas/veselavas-biblioteka
http://www.biblioteka.cesis.lv/
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Pielikumi 

Izstādes: 

 Vidzemes senās dabas svētvietas 

 Gleznotājas Veltas Kociņas gleznu izstāde 

 Igaunijai 99 

 Mārai Zālītei 65 

 Patstāvīgā izstāde veltīta latviešu pirmkarogam 

 Ed. Veidenbaumam-150 

 M.Armanovičas Tik gleznu izstāde 

 Velga Vītola un Līgatnes dabas takas (izstāde bērnudārzā un bibliotēkā) 

 Ziemeļvalstu nedēļa- pirāti un salas 

 Leona Stara gleznu izstāde 

 

Pasākumi 

 Sabiedriskās organizācijas IEVA izglītojošs brauciens uz Blomes maizes ceptuvi 
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 Normunda Kažoka foto izstāde un stāstījums  

SENĀS DABAS SVĒTVIETAS ZIEMEĻVIDZEMĒ 

 
 Igaunijas brīvvalsts proklamēšanas atceres pasākums 

 
 8.martā 

Muzikāla tikšanās bibliotēkā „Dziesmu prieks” 

Kopā dziedam Inetas Ozoliņas vadībā 

 22.aprīļī Dalība lielajā talkā 

 Baltā galdauta svētki Brīvnieku taku uzkalnā 
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 Bērnu vasaras skolas diena  

 
 

 21.jūnijāIgauņu karavīru piemiņas pasākumi kopā ar Igaunijas Valgas Patriotis-

kās ekspozīcijas- muzeja darbiniekiem 

 
 4. jūlijā Kustības „Y’menInternational” 21.Eiropas konvents Cēsīs, kurā piedalās 

vairāk kā 200 dalībnieki no 40 valstīm 

Nacionālā diena bibliotēkas parkā 

 Darbojos kā gids Raunas 40.puķu draugu saietā. Pēc šī saieta organizēju ieinte-

resēto veselaviešu ekskursiju pa skaistajie Raunas dārziem. 

 16.oktobrī 
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  bērnudārzā un bibliotēkā 

 
 

 1.oktobrī organizēju braucienu uz Ed. Veidenbauma muzeju, lai atzīmētu dzej-

nieka 150.dzimšanas dienu 

 11.novembra pasākuma „Lāčplēša uguns”
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 Ziemeļvalstu nedēļas rīta stunda bērnudārzā
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Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta bibliotēkas  

 PĀRSKATS 

 par bibliotēkas darbību 2017. gadā 

 

 

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

 

 pārskata perioda prioritātes 

Saglabāt un uzturēt bibliotēkas publisko telpu, apkalpot iedzīvotājus un sniegt informāciju, 

veicināt mūžizglītību, turpināt novadpētniecības darbu, popularizēt literatūru, komplektēt bib-

liotēkai nepieciešamos dokumentus, veikt uzziņu un informācijas darbu, strādāt ar elektronis-

ko kopkatalogu un vienoto bibliotēku informācijas sistēmu ALISe, nodrošināt un veikt mate-

riālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu, nodrošināt valsts un pašvaldības sagatavotās un publicē-

tās informācijas pieejamību, sadarboties ar citām bibliotēkām un iestādēm, sniegt ikgadējo in-

formāciju par savu darbību, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā. 

 

 

 bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

Pēc pašvaldību administratīvās teritoriālās reformas, 2009. gada 1. jūlijā, Taurenes pagastu-

apvienoja ar Dzērbenes, Vecpiebalgas, Inešu, Kaives pagastiem - pieciem bijušā Cēsu rajona 

pagastiem. 

Robežojas ar Amatas, Cēsu, Priekuļu, Raunas, Smiltenes, Jaunpiebalgas, Madonas, Ērgļu un  

Ogres novadiem. Novada centrs ir Vecpiebalgas ciemā. Katrā no pagastiem atrodas bibliotē-

ka, kura nodrošina iedzīvotāju bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu pagasta teritorijā. 

Apdzīvotā vieta Taurene izvietojusies Gaujas krastos pie Dabaru ezera pie autoceļa P30  Cēsis 

– Vecpiebalga - Madona. Centrā ir autobusa pietura. Teritoriāli no novada centra Vecpiebal-

gā, Taurenes pagasta bibliotēka atrodas 15.8 km attālumā, no Cēsīm 33.7 km. Bibliotēka at-

rodas Taurenes pagasta centrā. Blakus ir Taurenes pagasta pārvalde (vēsturiski - Jaunā muižas 

pils), Kultūras nams, āra estrāde un vēstures muzejs – ekspozīciju zāle. Vienā ēkā ar bibliotē-

ku savas darba funkcijas veic novada sociālais centrs un neatliekamais palīdzības dienests. 

Bibliotēka darbojas kā Vecpiebalgas novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas 

struktūrvienība. 

Taurenes pagasta bibliotēka veic informācijas, izglītības un izklaides funkcijas, Taurenes pa-

gasta teritorijā un tuvākajā apkaimē, nodrošina pagasta centru, tā teritorijas, blakus pagastu, 

iedzīvotājus ar kultūras, biznesa, uzziņu u.c. informāciju, neatkarīgi no dzīves vietas, vecuma 

vai jebkādiem citiem nosacījumiem. 

Taurenes pagasta iedzīvotāju skaits – 845 

 

 

 
 

 

Pielikums Nr. 4 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Amatas_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/C%C4%93su_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Prieku%C4%BCu_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Raunas_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Smiltenes_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Jaunpiebalgas_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Madonas_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%92rg%C4%BCu_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ogres_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vecpiebalga
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gauja
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dabaru_ezers
https://lv.wikipedia.org/wiki/P30
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 informācija par padotībā esošajām iestādēm  

Padotībā esošo iestāžu nav. 

