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Oktobrī Cēsu rajona centrālo bibliotēku ar savu apmeklējumu pagodina Latvijas Valsts prezidents 
Guntis Ulmanis (sk. attēlu).
Bibliotēkas fonda papildināšanā ievērojama nozīme ir trimdā izdoto iespieddarbu dāvinājumiem. Novadpētniecības 
krājuma papildināšanai 20. un 30. gadu grāmatas tiek pirktas antikvariātos un no privātpersonām.
Bibliotēkai par 955 latiem tiek iegādāts kopējamais aparāts „Selex". Par iekasēto naudu tiek pirkts papīrs, veikta 
aparāta tehniskā apkope. Ienākumi pilnīgi sedz kopēšanas izdevumus visu rajona bibliotēku vajadzībām un vidēji gadā 
tiek nopelnīti 60 lati.
1994. gadā bibliotekāra alga ir 43 lati.

Ar 1. janvāri tiek ieviesta gada maksa abonementa lasītājiem: pārreģistrējoties jāmaksā 20 santīmi, kopā iekasēti 
360,60 Ls. Par šo naudu tiek pirkta nepieciešamā dokumentācija bibliotēkas darbam: lasītāju formulāri, lasītāju kartes, 
kataloga kartītes, grāmatu pasītes un pirmās grāmatas maksas abonementam. Gada maksa tiek likvidēta 2008. gadā.
1. martā beidz pastāvēt Cēsu rajona centralizētā bibliotēku sistēma. Rajonā ir 38 tautas bibliotēkas: Cēsu rajona 
centrālā bibliotēka, Cēsu pilsētas bērnu bibliotēka, Līgatnes pilsētā 2 bibliotēkas: bērnu un pieaugušo, 34 pagastu 
pašvaldību bibliotēkas.
Rajona centrālās bibliotēkas struktūra un funkcijas pamatā nav mainījušās: ir saglabāta Komplektēšanas un apstrādes 
nodaļa, jo grāmatas visiem komplektē centrālā bibliotēka, metodiskais un vienotā fonda izmantošanas darbs turpinās. 
Pagastiem ir nodoti kadri, inventārs un grāmatu fondi.
Bibliotēkā ir 24 darbinieki (kopā ar tehnisko personālu), kadru mainības nav.
Jaunās grāmatas tiek pirktas Cēsu un Rīgas grāmatnīcās un izdevniecībās. Grāmatu kolektora devums ir tik niecīgs, ka 
par to nav vērts runāt.
Cēsu pilsētas dome Centrālajai bibliotēkai periodisko līdzekļu pasūtīšanai piešķir 1065,55 Ls. Lasītavā abonēti
36 nosaukumu laikraksti un 80 nosaukumu žurnāli.
Bibliotēkai iegādāti 3 koka grāmatu plaukti, putekļu sūcējs, kvalitatīva stereo radiomagnetola „Panasonik" un 
mikroautobuss UAZ, saukts par «veco Āzi" (sk. 1. attēlu).
Lai palielinātu daiļliteratūras eksemplāru skaitu un lasītāji varētu ātrāk saņemt jaunās grāmatas, ar novembri ieviests 
grāmatu maksas abonements. Šo grāmatu lietošanas termiņš ir 1 nedēļa un par katru eksemplāru jāmaksā 20 santīmi. 
Maksas abonements pastāv līdz 2008. gadam. Daudzus gadus tas ir galvenais veids, kā papildināt fondu ar jaunām 
grāmatām (sk. 2. attēlu).
No novembra mainās jauno grāmatu dienu norise. Agrāk jaunumu izstāde bija tikai 1 stundu, tās laikā grāmatas tika arī 
izsniegtas. Tagad tā ir 3 dienas. Izstādes laikā apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar jaunieguvumiem un pierakstīties uz 
sev interesējošajiem izdevumiem. Tās izsniedz no pirmdienas. Lasītāju atsaucība ir liela, piemēram, 14.-16. decembra 
izstādes laikā 63 cilvēki pierakstās uz 518 izdevumiem. Šī 3 dienu tradīcija turpinās līdz mūsdienām.

Bibliotēka iegūst 3 telpas ēkas 2. stāvā. Tajās iekārtota novadpētniecības lasītava, metodiskais kabinets, direktores 
kabinets. Atbrīvojas vieta depozitārijam, kurā ievieto Marksa, Engelsa, Ļeņina darbus, grāmatas par PSKP un citus 
padomju laika vai maz pieprasītus izdevumus.
Tiek nodibināta lasītāju grupa „Cēsu riekstkodis" (vēlāk nosaukums «Riekstkoži"), kurā iesaistās dažādu krustvārdu mīklu 
risinātāji un konkursu dalībnieki. Vienreiz nedēļā viņi pulcējas bibliotēkā, lai salīdzinātu savus risinājumus un precizētu 
atbildes. Viņus konsultē bibliogrāfe Aija Struņķe. Grupa darbojas līdz 2007. gadam.
23. decembrī Baltoskandijas akadēmijā Paņevežā (Lietuvā) notiek novadniekam Jānim Porukam veltīts pasākums sakarā 
ar „Pērļu zvejnieka" iznākšanu lietuviešu valodā. Tajā pirmoreiz aicinātas piedalīties Bērnu bibliotēkas vadītāja Inese 
Majore un rajona bibliotēkas darbiniece Gunta Romanovska. Šī sadarbība turpinās līdz 2008. gadam, jo 2009. gada 
beigās akadēmija savu darbību pārtrauc. Akadēmijas lektori piedalās arī Cēsu bibliotēkas rīkotajos pasākumos.
Izveidota Novadpētniecības literatūras lasītava - pirmā Latvijas publiskajās bibliotēkās. Lasītavas fondā ir
1235 eksemplāri, 651 mape. Apmeklētājiem ir iespēja izmantot novadpētniecības kartotēku, kartotēkas «Cēsu novada 
ievērojami cilvēki", «Novada tautasdziesmas", "Novada ticējumi", «Kaleidoskops". Uzsākta novada komponistu un 
izpildītāju audiokasešu iegāde.
Metodiķe Zaiga Eglīte no 1996. gada regulāri organizē rajona bibliotekāru pieredzes braucienus: vispirms pie kolēģiem 
Latvijā, tad tuvākajās kaimiņvalstīs, bet tagad jau pabūts daudzu Eiropas valstu bibliotēkās.



