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Cēsu rajonā darbojas 1 rajona bibliotēka, 2 ciematu, 37 ciemu un 3 bērnu bibliotēkas - kopā 43 Kultūras ministrijai pakļautās bibliotēkas. Bez 
tam vēl rajonā darbojas 4 kolhozu, 7 arodbiedrību un 3 pārējo iestāžu bibliotēkas.
Lasītāju skaits rajona bibliotēkā - 3777.
Lai lasītāju tuvinātu grāmatai, tiek organizētas pārvietojamās bibliotēkas. Cēsu pansionātā jau 17 gadus pārvietojamo bibliotēku vada 
pensionāre b. Žurņēviča. Šajā bibliotēkā tiek organizēti arī grāmatu lasījumi pēc rajona bibliotēkas ieteiktā plāna. Lielākā pārvietojamā 
bibliotēka ir ARR Autoremontu rūpnīca) -163 lasītāji. Šeit grāmatas 1 reizi nedēļā izsniedz bibliotēkas darbiniece b. Leimane. Rūpnīcas 
vadība daudz paīdz bibliotēkas darbībai. Lielu palīdzību sniedz rūpnīcas vecais pensionārs un rajona bibliotēkas aktīvists b. Sergējevs. Labi 
strādā arī Baltijas MIS (Baltijas mašīnu izmēģināšanas stacija) pārvietojamā bibliotēka, kuru vada bibliotēkas aktīviste b. Vimba. Šajā 
bibliotēkā katru ceturksni tiek apmainītas grāmatas. Kopumā rajona bibliotēkai ir 26 pārvietojamās bibliotēkas ar 659 lasītājiem.
Ik pa diviem mēnešiem rajonā tiek organizēti 2 dienu semināri ciemu bibliotekāriem. Bibliotēku sekcijas nodarbības vada pēc mācību 
programmas, kas domāta kultūras un izglītības darbinieku semināriem.

Šis gads ir bagāts ar daudz svarīgiem notikumiem, kas atspoguļojas arī bibliotekārajā darbā - V. I. Ļeņina 100. dzimšanas diena, 
Vissavienības bibliotēku skates noslēgums, maijā aizrit 25 gadi, kopš beidzies Lielais Tēvijas karš, Padomju Latvijas 30 gadu atzīmēšana, 
Fr. Engelsa 150. dzimšanas dienas atcere.
Bibliotēka noorganizējusi 24 pārvietojamās bibliotēkas, lielākā no tām ARR -154 lasītāji. Labi strādā arī bibliotēkas pilsētas pansionātā un 
Baltijas MIS. Daudz grāmatas izsniegtas arī Kara komisariāta pārvietojamajā bibliotēkā, kas darbojas jauniesaucamo komisiju laikā.
Citējot gada atskaiti: Jāatzīmē, ka 1970. gadā veiktais darbs varēja būt labāks, bet visu gadu bibliotēkā regulāri strādāja tikai 3 darbinieki. 
Pārējie vairākus mēnešus slimoja un viena darbiniece atrodas dekrēta atvaļinājumā uz 1 gadu, bez tam 1 darbiniece mācās Kultūras un 
izglītības darbinieku tehnikumā neklātienes nodaļā un brauc uz sesijām. Patlaban jau 4. mēnesi slimo metodiskā darba vadītāja, 
tā kā jāveic arī šis darbs."
Patērētāju biedrību savienības bibliotēka likvidēta un derīgās grāmatas nodotas Cēsu rajona bibliotēkai.

Alus ražošanas apvienības „Cēsu alus" bibliotēkas fonds nodots Cēsu rajona bibliotēkai.

No šī gada bibliotēkā tiek veidota fonotēka, kur lasītājiem pieejamas skaņu plates, vēlāk magnetofona lentes un 
audiokasetes ar latviešu, krievu un ārzemju komponistu skaņdarbiem, tautas mūziku, teātra izrāžu un dzejas lasījumu 
ierakstiem. Šajā gadā fonotēkas fonds - 263 skaņu plates.
Šajā gadā bibliotēka savās atskaitēs sāk akcentēt arī novadpētniecības darbu - par kartotēkām, organizētajām 
izstādēm un pieejamajiem materiāliem.
Rajona bibliotēkā nomainās 2 darbinieki.

25. janvārī notiek Cēsu rajona kultūras darbinieku seminārs. Rajona bibliotēkas vadītāja L. Mazareviča rezumē faktus par bibliotēku 
sociālistisko saistību izpildi 1972. gadā. No rajona bibliotēkā sociālistiskajā sacensībā 1. vietā izvirzījusies Vecpiebalgas bibliotēka (vadītāja 
Vaida Dzērve), 2. vietā - Liepas ciema bibliotēka (vadītāja Valda Struņķe), 3. vietā - Drustu ciema bibliotēka (vadītāja Velta Pētersone). 
Semināra noslēgumā kultūras darbinieki pieņem sociālistiskās saistības 1973. gadam.
Rajona sadzīves pakalpojumu kombināta bibliotēkas grāmatu fonds nodots Cēsu rajona bibliotēkai.
Bibliotēkā nomainās 2 darbinieki.



Darbojas 22 pārvietojamās bibliotēkas rūpnīcās, iestādēs, karaspēka dalās. Rajona bibliotēka sadarbībā ar Iekšlietu daļu uzsākusi apgādāt 
ar grāmatām sodīto pilsoņu nometni. Lielākās pārvietojamās bibliotēkas arvien vēl ir ARR -110 lasītāji un Baltijas MIS ar 147 lasītājiem. 
Aktīvi tiek izmantots starpbibliotēku abonements (SBA), jo bibliotēkā trūkst grāmatu neklātienes studentiem.
Darbu bibliotēkā apgrūtina kadru maiņa - rajona bibliotēkā nomainījušies 2 darbinieki.
Arvien vēl nav pilnīgi brīva pieeja fondiem šauro telpu dēļ. Brīvā pieeja tiek atļauta propagandistiem, lektoriem, skolotājiem, neklātienes 
studentiem u.c.
Konstatēts fakts, ka Cēsu jaunatne maz interesējas par tehnisko un dabaszinātnisko literatūru, bet galvenokārt (un „tā ir nelaime!" - rakstīts 
atskaitē) grib lasīt tikai fantastiku un piedzīvojumu literatūru.
Pārrunas/disputi ar lasītājiem par izlasītajām grāmatām pamatā notiek darba gaitā, izsniedzot grāmatas abonementā. Lielākus masu 
pasākumus, piemēram, tikšanos ar rakstniekiem, māksliniekiem u.c., organizē Kultūras nams, kur tad piedalās arī bibliotēka.

Šajā gadā sākta aktīva gatavošanās Cēsu rajona bibliotēku centralizācijai.
Cēsu rajona bibliotēkas telpu jautājuma risināšana ir aktuāla kārtējā rajona padomes sesijā septembrī.
Tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Krāslavas rajona centrālo bibliotēku un tās 2 filiālbibliotēkām, un Jēkabpils rajona bibliotēku.
Bibliotēkā nomainās 3 darbinieki.

Gada sākumā turpinās intensīvi priekšdarbi bibliotēku centralizācijai, kuru plānots darbībā ieviest no 1. jūlija. 
Maija mēnesī bibliotēka organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz Dobeles rajona centrālo bibliotēku.
Septembrī bibliotēka organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz Igaunijas PSR Vīlandes rajona centrālo bibliotēku. 
Decembrī kultūras nams pieņem bilancē autobusu GAZ-51 no rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu 
komitejas, bet lieto bibliotēka un muzejs. Kultūras nama šoferi pārceļ par centrālās bibliotēkas bibliotekāru līdz 
1977. gada 1. jūlijam, kad bibliotēkai piešķir šofera amata vienību. Ar šo autobusu gandrīz 10 gadus Cēsu rajona 
centrālā bibliotēka piegādā grāmatas ciemu bibliotēkām.
Rajona bibliotēkā nomainās 4 darbinieki.

Janvārī Grāmatu draugu biedrības rajona nodaļa pīkst. 18.30 rajona bibliotēkas telpās organizē lasītāju tikšanos ar 
laikraksta "Literatūra un Māksla" redakcijas darbiniekiem.
No aprīļa bibliotēka strādā centralizācijas apstākļos - Cēsu rajona bibliotēkas atbildībā nodotas visas rajona ciemu 
bibliotēkas.
No šī gada bibliotēkā ir izveidota Komplektēšanas un apstrādes nodaļa (tagad - Krājuma organizācijas nodaļa), kur 
komplektē un apstrādā grāmatas arī visām filiālēm - ciemu bibliotēkām. Sešos mēnešos, no 31. maija līdz
31. decembrim, nodaļas četras darbinieces apstrādā 21212 grāmatas jeb 757 eksemplārus mēnesī.
Bibliotēkas abonementu un lasītavu iekļauj lasītāju apkalpošanas nodaļā.
14. un 15. septembrī tiek organizēts pieredzes brauciens uz Saldus rajona centrālo un bērnu bibliotēku, ciemu 
bibliotēkām (Blīdene, Kursīši, Ezere), kā arī Kuldīgas rajona centrālo un bērnu bibliotēku.
Darbojas pārvietojamās bibliotēkas un izsniegšanas punkti: ARR, AK-9 (Cēsu Autokombināta Nr.9 kopmītnēs, šis izsniegšanas punkts tika 
atvērts no jauna sakarā ar jauna apdzīvojamā mikrorajona izveidošanos), Karaspēka daļā Nr. 29252, Priekuļu MIS, Dzelzceļa stacijas 
dzīvojamajā korpusā, Cēsu pansionātā, Medicīnas skolā, Profesionāli tehniskajā skolā.
Tiek organizēta arī Latvijas rajonu bibliotēku sociālistiskā sacensība. 1977. gadā Cēsu rajona bibliotēku sociālistiskās sacensības partneri ir 
Valmieras rajona bibliotēkas.
Bibliotēka sāk pastiprināti pievērsties individuālajam darbam ar lasītājiem. Šim darbam izraudzīti tie jaunieši, kuri ir milicijas uzskaitē. 
Abonementa darbinieki seko viņu literatūras izvēlei. Šie jaunieši galvenokārt pieprasa literatūru par psiholoģijas jautājumiem, kā arī viegla 
rakstura lasāmvielu. Bibliotekāri cenšas ieteikt tādas grāmatas, kurās runāts par dzīves jēgu un tikumiskajiem jautājumiem.
Rajona bibliotēkā nomainās 3 darbinieki.