 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā (izmaiņas juridiskajā statusā, institūcijas struk-

tūrā u. c. būtiskas izmaiņas) 

 

Izmaiņas darba laikā uz iesnieguma pamata, kurus iesniedza novada bibliotēkas. Bibliotēkas 

darba laiks darba dienās no plkst. 10.00 līdz 19.00 Sestdienās, svētdienās: slēgts nomainīts 

uz: 

no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9:00 līdz 18:00 , piektdienās no plkst. 8:00 līdz 

17:00. Sestdienās, svētdienās: slēgta. 

 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem virzie-

niem un uzdevumiem 

•  
Bibliotēkā izveidota mūsdienīga un kvalitatīva informācijas vide, kas nodrošina bibliotēkas sniegto 

pakalpojumu pieejamību ikvienam bibliotēkas lietotājam atbilstoši tā vajadzībām, interesēm un vēlmēm. 

 

Bibliotēkā nodrošināta piekļuve e-pakalpojumiem visa vecuma apmeklētājiem neatkarīgi no pras-

mēm informācijas tehnoloģiju jomā. Lai sekmētu senioru informācijas tehnoloģiju prasmju apguvi un uz-

labošanu, bibliotēka apmāca seniorus - iesācējus, kuros tie apgūst pirmās iemaņas datora lietošanā, e-

pastu izveidošanā un lietošanā, komunikācijā sociālajos tīklos, interneta bankas un bibliotēkas informāci-

jas resursu izmantošanā. Tika regulāri aktualizēta informācija tīmekļa vietnē: www.vecpiebalga.lv. 
 

 

• Bibliotēku akreditācija 
 
Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav 

notikusi. (Notikusi 2014.gadā) 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 
 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 17503 18233 17259 

Pašvaldības finansējums 17413  17154 

Citi ieņēmumi:    

t.sk. maksas pakalpojumi 90  105 

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t.sk. VKKF finansējums    

t.sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 10734 9972 9767 

Darbinieku atalgojums (bruto) 8971 8074 7592 

Krājuma komplektēšana 1763 1898 2175 
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Finansiālais nodrošinājums atbilst MK noteikumiem Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepiecieša-

mā finansējuma normatīvi”. Tas nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu un attīstību. 

Darbinieku atalgojums samazinās, palielinās krājuma komplektēšanai atvēlētās finanses. 
 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

 Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 
Remontdarbi pārskata periodā nav veikti, jo nav vēl nepieciešams. 

 Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 
Telpu paplašināšana pārskata gadā nav veikta. 

 Jaunu ēku būvniecība 
Nav veikta. 

 

Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums) 

 

Tabula” Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums Piezīmes 

Datori 2 7 6 datori 10 gadus 

veci; 

1 dators jauns; 

1 dators 3 gadus 

vecs; 

1 dators lietots dāvi-

nāts lattelecom 

 

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

1 1 Darbiniekiem no 10 

gadus veca Lietotā-

jiem 2 gadus jauna 

 

Printeri  1  

. 

 

Kopēšanas iekār-

tas 

    

Skeneri     

Citas iekārtas     

 

 

 Straujā informācijas tehnoloģiju attīstība radusi iespēju izmantot milzīgu informācijas dau-

dzumu un inovatīvu pakalpojumu pieejamību visiem, kam pieejami informācijas tehnoloģiju 

līdzekļi. Šo piedāvājumu aizvien plašāk cenšas izmantot ikviens iedzīvotājs. Bibliotēka ir vie-

ta, kur iespējams izmantot informācijas tehnoloģijas bez maksas. Šāds pakalpojumu piedāvā-

jums prasa ieguldījumus tehnoloģiju uzturēšanā un attīstībā – datortehnika, interneta pieslē-

gums, kopētāji, printeri, multifunkcionālās iekārtas. 

 2007.-2008.gadā bibliotēkā, īstenojot „Trešā tēva dēla” projektu tika saņemta jauna datorteh-

nika ar programmatūras nodrošinājumu, kas deva iespēju izveidot 7 mūsdienīgas datorizētas 

darba vietas bibliotēkas apmeklētājiem. Līdz šī projekta realizācijai bibliotēkā darbojās Valsts 
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vienotās bibliotēku informācijas sistēmas projekta ietvaros iegūtā, kā arī citu projektu realizā-

cijas laikā saņemtā datortehnika. Kopumā bibliotēka saņēmusi bezatlīdzības lietošanā – 7 da-

torkomplektus un 2 multifunkcionālās iekārtas. Šobrīd bibliotēka nodrošina 7datorizētas dar-

ba vietas bibliotēkas apmeklētājiem. Problēma – nekas tik ātri nenoveco un nenolietojas, kā 

datortehnika. Tās uzturēšana prasa lielu finansējumu no pašvaldības līdzekļiem, kas ne vien-

mēr ir ekonomiski izdevīgākais risinājums. Novecojusi, šodienas lietotāja prasībām neatbil-

stošās tehnoloģijas neveicina apmeklētāju pieprasījumu pēc šiem pakalpojumiem. Savukārt 

datortehnikas īpašnieks (šajā gadījumā „Kultūras informācijas sistēmu centrs”) nav gatavs 

veikt ieguldījumus bezatlīdzības lietošanā nodotās datortehnikas uzlabojumos vai to nomai-

ņai. Novecojot datortehnikai un programmatūrai, bibliotēkai ir grūti konkurēt ar līdzīgu pa-

kalpojumu sniedzējiem. 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem ir labs. 

Tika nopirktas galda spēles bērniem un jauniešiem un lielie spēļu kluči -pirmskolas vecuma bērniem.  

 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Vecie, nolietotie datori pamazām tiek nomainīti uz jauniem, katru gadu iegādājot vienu dato-

ru bibliotēkai. 

Problēmas -pārtraukts valsts atbalsts bezmaksas internetam bibliotēkās. 

 

4. Personāls 
 

 Personāla raksturojums  
Bibliotēkā strādā 2 darbinieki, kuri nodarbināti lietotāju apkalpošanā resursu veidošanā un au-

tomatizēto darba procesu nodrošināšanā un uzturēšanā. Viens darbinieks uz pilnu slodzi, otrs uz 

pusslodzi. 