Sākas aktīvs projektu izstrādes darbs, kas turpinās joprojām. Tie iesniegti SOROSA fondam, Kultūras ministrijai, Valsts 
Kultūrkapitāla fondam, Ziemeļu Ministru padomes Informācijas birojam, Latviešu fondam ASV, Cēsu pilsētas domes 
kultūras projektu konkursam u.c. To devums bibliotēkas attīstībā un finanšu papildināšanā ir liels.
Par SOROSA fonda organizētajā bibliotēku programmas konkursā piešķirtajiem 3460 latiem nopirkti pirmie 2 datori, 
printeris, Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE (BIS ALISE) pamatkonfigurācija. 5 darbinieki apmeklē datorapmācības 
kursus un BIS ALISE lietošanas kursus.
Kultūras ministrijas rīkotajā projektu konkursā par novadpētniecības fonda attīstību bibliotēkā par piešķirtajiem 
1500 latiem iegādāts A3 formāta kopētājs un 126 grāmatas Novadpētniecības lasītavai (grāmatās tiek ielīmētas lapiņas 
ar norādi par finansētāju).
14.-20. aprīlī pirmo reizi Latvijā notiek Bibliotēku nedēļa. Cēsu bibliotēka tajā iesaistās 15. aprīlī, organizējot Lietuvas 
grāmatniecības 450. gadadienai veltītu pasākumu, kurā piedalās Lietuvas Republikas vēstniecības, Baltoskandijas 
akadēmijas, Lietuvas radio un preses pārstāvji. Bibliotēku nedēļā organizēta arī tikšanās ar Cēsu rajona tautsaimnieku 
apvienības biedriem (sk. 1. attēlu).
4.-6. augustā starptautiska mēroga notikums - Latvijas tautas bibliotēku 3. novadpētniecības konference Cēsīs. Kolēģi 
no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas atzinīgi novērtē bibliotēkas novadpētniecības darbu, pārsteigti, ka pirms gada 
atvērtajā Novadpētniecības lasītavā ir tik daudz materiālu (sk. 2. attēlu).

Bibliotēkā pieslēgts „Apollo” internets ar iezvanpieeju.
Sākas darbs BIS ALISE elektroniskā kataloga (grāmatas) un analītikas datubāzes (žurnālu, avīžu raksti) izveidē. 5. janvārī 
elektroniskajā katalogā ievada pirmo grāmatas bibliogrāfisko aprakstu, savukārt 1. oktobrī šajā grāmatā ielīmē pirmo 
svītru kodu. Tā ir "Ģimenes gada grāmata 1999". Kartīšu formātā turpinās rajona bibliotēku fondu alfabētiskā 
kopkataloga veidošana (sk. 1. attēlu).
21. aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros Cēsu bibliotēkā notiek Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas (LBB VN| 
dibināšanas sapulce, bet 24. novembrī Cēsīs norit LBB VN 1. pilnsapulce. Cēsu bibliotēka ir LBB VN mājvieta līdz 
2016. gadam.
Bibliotēka darbojas saskaņā ar 1998. gada 23. jūlijā Latvijas Republikas Saeimā pieņemto "Bibliotēku likumu" un 
pašvaldības apstiprinātu nolikumu.
9. novembrī biedrības „Norden" un Ziemeļvalstu Ministru padomes Informācijas biroja rīkotajā Ziemeļu bibliotēku 
nedēļas pasākumā "Krēslas stunda" pirmo reizi iesaistās Cēsu bibliotēka. Kopumā projektā iesaistās ap 600 bibliotēku 
no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm. Projektā iesaistītajās bibliotēkās notiek fragmenta lasījumi no F. G. Bergstona romāna 
"Sarkanais pūķis". Tas kļūst par ikgadēju pasākumu (sk. 2. attēlu).

No 1. jūlija Cēsu rajona centrālā bibliotēka maina piederību un nosaukumu - tā nokļūst Cēsu pilsētas domes pakļautībā 
un ir Cēsu Centrālā bibliotēka. Gada nogalē starp rajona padomi un pilsētas domi noslēgta vienošanās par 
bibliotēkas finansējumu: rajona padome apņemas finansēt to 6 darbinieku algas, kuri visvairāk saistīti ar pagastu 
bibliotēku apkalpošanu.
Turpinās sadarbība ar rajona pagastu pašvaldību vadītājiem. Regulāri notiek sarunas ar pašvaldību.
Bibliotēkā mājvietu radusi biedrības «Latvija - Zviedrija" Cēsu nodaļa (dibināta 1999. gada janvārī). Vienreiz mēnesī 
notiek sanāksmes un dažādi pasākumi.
Pie pilsētas domes izveidota pilsētas Kultūras padome, kuras sastāvā ir arī bibliotēkas direktore Natālija Krama.
6. maijā bibliotēkā notiek sērijas «Lata romāns" 1. grāmatas - novadnieka Vladimira Kaijaka "Enijas bize" - atvēršanas 
svētki. Piedalās Māra Svīre un «Lauku Avīzes" izdevniecības direktors Alfrēds Kundziņš. 