Šajā gadā pilnvērtīgi sāk funkcionēt Cēsu rajona centralizētā bibliotēku sistēma: Cēsu rajona centrālā bibliotēka (Cēsu RCB) un ciemu 
bibliotēkas kā rajona bibliotēkas filiāles. Rajona bibliotēkas direktore ir arī visas sistēmas vadītāja.
1978. gadā bibliotēka nevar pasūtīt visus lasītāju iemīļotos un pieprasītos tehniska satura žurnālus, jo tos pārdod aģentūras "Preses 
apvienība" kioskos.
Rajona bibliotēkā nomainās 4 darbinieki.

20. jūnijā bibliotēkas metodiķe piedalās Valmieras, Valkas, Cēsu un Limbažu rajonu zinātniski tehnisko un speciālo bibliotēku darbinieku 
seminārā un nolasa referātu par zinātniski tehnisko un masu bibliotēku sadarbības formām un metodēm.
Šajā gadā notiek viena pieredzes apmaiņas ekskursija - Centrālās bibliotēkas komplektēšanas un apstrādes nodaļas darbinieki dodas uz 
Limbažu rajona centrālo bibliotēku.

Metodiķe N. Krama pirmo reizi Cēsu rajona bibliotekāriem organizē jaunu pieredzes apmaiņas formu - izbraukuma semināru jeb 
„Atvērto durvju" dienu Jaunpiebalgas zonas bibliotēkās. Tas dod iespēju rajona bibliotekāriem kopā iepazīties ar kolēģu darbu, 
profesionālajiem sasniegumiem vai trūkumiem, iegūstot katrs savam darbam vērtīgu pieredzi un atziņas. Turpmākajos gados rajona 
bibliotēku darbinieku seminārus bieži organizē gan Centrālajā, gan ciemu bibliotēkās.
Šajā gadā tiek sākts bibliotēkas telpu kapitālais remonts. Bibliotēkas rīcībā tagad ir viss ēkas 1. stāvs.

Rajona bibliotēku darbiniekiem tiek organizēts pieredzes brauciens uz Valmieras rajona Vaidavas ciema bibliotēku.

No janvāra līdz maija vidum bibliotēkā notiek kapitālais remonts. Lasītājus apkalpo tikai izsniegšanas punkts.
Sakarā ar telpu pārkārtošanu pēc remonta bibliotēka no 10. maija uz laiku slēgta. Mācību literatūra tiek izsniegta starpbibliotēku 
abonementā, 5. istabā.
Jūnijs līdz augusts - notiek grāmatu fonda inventarizācija.
Ar 1. septembri pēc kapitālā remonta bibliotēka atsāk darbu. Darba laiks no pīkst. 12.00 līdz 19.00.
No šī brīža abonementā ir brīva pieeja grāmatu fondiem, lasītājiem ir pieejamas divas lasītavas - vispārējās literatūras (enciklopēdijas, 
vārdnīcas, citi uzziņu izdevumi, vairāk nekā 120 laikraksti un žurnāli, kas izdoti mūsu valstī un ārzemēs) un mākslas literatūras (ap 2000 
grāmatu par arhitektūru, skulptūru, glezniecību, grafiku, fotogrāfiju, mūziku, teātri). Lasītājiem pieejams arī fonotēkas fonds, kurā ir vairāk 
nekā 2740 skaņu plašu. Fonotēkā apmeklētājiem radīta iespēja skaņu ierakstus noklausīties uz vietas, kā arī izmantot abonementa formu. 
Pēc kapitālā remonta iekārtotas telpas komplektēšanas un apstrādes nodaļai, metodiskajam kabinetam, direktores kabinetam, bibliogrāfa 
un saimniecības daļas vadītājas darba telpas. Atsevišķā telpā var izvietot grāmatu dublētu krājumu.
Šajā gadā bibliotēka saņem apmēram pusi no pasūtīto grāmatu eksemplāru skaita, bērnu grāmatas - tikai desmito daļu. Liela daļa grāmatu 
ir brošētas, tāpēc ātri izirst iesējumi; atsūtīti arī brāķa eksemplāri - grāmatas ar baltām lapām un otrādi iesietiem vākiem.



9. martā rajona bibliotēka sagaida savu 1500. lasītāju - rajona sociālās nodrošināšanas nodaļas inspektoru, rajona pensionāru padomes 
priekšsēdētāja vietnieku, aktīvu filatēlistu un makšķernieku Edgaru Zuiku.
6. jūlijā bibliotēkas apkalpošanas nodaļa sagaida savu 2000. apmeklētāju - Cēsu 1. vidusskolas audzēkni Vinetu Mortuļevu.
10. novembrī pīkst. 17.30 bibliotēkā tikšanās ar novadnieci, dzejnieci Ilgu Bērzu.
22. novembrī tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi bibliotēkas vispārīgās literatūras lasītavā. Grāmatā 
"lr ieslēgts laiks" (1977) autors rakstīja par komjaunatnes organizācijas Cēsu rajona komitejas 
darbiniekiem, par jauniešu dzīves problēmām. Pēc pieciem gadiem autors un grāmatas varoņi tiekas, 
lai stāstītu par savām atziņām tā laika darbā. Grāmatas varoņi - Cēsu 4. pilsētas profesionāli 
tehniskās vidusskolas (4. PPTV) direktora vietnieks audzināšanas darbā Jānis Bērziņš, rajona izpildkomitejas sekretāre Dace Veģere, 
Daila Britāle, padomju saimniecības "Stalbe" Rozulas iecirkņa priekšniece Anita Nolberga, kolhoza "Taurene" priekšsēdētājs Roberts Dilba. 
Visā bibliotēkas darbības laikā saglabājusies atgādinājumu izsūtīšana nekārtīgajiem lasītājiem, lai atgūtu bibliotēkas grāmatas. Šajā gadā 
izsūtīti 1233 atgādinājumi!
Bibliotēkas darbinieces apmeklē mājās 396 cilvēkus - nekārtīgos lasītājus, no kuriem 199 nedzīvo norādītajā adresē. No 
pārējiem apmeklētajiem lasītājiem atgūtas 58 grāmatas.
Lasītāju apkalpošanas darbā tiek ieviesta perfokaršu un reiteru sistēma un izstrādāts lasītāju formulāra kods.
16. un 23. decembrī tiek organizēts viens no lielākajiem masu pasākumiem - bibliotēkas un 4. PPTV kopīgi organizētais 
pasākums „Rekviēms". Pasākuma organizatori par galveno mērķi izvirza audzēkņu uzmanības pievēršanu cīņai par mieru un 
kara varoņu piemiņas saglabāšanu. Pavisam pasākumu noskatās vairāk nekā 400 apmeklētāju.

Kopā ar Cēsu autoremonta rūpnīcas klubu tiek aizsākts disko-lekciju cikls „Mūzika visiem". Pirmais šī cikla pasākums notiek 
26. janvārī fonotēkas lasītavā - pasākuma apmeklētāji klausās b. Zilauša stāstījumu par rokoperas attīstību mūsu zemē, 
kā arī noklausās Alekseja Ribņikova rokoperu „Junona" un „Avos" ierakstu atskaņojumus.
13. un 15. novembrī kopā ar 4. PTV bibliotēkas vadītāju b. Orbidāni tiek organizēts plašs tematiskais sarīkojums 
„Mēs - dabas daļa - tās saprātīgi saimnieki un sargātāji". Sarīkojuma auditorija - otro kursu piecu grupu audzēkņi.
1. decembrī bibliotēkā viesojas Latvijas Valsts Universitātes (LVU) filoloģijas fakultātes bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas 
nodaļas 3. un 4. kursa studenti, katedras vadītāja, LVU docenta b. Timšāna vadībā. Nākamie speciālisti iepazinās ar 
lasītāju apkalpošanu, literatūras propagandu, starpbibliotēku abonementa, pirmrindas pieredzes skolu un 
novadpētniecības darbu, sociālistiskās sacensības organizāciju un citiem bibliotēku darba jautājumiem.
Darbojas 3 pārvietojamās bibliotēkas un 2 izsniegšanas punkti ARR, AK-9, Pārvietojamās bibliotēkas Nr.1 (Mazbērnu novietnē), 
Nr.2 (pansionātā „Gauja"), Nr.3 (Cēsu dzelzceļa stacijas dzīvojamā korpusā) - likvidēts, Nr.4 (Cēsu pilsētas pansionātā).
Pamatojoties uz 1984. gadā pieņemto „Nolikumu par bibliotēku darbu Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā" bibliotēkai ar Cēsu valsts 
notariāta kantora starpniecību izdodas no vienas personas piedzīt likumā noteikto desmitkārtīgo samaksu par neatdotajām grāmatām. 
Tas ir vienīgais gadījums, kad bibliotēka izmantoja likumu grāmatu atgūšanai, jo šis ceļš ir sarežģīts, darbietilpīgs un dārgs.
Lasītava saņem 146 preses izdevumus. Sevišķu popularitāti guvuši žurnāli „Auto-Motor", „Svet Motoru", „Freie Welt", „Modelist-Konstruktor", 
„Tehnika molodjoži", „Radio", „Za ruļom". Daļa žurnālu, piemēram, „Ņeva", „Moskva", „Novij Mir", „Oktjabrj", „Zvezda", „Daugava", 
„Karogs" un izdevumus „lskateļ", „Podvig" tiek izdoti lasītājiem uz māju.
Rajona centralizētās bibliotēku sistēmas kolektīvs republikāniskajā sociālistiskajā sacensībā iegūst 2. vietu.