Bibliotekārajiem darbiniekiem ir profesionālā vidējā izglītība citās jomās. Bibliotēkas dar-

binieki regulāri papildina savas zināšanas un prasmes profesionālās pilnveides kursos, kā arī re-

gulāri piedalās semināros, pieredzes apmaiņas pasākumos, konferencēs. Lai pilnveidotu savas 

darba prasmes un rastu idejas jaunu pakalpojumu ieviešanā, kā arīesošo pakalpojumu uzlaboša-

nā, reizi gadā bibliotēkas darbinieki piedalās pieredzes apmaiņas braucienā.  

 

• Apbalvojumi un pateicības 
 

 Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucieniem 

u. tml.) 

Ir atbalsts personāla attīstībai, profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucienam (vie-

nam darbiniekam).  

 
. 
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Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, gal-

venās tēmas 

Stundu 

skaits 

1 22.02.2017 Cēsu CB Cēsu CB Bibliotēkas profila veidoš. 

Sociālos tīklos 

1 

    Pasākuma afišas izveide in-

ternete programmā Canva 

1 

    Analītiskā apraksta veidoš. 

Novadpētniecības datubāzē 

1 

    2016.g.Cēsu reģiona pašval-

dību publisko b-ku darba 

rādītāji 

1 

2 26.04.2017 Cēsu CB Cēsu CB Staiceles pilsētas b-kas labās 

prakses piemēri pasākumu 

kaleidoskopā 

1 

    Aktualitātes BIS Alise 1 

    Pasākuma afišas izveide in-

ternete programmā Canva 

1 

    Analītiskā apraksta veidoš.. 

Novadpētniecības datubāzē 

1 

3 18.-

19.07.2017 

Lubānas 

novadā 

LBB Vidzemes 

nodaļa 

2016.gads Latvijas publiska-

jās bibliotēkās – pieredze, 

atziņas, idejas 

12 

4 18.10.2017 Cēsu CB Cēsu CB Vidzemes novada Bērnu un 

skolu b-ku darbinieku 16. 

konference “Pedagoģiskās 

pieejas kompetenču attīstībai 

b-kā” 

8 

5 29.11.2017 Cēsu CB Cēsu CB B-ku pieprasītāko grāmatu 

TOP pre-

zent.sagatavošanasnisacījumi 

1 

    B-ku profilu izveidošana, 

uzturēš. Un lietoš.soc. tīklos 

1 

    Vai artotēkām būt b-kās 1 

    Novadnieku datubāze Cēsu 

CB mājaslapā 

1 

    Praktikums BIS Alise. 

Kmplektēšana. Kataloģizāci-

ja 

1 

      

 

 Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

 
Bibliotēkas personāls ir svarīgs resurss bibliotēkas kvalitatīvas darbības nodrošināšanai. Lai nodrošinātu 

augstu sniegto pakalpojumu līmeni, nepieciešams labi apmācīts personāls ar pamatotu motivācijas pakāpi, 

kas garantē efektīvu bibliotēkas resursu izmantošanu un bibliotēkas lietotāju vajadzību apmierināšanu. Per-

sonāla apmācība ir viens no svarīgākajiem bibliotēkas darba elementiem. Informācijas tehnoloģiju straujā 

attīstība aktualizē regulāru šo prasmju uzlabošanu. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību bibli-

otēkas lietotājiem, kā arī veicinātu darbinieku motivāciju, svarīgi organizēt visu līmeņu darbinieku profesionā-

lās pilnveides pasākumus. 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

• Galvenie rādītāji (kopaina: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.): 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2015 2016 2017 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 426 419 469 -1%; -2%; +12% 

t.sk. bērni 171 172 136 -1%; +1%; -20% 

Bibliotēkas apmeklējums 7779 7373 6455 +1%; -5%; -12% 

t.sk. bērni 3034 2614 1777 -3%; -13%; -32% 

Virtuālais apmeklējums     

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

x x x  

Izsniegums kopā 8740 9073 9278 -8%; +4%; +2% 

t. sk. grāmatas 2599 2192 2126 -15%; -16%; -3% 

t.sk. periodiskie izdevumi 6128 6876 7146 -4%; +12%; +4% 

t.sk. bērniem 1098 904 821 -19%; -18%; -9% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz.skaita pašvaldībā 

48% 48% 57% ........+9% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 18% 18% 18%  

Iedzīvotāju skaits 890 870 845 -1%; -2%; -3% 

 

Palielinājies bibliotēkas lietotāju ,bet samazinājies apmeklējumu skaits. Tam par iemeslu ir vai-

rāku iedzīvotāju aizbraukšana uz ārzemēm darba meklējumos, gados vecāku aktīvo lietotāju veselī-

bas pasliktināšanās, arī jauno tehnoloģiju attīstība, jo daudzi iedzīvotāji sev vajadzīgo informāciju 

atrod patstāvīgi mājās interneta vietnēs. 

Izsniegums palielinājies uz periodisko izdevumu rēķina, jo iedzīvotāji žurnālus nevar abonēt pie-

tiekošā daudzumā, tāpēc aizvien vairāk tos lasa bibliotēkā. 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

 

Bibliotēkas pakalpojumi. Ekonomiskā un demogrāfiskā situācijā valstī kopumā un novadā at-

stāj iespaidu uz bibliotēkas apmeklētāju skaitu un pakalpojumu pieprasījumu. Statistikas dati norāda 

uz oficiālajām iedzīvotāju skaita izmaiņām, taču ikdienā sastopamies ar faktisko iedzīvotāju skaita 

samazinājumu, diemžēl, tas ir daudz lielāks par statistikā norādīto– informācija no tuviniekiem par 

aizceļojušajiem, darbā ar parādniekiem bieži atklājam, ka meklējamais vairs nedzīvo Latvijā.  Tāpat 

izmaiņas novada izglītības sistēmā ietekmē jaunāko bibliotēkas apmeklētāju skaitu. Novada attīstības 

plāns paredz turpināt darbu pie skolu tīkla optimizācijas arī turpmāk. Tendence novecot vietējai sa-

biedrībai ietekme bibliotēkas pakalpojumu attīstību. Joprojām priekšroka tiek dota tradicionālajiem 

pakalpojumiem – iespieddarbu un citu materiālu saņemšanai/ nodošanai līdzņemšanai, preses lasīša-

nai, pasākumu apmeklējumiem. Lai radītu pieprasījumu pēc jauniem, mūsdienīgiem pakalpojumiem, 

bibliotēkai jāstrādā pie apmeklētāju izglītošanas, informācijpratības pilnveidošanas. 