Namu Raunas ielā 1 par 70 tūkstošiem latu no privātīpašnieka iegādājas pilsētas pašvaldība. Lielākajā ēkas daļā 
atrodas bibliotēka, 3 kabineti ir domes darbiniekiem, ēkā vēl ir Cēsu zemesgrāmatu nodaļa un individuālais 
uzņēmums 'Smaids" (zobārstniecība).
Tiek veikts ēkas fasādes un jumta remonts, izremontēti 2 domes darbinieku kabineti, veikta elektrības, telefona un 
datortīkla instalācijas izbūve. Blakus ēkai nojaukts pussabrukušais malkas šķūnis un bīstami izbrukušais dolomīta mūris.
Lasītāju ērtībām bibliotēkas darba laiks tiek pagarināts par 1 stundu, tā sāk strādāt agrāk - no plkst. 10.00.
20. jūnijā abonementā uzstādīts speciāli pasūtīts un izgatavots lasītāju apkalpošanas galds (lete) ar 2 darbinieku 
vietām, vietu datoram, kases aparātam un skapis ar atvilktnēm lasītāju formulāriem. Tiek iegādāts kases aparāts un 
jauns paklājs abonementam.
Sākta sadarbība ar Lietuvas Republikas Rokišķu pilsētas centrālo bibliotēku.
Bibliotēkā ir 5 datori - tikai personāla lietošanai. Bibliotekāri darbā izmanto BIS ALISE.
Sākta fonda rekataloģizācija - datu veidošana elektroniskajā katalogā par bibliotēkas krājumā jau esošiem izdevumiem, 
kas tajā vēl nav iekļauti.
BIS ALISE analītikas datubāzē sāk veidot aprakstus no laikraksta «Druva", kā arī no grāmatām un 
periodiskajiem izdevumiem.
Bibliotēkā darbu uzsāk Eiropas Savienības Informācijas punkts (ESIP). Šādi punkti tiek veidoti visās rajonu galvenajās 
bibliotēkās Latvijā. ESIP apkopota gan pašu savāktā literatūra, gan ES Informācijas centra piedāvātie materiāli. 
ESIP no tā pirmsākumiem vada Ineta Cakule (Kļaviņa), kura regulāri rīko dažādus konkursus, tikšanās, diskusijas un 
literatūras izstādes, apgūst citu ES valstu darba pieredzi (sk. attēlu).

Valdība apstiprina «Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas" (VVBIS) koncepciju, kuras mērķis ir «izveidot 
saskaņotu zinātnisko un publisko bibliotēku informācijas sistēmu, kas nodrošinātu bibliotēkām iespēju ne tikai apkopot, 
saglabāt un sistematizēt kultūras un zinātnes vērtības un sniegt pieeju tām, bet arī izmantot modernās informācijas 
tehnoloģijas universālā informācijas pakalpojuma sniegšanai". Projekta īstenošanai piešķirtais apjomīgais un 
sistemātiskais finansējums iezīmē varas attieksmes maiņu pret bibliotēku - beidzot tā tiek atzīta par pietiekami vērtīgu, 
lai tajā investētu valsts naudu. Tas ir signāls arī pašvaldībām, ka kultūra un bibliotēkas ir atbalsta cienīgas.
No 2001. gada bibliotēkā ir pastāvīgais Radio LINK internēta pieslēgums.
Maijā, pateicoties savienības «Latvijas ceļš" iniciatīvai (Saeimas deputātes, rakstnieces Monikas Zīles ieteikumam to 
finansēt), darbu sāk Interneta lasītava ar 4 klientu darba vietām un 1 darbinieka vietu. 24. maijā notiek svinīgs 
atklāšanas pasākums. Interneta izmantošana ir par maksu, tā gada laikā vairākkārt mainīta, pēdējais variants 0,01 Ls 
minūtē. Pirmajā gadā reģistrēti 204 lietotāji: galvenokārt skolēni un studenti; jaunākajam -11 gadi, 
vecākajam - 53 gadi (sk. attēlu).
Publicists Reinis Ādmīdiņš izmanto Novadpētniecības lasītavas krājumu, lai gatavotu 2002. gada radio raidījumu 
ciklu Cēsu astoņsimtgadei.

Telpas ēkā Raunas ielā 1 ir par šauru, tumšu, sadrumstalotu (sk. attēlu). Kopā ar pilsētas pašvaldību tiek risināts jautājums par 
sabiedriskā centra celtniecību pilsētā. Apspriesta iespēja ļaut privātstruktūrai būvēt ēku uz pašvaldības
zemes pilsētas centrā, noslēdzot savstarpēji izdevīgu līgumu. Par celtniecības vietu izraudzīts grantētais stāvlaukums 
pie stacijas. Ēkā atrastos pieaugušo un bērnu bibliotēka, bērnu un jauniešu interešu centrs, konferenču zāle 250 
cilvēkiem. Lai sabiedriskais centrs spētu sevi atpelnīt, tajā būtu jāizvieto arī kāds grāmatu vai cits veikals, kafejnīca, 
trenažieru zāle vai kas cits ar sportu un izklaidi saistīts.
Liels pieprasījums pēc kopēšanas pakalpojumiem, izveidota štata vienība - kopēšanas operators.
Bibliotēku nedēļā 23.-26. aprīlī tiek organizēts Cēsu Centrālās bibliotēkas logo konkurss. Godalgotais logo ar nelielām 
izmaiņām tiek izmantots vēl tagad.
Skaņu plašu krājums (fonotēka) beidz pastāvēt kā atsevišķs krājums. 



1. janvārī Cēsu Centrālā bibliotēka juridiski apvienota ar Cēsu pilsētas bērnu bibliotēku. Kopā ir 29 darbinieki, no tiem 
21 bibliotekārais speciālists.
Cēsīs sākusies jau 2. sabiedriskā apspriešana par bibliotēkas celtniecību. Zināms investors - SIA „Biznesa augstskola 
"Turība"". Bibliotēkā apskatāmas jaunās ēkas skices.
No 10. līdz 20. martam notiek datu apmaiņa internetā starp 12 bibliotēkām - realizēts Vidzemes reģiona datu apmaiņas 
projekts, kura galvenā izstrādātāja un koordinatore ir direktores vietniece Skaidrīte Lazdiņa (Daņiļēviča). Tas atviegloja 
un paātrināja rekataloģizācijas darbu iesaistītajās bibliotēkās.
Centrālajā bibliotēkā praktiski visi darbinieki ir nodrošināti ar iespēju strādāt ar datoru, apmācīti darbam ar BIS ALISE. 
Lasītājiem pieejami 5 datori.
19. martā bibliotēka organizē tikšanos ar grāmatas "Likteņa līdumnieki" autoru Vladimiru Kaijaku un seriāla 
"Likteņa līdumnieki" radošo grupu - scenārija autori Māru Svīri, režisori Virdžīniju Lejiņu un aktrisi Ligitu Dēvicu. Cēsu 
pilsētas domes zālē pulcējas aptuveni 70 latviešu literatūras un kino cienītāji, lai uzklausītu rakstnieka un seriāla radošās 
grupas stāstījumu par darbu pie filmas, izteiktu savu viedokli (sk. 1. attēlu).
2. oktobrī pirmoreiz Dzejas dienu pasākumu Edvarda Treimaņa-Zvārguļa mājās "Leukādijas" sadarbībā ar grāmatnīcu 
"Cēsu Sprīdītis" un dzejnieka tuviniekiem organizē bibliotēka. Tas pulcē pēdējo gadu laikā lielāko apmeklētāju skaitu - 
vairāk nekā 70 cilvēku.
Grāmatu svētki Cēsīs 25. un 26. aprīlī tiek organizēti sadarbībā ar rakstnieci Birutu Eglīti akcijas «Atbalsts lauku 
bibliotēkām" ietvaros. Divās dienās notiek 14 pasākumi, žūrijai jāizvērtē vairāk nekā 400 zīmējumi un 250 literārie darbi, 
kurus iesnieguši dažāda vecuma skolēni četru radošo konkursu ietvaros. Izdevniecību dāvanu kartes par 2500 latiem 
saņēma 31 pašvaldību un 18 skolu bibliotēkas (sk. 2. un 3. attēlu).