Sakarā ar uzsākto remontu Bērnu bibliotēkā decembrī rajona centrālās bibliotēkas telpās J. Gagarina ielā 1 atvērts Bērnu bibliotēkas 
grāmatu izsniegšanas punkts. Bērnu bibliotēkas lasītājiem apmainīt grāmatas ir iespējams no pīkst. 11.00 līdz 18.00. 
Padomju Savienības Komunistiskās partijas Centrālās komitejas (PSKP CK) ģenerālsekretāra Mihaila Gorbačova sāktā 
padomju iekārtas liberalizācija šajā gadā izraisa virkni politisku notikumu, kas rada izmaiņas visās dzīves sfērās. No 
slēptuvēm izņem sarkanbaltsarkanos karogus; pa daļām izārdītos - atkal sašuj kopā. No zinātnisko bibliotēku specfondiem 
var izņemt arī grāmatas - ar laiku šīs grāmatas kļuva pieejamas arī lasītājiem rajonu bibliotēkās.
Drīz vien padomju bibliotēkzinātnieki atkal izstrādā jaunu bibliotekārās un bibliogrāfiskās klasifikācijas (BBK) sistēmu un 
bibliotēkām japārklasificē visu grāmatu fondu. Cēsu bibliotēka nesteidzas un pārklasificē tikai mākslas 
literatūras krājumu, kas atrodas atsevišķā telpā, un ko var paveikt diezgan ātri.
Sociālistisko sacensību saistībās 1985. gadam Cēsu rajona centralizētā bibliotēku sistēmas bibliotēkas apņemas, ka katrā 
bibliotēkā iesaistīs par lasītājiem ne mazāk kā 40% mikrorajonu iedzīvotāju; panāks, lai katrs lasītājs apmeklētu bibliotēku vidēji 8 reizes gadā 
un izlasītu ne mazāk kā 22 grāmatas. Sacensība mobilizē darbiniekus, tomēr obligātā prasība statistikas datu pieaugumam deformē 
apmeklētāju un literatūras izsnieguma reālo uzskaiti.
Cēsu bibliotēkā lasa 21% Cēsu pilsētas iedzīvotāju.



Martā laikrakstā „Padomju Druva" publicēti kultūras iestāžu sociālistiskās sacensības rezultāti - Cēsu rajona centrālā bibliotēka atzīta par 
labāko kultūras iestādi masu politiskās audzināšanas darbā.
29. aprīlī pīkst. 17.30 bibliotēka ielūdz vecākus uz derīgo padomu stundu (galda klāšanas 
kultūra, maskas bērnu rotaļām un karnevāliem) Tas ir pirmais pasākums ciklā „Vakara 
sarunas", kas tiek organizēts ar valsts iestāžu darbinieku arodbiedrības rajona komitejas 
atbalstu. Šī cikla pasākumi tiek organizēti turpmākos pāris gadus un ir ne tikai ar literāru 
saturu, bet ietver arī lasītājus interesējošas tēmas un praktiskus padomus - sveču liešana, 
ziedu kompozīciju gatavošana, istabas augu kopšana, skaistumkopšana u.c.
Septembrī notiek pieredzes apmaiņas ekskursijas uz Ogres rajona centrālo, Ķeguma un Lielvārdes bibliotēkām. 
13. decembrī klubs „Sarkanā neļķe" organizē pasākumu veltītu Ed. Veidenbaumam „Šie zemē iesētie vārdi" un 
Veidenbauma prēmijas laureātiem. Pasākuma ietvaros pīkst. 13.00 tikšanās ar bibliotekāriem un literatūras 
skolotājiem rajona centrālajā bibliotēkā.

Maijā notiek tradicionālais noslēguma seminārs, jubilāru sveikšana, kultūrvēsturisku vietu un pasākuma apmeklējums.
12. decembrī pīkst. 17.00 bibliotēkā Grāmatu draugu biedrība aicina grāmatu draugus uz bibliofilu kluba dibināšanas sanāksmi.
Divus mēnešus pēc Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa, 9. decembrī, 16 rajona bibliotekāri izveido Latvijas Tautas frontes (LTF) 
atbalsta grupu, apstiprinot savu darbības programmu.
Tiek nosūtītas 78 ierakstītas vēstules ar atgādinājumu atdot grāmatas. Bibliotēkā ir 350 lasītāji - parādnieki.

20. maijā pīkst. 18.00 bibliotēkā tematisks pasākums „Par mieru caur kultūru". Pasākuma ietvaros tikšanās ar Rēriha biedrības valdes locekli, 
Rēriha mantojuma sekcijas vadītāju Anatoliju Makarovu. Biļešu iepriekšpārdošana rajona bibliotēkā, 5. kabinetā.
No 22. jūnija sakarā ar remontu rajona centrālā ir slēgta. Lasītāju apkalpošanu turpina SBA nodaļa, grāmatas iespējams nodot 5. istabā.
29. jūnijā pīkst. 17.00 bibliotēkā tematisks pasākums „Šambala ugunīgā...". Pasākumā piedalās Rēriha biedrības valdes loceklis Anatolijs 
Makarovs.
12. augustā pīkst. 17.00 bibliotēkā tematisks pasākums „Atlantīda - mīts vai realitāte". Piedalās Rēriha biedrības valdes loceklis Anatolijs 
Makarovs.
2. oktobrī Bibliotēka pēc remonta atsāk darbu. Darba laiks katru dienu no pīkst. 12.00 līdz 19.00, sestdienās no pīkst. 10.00 līdz 17.00. 
Brīvdienas - svētdienas. Bibliotēkas kosmētiskais remonts tika sākts aprīlī un veikts 5 mēnešus solīto 2-3 vietā. Turklāt darbs tika veikts 
pavirši, citējot N. Kramu: „Gaitenī linolejs - kunkuļu kunkuļiem".
Laikrakstā „Padomju Druva" ievietots paziņojums, ka 21. novembrī rajona centrālā bibliotēka ir slēgta - bibliotēka svin
70 gadu jubileju, kas vēlāk atspoguļota arī laikrakstā „Padomju Druva".
Viens no metodiskā darba uzdevumiem, kas izvirzīts šajā gadā - prasīt, lai ciemu un ciematu bibliotēkās apzinātu un 
atspoguļotu novadpētniecības kartotēkās 1941. un 1949. gadā deportētos.
Organizēti 29 masu pasākumi, 16 tematiskie pasākumi, 13 bibliogrāfiskie apskati. Gandrīz visi minētie pasākumi ir ar 
ieejas maksu, tādejādi bibliotēkas kontā ieplūst naudas līdzekļi, ko bibliotēka var izmantot savām vajadzībām.
Skaņuplašu fonds - 3605 eksemplāri, kas pamatā tiek iegādātas Cēsu universālveikalā.

Ar Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) Kultūras ministrijas pavēli ir atļauts pārdot grāmatas un žurnālus no bibliotēkas fonda. 
Arī Cēsu bibliotēka uzsāk „lieko" grāmatu izpārdošanu. Tiek pārdotas grāmatas par zemes apstrādi, lopkopību, celtniecību, dzīvokļa 
remonta un mašīnu remonta un apkopes jautājumiem u.c.
Šajā gadā pie Cēsu RCB darbojas tikai divi bibliopunkti - pilsētas mazbērnu novietnē un pansionātā.
Jaunums lasītāju apkalpošanas organizācijā ir emigrācijā un Latvijā līdz 1940. gadam izdoto grāmatu piekomplektēšana.
Bibliotēka aktīvi turpina sadarbību ar Grāmatu draugu biedrību. Lielu interesi izraisa pasākums „Pirmajā dienā pēc apvērsuma", kurā ar 
lasītājiem tiekas Edgars Liepiņš, Ēriks Hānbergs un Maija Augstkalna.
1990. gadā var atgriezties pie starptautiski pieņemtās Universālās decimālās klasifikācijas (UDK) sistēmas. Priekšā atkal fondu 
pārklasifikācija: no BBK uz UDK, kas bija pirms tam. Cēsu bibliotēka gavilē - gudri darīts, ka iepriekš nav pārcentušies un pēc BBK 
pārklasificēts tikai Mākslas lasītavas fonds!
Cēsu bibliotekāru pieredzi publicē arī Valsts bibliotēkas informatīvajos izdevumos. Piemēram, 1990. gadā rotaprinta tehnikā pavairotā 
ekspresinformācijas izdevumā iepazīstina ar Cēsu bibliotēkas pieredzi vienotā grāmatu fonda izmantošanā.



24. janvārī sieviete brūnā mētelī ar sarkanu bereti no 9. kabineta paņem (nozog!) naudas maku.
Oktobra sākumā laikrakstā „Druva" publicēts, ka Cēsu Centrālā bibliotēka saņēmusi grāmatu dāvinājumu no Adelaides latviešu 
biedrības bibliotēkas Austrālijā. To organizēja bibliotēkas pārzinis novadnieks Kornēlijs Dronis. Aktīvi grāmatu komplektētāji un sūtītāji 
daudzus gadus ir arī Maija un Imants Ikstrumi (Sietla, ASV).
No 20. novembra bibliotēkas darba laiks no pīkst. 11.00 līdz 18.00, sestdienās no pīkst. 10.00 līdz 16.00, brīvdienas - svētdienas. 
Šajā gadā, vispārēju politisko un saimniecisko pārmaiņu laikā Latvijas Republikā, ekonomiskās problēmas skar arī bibliotēku. Budžetā 
aizvien trūkst naudas cēsniekiem nepieciešamās speciālās literatūras iegādei. Bibliotēkas darbinieki paši meklē iespējas piesaistīt naudu 
grāmatu iegādei.
No gada beigām SBA pakalpojums ir maksas pakalpojums - pasta izdevumi jāsedz pašam pasūtītājam.

NOVADPĒTNIECĪBAS FONDS

No 1. janvāra grāmatu lasīšanas termiņš pagarināts no divām nedēļām uz vienu mēnesi.
No jaunā gada Grāmatu draugu biedrības rajona nodaļa mājvietu radusi centrālās bibliotēkas telpās. Biedrības priekšsēdētāja ir Rūta Groša.
Ar 1. februāri par katru nokavēto grāmatas atdošanas dienu ir jāmaksā soda nauda - 50 kapeikas (neatkarīgi no izdevumu skaita).
Arī par visiem paziņojumiem, ko bibliotēka sūta lasītājam, maksā lasītājs.
9. aprīlī pīkst. 17.00 bibliotēkā tikšanās ar Aivaru un Austri Ruņģiem.
Bibliotēkā atsevišķā telpā atrodas novadpētniecības fonds. Tajā pa vienam eksemplāram glabājas grāmatas, 
kas sniedz ziņas par Cēsīm, novadu un novadniekiem, kā arī novada rakstnieku darbu viens eksemplārs. Katrā 
izdevumā ir ielīme „Novadpētniecības fonds".
Lasītavās un abonementu apkalpošanas nodaļā regulāri tiek iekārtotas izstādes.
Novembrī bibliotēka saskaras ar komunālām problēmām - vēl joprojām bibliotēkai nav pieslēgta apkure.
Problēmas cēlonis izrādās Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (DACVĢ), kas nomā telpas ēkas 2. stāvā un atsakās maksāt 
par telpu apkurināšanu.
Ar 1. decembri Cēsu bibliotēkā Raunas ielā 1 tiek atvērts pirmssvētku tirdziņš - Grāmatu draugu biedrība un bibliotēka svētku dāvanā 
piedāvā grāmatas.