 

1. Bezmaksas pakalpojumi: 

1. Iespieddarbu automatizēta izsniegšana/saņemšana; 

2. Uzziņas un konsultācijas (konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, 

tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde); 

3. novadpētniecības materiālu izmantošana; 
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4. bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasā-

kumi un tml.); 

5. konsultācijas datorprasmes apgūšanā un informācijas meklēšanā internetā; 

6. datorprogrammu, interneta un bezvadu interneta izmantošana; 

7. elektronisko datu bāzu izmantošana (e-katalogs, Letonika, Lursoft Laikrakstu bibli-

otēka). 

Par maksu kopēšanas un printēšanas pakalpojumi. 

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti (pētī-

jumi, aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste 

Sabiedrības, bibliotēkas lasītāju viedokli par bibliotēkas darbu un vēlmju ieteikumus bibliotē-

ka pamatā uzzina individuālās pārrunās, kā arī analizējot ierakstus Viesu grāmatā.  

 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas 

raksturojums 

 

Ieeja bibliotēkā ir pielāgota personām ar īpašām vajadzībām, bet jāsaka, ka šādu personu bib-

liotēkas apkalpes zonā nav. 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām (uzņēmēji, 
bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c.), tematiskie pasākumi– situācijas 

raksturojums 

•  
Attīstīt bibliotēku par vietu mūžizglītībai un pašmācībai, atbalstot un nodrošinot iespēju pār-

veidot un uzlabot dzīvi ar informāciju, jaunām zināšanām un prasmēm. 

 

Šodienas sabiedrībā, lai saglabātu savu konkurētspēju darba tirgū un dzīves kvalitāti, nemitīgi 

nākas pilnveidot esošās prasmes un apgūt jaunas. Iespēja piekļūt informācijai, kā arī lietderīga 

tās izmantošana ir svarīgi izglītošanās procesa priekšnoteikumi.  
 

Bibliotēkā ir izveidojušās vairākas lietotāju grupas: skolēni, pensionāri, bezdarbnieki, 

mājsaimnieces, dažādās sfērās strādājošie, kuru pieprasījumus bibliotēka vienmēr cenšas ap-

mierināt. Visaktīvākā lietotāju daļa ir pensionāri un bibliotēkas draugu kopa, kuri vienmēr inte-

resējas par jaunāko bibliotēkā, apmeklē pasākumus. Pēc viņu ierosinājuma bibliotēkā izveido-

jusies tradīcija pulcēties bibliotēkā un pie tējas, kafijas tases dalīties atmiņās un pārdomās par 

redzēto un iegūto. 
Bibliotēkai savā darbībā jāturpina uzsāktās aktivitātes kultūras jomā – tematiskie pasā-

kumi, Dzejas dienas, literārie vakari, tematiski izglītojoši pasākumi, lasījumi, tikšanās ar intere-

santām personībām, mākslas izstādes, kā arī jāmeklē jaunas formas un iespējas dažādot šo pie-

dāvājumu. Bibliotēkas resursu izmantošana pētniecībai, informācijas meklēšanai, izglītībai vai 

brīvā laika pavadīšanai rosina cilvēkus veidot neformālus kontaktus ar citiem sabiedrības lo-

cekļiem. Taurenes pagasta bibliotēka jau šodien ir nozīmīga sabiedrības tikšanās vieta. Šeit 

pulcējas bērni, pensionāri un bibliotēkas draugu kopa. Arī turpmāk bibliotēkai jāveicina šādas 

neformālās tikšanās vietas attīstība. 

 

 

• Uzziņu un informācijas darbs  

Bibliotēkas darba svarīgs virziens ir informācijas funkciju veikšana. Bibliotēka sniedz lasītā-

jiem dažāda veida informāciju un uzziņas no visiem pieejamajiem avotiem.  
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Pēc lietotāju pieprasījuma bibliotēkā ir iespējams saņemt konsultācijas un padomus grāmatu un 

dažādu materiālu meklēšanā, elektronisko resursu izmantošanā. Apmeklētāju konsultēšana un 

apmācība tradicionālo un elektronisko informācijas resursu izmantošanā notiek ikdienas darba 

gaitā. 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība iedzīvo-

tājiem 

Bibliotēkā izvietots saraksts ar šo institūciju un organizāciju mājas lapu adresēm, kā arī ne-

pieciešamības gadījumā tiek sniegtas individuālas konsultācijas par šīs informācijas pieejamī-

bu. 

Internetlasītavā bibliotēkas pakalpojumu lietotāji ar pašvaldības, valsts institūciju un neva l-

stisko organizāciju informāciju iepazīstas izmantojot bibliotēkā pieejamos datorus un interne-

tu. 

 

 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

Elektroniskais katalogs ir neatņemama bibliotēkas daļa, kuru izmantojam bibliotekāro 

procesu darbā, lai varētu lasītājus informēt, kur var atrast interesējošo grāmatu vai informāci-

ju. Katalogā bibliotēkas lietotāji var veikt grāmatu elektronisko pasūtīšanu, rezervēšanu un 

pagarināšanu.  

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

22 26 30 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

24 28 34 

 

SBA pakalpojumi sniegti izmantojot Cēsu CB un Vecpiebalgas novadabibliotēku krājumus. 