Pilsētas pašvaldība joprojām nav atmetusi domu par jaunu bibliotēku Cēsīs, mainās vien idejas - kā pie tādas tikt. Kopā 
uzrakstīts jau otrais projekta pieteikums valsts investīcijām 2006. gadam, šoreiz - par esošās ēkas Raunas ielā 1 renovāciju 
un nodošanu integrētas bibliotēkas vajadzībām. Finansējums netiek piešķirts.
Ar katru gadu pieaug bibliotēkas organizēto pasākumu skaits un dažādība. Lai tos vērstu interesantākus, scenāriju 
izstrādāšanā un pasākumu vadīšanā iesaistīta Cēsu teātra režisore Rasma Bērziņa un aktieri. Notiek ilgstoša sadarbība ar 
grāmatnīcas «Cēsu Sprīdītis" vadītāju Rūtu Grošu.
16. janvārī bibliotēka pirmoreiz rīko pasākumu savam bijušajam darbiniekam - "Cēsu domniekam, žurnālistam, avīzes"
Cēsu Vēstis" redaktoram, bibliotekāram, sabiedriskajam darbiniekam Robertam Janelsītim 100". Izveidojas ļoti laba 

sadarbība ar viņa dēlu Aivaru Janelsīti, kurš bibliotēkai uzdāvina avīzes «Cēsu Vēstis" 20. gadsimta 30. gadu 
vairākus komplektus.
Pēc ilgāka pārtraukuma Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Daudzus turpmākos gadus to galvenā rīkotāja ir bibliotēka. 
Pirmoreiz, bet turpmāk ar nelielām izmaiņām, cēsniekiem tiek piedāvāts vairāku pasākumu cikls: «Dzejnieks, aktieris, 
klausītājs", «Dzejnieks, dzeja, klausītājs", «Jauno vārds", «Dzejnieka Edvarda Treimaņa-Zvārguļa dzimšanas 
diena "Leukādijās"” (sk. attēlu).

Bibliotēkā ienāk gados jauni darbinieki, kuri iegūst profesionālo izglītību Latvijas Universitātē, savukārt pieredzējušie 
darbinieki paaugstina kvalifikāciju dažāda līmeņa kursos.
15. aprīlī bibliotēkā viesojas Kultūras ministre un Cēsu 800 gadu jubilejas pasākuma patronese Helēna Demakova.
Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu bibliotēkai izveidota mājaslapā www.biblioteka.cesis.lv. 22. aprīlī bibliotēka ar 
savu stendu pirmoreiz piedalās izstādē «Cēsu uzņēmējs 2005", kur prezentē mājaslapu un SIA AUTOS vadītājas Andas 
Nordenas veidoto jauno informatīvo bukletu «Cēsu Centrālā bibliotēka".
2. martā notiek jauna cikla «Rakstnieku sarunas" pirmais pasākums-tikšanās ar rakstniekiem Paulu Bankovski un 
laikraksta «Diena" gada balvas kultūrā 2004. gada laureāti Andru Neiburgu.
Pasākumā «Grāmata - no ieceres līdz lasītājiem" aicināti piedalīties cēsnieki, kuru darbs vai vaļasprieks saistīts ar 
grāmatām - autori, izdevēji, drukātāji, tulkotāji, bibliotekāri, kā arī grāmatu kolekcionāri (sk. attēlus).

http://www.biblioteka.cesis.lv


10. janvārī Publisko bibliotēku akreditācijas komisija pārbauda Cēsu bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem.
21. februārī Latvijas Bibliotēku padome apstiprina akreditācijas komisijas atzinumu, ka Cēsu Centrālā bibliotēka atbilst 
akreditācijas nosacījumiem, reģiona galvenās bibliotēkas (RGB) statusam un pilda metodiskā centra funkciju visām 
vēsturiskā Cēsu rajona pašvaldību bibliotēkām.
Bibliotēka ēkas 2. stāvā iegūst vēl 3 telpas: nelielu semināru un pasākumu zāli, kabinetu direktores vietniecei 
sabiedriskajās attiecībās un noliktavu.
Gads Lasītāju apkalpošanas nodaļā sākas ar automatizēto lasītāju reģistrāciju BIS ALISE datubāzē.
Interneta lasītavas apmeklētāju skaits dubultojies, veidojas rinda uz datoru izmantošanu, bet paplašināt lasītavu 
nav iespējams.
Laikraksts "Druva" aicina bibliotekārus sagatavot publikācijas par bibliotēkas krājuma kolekcijām. Vismaz pēdējo 
30 gadu laikā Cēsu bibliotēkai nav bijuši pasūtījuma raksti. Ievadraksts publicēts 2005. gada decembrī, cikla 
"Bibliotēkas kolekcijas" rakstu sērija turpinās vēl 2007. gadā.
Jūlijā Cēsīs ar vērienīgiem pasākumiem tiek atzīmēta pilsētas 800 gadu jubileja. 5. jūlijā Cēsu bibliotēkā notiek Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Cēsu 800-gadei veidotās izstādes «Stāsts par senu pilsētu: Cēsis attēlos un rakstos" atklāšana. 
Izstāde paliek bibliotēkas īpašumā. Savukārt 14. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiek 
«Cēsu 800. jubilejas atsvēte Rīgā": minētās izstādes atklāšana LNB Izstāžu zālē, 20. starptautiskā akvareļglezniecības 
plenēra «Cēsis 2006" darbu izstāde LNB skatlogos, muzicē folkloras kopa "Ore", Cēsu stīgu kvartets u.c. Uz pasākumu 
aicināti novadnieki, kuri vairs nedzīvo Cēsīs (sk. attēlus).