Februārī sākas bibliotēkas organizēti 4 mēnešu angļu valodas kursi interesentiem.
Februāra mēnesī Grāmatu draugu biedrība rajona bibliotēkā rīko Ārijas Elksnes dzejas vakaru, uzaicinot Nacionālā teātra aktrisi Elzu Radziņu. 
Namu Raunas ielā 1, kur atrodas bibliotēka, 9. marta pilsētas valdes sēdē pašvaldība atdod kādreizējā īpašnieka mantiniekiem - Uno un 
Kristoforam Derumiem, Ilgai Volosovai, Vijai Briežkalnei - un turpmāk par bibliotēkas atrašanos ēkā īpašniekiem maksā īri.
22. martā bibliotēkas ēku pārtrauc apkurināt, jo neviens nemaksā par ēkas 2. stāva apkurināšanu. Bibliotēkas elektrības vadiem tas ir 
pārbaudījums - no pieslēgto sildītāju skaita „deg" (uzkarst) instalācijas.
Septembrī bibliotekāre Dagnija Korne piedalās „Latvijas Jaunatnes" rīkotajā konkursā „Iepazīsim Dāniju!". Kā godalgu viņa ieguvusi divu 
nedēļu ceļojumu ar jahtu uz Dāniju.
Septembra mēnesī, vienojoties ar ēkas īpašniekiem, bibliotēka atbrīvo daļu telpu 1. stāvā - metodisko kabinetu, bibliogrāfijas un apstrādes 
nodaļu, kā arī direktores kabinetu - un pārceļ tās uz 2. stāvu.
Oktobra beigās Latvijas bibliotekāru biedrība sadarbībā ar Cēsu rajona centrālo bibliotēku Līgatnes „Skaļupēs" rīko Anglijas un Latvijas 
bibliotekāru divu dienu seminārnometni „Tautas bibliotēku pakalpojumu attīstība demokrātiskā sabiedrībā".
2. decembrī bibliotēka saņem dāvinājumu - sūtījumu no Austrālijas. Novadnieks Kārlis Vīlips cēsniekiem nodevis četrus lielus saiņus ar 
svešatnē izdoto literatūru.

13. jūlijā plkst. 17.00 bibliotēkā jauno grāmatu izstāde. Saņemts arī sūtījums no Amerikas (no Linkolnas latviešu evaņģēliski luteriskās 
draudzes un Aivara G. Roņa) - vairāk nekā 300 dažādu izdevumu.
Jūlijā rajona centrālajā bibliotēkā viesojas Austrālijā dzīvojošā rakstniece Aina Vāvere.



Darbinieki



Lūcija Mazareviča (1909-1986) - ilggadēja bibliotēkas vadītāja.
Cēsu bibliotēkā strādājusi no 1946. gada jūlija līdz 1986. gadam. Par vadītāju - no
1946. līdz 1977. gadam.

bibliotekārei, gan kā bibliotēkas vadītājai. Taču viņa aktīvi iesaistījusies arī Cēsu 
sabiedriskajā dzīvē. Cēsu rajona bibliotēka viņas vadībā bija labs palīgs Kultūras nodaļai 
rajona Dziesmu un deju svētku organizēšanā, ilggadējo pilsētas Bērnības svētku 
organizēšanā un citos pasākumos.
1977. gadā bibliotēkas vadības stafeti Lūcija Mazareviča nodeva Lūcijai Suhanovai, 
pati vadīdama grāmatu apstrādes nodaļas darbu līdz 1986. gada vidum.

Marta Gauja (1917-2001) - ilggadēja abonementa vadītāja.
Bibliotēkā strādājusi no 1941. līdz 1979. gadam.

Vilma Šulce (1918-1973)
Darbu Cēsu apriņķa bibliotēkā uzsākusi 1949. gadā, bet 1951. gadā iecelta par Bērnu 
bibliotēkas vadītāju. 1961. gadā darbu Bērnu bibliotēkā pārtraukusi un atsākusi darbu 
rajona bibliotēkā, ko turpinājusi līdz 1971. gadam. Bijusi lasītavas vadītāja.

Ludmila Leimane (1930-2004)
Bibliotēkā strādājusi no 1950. līdz 1994. gadam. Ilgus gadus apkalpojusi lasītājus abonementā, 
paralēli pārzinājusi pārvietojamās bibliotēkas, pieņēmusi pasūtījumus starpbibliotēku 
abonementā.
Bibliotēkas noformētāja Māra Grīnvalde par Ludmilu Leimani rakstījusi: „Lasītāji Ļudu 
dievināja. Bija pat tādi kuriozi, ka to grāmatu, ko sameklēja cits darbinieks, lasītājs uzskatīja 
par nekam nederīgu „ūdensgabalu”, bet, ja nākamajā reizē šo pašu „ūdensgabalu" tam 
pašam lasītājam pasniedza Ļudiņa, viņš „aizlidoja” pārlaimē, ka dabūjis labāko no bibliotēkas 
plauktiem. Viņas autoritāte bija fenomenāla."

Dagmāra Smilkstiņa
Bibliotēkā par metodiķi strādājusi no 1960. līdz 1966. gadam un no 1972. līdz 1974. gadam.

*Plašāku informāciju par iepriekšminētajām darbiniecēm skatīt izstāžu cikla „Cēsu bibliotēkai 100" 2. informatīvās ekspozīcijas
„Cēsu bibliotēka laikposmā no 1944. līdz 1969. gadam" digitālajā versijā bibliotēkas tīmekļvietnē www.biblioteka.cesis.lv

http://www.biblioteka.cesis.lv


Lūcija Suhanova

• Bijusi gan bibliotēkas abonementa vadītāja, gan metodiķe, gan bibliotēkas vadītāja, pirmā speciāliste 
Cēsu rajonā ar augstāko bibliotekāro izglītību, kas iegūta Latvijas Valsts Universitātē. Par rajona bibliotēkas 
vadītāju strādājusi no 1977. līdz 1978. gadam.
• L. Suhanovas bibliotēkas vadīšanas laikā realizētas jaunas idejas ar vēlmi padarīt bibliotēku mūsdienīgāku, 
kā arī viņas vadībā tika veikta Cēsu rajona bibliotēku centralizācija.
• Enerģisko vadītāju ātri pamanīja un izvirzīja par Cēsu rajona kultūras nodaļas vadītāju.

Gunta (Sīviņa) Spulle
Bibliotēkā par bibliotekāri strādājusi no 1970. gada 1. aprīļa. Noformējusi grāmatu 
izstādēm nosaukumus, kārtojusi un rediģējusi katalogu.
Mācījusies Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā.
Darbu turpinājusi Bērnu bibliotēkā no 1973. līdz 1988. gadam, tad atgriezusies rajona 
centrālajā bibliotēkā, kur strādājusi novadpētniecības darbā līdz 2010. gadam.

Zaiga Bondare (1941-2006)
Bibliotēkā strādājusi no 1974. līdz 1996. gadam. Lai arī sirdij tuva bijusi medicīna, darba gadi pagājuši 
bibliotēkā. Bibliotēka un grāmatas Zaigai bijušas tikpat tuvas - viņa centusies izlasīt vai vismaz izskatīt gandrīz 
visas grāmatas, kas ienāca bibliotēkā. Ilgākos darba gadus strādājusi apstrādes un komplektēšanas nodaļā, 
bija tās vadītāja. Daudziem jaunajiem bibliotekāriem šajā nodaļā palīdzējusi apgūt profesionālās iemaņas. 
Vienmēr precīza, nosvērta un atsaucīga.
Vēlāk bibliotēkā īslaicīgi strādājusi arī no 1999. līdz 2001. gadam.

Pārsla Strauta (1937-2018)
No 1974. līdz 1975. gadam strādājusi Cēsu rajona bibliotēkā. Bērnu bibliotēkā strādājusi no 1976. 
līdz 1977. gadam. Turpmākajos gados strādājusi arī Vaives ciema Rāmuļu, Līgatnes pilsētas un 
Drabešu ciema bibliotēkās.



Valdone (Liepiņa) Priedīte*

* Darbinieki, kuri Cēsu Centrālajā bibliotēkā strādā arī šobrīd

Strādājusi no 1975. līdz 1976. gadam bibliotēkas abonementā, tad mainījusi darba vietu, bet 1995. gadā 
atgriezusies bibliotēkā un strādājusi par grāmatvedi. No 2000. gada strādā par lietvedi.

Zaiga (Sirmā, Millere) Eglīte*
Bibliotēkā strādā no 1976. gada. Strādājusi par bibliotekāri, abonementa vadītāju, FION (Fondu izmantošanas 
organizācijas nodaļas) vadītāju. No 1986. gada strādā par metodiskā darba vadītāju.

Svetlana (Volkova) Urvanceva
Bibliotēkas abonementā strādājusi no 1976. līdz 1984. gadam, vēlāk - no 1987. līdz 1993. gadam. Vienmēr 
bijusi atsaucīga gan attieksmē pret kolēģiem, gan lasītājiem. Darbā precīza.

Natālija (Strelkova) Krama*
Bibliotēkas direktore. Bibliotēkā strādā no 1977. gada 26. maija. Bijusi bibliotekāre, vecākā bibliogrāfe, 
metodiskās un bibliogrāfiskās nodaļas vadītāja, strādājusi arī lasītāju apkalpošanas nodaļā - abonementā, 
lasītavā un fonotēkā. No 1988. gada - bibliotēkas direktore.