 

 Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

 

Demogrāfiskā situācija, iedzīvotāju skaita samazinājums ietekmē bibliotēkas pakalpojumu lietotāju 

skaitu. Samazinās pašvaldības finansējums kvalitatīvai pakalpojumu attīstībai, jaunu pakalpojumu 

ieviešanai. 

 

Risinājumi Organizēt aptaujas iedzīvotāju daļai, kas nav bibliotēkas pakalpojumu izmantotāji, no-

skaidrojot iemeslus. Piedāvāt bibliotēkas pakalpojumus mājās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ve-

cākā gada gājuma cilvēkiem. 
 

 

6.Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 
 

Daiļliteratūras komplektēšana: 
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latviešu oriģinālliteratūra – iespējami visaptverošs līmenis, 

tulkotā daiļliteratūra – Latvijā izdota literatūra, pasaules klasiķu darbi, pieprasīti izdevumi,  

  novērtējot autora popularitāti pēc lasītāju pieprasījuma 

 

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2015 2016 2017 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1763 1898 2175 

t. sk. grāmatām 1217 1328 1492 

t.sk. bērnu grāmatām 445 466 496 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 546 570 683 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.pašvaldībā 

2.0 2.1 2.6 

Finansējums krājuma komplektē-

šanai kopā 

1917 1933 2193 

 

Finansiālais nodrošinājums krājuma komplektēšanai palielinājies. 

Atbalsts krājuma papildināšanai ir arī individuālie dāvinājumi un projekts „Bērnu, jauniešu, ve-

cāku žūrijā – 2017”  

 

 

• Rekataloģizācija (ierakstu skaits + % no kopējā) 
Elektroniskā kopkatalogā ievadīti 100% eksemplāru un tas regulāri tiek papildināts ar jaunie-

guvumiem. Jau no 2011.gada notiek iespieddarbu automatizēta izsniegšana/saņemšana. 

 

 Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

 
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

 

• Krājuma rādītāji: 
 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi kopā 553 593 664 

t. sk. grāmatas 183 172 214 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 98 86 88 

t.sk. bērniem 70 72 82 

Izslēgtie dokumenti 785 966 40 

Krājuma kopskaits 8892 9460 10084 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.31 0.25 0.24 

Periodisko izdevumu apgrozība 16.56 8.69 5.75 

 

Krājuma stāvokļa situācija bibliotēkā stabila. 

 

 situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi(krājuma saturiskais izvērtē-

jums: jaunieguvumi, dāvinājumi, nozaru literatūra, oriģinālliteratūra; krājuma kvalitā-

tes izpēte u. c.) 
Veidojot krājumu, bibliotēka nodrošina Taurenes pagasta iedzīvotājiem:  
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 ▪ pirmo saskarsmi ar grāmatu;  

 ▪ piekļuvi informācijai gan drukātā, gan elektroniskā formātā;  

 ▪ piekļuvi valsts un pašvaldības dokumentiem;  

 ▪ atbalstu formālajai un mūžizglītībai;  

 ▪ iespēju atpūsties.  

 

 
Bibliotēkas krājumam jāatbilst vietējās sabiedrības interesēm un vajadzībām, jānodrošina 

pieeja informācijas resursiem dažādos formātos.  

 

Prioritātes krājuma komplektēšanā:  

Uzziņu resursi  

Literatūra bērniem un jauniešiem;  

Literatūra mūžizglītībai.  
 Jaunākā latviešu un cittautu daiļliteratūra,  

- novadnieku darbi,  

 

 

Galvenās lietotāju grupas:  
Pirmsskolas vecuma bērni;  

Skolēni;  

Nodarbinātie  

Bezdarbnieki  

Pensionāri  

 

Iespēju robežās tiek komplektēta visu nozaru literatūra. Padziļināti komplektē šādas noza-

res: 

 

Filosofija  

Psiholoģija  

Sociālās zinātnes  

Medicīna  

Ģeogrāfija  

Vēsture.  

 

Daiļliteratūras komplektēšanas kritēriji:  
Lasītāju pieprasījums  

Literatūrkritiķu vērtējums  

Iesējums  

Cena  

 

 Literatūras atlases kritēriji:  
Atbilstība lietotāju vajadzībām un interesēm;  

Nozaru speciālistu vērtējums;  

Izdevuma kvalitāte;  

Publikācijas forma un stils;  

Valodas aspekts;  

Cena.  

Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu valodā. 
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Literatūru iepērk:  

SIA Virja LK;  

SIA Latvijas grāmata; 

Izbraukuma tirdzniecības piedāvājumos.  

 

Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji:  
Izdošanas laiks – pēdējo 2-3 gadu literatūra, ja nav krājumā;  

Aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra;  

Valoda – latviešu valoda;  

Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas;  

Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai piedāvāt lieto-

tājiem.  

 

• Datubāzes: 

 abonētās tiešsaistes datubāzes  

Letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka – news. lv (tikai bibliotēkā) 

 

 pašu veidotās datubāzes 

Nav 

 datubāzu izmantojuma rādītāji 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2015 2016 2017 

Letonika  72 365 

News    

    

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana 
Bibliotēkas krājuma popularizēšanai izmantojam literatūras izstādes, apskatus, individuālas 

pārrunas, kuru laikā noskaidroju lietotāju vēlmes un visvairāk pieprasītos iespieddarbus arī 

cenšamies iegādāties krājuma papildināšanai. 

Bibliotēkas datortelpā redzamā vietā piejama datubāzu lietošanas pamācība, kā arī tiek snieg-

tas individuālas konsultācijas. Ik gadu aicinam lietotājus piedalīties Latvijas bankas aptaujās 

par gada izcilāko monētu. 

 

 Darbs ar parādniekiem 
Ar parādniekiem strādājam individuāli – gan satiekot personīgi, gan izsūtot atgādinājumus, 

izmantojot e-pastu vai īsziņas. Parādnieku atlasi ļoti atvieglo darbs sistēmā ALISe. 