31. janvārī iznāk Cēsu Centrālās bibliotēkas pirmā grāmata - Roberta Janelsīša „Gaujmalieša pārnākšana". 25. aprīlī 
notiek grāmatas atvēršanas svētki.
No aprīļa līdz novembrim bibliotēkā notiek remontdarbi - ēkai maina jumtu, apkures sistēmu un logus (jaunie logi ir koka 
pakešu), bibliotēkas ieejai veikts kosmētiskais remonts (sk. attēlu).
18. un 19. jūlijā Priekuļos un Cēsīs notiek Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 10. saiets-konference 
"Bibliotēka indivīdam un sabiedrībai", ko organizē Cēsu un Priekuļu bibliotēka. Tajā piedalās vairāk nekā 
150 bibliotekāru.
Lasītājiem tiek piedāvāts jauns pakalpojums - attālināto grāmatu rezervēšana.
Sākot ar oktobra mēnesi katrā laikraksta «Druva" pielikumā «Novadnieks" ir publicēti Novadpētniecības literatūras 
lasītavas bibliotekāru Guntas Spulles un Gunas Dmitrijevas apskati 20.-30. gadu laikrakstiem «Cēsu Avīze" un «Cēsu 
Vēstis". Publikācijas turpinās līdz 2009. gadam.
21. februārī cikla «Autors un grāmatas varonis" pirmais pasākums - tikšanās ar Gunu un Jāni Rukšāniem, grāmatas 
"Dārznieks un revolucionārs" autori un galveno varoni.

Šis visās pašvaldību bibliotēkās ir «Trešā tēva dēla" projekta gads, kura rezultātā bibliotēkas saņem datorus, 
multifunkcionālās iekārtas, bezvadu interneta pieslēgumu un iespēju pusgada garumā piedalīties intensīvos 
apmācību kursos.
31. janvārī Interneta lasītava tiek pārvietota uz lielāku telpu, bet, ņemot vērā lielo apmeklētāju skaitu, telpa joprojām 
ir pārāk maza. Konsultatīvā palīdzība sniegta 2942 cilvēkiem (sk. attēlu).
Ar maija mēnesi bibliotēka uzsāk laikraksta «Druva" aprakstu importēšanu uz LNB Bibliogrāfijas institūtu. Šis atbildīgais 
darbs notiek joprojām.
Decembrī Interneta lasītavā Mārtiņš Rijnieks uzsāk iedzīvotāju apmācības «Interneta lietošanas ABC": e-pasts, datu 
pārsūtīšana, virtuālā bibliotēka, elektronisko datubāzu un i-banku lietošana u.c. Mācībām ir liela atsaucība, regulāri 
tiek veidotas jaunas apmācību grupas. Šīs mācības turpinās līdz 2018. gadam.



Pasākumus bibliotēka organizē Cēsu pilsētas domes zālē, skolās, «CATA" kultūras namā, Kultūras centrā, Izstāžu namā 
un citur, jo pašiem nav piemērotu telpu to rīkošanai.
21. oktobrī bibliotēkas miniatūrgrāmatu kolekcijas atklāšanas pasākums "Miniatūrgrāmatas apbrīnai, uzziņai, 
izmantošanai". Kolekcijā ir aptuveni 600 grāmatiņu. To lielākā daļa ir cēsnieka Zigurda Kārkla un citu privātpersonu 
dāvinājums. Kolekcijai ir atvēlēta atsevišķa telpa, Cēsu Profesionālās vidusskolas audzēkņu īpaši gatavota sekcija - 
skapis. Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Lilija Limane norādījusi, ka šāda kolekcija ir samērā unikāla 
parādība ne tikai Latvijas, bet arī pasaules bibliotēkās, jo tajās šie izdevumi īpaši netiek krāti un eksponēti (sk. attēlu).

finansējums bibliotēkai, bet 3. februārī Cēsu pilsētas domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums «Par izmaiņām Cēsu 
Centrālās bibliotēkas amata vienību sarakstā", kas paredz ar 1. martu bibliotēkā samazināt vairākas štata vienības.
Reģionālās reformas rezultātā ar 1. jūliju Cēsu rajona teritorija tiek sadalīta 8 novados: Cēsu (3 pašvaldību publiskās 
bibliotēkas), Amatas (7), Jaunpiebalgas (2), Līgatnes (2), Pārgaujas (3), Priekuļu (4), Raunas (4) un Vecpiebalgas (5).
22. oktobrī Cēsu novada pašvaldības organizētajā Kultūras un tūrisma nozaru iestāžu reorganizācijas darba grupas 
prezentācijā par paveikto komisijas priekšsēdētājs uzsver, ka bibliotēkas budžetā lielākā daļa izdevumu ir algām un tas 
esot nepieļaujami. Vēl jāsamazina amatu vienību skaits. Priekšlikumi - apvienot muzeju un bibliotēku, daļu darbinieku 
aizstāt ar videonovērošanas kamerām.
24. aprīlī pirmoreiz Latvijā Cēsu bibliotēkas darbinieki organizē «Bibliotēku nakts" pasākumu kompleksu. Pieaugušo 
bibliotēkā vien norisinās 14 dažādi pasākumi un aktivitātes: tikšanās ar grāmatu autoriem, konkursi, galda spēļu izspēle 
un bibliotēkas spoka parādīšanās ap pusnakti. To apmeklē vairāk nekā 200 cilvēku (sk. attēlu).
Grāmatu apmaiņas punkts „Ņem līdzi savas grāmatas un apmaini pret citu grāmatām", kas „Bibliotēku naktī" tiek aktīvi 
izmantots, bibliotēkā ienāk uz palikšanu.
Oktobrī Cēsu Centrālajai bibliotēkai aprit 90 gadi. To sagaidot, jau 2008. gadā laikraksta «Druva" pielikumā 
"Novadnieks" uzsākta rakstu sērija «Cēsu bibliotēkai 90", kurā publicēti bibliotēkas darbinieku sagatavoti raksti par 
bibliotēkas vēsturi un darbiniekiem. Sērija turpinās vēl 2010. gadā.