Gunta (Pogule) Romanovska
Bibliotēkā strādājusi no 1977. līdz 2016. gadam par metodiķi, vecāko bibliogrāfi, lasītāju apkalpošanas 
nodaļas vadītāju un direktores vietnieci sabiedriskajās attiecībās.

Māra (Sīkule, Bērziņa) Grīnvalde*
Absolvējusi Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma Bibliotēku nodaļu. Kā māksliniece - noformētāja 
bibliotēkā strādā no 1977. gada.

Aija Struņķe

Biruta Vītoliņa
Par Bērnu bibliotēkas abonementa vadītāju strādājusi no 1972. gada līdz 1976. gadam. Vēlāk, no 
1979. līdz 1994. gadam, turpinājusi darbu Cēsu rajona centrālajā bibliotēkā. Bijusi apstrādes un 
komplektēšanas nodaļas vecākā redaktore. Darbs ar jaunajām grāmatām turpinājies, līdz Biruta devusies 
pensijā. Kolēģi atceras Birutu kā interesantu stāstnieci, anekdošu zinātāju un lielu dziedātāju.



Vizma Skuja
(1930-2008) 

bibliotēkas vadītāja

• Vizma Skuja dzimusi 1930. gada 5. aprīlī Skujenes pagasta Sērmūkšu "Brīvkalnu" mājās strādnieku Ritas un Ādolfa 
Ķepīsu ģimenē. Mācījusies Sērmūkšu pamatskolā, 1946. gadā iestājusies Cēsu Skolotāju institūtā, ko absolvēja kā 
latviešu valodas un zīmēšanas skolotāja, tad Rīgā Latvijas Valsts Universitātē ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību. 
Strādājusi Cēsu 2. astoņgadīgajā skolā, partijas komitejā Cēsīs un Cēsu rajona bibliotēkā.
• Bibliotēkā strādājusi no 1979. gada līdz aiziešanai pensijā 1988. gadā. V. Skuja pratusi vadīt Cēsu rajona bibliotēkas 
un ciemu bibliotēku darbu koleģiāli, korekti un ģimeniski.
• Kolēģi V. Skuju saukuši par Vadītāju.
• Kopā ar Venerandu Mežvēveri likusi pamatus bibliotēkas Novadpētniecības lasītavai, kas kļuvusi par vienu no 
bagātākajām novadpētniecības krātuvēm Latvijā. Viņas būtisks panākums bija bibliotēkas telpu paplašināšana un 
kapitālais remonts, estētiskas vides radīšana darbiniekiem un apmeklētājiem. V. Skuju kolektīvs cienījis kā vadītāju, 
kura veidojusi demokrātiskas attiecības darbinieku vidū.

Veneranda Mežvēvere
(1925-2004) 

bibliogrāfe, metodiķe

• Bērnu bibliotēkā par metodiķi strādājusi no 1973. gada 1. janvāra.
• 1979. gada 1. novembrī pārcelta no Bērnu bibliotēkas par Cēsu rajona centrālās bibliotēkas vecāko metodiķi 
darbā ar bērniem.
• Kopš 1987. gada strādājusi par bibliogrāfi, līdz devusies pensijā 1994. gada 2. novembrī.
• Ikvienu darbu, ko Veneranda Mežvēvere darījusi, viņa veikusi ar lielu atbildības sajūtu un precizitāti. Kā metodiķe 
viņa bijusi atbildīga par darbu ar bērniem ciemu bibliotēkās, konsultējusi skolu bibliotekārus, bieži palīdzējusi noformēt 
kartotēkas, plauktu daleņus, nekad neatstāja pusdarītus darbus.
• V. Mežvēvere bija tā, kura uzsāka bibliotēkā nopietnu un rūpīgu novadpētniecības darbu. Viņa sakrājusi vērtīgu izziņas 
materiālu apkopojumu par Cēsu novada ievērojamiem ļaudīm. Lielā rūpībā komplektējusi mapes, kas noder katram, 
kurš meklē ziņas par pagātnes notikumiem un par to līdzdalībniekiem. Viljars Tooms, rakstot „Vidusvidzemnieku 
biogrāfisko vārdnīcu", izmantojis V. Mežvēveres savāktos materiālus, sastādot grāmatas personāliju kartotēku.
• Venerandu kolēģi atceras kā ļoti inteliģentu, ar labu humora izjūtu, viņa bijusi prasīga pret sevi un citiem.



Aija (Meldere) Lauberga*
No 1982. gada 2. augusta strādā bibliotēkas abonementā. Pieaugušo apkalpošanas nodaļas 
vadītājas amatā strādā no 1988. gada 1. aprīļa.

Ruta (Siksnāne) Glaudiņa*
Par galveno speciālisti Pieaugušo apkalpošanas nodaļā strādā no 1982. gada. Uz laiku strādājusi arī par 
vecāko bibliogrāfi.

Skaidrīte (Lazdiņa) Daņiļēviča*
Bibliotēkā strādā no 1983. gada. Pēc Rīgas Kultūras uz izglītības darbinieku tehnikuma absolvēšanas 
bibliotekārās darba gaitas uzsākusi Līgatnes pilsētas bibliotēkā, kur strādājusi par bibliotekāri divus mēnešus. 
1983. gadā pārnākusi un Cēsu rajona centrālās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļu par vecāko 
redaktori. Vēlāk - direktores vietniece krājuma organizācijas un automatizācijas darbā.

Ingrida Kokinberga (1960-2012)
Bērnu bibliotēkas abonementā par bibliotekāri strādājusi no 1981. līdz 1985. gadam, turpinājusi darbu rajona 
centrālajā bibliotēkā no 1985. gada līdz 2012. gadam. Bijusi apkopēja un kopētāja.

Ingrīda Brasliņa*
1988. gadā sākusi strādāt bibliotēkā par vecāko bibliogrāfi. No 1998. gada strādā par galveno speciālisti 
Pieaugušo apkalpošanas nodaļā.

Ineta (Gaidlazda, Cakule) Kļaviņa*
1982. gadā strādājusi rajona centrālās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļā, pēc tam, no 
1994. gada, strādā par lasītavas vadītāju.

Eleonora Matuseviča
No 1982. gada marta līdz 1994. gada novembrim bibliotēkā veica direktores vietnieces saimnieciskajā darbā 
pienākumus. Viņai piemitusi liela atbildības sajūta, darbu veikusi perfekti. Kolektīvā atceras viņas humora 
izjūtu un komunikabilitāti.

Inese Gusmane
Strādājusi no 1986. gada septembra līdz 1999. gada aprīlim bibliotēkas lasītavā un abonementā. Vienmēr 
bijusi atsaucīga, smaidīga, labi pārzinājusi „savu saimniecību" un aktīvi piedalījusies dažādos pasākumos.

Dagnija Korne
Bibliotēkā strādājusi no 1987. gada februāra līdz 2005. gada jūlijam, bet pirms tam, no 1979. gada, strādājusi 
gan Lielstraupes, gan Drabešu bibliotēkās. Ikdienā Dagnija strādājusi bibliotēkas komplektēšanas un apstrādes 
nodaļā, bet izmantojusi katru iespēju doties ceļojumos, piedalīties konkursos. Centusies praksē izmantot savas 
vācu valodas zināšanas.
2002. gadā bijusi praksē Šveices bibliotēkās, viena no pirmajām bibliotēkas darbiniecēm, kura iesaistījusies 
starptautiskos projektos.

* Darbinieki, kuri Cēsu Centrālajā bibliotēkā strādā arī šobrīd



Antonija (Bērziņa) Marcinkeviča
Rūpējusies par tīrību bibliotēkā no 1977. līdz 1990. gadam un veica to izcili. Antoniju kolektīvā atceras kā
runātīgu, bet ļoti strādīgu. Viņa vienmēr piedalījusies talkās kolhozā, bijusi liela ogotāja un sēņotāja,
kā arī laba kulināre.

Mārīte Salnāja
Bibliotēkā strādājusi no 1979. gada janvāra līdz 1982. gada augustam, tolaik bijusi atbildīga par skaņuplašu
kataloga veidošanu fonotēkā, kas bijis sarežģīts un atbildīgs darbs un prasījis lielu precizitāti. Bibliotekāres
darba gaitas turpinājusi pansionāta „Cīrulīši" bibliotēkā.

Rajona bibliotēkā strādājušas ari (iekavās norādīti Bibliotēkā pēckara gados galvenokārt strādāja
nostrādātie gadi bibliotēkā): sievietes, tomēr ir amati, kuros strādājuši tikai vīrieši:

Gunta Bērziņa (1971-1972), (1990-1999) - bibliotekāre Kārlis Bērziņš (1977-1980) - šoferis
Ināra Kacere (1980-1989) - bibliotekāre Jānis Deičmanis (1980-1981) - šoferis
Guna (Puplaka) Sproģe (1981-1989) - bibliotekāre Pēteris Bruža (1981-1987) - šoferis
Vita (Kovalāne) Zvaigzne (1986-2005) - redaktore Jānis Ošiņš (1982-1991) - galdnieks
apstrādes un komplektēšanas nodaļā Uldis Gavars (1987-1994) - šoferis
Inguna (Vilka) Zāģere (1987-1994), (2003-2007) - Andis Ošiņš (1991-1993) - galdnieks
redaktore apstrādes un komplektēšanas nodaļā Valdis Eglītis (1991-1999) - šoferis
Laimdota Dambīte (1993-2006) - garderobiste Voldemārs Pučurs (1994-1997) - galdnieks

Darbinieki, kuri bibliotēkā šajā laika posmā strādājuši neilgu laiku:

Alfonija Smiltēna (1969-?) Līga Grundmane (1978-1979)
Anna Garanča (1969-1971) Ieva Klētniece (1979. g. janvāris-decembris)
Zoja Partasova (1971-1972) Inta Astašenkova (1979-1981)
Aiva Asare (1972-1974) Lauma Leimane (1979-1981)
Ausma Viļķina (1973. g. janvāris-septembris) Ira Bogdanova (1978-1980)
Ilze Junga (1973-1974) Agnese Briede (1979-1980)
Patricija Šverste (1973-1976) Genovefa Čače (1979-1982)
Diāna Pukne 1974) Gunta Āmane (1980-1981)
Maija Zeltiņa (1974-1975) Daina (Runce) Bērziņa (1981-?)
Ruta Bērziņa | 1975. g. septembris-oktobris) Sarma Pūriņa (1982-1984)
Velta Dance (1976. g. augusts-oktobris) Malda (Škarste) Gavariņa (1981-1982)
Gunta Kļaviņa (1976-1977) Anita Daija (1985-1986)
Maija Ulme (1976-1978) Ineta (Jansone) Rubene (1985)
Zigrīda Kalniņa (1977) Anta Škapare (1985-1988)
Aija Sedvalde (1977-1978) Dace Rutka (1987-1988)
Aija Bernāte (1977. g. augusts-oktobris) Baiba Spalviņa (1988-1989)
Ņina Mihejeva (1977-1978) Galina Čuriško (1989-1991)
Jevgenija Kaluckaja (1978. g. aprīlis-maijs) Ginta (Kaņepe) Amantova (1990-1994)
Tatjana Kučina (1978-1979) Tālis Jaunzems (1982-1983)
Elga Čače (1978-1981)



Dažādi



Bibliotēkas ēka Gagarina ielā 1 
(tagad Raunas iela) 1981. gada februārī 1985. gadā

Ēkas tornīša pārbūve 
1981. gada septembrī

80-to gadu beigās līdzās bibliotēkai 
darbojas Cēsu ceļu bufešu uzņēmuma 
kiosks un ir ierīkota autobusa pietura

Bibliotēka 80-tajos gados Skats uz bibliotēku un tai blakus esošo 
ēku no Kazatinas (tagad Raiņa) ielas

2019. gadā



Rajona bibliotēkas darbinieces
70-to gadu sākumā

Bibliotekāres L. Leimane, L. Suhanova, P. Šverste 
un Z. Bondare lapu grābšanas talkā Cēsu muzeja 

dārzā ap 1975. gadu

Cēsu rajona centralizētās bibliotēku sistēmas 
(CRCBS) darbinieku kolektīvs 1981. gada maijā 

Bibliotēkas metodiskā un bibliogrāfiskā darba 
nodaļas vadītāja N. Krama un 

metodiķe V. Mežvēvere ap 1981. gadu

Bibliotekāres A. Lauberga un S. Pūriņa pie 
transportiera kartupeļu novākšanas talkā 

šefības kolhozā "Zelta druva" ap 1982. gadu
CRCBS darbinieku kolektīvs

1983. gada septembrī

Cēsu rajona centrālās bibliotēkas 
darbinieces 1989. gadā

Komplektēšanas un apstrādes nodaļas 
darbinieces S. Daņiļēviča, B. Vītoliņa, D. Korne un 

nodaļas vadītāja Z. Bondare 1989. gadā



Cēsu rajona bibliotēka 70 gadu ritumā

1989. gada 21. novembrī tiek 
svinēta bibliotēkas 70 gadu jubileja

Par godu 70-gadei iespiests 
buklets par bibliotēkas vēsturi

M SĒRIJA STEIDZOŠA CĒSIS RAUNAS IELA 1 CĒSU RAJONA BIBLIOTĒKAS 

KOLEKTĪVAM

3IBLI0TFKU KOLEKTORA KOLEKTĪVS SVEIC JŪS LIELAJĀ JUBILEJĀ 

VĒLAM IZTURĪBU UN VEIKSMI CEĻĀ UZ NEATKARĪGU TEVZEMI VEIDOJOT 

TAI CIENĪGU UN TIKUMISKU JAUNO PAAUDZI

Daļa jubilejā saņemto apsveikumu
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Saņemta pat steidzama apsveikuma 
telegramma no Bibliotēku kolektora darbiniekiem
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Bibliotēkas darbinieki un viesi Labu vārdu nekad nav par daudz, īpaši, 
ja tie saņemti no pilsētas varas pārstāvjiem

NOVEMBRA 
MIERVALDIS BIRZE DIENASGRĀMATA

21. novembris. Cēsu bibliotēkai 70 dzimšanas diena 
Ieeju šai bibliotēkā kā tīrības, spodrības košā salā 
Tā arī jābūt vietā, kur apkārt plauktos dzīvesstāstu 
tūkstoši, zinību tāles. Bibliotēka taču ir vieta, kur 
agrāk tūkstoši pirmo reizi dzīvē apjautuši grūti de
finējamo jēdzienu — kultūra. 1949. gadā ieradies Cēsīs, 

pamanīju, ka omulīgais kolēģis dakteris Brutāns. 
pliko galvu glaudīdams, bufetē pēc darba ieņem savu 
zāļu mēriņu, bet nezināju, ka no bibliotēkas dibināša
nas 1919. gadā līdz pat 1951.. 32 gadus. Cēsu biblio
tēku bez atlīdzības vadījis dakteris Brutāns. Ar cieņu 
saglabājams novada kultūras darbinieku galerijā.

Bibliotēkas darbinieki savulaik biia |oti smalkjūtīgi. 
1956. gadā, tūrisma ēras rītausmā, gatavoios ceļot 
uz Rumāniju. Paņēmu grāmatu par Rumāniju, par 
ko no medicīnas fakultātes zināju tikai to. ka tur 
karu starplaikā sifiliss bijis īpaši izplatīts. Tikai pēc 
desmit gadiem kāda jaukā dienā saņēmu no bibliotē
kas laipnu uzaicinājumu grāmatu atdot — uzskaite 
bija nevainojamā kārtībā.

Sveicēju pulkā arī ārsts un 
rakstnieks Miervaldis Birze



Vispārīgās literatūras lasītava 80-tajos gados Izstāžu saraksti

Plaukta izstāde abonementā 80-tajos gados Stenda izstāde Mākslas literatūras 
lasītavā 80-to gadu beigās

J. ZĀLĪTIS

MĪLESTĪBAS 
VĀRDĀ

Grāmata, kas pirmo reizi izdota 1981. gadā 99 tūkstošos eksemplāru, pēc gada atzīta 
par skandalozu un sabiedrības tikumībai kaitīgu, kā rezultātā izņemta no grāmatu tirdzniecības 

vietām un bibliotēku krājumiem

Cēsu bibliotēkā visvairāk pieprasītās 
grāmatas 80-to gadu beigās Daži šī laika posma preses izdevumi
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Cēsu bibliotēkas zīmogi un to nospiedumi Centralizācijas rezultātā pagastu bibliotēkas 
kļuva par rajona bibliotēkas filiālēm

Cēsu rajona bibliotēka

Jautājumi, kuru atbildes jāzina jaunajiem 
bibliotekāriem, uzsākot darba gaitas

LATVIJAS PSR 
BRĪVPRĀTĪGĀS GRĀMATU DRAUGU BlEORlBAS

Zazz zyzvz«- <’r/prrsM*rcff"

Dažreiz cīņa ar lasītājiem - parādniekiem 
kļūst īpaši sīva

VALDES PREZIDIJS
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Bibliotēkas sadarbības partneru - Grāmatu 
draugu biedrības Cēsu rajona 
organizācijas - apbalvojums

Bibliotēku zinību studentu pateicības 
ieraksti Cēsu bibliotēkas viesu grāmatā

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas kultūras 
ministrijas Goda raksts par sasniegumiem Vissavienības 

lasītāju konferences „Mēs - jaunie strādnieki” norisē



Bibliotēkas krājums Izsniegto eksemplāru skaits

Apmeklējumu skaitsReģistrēto lasītāju skaits

70000

‘Diagrammas veidotas pēc pieejamās informācijas



Bērnu bibliotēka



Šā gada pirmajos 10 mēnešos Bērnu bibliotēkas grāmatu izsniegums, neskaitot pārvietojamās bibliotēkas, pārsniedzis
48 tūkstošus. Rajona bērnu bibliotēkas fondā gada beigās ir 30350 grāmatu eksemplāru.

28. janvārī rajona bērnu bibliotēka organizē pēcpusdienu 7.-9. klases skolniecēm. Pasākuma mērķis - meitenēm dot padomu 
par piemērotu matu sakārtojumu un tērpa izvēli dažādiem gadījumiem. Friziere I. Mazule stāsta, kā kopt un kārtot matus. 
Skolotāja A. Krasta un M. Šīmane stāsta un praktiski rāda, ko meitenes pašas var veikt sava tērpa pārveidošanā. 
Bērnu bibliotēkas lasītavā iekārtota grāmatu izstāde „Cilvēkā visam jābūt skaistam".
Janvārī Bērnu bibliotēkā turpinās un mēneša beigās tiek noslēgts konkurss par krievu autoru darbiem. Konkursa uzvarētāji:
1. vieta - 2. astoņgadīgās skolas 5. klases skolniekam Jānim Platacim; 2. vieta - Cēsu 1. vidusskolas 4. klases skolniecei 
Natālijai Mazovskai; 3. vieta - Cēsu 1. vidusskolas 3. klases skolniekam Guntim Berelim. Labas zināšanas konkursā parāda arī 
Solveiga Mārtinsone, Māris Kupcis un Andris Laiva.

Septembrī no bērnu bibliotēkas vienlaicīgi aiziet gan vadītāja Dzidra Baikova, gan 2 darbinieces. Notiek inventarizācija, kas 
ilgst apmēram 2 mēnešus. Bibliotēku pārņem jauna vadītāja Inese Majore.
Bibliotēku nepieciešams "nokomplektēt ar jauniem kadriem". Arī pēc tam bibliotēka nevar kādu laiku pilnvērtīgi strādāt, jo 
ir jāšķiro un jāsakārto grāmatu fonds, jāizslēdz iztrūkstošās un saplēstās grāmatas. Viss šis darbs tiek veikts Bērnu 
bibliotēkas lasītavā, un tā nedarbojas no 1. septembra līdz 5. decembrim.