 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt bērnus un jauniešus ar nepieciešamo informāciju, ro-

sināt interesi par lasīšanu, iemācīt bērniem izmantot bibliotēkas krājumu, izvērtēt lasīto un at-

tīstīt moderno informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes. 

Bērnu mērķauditorijai bibliotēkā tiek pievērsta īpaša uzmanība. Bibliotēkas biežākie cie-

miņi ir bērnudārza vecākās grupiņas bērni un 1.- 4.klases skolēni. Laba sadarbība ir ar Taure-

nes pamatskolu. Bērni, kuri gaida pulciņu nodarbības pagasta kultūras namā, daudz laika pa-

vada tieši bibliotēkā.Tie bērni, kam mājās nav datora vai interneta izmanto informācijas pa-

kalpojumus bibliotēkā. Daudzi mazāko klašu skolēni lūdz bibliotekāra palīdzību, lai sameklē-
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tu internetā nepieciešamo informāciju. Pārsvarā tā ir informācija par dažādām valstīm, to kul-

tūru, mūziku, tradīcijām utt. Tiek meklētas atbildes mājas darbu uzdevumiem arī no grāma-

tām, uzziņu literatūras, preses izdevumiem.  

 

 

 

 

Bibliotēkas izmantošana (bērni un jaunieši) 

  

   2016 2017 + vai - 

Lasītāju skaits 172 136 -36 

Apmeklējumu 

skaits 

2614 1777 -837 

Izsniegums 904 821 -83 

 

Lasītāju skaits, apmeklējumu skaits, izsnieguma skaits ir samazinājies, jo pagastā pastāv ten-

dence iedzīvotāju skaitam samazināties. 

 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot 
iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu komplek-

tēšana (spēles, puzles, diski u. c.) 

 

Bibliotēku krājums tiek veidots un papildināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, arī piedaloties 

programmā Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija, kā arī saņemot dažādus dāvinājumus. 

 

 
Finansu līdzekļi krājuma komplektēšanai; papildus līdzekļu piesaiste (bērnu un jauniešu literatūra) 

 2016 2017 + vai - 

 Eks. Summa Eks. Summa  

Pašvaldības lī-

dzekļi 

72 466 82 496 +10 / +30 EURO 

Bērnu/Jauniešu 

Žūrija 

6 35   - 

 

Samazinājies BŽ grāmatu kolekcijai piešķirto līdzekļu daudzums. Šīs kolekcijas bērnu un 

jauniešu grāmatas iegādātas galvenokārt par pašvaldības līdzekļiem. 

No kopējā 2016. gada grāmatu jaunieguvumu skaita (172) 42 % ir bērnu un jauniešu literatū-

ra. No 2017. gada grāmatu jaunieguvumu skaita (214) 38% ir bērnu un jauniešu literatūra.  

 

• Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām 

vecuma grupām 
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• Bibliotēkā lietotājiem ir pieejami 7 datori ar interneta pieslēgumu, kā arī bezvadu internets, 

kurus bērni un jaunieši var izmantot. Lai gan mūsdienu apstākļos šī aktivitāte nedaudz mazi-

nās. Tomēr jāsaka, ka bibliotēkas loma informācijas un uzziņu darbā, informācijas prasmju un 

iemaņu attīstīšanā joprojām ir liela. 

• Bibliotēkas darbinieki palīdz individuāli katram apmeklētājam meklēt nepieciešamos izde-
vumus vai informāciju uzziņu literatūras fondā, elektroniskajos katalogos, kā arī bibliotēkā 

pieejamajās elektroniskajās datu bāzēs un internetā. 2017.gadā sniegtas 50 uzziņas.  

• Tiek organizētas arī atsevišķas konsultāciju dienas par interneta un datu bāzu izmantošanu. 
Piemēram, konsultācijas „Dzīve ar internetu ērtāka”. 

• Apmēram reizi 2 mēnešos pirmsskolas vecuma bērniem organizētas grāmatu skaļās lasīšanas 
apvienotas ar mīklu minēšanu, zīmējumu izkrāsošanu, spēlēm un rotaļām. 

• Bibliotēku nedēļas ietvaros rīkota pēcpusdiena mazajiem un 1.-4.klašu skolēniem „Lasīsim 

kopā!”, kuras dalībnieki lasīja fragmentus no savām mīļākajām grāmatām, piedalījās dažādās 

atrakcijās, spēlēs un rotaļās. 

•  

Organizētas literatūras izstādes bērniem. 

 

 

• Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

• Jau tradicionāli veiksmīgākā bibliotēkas lasīšanas veicināšanas aktivitāte arī 2017. ga-
dā bija piedalīšanās LNB un VKKF Lasīšanas veicināšanas programmas „Bēr-

nu/Jauniešu/Vecāku žūrija” darbā. Lai iesaistītu dalībniekus Žūrijas darbā, bibliotēkā 

tika izvietota informatīva izstāde, kā arī lietotāji iepazīstināt ar grāmatām individuāli. 

2017. gadā iesaistījām ekspertus arī no pirmsskolas izglītības iestādes. 

 

2017.gada sākumā bibliotēka organizēja noslēguma pasākumu „Bērnu/Jauniešu/ Vecāku žūri-

jas – 2016” dalībniekiem, kura norises laikā varēja iepazīties ar lasīšanas un vērtēšanas rezul-

tātu apkopojumu, izteiktas domas par izlasītajām grāmatām, pasniegtas balvas. 

Foto skat. pielikumā.  

 

 

 

 

• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības vēr-

tējums 

 

 

• Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

 

Demogrāfiskā situācija, iedzīvotāju skaita samazinājums ietekmē bibliotēkas pakalpojumu lieto-

tāju skaitu. 