Cēsu Centrālā bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka pilda metodiskā un konsultatīvā darba funkcijas ne vien 
pašvaldību publiskajās, bet ar 2009. gadu - arī visās izglītības iestāžu bibliotēkās. Tiek noslēgti sadarbības līgumi ar 
novadu pašvaldībām.
Janvārī Cēsu Centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa pārceļas no ēkas Raunas ielā 12 uz ēku Raunas ielā 1. 
Beidzot visa bibliotēka ir vienā ēkā (sk. attēlus).
27. aprīlī otrajā «Bibliotēku nakts" pasākumā sevi piesaka bibliotēkas ģitāristu kvartets, kura dalībnieki joprojām turpina 
muzicēt gan bibliotēkas pasākumos, gan arī ārpus tās.
No septembra visā ēkā ir tikai bibliotēka. Novadpētniecības lasītava iegūst plašākas telpas, bet tās fonds izvietots 
četrās blakus istabās. Bijušajās novadpētniecības lasītavas telpās tiek veikts kosmētiskais remonts - bibliotēka gada 
nogalē pasākumu un semināru vajadzībām iegūst Balto zāli. Tā tiek atklāta 1. decembrī ar pasākumu 
""Druva" 70 gadus kopā ar mums".
Interneta lasītavā ar 1. septembri vairs nav atļauts spēlēt datorspēles.
Uzsākts darbs pie jauna bibliotēkas esošās ēkas Raunas ielā 1 renovācijas projekta izstrādes.
Sekmīgi realizēta jauna iecere - aicinot literātu uz Cēsīm, lūgt viņu piedalīties divos pasākumos: vispirms kādā no 
piecām Cēsu vidējās izglītības iestādēm, bet vakarpusē citviet tikties ar pārējiem interesentiem. Tas iespējams, 
pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajiem projektiem „Viņš/Viņa raksta, mēs lasām, domājam..." un 
«Dzejas un grāmatu dienas Cēsu novadā 2010". Šādi "dubultpasākumi" turpinās līdz 2015. gadam.
Laikraksta «Druva" žurnālisti piedāvā bibliotekārei Rutai Siksnānei rakstīt savas atziņas par izlasītajām grāmatām, ko viņa 
ieteiktu lasīt citiem. Publikācijas turpinās līdz 2012. gadam.
14. oktobrī pateicības e-vēstule no IT ALISE mārketinga speciālistes Baibas Mūzes: «Jūs esat MALAČI!!! Visā rajonā 
(vismaz stabilajā daļā) būs ieviesta sistēma! Paldies par jūsu bibliotēkas un īpašo Skaidrītes lomu šajā sakarā! Jūs varētu 
būt viens no labajiem paraugiem, kā reģiona galvenajai bibliotēkai jāstrādā. Turieties tikpat braši arī uz priekšu!"



Ar 1. janvāri tiek ieviesta jaunā Cēsu Centrālās bibliotēkas lasītāja karte - ar svītrkodu, laminēta. Ar šo karti visi Cēsu 
reģiona bibliotēku lasītāji var apmeklēt jebkuru reģiona publisko un skolas bibliotēku, kura strādā sistēmā ALISE, un 
saņemt pakalpojumu atbilstoši bibliotēku izmantošanas noteikumiem.
7. janvārī Cēsīs darba vizītē ierodas Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte. Ministre kopā ar novada pašvaldības priekšsēdētāju 
Gintu Šķenderu un pavadošo delegāciju apmeklē arī bibliotēku.
10. janvārī sākas bibliotēkas krājuma inventarizācija, skenējot katras grāmatas svītru kodu. 10. maijā inventarizācija 
pabeigta visā bibliotēkā. Tik īsā termiņā tas līdz šim nekad nav noticis.
25. februārī pīkst. 17.30 Krājuma organizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja Skaidrīte Daņiļēviča paziņo, ka 
bibliotēkas grāmatu krājuma rekataloģizācija 100% ir pabeigta.
20. maijā iznāk grāmata "Cēsu bibliotēka 90 gados". Autore vēsturniece Dace Cepurīte 2 gadus atlasīja, apkopoja, 
analizēja materiālus par bibliotēkas vēsturi. Par grāmatas salikumu un noformējumu rūpējās SIA AUTOS vadītāja 
Anda Nordena. 30. jūnijā bibliotēkas Baltajā zālē notiek grāmatas atvēršana. Tajā piedalās cilvēki, kuriem 
pateicoties tā tapusi, bibliotēkas esošie un bijušie darbinieki, pašvaldības, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citu 
iestāžu pārstāvji (sk. attēlus).
Vērojot lielo interesi par spēlēm pasākumā "Bibliotēku nakts", jau otro gadu bibliotēkas krājums tiek papildināts ar 
jaunām, kvalitatīvām, intelektu attīstošām galda spēlēm pieaugušajiem un bērniem.
Saīsināts grāmatu lietošanas laiks no četrām nedēļām uz trim.
Pieaudzis to lasītāju skaits, kuri bibliotēkas pakalpojumus izmanto attālināti, rezervējot sev nepieciešamos izdevumus. 
2011. gadā 110 lasītāji ir veikuši 998 pasūtījumus.
Novembrī izveidota bibliotēkas lapa tīmekļa vietnē www.facebook.com.
20. septembrī Cēsu novada pašvaldībā arhitekts Juris Poga ar kolēģiem prezentē 3 iespējamos Cēsu Centrālās 
bibliotēkas ēkas rekonstrukcijas variantus. Vēlāk sagatavots un pašvaldībā iesniegts ēkas rekonstrukcijas 
tehniskais projekts.