No 22. līdz 24. oktobrim V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Zinātniski metodiskā un bibliogrāfijas darba nodaļas Bērnu 
bibliotēku sektora vadītāja I. Novika un galvenā bibliotekāre Ē. Vegnere veic pārbaudi Bērnu bibliotēkā.
Konstatētie fakti:

• bibliotēkā strādā 5 darbinieki. Gandrīz viss kolektīvs šajā bibliotēkā strādā ļoti neilgu laiku. Iepriekšējā pārbaudē 
konstatētie trūkumi nav novērsti, tādēļ liels darbs jāiegulda jaunajam kolektīvam;

• nepietiekami aktīva ir literatūras propaganda un lasīšanas vadība;
• sliktā stāvoklī ir bibliotēkas fonds, kurā ir ļoti daudz bērnu bibliotēkas profilam neatbilstošu grāmatu;
• konstatētie trūkumi apspriesti bibliotēkas darbinieku ražošanas sanāksmē, vienojoties par pasākumiem to novēršanai. 

Izstrādāti ieteikumi darba uzlabošanai.

Tiek rīkots tematisks pasākums „Vārds komjaunatne lepni skan". Notiek tikšanās ar 
Latvijas Ļeņina Komunistiskās Jaunatnes Savienības (LĻKJS) 20. kongresa 
delegāti Astrīdu Veikšu.



Gada sākumā (aprīlī/maijā) sakarā ar Lielās uzvaras 30. gadadienu Bērnu bibliotēka organizē zīmēšanas konkursu 
„Mūsu Dzimtenes aizstāvji Lielajā Tēvijas karā". 1. vietu jaunākajā grupā iegūst 2. bērnudārza audzēknis, sešgadnieks 
Ritums Ivanovs.
Laikraksta "Padomju Druva" 24. jūlija numurā publicēts V. Anaparta raksts, kurā norādīts, ka Cēsu rajona bērnu bibliotēkai 
nav izkārtnes pie ēkas, kā arī tās telpas ir "noilgojušās” pēc remonta.

Martā notiek konkurss, veltīts Zila Verna 150. jubilejai. Konkursa dalībnieku uzdevums - 
atšifrēt, kā autora iztēle guvusi piepildījumu mūsdienās. Ar lielu punktu pārsvaru starp 
skolu komandām uzvar Cēsu 2. astoņgadīgās skolas komanda.

Bibliotēkas lasītājs Ritums Ivanovs piedalās Polijas Tautas republikas Zešovas vojevodistes 
publiskās bibliotēkas starptautiskajā bērnu grāmatu ilustrāciju konkursā - R. Ivanovs ilustrē 
Z. Ērgles grāmatu "Tas sākās puķu mājā". Viņš saņem diplomu par labāko grāmatu ilustrāciju.
Bērnu bibliotēkā decembrī tiek nodibināts klubs "Saulstariņš", kurā iesaistās 5.-8. klašu skolēni. 
Par biedru kandidātiem pieņem 4. klases skolēnus. Katram kluba biedram jāpaplašina savas 
zināšanas, lasot grāmatas par bērnu dzīvi visā pasaulē, jāiegūst draugs brālīgajās republikās, 
jāsarakstās ar viņu.

KLUBS

"SAULSTARIŅŠ"

16. novembrī rajona Bērnu bibliotēka kopā ar Grāmatu draugu biedrību organizē literāro pēcpusdienu 
un tikšanos ar rakstnieci, mūsu novadnieci Viju Upmali.
Bērnu bibliotēka gūst teicamus panākumus Cēsu rajona centrālēs bibliotēkas rīkotajā konkursā 
"Labākā bibliotēka novadpētniecības darbā".

23. februārī Cēsīs Kultūras darbinieku dienē tiek parakstīts sociālistiskās sacensības līgums starp 
Cēsu rajona bērnu bibliotēku un Valmieras rajona bērnu bibliotēku.

Decembrī tiek sākti remontdarbi Bērnu bibliotēkā. Rajona centrālĀs bibliotēkas telpās J. Gagarina ielā 1 
atvērts rajona bērnu bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punkts. Bērnu bibliotēkas lasītājiem apmainīt 
grāmatas ir iespējams no plkst. 11.00 līdz 18.00.
Šajā gadā Bērnu bibliotēkā tiek dibināts jauno grāmatu draugu klubs "Sprīdītis" - kluba dalībnieki 
darbojas bibliotēkā - kārto plauktus, labo saplēstās grāmatas, apkalpo lasītājus un palīdz citos darbos. 
Klubs pulcē 4.-8. klašu skolēnus.
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14. aprīlī Bērnu bibliotēka atsāk darbu pēc remonta. Darba laiks no pīkst. 11.00 līdz 18.00, 
brīvdienas- svētdienas.
Cēsu bērnu bibliotēkā vairākus gadus darbojas lasītāju grupa "Karlsonēni", kas paredzēta jaunāko 
klašu skolēniem.
Bērnu bibliotēka sadarbībā ar kinodirekciju un Grāmatu draugu biedrību organizē literāros kinolektorijus, 
lai bērnus tuvinātu grāmatu pasaulei, iemācītu viņus analizēt literāros un kinodarbus.
Gada beigās sadarbībā ar rajona kinodirekciju izveidots pasaku klubs "Īkstīte”.

12. novembrī Valsts bibliotēkas metodiķes Silvija Tretjakova un Sarmīte Gaisa raksta: "Iepazīstoties ar Cēsu rajona bērnu 
bibliotēkas darbu, konstatējām, ka bibliotēkā iedibinātas labas tradīcijas ar interešu grupām, normāla sadarbība ar 
skolām, un laba - ar Grāmatu draugu biedrību, bibliotēkas fonds atbilst pamatlasītāju profilam."

Visu aprīli Bērnu bibliotēkā skatāma Balvu rajona Tilzas ciema skolotāja Jura Cibuļa savāktā 
Ābeču kolekcija. Izstādes apmeklējuma maksa 20 kapeikas.
Ar šo gadu bērnu bibliotēkā nodarbības notiek arī krievu valodā. Pasaku "Brīnumzeme” aicina
2. vidusskolas un 3. astoņgadīgās skolas 3. klašu bērnus.

No 1. līdz 30. aprīlim Cēsu Bērnu bibliotēkā skatāma izstāde "20.-30. gados Latvijā izdotās bērnu grāmatas".
Izstādē izvietotas 300 grāmatas no Valsts bibliotēkas krājumiem. Ieejas maksa 20 kapeikas. Izstādi apmeklējuši 1425 lasītāji.

Janvārī Bērnu bibliotēkā tiek izveidots fantastikas un detektīvu literatūras apmaiņas punkts, ko veido šī žanra cienītāju 
personiskās grāmatas.
Aprīlī Bērnu bibliotēkā iekārtota novadnieka, ASV dzīvojošā rakstnieka Jāņa Širmaņa darbu izstāde. Tajā skatāmas grāmatas 
un publicējumi žurnālos "Mazputniņš". Bibliotēkas darbinieces sagatavojušas stāstījumu par J. Širmani.

Jūlijā Bērnu bibliotēkā iekārtota izdevumu izstāde "Donalds Daks un Volts Disnejs". Tā veltīta multiplikācijas filmu varoņa - 
pīlēna Daka 60 gadu jubilejai.



Inese Majore

• Bērnu bibliotēkas vadītāja no 1972. gada 1. oktobra.
• Dzimusi 1951. gada 10. decembrī Cēsīs.
• 1970. gadā pabeigusi Cēsu 1. vidusskolu. Paklausot skolotājas Intas Vīksnas ieteikumam, iestājusies Rīgas 
Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā, lai kļūtu par bibliotekāri. Pēc tam atgriezusies Cēsīs un 1972. gada 
1. augustā Bērnu bibliotēkā sākusi strādāt kā metodiķe. Vēlāk tā paša gada oktobrī uzņēmusies Bērnu 
bibliotēkas vadītājas amatu. Kopā ar kolēģēm Venerandu Mežvēveri, Broņislavu Bisenieci, Birutu Vītoliņu un 
citām pārkārtojusi Bērnu bibliotēkas fondu pēc jaunās klasifikācijas, pamatojoties uz pēdējo gadu 
svarīgākajiem notikumiem un zinātnes tehnikas sasniegumiem tanī laikā.
• 1996. gadā iegūta 1. vieta valsts mēroga konkursā "Labākais bibliotēkas pasākums par H. K. Andersenu" un 
balva - Dānijas Kultūras institūta dotā iespēja piedalīties pasaku karalim Andersenam 
veltītajā konferencē Dānijā.
• 2001. gadā saņemts Kultūras ministrijas atzinības raksts par ilggadēju un nevainojami vadītu Bērnu 
bibliotēkas darbu un Cēsu pilsētas domes Pateicība par literatūras popularizēšanu un ieguldījumu bērnu un 
jauniešu intelektuālajā audzināšanā.
• 2003. gadā saņemta Cēsu pilsētas domes Atzinība par kvalitatīvu un radošu darbu ar bērniem 
un jauniešiem.
• 2003. gadā Cēsu Centrālajai bibliotēkai juridiski pievienoja Cēsu pilsētas bērnu bibliotēku, kas kļuva par 
Cēsu Centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu. Līdz ar to I. Majore kļuva par nodaļas vadītāju, pēc 
tam līdz 2017. gada 31. decembrim - par Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāju. Šobrīd nodaļā strādā par 
galveno speciālisti.
• I. Majore aktīvi papildinājusi profesionālās zināšanas un iemaņas konferencēs, semināros un kursos, pēc 
viņas iniciatīvas daudzus gadus rīkotas Vidzemes bērnu un skolu bibliotēku darbinieku konferences. Par šo 
darbu 2016. gadā saņēmusi arī Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas dibināto Voldemāra Caunes balvu.
• Aktīvi sadarbojusies ar Lietuvas Baltskandināvu akadēmiju.
• Brīvajā laikā darbojas Cēsu Tautas teātrī un ceļo.
• Par Inesi teikts: „Ar Inesi ir patīkami kopā strādāt, jo viņa ir profesionāle savā darbā, sirsnīga un atsaucīga 
komunikācijā. Pateicoties Ineses prasmei vadīt, bērnu literatūras nodaļā ir stabils, draudzīgs un radošs 
darbinieku kolektīvs."

Dzidra Baikova (1928-1993)
Strādājusi Cēsu rajona bibliotēkā no 1959. līdz 1961. gadam, pēc tam bijusi Cēsu rajona bērnu 
bibliotēkas vadītāja no 1961. līdz 1972. gadam.
Rasma (Reķe) Krūzmane
1950. gadā darbu uzsākusi Cēsu rajona bibliotēkā, vēlāk darbu turpinājusi Bērnu bibliotēkā, kur par 
lasītavas vadītāju strādājusi no 1962. līdz 1972. gadam.
1967. gadā beigusi bērnu bibliotekāru kursus.
Velta Jurgena
Bērnu bibliotēkā strādājusi no 1956. līdz 1972. gadam. Bijusi abonementa vadītāja.