Veicināt sabiedrībā interesi par grāmatu, organizējot lasītveicināšanas un informācijpratības uz-

labošanas pasākumus bērnu un jauniešu vidū, kā arī citiem interesentiem. Piedāvājot plašu grāmatu 

un lasītveicināšanas aktivitāšu klāstu, bibliotēka sniedz bērniem un jauniešiem iespēju izbaudīt lasī-

šanas, zināšanu apguves un radošo darbu atklāsmes prieku. Bērniem kopā ar viņu vecākiem jāmāca, 

kā vislabāk izmantot bibliotēkas krājumu un kā attīstīt iespieddarbu un citu informācijas avotu iz-

mantošanas prasmes. Bērnus jāiedrošina izmantot bibliotēkā pieejamos resursus jau agrā vecumā, lai 
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tie nākotnē kļūtu par bibliotēkas pakalpojumu lietotājiem. Viens no šādas darbības veidiem ir lasīt-

veicināšanas pasākumu organizēšana, iesaistot tajos arī vecākus un pārējos pieaugušos. Jaunieši, in-

tensīvi attīstoties, kļūst par patstāvīgiem sabiedrības locekļiem. Lai veicinātu jauniešos interesi par 

bibliotēkas piedāvājumu, jāorganizē ne tikai atbilstoša satura pasākumu, bet arī jāveido jauniešiem 

draudzīga vide. 

 

 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

 Turpinās darbs pagasta un bibliotēkas vēstures, kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē, apkopoša-

nā un saglabāšanā. Papildinātas bibliotēkā esošās novadpētniecības mapes ar jauniem materiāliem. 

 

 

• Novadpētniecības krājums: 

 komplektēšana,  

 krājuma organizācija un glabāšana 

 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

 izmantojums 

 Attīstīt novadpētniecības materiālu apkopošanu, turpinot darbu pie novadpētniecības doku-

mentu vākšanas, sistematizēšanas, elektroniskās datubāzes papildināšanas un veicināt to pie-

ejamību. Bibliotēka darbojas kā pagātnes atmiņu krātuve, vācot, saglabājot un nodrošinot pie-

eju materiāliem par pagasta vēsturi, ievērojamām personībām un nozīmīgiem notikumiem. 

Bibliotēkai ir jābūt vienai no galvenajām vietējās sabiedrības institūcijām, kas vāc, saglabā un 

nodrošina informācijas pieejamību par vietējās kultūras sasniegumiem, izmantojot visdažādā-

kos paņēmienus: novadpētniecības materiālu apkopošana, izstādes, atmiņu vakari, stāstu stās-

tīšana. 

Novadpētniecības krājuma komplektāciju veido grāmatas un publikācijas presē par mūsu 

pagastu, novadu un novadniekiem, nepublicēti materiāli, kā arī pagasta iedzīvotāju atmiņu 

apkopojumi, fotogrāfijas, foto albumi, tematiskās mapes. Novadpētniecības materiālu krā-

jums izvietots atsevišķā plauktā lietotājiem labi pārredzamā vietā. Domājam, ka krājuma kva-

litāte, aktualitāte ir samērā laba.  

 Novadpētniecības materiālus izmanto galvenokārt skolu audzēkņi savā mācību darbā, 

bet interesi izrāda un ar materiāliem iepazīstas arī pārējie lietotāji. Īpaši pastiprināta lietotāju 

interese par šiem materiāliem rodas pēc pasākumiem, kas saistīti ar mūsu novadu.  

 

 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

• Bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotēkā notika informatīvs apskats „Jaunumi bibliotēkā”, kurā 

tika sniegts arī ieskats jaunākajos novadpētniecības materiālos. 

•  

• 2017.gadā bibliotēkā viesojās mūsu novadniece Anita Ozola. 

• Foto skat. pielikumā. 

 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

• Laba sadarbība novadpētniecības jomā bibliotēkai ir ar pensionēto vēstures skolotāju Spodru 

Ergardi. 

 

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 
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Nevaram veltīt pietiekoši daudz laika novadpētniecības darbam. Aprakstu veidošana ir ilgs un 

darbietilpīgs process.  Pasākumu rīkošana bibliotēkas lasītāju grupām, gan ikdienas darbi pa-

ņem lielāko darba dienas daļu. 

 

 

8. Projekti 
 

• Tabula “Projektu apkopojums” 
 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta nosau-

kums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss kopsa-

vilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Bērnu, jauniešu, 

vecāku Žūrija - 

2016 

VKKF, 

Līdzfinansētājs – 

Vecpiebalgas 

novada pašvaldī-

ba 

35.00 

 

 

Bērnu, jauniešu, vecāku iesais-

tīšana attiecīgās grupas grāma-

tu lasīšanā un vērtēšanā  

Atbalstīts 

     

 

 

 

10. Publicitāte 
 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa) 

 citas tīmekļa vietnes 

 

 www.cesis.biblioteka.lv/Alise4_5 

 www.biblioteka.cesis.lv 

 Vecpiebalgas novada pašvaldības mājas lapā, www.vecpiebalga.lv 

 Latvijas kultūras kartē www.kulturaskarte.lv 

 

Jaunākā informācija pārskatāmi izvietota arī informācijas stendā bibliotēkā. 

Par pasākumiem un jaunumiem bibliotēkā sabiedrība tiek iepazīstināta arī individuālās saru-

nās, izliekot afišas, kā arī ievietojot informāciju novada informatīvajā izdevumā 

„ Vecpiebalgas ziņas”, novada mājas lapā. 

 

Bibliotēkas tēla veidošanā liela nozīme ir arī informācijas resursu popularizēšanas pasāku-

miem – literatūras izstādēm, tematiskiem pasākumiem, apskatiem, konsultācijām, lietotāju ie-

saistīšana dažādos konkursos. 

Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem organizētas 5 grāmatu skaļās lasīšanas. Organi-

zētsBērnu žūrijas noslēguma pasākums, kā arī pasākums mazajiem un 1.-4.klašu skolēniem „La-

sīsim kopā!”. 

 

 

 

 

http://www.cesis.biblioteka.lv/
http://www.biblioteka.cesis.lv/
http://www.vecpiebalga.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

• Sadarbība ar pašvaldības iestādēm un pagasta pārvaldi, popularizē un nostiprina bibliotēku kā 

informācijas, kultūras , izglītības un sabiedriskās saskarsmes iestādi savā pagastā. 