Novada pašvaldībā apstiprināts Jura Pogas arhitektu biroja iesniegtais bibliotēkas ēkas rekonstrukcijas projekts. 5. aprīlī 
pieņemts domes lēmums par bibliotēkas renovācijas realizāciju.
Visās Cēsu reģiona novadu pašvaldību publiskajās bibliotēkās ieviesta BIS ALISE.
23. februārī sāk darboties bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punkts Cēsu pansionātā: reizi mēnesī bibliotēkas darbiniece 
aizved un apmaina grāmatas.
2. martā bibliotēkā viesojas kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende. Arhitekts Juris Poga prezentē bibliotēkas 
renovācijas projektu. Ministre viesu grāmatā ieraksta: "Lai izdodas jaunais "Tulpju" bibliotēkas projekts!" (sk. 1. attēlu) 
15. maijā notiek BIS ALISE 20. jubilejas pasākums. Apsveikumā "Kārumlādes" torte un bibliotēkas ģitāristu 
kvarteta priekšnesums (sk. 2. attēlu).
Gada unikālākais notikums ir 1. augustā, kad Cēsīs uz vairākām stundām piestāj "Velotūre par bibliotēkām" - 
starptautiskais bibliotekāru velobrauciens, kuru Latvijā organizē Latvijas Bibliotekāru biedrība. 107 velobraucēji no 
24 valstīm ierodas Cēsīs, kur viņiem pievienojas arī vairāki mūsu bibliotēkas darbinieki. Bibliotekāres un policijas 
ekipāžas velosipēdistus sagaida pie pilsētas robežas (sk. 3. attēlu).

Tiek izmantota iespēja arī netradicionāli popularizēt bibliotēku. Uzzinot, ka interneta vietnē "Dziesmusvetki.lv" jebkuram 
pasaules iedzīvotājam ir iespēja izveidot savu logo - XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku zīmi - skaņu 
vijumu vainagā. 11. aprīlī savu Dziesmu svētku zīmi iedzied arī bibliotēkas ģitāristu kvartets.
No augusta beigām līdz 1. decembrim bibliotēkas darbinieki popularizē akciju "Tautas grāmatu plaukts" - no Cēsīm uz 
Latvijas Nacionālo bibliotēku tiek aizvesta iedzīvotāju dāvinātā 121 grāmata.
7. augustā "Swedbank" bibliotēkai uzdāvina lietotu datoru - tā ir pateicība par to, ka Interneta lasītava trešdienās 
izmantota bankas klientu apmācībai. Pēc kāda laika dators tiek atdots, jo IT speciālisti to novērtē kā ļoti vecu un 
darbam nepiemērotu.

http://www.facebook.com
Dziesmusvetki.lv


Jauna štata vienība - "sociālo mediju speciālists". Šo amatu ieņem Lāsma Vasmane.
28. augustā notiek Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšanas «Novadu dienā". Pieņemšanā Gaismas pils 11. stāvā 
aicinātas piedalīties Zaiga Eglīte un Natālija Krama. Tajā kā goda viesis uzaicināts spēlēt bibliotēkas ģitāristu kvartets.
1. oktobrī bibliotēkā organizēts cikla "Autors lūdz vārdu" pirmais pasākums.
12. decembrī sākas grāmatu pārvešana no Raunas ielas 2 uz renovēto bibliotēku Raunas ielā 1 (sk. attēlu).
Gada galvenais notikums - atjaunota bibliotēkas ēka Cēsīs. No 2013. gada jūlija līdz 2014. gada decembrim veikta ēkas 
renovācija, projekta izmaksas ir 2 918 405 EUR (ERAF, pašvaldības un valsts finansējums). Telpu kopplatība - 
1609 m2 (3 stāvi un pagrabstāvs). Darbinieku un apmeklētāju ērtībai radītas plašas un gaišas telpas, balkons, divi lifti, 
apskaņošanas sistēma, videonovērošana. Darbinieku vajadzībām - virtuve un dušas telpa. Pie ēkas novietota vitrīna 
Cēsu simbola - lukturīša - formā bibliotēkas pasākumu popularizēšanai.

Bibliotēkas darbinieku skaits 24, tai skaitā 16 bibliotekārie speciālisti.
Pārcelšanās laikā bibliotekārie pamatpakalpojumi apmeklētājiem nodrošināti blakus ēkā Raunas ielā 4, kur darbojas 
bibliotēkas izsniegšanas punkts.
17. februārī Cēsu Centrālās bibliotēkas renovētajā ēkā Raunas ielā 1 notiek svinīgais atklāšanas pasākums (sk. attēlu).
18. februārī bibliotēka tiek atvērta apmeklētājiem.
Izmaiņas bibliotēkas darba laikā. Bibliotēka atvērta trešdienās no 10.00 līdz 20.00, pārējās darba dienās - no 10.00 līdz 
18.00, bet sestdienās - no 10.00 līdz 15.00.
18. martā ēkai veltīts pasākums «Nams Raunas ielā 1: vēsture un šodiena". Sarunā piedalās vēsturniece Dace Cepurīte, 
arhitekts Juris Poga ar kolēģiem, firmas «Vidzemes energoceltnieks" pārstāve Vaira Ronimoisa ar kolēģiem, mākslinieki 
metālkalēji Martinsoni, Cēsu novada Būvvaldes arhitekts Jānis Zlaugotnis un citi.
25. martā tiek prezentēta bibliotēkas jaunā mājaslapā ar responsīvo dizainu - tā automātiski atpazīst interneta ierīci, 
uz kuras to pārlūko, pati pielāgojas tai.
Ekskursijā pa atjaunoto bibliotēku vadītas 199 pieaugušo grupas ar 2816 interesentiem.
Pieaudzis lasītāju un apmeklētāju skaits, ko var izskaidrot ar interesi par atjaunoto bibliotēku, daudzi apmeklētāji 
bibliotēku izmanto savam individuālajam darbam.