*Plašāku informāciju par darbiniecēm Dzidru Baikovu un Rasmu (Reķi) Krūzmani skatīt izstāžu cikla „Cēsu bibliotēkai 100" 2. informatīvās 
ekspozīcijas „Cēsu bibliotēka laikposmā no 1944. līdz 1969. gadam" digitālajā versijā bibliotēkas tīmekļvietnē www.biblioteka.cesis.lv

http://www.biblioteka.cesis.lv


Ausma Lagzdiņa
Bērnu bibliotēkā strādājusi par apkopēju no 1966. līdz 1993. gadam.

Gunta (Sīviņa) Spulle*

*Par Bērnu bibliotēkas darbinieču Guntas Spulles un Venerandas Mežvēveres darbu Cēsu rajona centrālajā bibliotēkā 
laikā līdz 1994. gadam informācija skatāma šīs informatīvās ekspozīcijas sadaļā ,darbinieki"

Cēsu rajona bibliotēkā strādājusi no 1970. līdz 1973. gadam, pēc tam darbu turpinājusi Bērnu bibliotēkā 
no 1973. līdz 1988. gadam. Bijusi vecākā bibliotekāre.
Izveidojusi bērnu interešu pulciņu - klubu „Saulstariņš”. Tajā pulcējušies bērni, kuriem patika ceļot. Gunta 
iekārtojusi arī novadpētniecības stūrīti Bērnu bibliotēkas lasītavā.
1988. gadā atgriezusies Cēsu rajona Centrālajā bibliotēkā, kur darbu turpināja līdz 2010. gadam.
Broņislava Biseniece
Bērnu bibliotēkā par bibliotekāri strādājusi no 1970. līdz 1974. gadam.
Biruta Vītoliņa
Bērnu bibliotēkas abonementā par bibliotekāri un abonementa vadītāju strādājusi no 1972. līdz 1976. gadam. 
Vēlāk turpinājusi darbu Cēsu rajona centrālajā bibliotēkā apstrādes un kataloģizācijas nodaļā 
no 1979. līdz 1994. gadam.
Veneranda Mežvēvere*  (1925-2004)
No 1973. gada 1. janvāra strādājusi Bērnu bibliotēkā par metodiķi, vēlāk, no 1979. līdz 1994. gadam, 
turpinājusi darbu Cēsu rajona centrālajā bibliotēkā, kur bijusi metodiķe darbā ar bērniem.

Brigita (Grauča) Stradze
Par bibliotekāri strādājusi Bērnu bibliotēkā (vēlāk Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu 
apkalpošanas nodaļā) no 1974. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 15. jūnijam.
Mācījusies Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā un 1977. gadā pabeigusi pilnu 
kursu bibliotēku darba specialitātē.
1978. gada februārī atzīta par republikas labāko jauno bibliotekāri 1977. gadā bērnu 
bibliotēku grupē un apbalvota ar Latvijas ĻKJS CK diplomu un nozīmi „Labākais grāmatu 
propagandists".
Daudzus gadus interešu grupā "Sprīdītis" pulcējusi bērnus, kuriem paticis darbs bibliotēkā. 
Veidojusi arī lasītavas datubāzi. Darbus veikusi ar rūpību un īpašu mīļumu. Īpaši labi padevies 
darbs ar mazākajiem bibliotēkas apmeklētajiem.



Pārsla Strauta (1937-2018)
Uz Cēsīm pārnākusi no Saldus rajona. No 1974. līdz 1975. gadam strādājusi Cēsu rajona bibliotēkā. Bērnu 
bibliotēkā strādājusi no 1976. līdz 1977. gadam. Bijusi ar lielu darba sparu un atbildības sajūtu, tomēr 
pieradusi strādāt viena nelielā bibliotēkā, tāpēc vēlāk pārgājusi strādāt Drabešu ciema bibliotēkā.

Aija Struņķe
Bērnu bibliotēkas abonementā sākusi strādāt uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas 
1977. gadā. 1987. gadā sākusi strādāt Cēsu rajona centrālajā bibliotēkā, kur darbu 
turpinājusi līdz 2009. gadam.

Ingrīda (Buša) Kokinberga (1960-2012)
Bērnu bibliotēkā strādājusi no 1981. līdz 1985. gadam, turpinājusi darbu Cēsu rajona centrālajā bibliotēkā 
no 1985. gada līdz 2012. gadam.

Vita Tetere (Olengoviča)
Strādājusi Bērnu bibliotēkā pēc vidusskolas absolvēšanas no 1982. līdz 1983. gadam. Tad 
iestājusies Latvijas Valsts Universitātē, izvēloties bibliotekāra - bibliogrāfa specialitāti. Pēc 
augstskolas absolvēšanas strādājusi Priekuļu Lauksaimniecības tehnikuma bibliotēkā, vēlāk, 
1989. gadā, atgriezusies Bērnu bibliotēkā, kur kā lasītavas vadītāja strādājusi līdz 2003. gadam.
Līga Bērce
1989. gadā pārnākusi uz Bērnu bibliotēku no Jaunpiebalgas ciemata bibliotēkas, kur 
strādājusi par vadītāju no 1983. gada. Pirms tam no 1978. gada strādājusi arī Rozulas ciema 
bibliotēkā par vadītāju.
Cēsu rajona bērnu bibliotēkā (vēlāk Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā) 
bijusi bibliotekāre, vadījusi Esperanto valodas nodarbības.
Darbu bibliotēkā turpinājusi līdz 2014. gadam.
Inese Jankovska
Par bibliotekāri Bērnu bibliotēkā (vēlāk Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas 
nodaļā) strādā no 1989. gada 27. marta.
1985. gadā absolvējusi Latvijas Valsts Universitāti (LVU), kur ieguvusi bibliotekāra-bibliogrāfa 
kvalifikāciju. Pēc tam strādājusi LVU Zinātniskajā bibliotēkā.
Sākotnēji ap sevi pulcējusi interešu grupas "Karlsonēni” bērnus, kopā iepazīstot visdažādākās 
pasakas un vedot bērnus ekskursijās.

Uz laiku Bērnu bibliotēkā par bibliotekārēm strādājušas (iekavās norādīti nostrādātie gadi bibliotēkā):

Ilze Mažāne (1972-1973) 
Mēra Vīgante (1976)
Aija Sedvalde (1977-1978) 
Gunta Vīgante (Giecsļ (1982) 
Gunda Grūsle (1988-1989) 
Inese Bujāne (1988)

Ilze Ķīse 
(1977-1978)

Ineta Tumova 
(1987-1988)

Vizma Jansone 
(80-to gadu sākums)

Iveta Žeigure 
(1987-1989)



Cēsu rajona Tautas deputātu padomes 
lzpildkomitejas priekšsēdētāja 
vietniecei b. Veģerei

Padomju 
Latvijai
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Izstāžu plaukts 1980. gadā

CĒSU bērnu bibliotēka» problēmas un ierosinājumi

Bērnu bibliotēku vadītāja I. majore 
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1986. gadā mākslinieka Induļa Gurtiņa 
izveidotais Bērnu bibliotēkas Ex Libris

Tautas deputātu padomes 
izpildkomitejai iesniegtie ierosinājumi 
Bērnu bibliotēkas darba uzlabošanai
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Bibliotekāres Ilze Ķīse un 
Brigita Grauča (Stradze) 1974. gadā Bērnu

uzaicinājums I

Līmēti, zīmēti, locīti un iespiesti tipogrāfijā - tik dažādi 
ir tapuši ielūgumi, lai ieinteresētu topošos 

bibliotēkas lasītājus
Rajona kultūras nama ēkas bēdīgais stāvoklis 

darījis Bērnu bibliotēkai raizes ne vienu reizi vien



PAR VĒSTUĻU RAKSTĪŠANU

Cēsu 2. astoņgadīgās skolas skolēni 
Kārļa Skalbes 100. gadu jubilejas 

pasākumā 1979. gadā

Bērnu bibliotēkas un Cēsu 
kinodirekcijas rīkotie kinolektoriji 

80-tajos gados bija plaši 
apmeklēts pasākums

Gramatas jasaudze
«Katra grāmata — liela 

kolektīva darba rezultāts un 
Jo darbu vajag glabāt.» teiku
si ievērojamā pedagoģe Na- 
ae?da Krupskaja.

Rajona bērnu bibliotēkā ir 
daudz apzinīgu un kārtīgu la
sītāju ar loti plašu Interešu lo
ku: Daumants Vasmanis. Tālis 
Jaunzems. Andris Vlškers, 
Valters Suhanovs, Einārs Trei
maņa un citi.

Tomēr bibliotēkas lasītāju 
vldQ gadās ari 9kolēni, kuri 
neizprot, ka paņemtā grāmata

laikā Jāatdod bibliotēkā. Jo 
cits lasītājs ar nepacietību to 
iau galda. Katra bērna veca
jiem kaut reizi mēnesī vaja

dzētu pārbaudīt sava dēla vai 
meitas grāmatu «fondu», pa
interesēties, ko viņš lasa, kā 
lasa un vai savus pienākumus 
pret bibliotēku ir izpildījis. 
Vajadzētu arī raudzīties, lai 
bērni nebojātu grāmatas.

D. Baikova, 
rajona bērnu bibliotēkas 
vadītāja

1972. gadā

T1E ESAM MES-
6ADU VECI

DRAUDZĪGĀ, 3AUTRĀ 
PULCIŅĀ

Klubs "Saulstariņš" 1980. gadā

Jauno grāmatu draugu kluba 
"Sprīdītis" biedri 1986. gadā

STATŪTI

Literārā pēcpusdiena 1980. gadā

Cēsu 1. vidusskolas pagarinātās 
grupas bērni, piedaloties konkursā 

par zirgiem 1986. gadā

1982. gadā pasniegtais 
vimpelis kā pateicība 
par dalību pasākumā

rakstniece 
Margarita 

Stāraste

1982. gadā