 

Darba jautājumos aktīvi sadarbojamies ar Cēsu CB bibliotēkas metodiķi, ALISES speciālisti un 

citām bibliotēkas meitenēm. Viss Cēsu CB kolektīvs vienmēr ir ļoti atsaucīgs un izpalīdzīgs, nekad 

neatsakot konsultāciju vai padomu. No Cēsu CB tiek ņemtas arī grāmatas pēc lasītāju pieprasījuma. 

Laba sadarbība ir arī visu 5 novada bibliotēku starpā. Notiek kopīgas sanākšanas, sazināšanās pa                 

e-pastu un telefoniski. 

 

Izdevies pasākums bibliotēkas lasītājiem kā maziem, tā lieliem bija- Skaļā lasīšana uz mazās 

skatuves. Lai tiktu uz tās, vispirms bija jāpārvar daži šķēršļi – jāatceras dejošana un jāpiedalās spor-

tiskās aktivitātēs. Tad jāizlozē ietērps, kurā būs jākāpj uz skatuves un skaļi jāizlasa grāmatā izmeklē-

tais fragments - dzejolis visiem dalībniekiem priekšā. 

 Dalībnieki no 1.- 4. klasei. 

 Uzdevumi 

 

Dejojam 
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 Ietērpjamies 

Cītīgi lasām 

 

 

 

Arī skolotājām uzdevums jāizpilda. 
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Balviņās grāmatzīmes, adresētas katram personīgi. 

 

Bērniem un skolotājai prieks. 

 

KOPBILDE 
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Tagad vārds pieaugušajiem. 
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Stafeti pabeidz arī bibliotekāres. 

 

Ciemos bērnudārza jaunākā grupiņa. 

Jāapskata un jāiepazīstas ar visu, kas ir bibliotēkā 
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Iepazīstam grāmatas 

 

Kopbildē 
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Ciemos Bērnudārza vecākā grupiņa 

 

Iepazīstamies ar jaunumiem grāmatu plauktos un izstāžu zālē. 

 

Atmiņai katram burtu medaļa un balons. 

 

Atpūta pirms ceļa uz bērnudārzu. 
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Krēslas stundā. 

Klausāmies stāstu par naudiņas ceļojumu. 

 

 

Tagad paši lasām. 

 

 

Bērni izveidojuši savu grāmatu. Šo stāstu par mērkaķi bibliotekārēmstāsta Justīne. 
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Laiks spēlēm. 

Bērnu žurijas noslēguma pasākums. 

 

Bērnu žūrijas tārpiņš 2016 ar 30 ekspertiem  + un 6 vecāku žūrijas dalībniekiem 

 

Gatavojam putniņus, lai pieteiktos nākamajā Bērnu žūrijā. 

 

Indra Gita tos veiksmīgi prot nostiprināt. Balviņas un pateicības nopelnītas. 
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 Lasošie brāļi Jakovļevi un māsiņa Ieviņa. 

 

Centīgā Greizānu ģimene. 

 

Vecāko klašu meitenes Sanija un KateElizabete.  
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Visi kopā 

 

Bērni bibliotēkā atpūšas un spēlējās. 

 

 

Ziemassvētku izstāde un tirdziņš “Ziemassvētku sajūtas meklējot”. Jau 5 gadu aicinām rok-

darbniekus un visus citus mājražotājus priecēt pagasta ļaudis ar saviem izstrādājumiem. Tā arī pie-

saistot jaunus lasītājus. Un bibliotēkas apmeklējums decembra mēnesī ievērojami pieauga. 
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Jauks pasākums ar novadnieci. 

Starp dzeju un dziesmām. 

27. oktobrī Taurenes pagasta bibliotēkā viesojās novadniece, māksliniece Anita Ozola. Māk-

sliniece mūs iepazīstināja ar savu dzeju, miniatūrām un dziesmām. Klausītājus aizkustināja viņas iz-

pildītās romantiskās dziesmas. Daži atcerējās bērnības laiku, citi izstaigāja jaunības takas. Saviļņo-

juma pacēluma vilnis silti un liegi vēlās pāri cilvēku sirdīm.  
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Anita Ozola prezentēja savu jauno mūzikas disku „ Ceļamaize”. Visskaļākos aplausus izpelnījās 

dziesmas Ceļamaize (veltījums mātei) ar J. Brežģa vārdiem un A. Ozolas mūziku; Pa vējamar A. 

Ozolas vārdiem un mūziku; Taureneiar A. Lubejas vārdiem un Anitas Ozolas mūziku. Dziesmu Tau-

reneimāksliniece veltījusi savām bērnības atmiņām:„Kur Taurenes kalni un lejas,/Kur dzidrākie ezeri 

mirdz,/Es atgriežos bērnībā savā,/Jo aicina mani tur sirds.”Tagad šī dziesma mājostaureniešu sirdīs.  

Pasākums bija kupli apmeklēts. Tālākie viesi bija atbraukuši no Bauskas - Anitas fani.  

Jau no vasaras sākuma bibliotēkā varēja skatīt Anitas Ozolas fotogrāfiju izstādes. Tajās varēja 

vērot skaistus vasaras un rudens dabas skatus. Ar novembra mēnesi bibliotēkā bija skatāma fotogrāfi-

ju izstāde „ Baltais pieskāriens”. Kā teica pati Anita: „ Tā kā dzīvoju lauku teritorijā, man ir iespēja 

izbaudīt dabas skaistumu un varenumu ik uz soļa. Radās milzīga vēlme šo skaistumu iemūžināt un to, 

par ko jūsmoju es, parādīt arī citiem. Un tapa fotogrāfijas...viena pēc otras...” 

Pasākumā... 

 

 

Izstāde lasītavā 

 

 

Bibliotekāres par zaļu un tīru vidi. Atkritumu šķirošanas laukuma atklāšanā Taurenē. 
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