Jauns pakalpojums - grāmatu piegāde mājās cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pieprasījums nav liels - vidēji
6 cilvēki gadā.
Bibliotēka sadarbībā ar Briseles latviešu biedrību atver ārējās apkalpošanas punktu Briselē. Grāmatas elektroniski var 
pasūtīt un rezervēt Cēsu reģiona bibliotēku kopkatalogā.
Pirmo reizi Dzejas dienu laikā tiek piedāvāts «Dzejas slams" - jauno dzejnieku sacensība, kurā vērtētāji ir gan publika, 
gan žūrija, kuru pārstāv grupa "Transleiteris".
Domājot par jauniešiem interesējošām izklaidēm, bibliotēkas darbinieki piedāvā radošo fotokonkursu «Aiz grāmatas 
vāka". Uzdevums dalībniekiem - izvēlēties grāmatu, uz kuras vāka redzams cilvēka, pasaku varoņa, dzīvnieka attēls vai 
daļa no tā, papildināt un turpināt uz grāmatas vāka attēloto fotogrāfiju (sk. 1. attēlu).
Jauna akcija «Aklais randiņš ar grāmatu" - grāmatas tiek skaisti iesaiņotas, un lasītāji tās izvēlas tikai pēc dažiem 
atslēgas vārdiem. Tā ir iespēja lasīt un iepazīt dažāda žanra grāmatas. Šī aktivitāte gada laikā organizēta 2 reizes.
Nodibināts "Lasītāju klubiņš" pieaugušajiem. Uz ikmēneša tikšanās reizēm pulcējas čakli grāmatu lasītāji (sk. 2. attēlu).
Iegādātas filmu kopijas par Cēsīm no Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva dokumentālo filmu fonda. Gada 
izskaņā tiek aizsākts kinolektoriju cikls «Cēsis 20. gadsimta dokumentālā kino kadros". Vēsturiskos notikumus komentē 
vēsturnieks Daumants Vasmanis.
2. decembrī Vidzemes koncertzālē «Cēsis" notiek bibliotēkas un «Lauku bibliotēku atbalsta biedrības" un tās 
vadītājas - rakstnieces Birutas Eglītes rīkotā "Lielās lasītāju balvas 2016" pasniegšanas ceremonija.



2. jūlijā Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs sadarbībā ar Francijas institūtu pirmo reizi organizē Franču pikniku Cēsu Pils 
dārzā. Arī bibliotēka līdzdarbojas šo svētku norisē, sagādājot franču autoru grāmatas no „Lasītājs-lasītājam" plaukta un 
aicinot piknika dalībniekus ar tām papildināt personīgo mājas bibliotēku.
Septembrī notiek pirmās bibliotēkas organizētās auto-foto orientēšanās sacensības visai ģimenei "Literārās Cēsis". 
Pasākuma mērķis - popularizēt mazāk zināmo Cēsu vēstures dalu, kas saistīta ar literatūras, grāmatniecības un 
izglītības nozarēm.
27. oktobrī bibliotēka noslēdz sadarbības līgumu ar Radvilišķu publisko bibliotēku Lietuvā ar mērķi organizēt kopīgus 
pasākumus par godu Baltijas valstu simtgadei (sk. attēluļ.
Gada nogalē noslēgts līgums ar laikrakstu «Druva" par elektroniskās versijas abonēšanu. Laikraksta publikācijas tiek 
apstrādātas un izveidotas pilnteksta anotācijas, kas tiek pievienotas aprakstiem Novadpētniecības datubāzē. Šādas 
anotācijas tiek pievienotas arī laikraksta «Cēsu Vēstis", kā arī republikas preses publikāciju aprakstiem.
Apmeklētājiem piedāvātas 18 augstvērtīgas mākslas un fotogrāfiju izstādes, kuru tapšanā lielu atbalstu sniegusi 
biedrības «Art Cēsis" vadītāja Inese Ciekure.

Viens no radošākajiem un pieredzi bagātinošākajiem sadarbības projektiem ir bibliotēkas darbinieču dalība filmas 
"Jelgava 94", kas top pēc Jāņa Joņeva romāna motīviem, masu skatu filmēšanā Jāņmuižā. Viņām dota iespēja 
iejusties 90-to gadu skolotāju un bibliotekāru tēlos (sk. 1. attēlu).
Pieņemts galīgs lēmums pārtraukt novadpētniecības krājuma papildināšanu ar tematiskajām mapēm fiziskā formā. 
Publikācijas no republikas laikrakstiem, žurnāliem un grāmatām tiek skenētas, apstrādātas un uzglabātas elektroniski. 
14. februārī bibliotēkā notiek jubilejas atceres sarīkojums "Caur gadu mirdzumu... Režisorei Tatjanai Šverstei -100". 
Sarīkojums nav iedomājams bez režisores meitas Patricijas Marijas Šverstes un T. Šverstes laikabiedru atbalsta. Svētkus 
režisē Teiksma Vasmane sadarbībā ar bibliotēku.
9. jūnijā Cēsīs notiek vērienīgs pasākums - «Leģendārajam folkfestivālam Cēsīs - 30". Bibliotēkas darbinieki iesaistās 
tematisku kultūras aktivitāšu īstenošanā Mākslas telpas «Mala" pagalmā, Lielajā Skolas ielā 4.
29.-30.  jūnijā Cēsu Pils parkā notiek sarunu festivāls «LAMPA". Tā ietvaros bibliotēkas direktore Natālija Krama piedalās 
publiskā sarunā/diskusijā «Ja bibliotēkas nepastāvētu, vai kāds tās izgudrotu?".
Novembrī bibliotēka izsludina netradicionālu konkursu - "Radi mēmi bibliotēkai!". Mēme jeb "meme" (izrunā līdzīgi 
vārdiem cream vai dream) ir joks vai parodija, kas video vai attēla formātā tiek izplatīts interneta vidē jeb, citiem 
vārdiem, daudzveidīga rakstura informācijas (piemēram, par politiku, izglītību, izklaidi u.tml.) ironisks atspoguļojums 
attēlā. Konkursā aicināts piedalīties ikviens, kurš ar veselīgu humora devu spēj atainot mēmē informāciju, kas saistīta ar 
bibliotēku. Mēmes autore: Elita Dumpe (sk. 2. attēlu).

Kad esi atradis pazaudēto lasītāja 
karti.
r----------------------------------------------------------- ’

■

Janvārī tiek uzsākts rūpīgs darbs pie izstāžu cikla «Cēsu bibliotēkai 100" sagatavošanas. Paredzēts īstenot 4 informatīvas 
ekspozīcijas, kas atspoguļos bibliotēkas vēsturi Cēsu pilsētas un Latvijas vēstures kontekstā. Izstāžu cikla ekspozīcijas pēc 
apskates klātienē interesentiem būs pieejamas digitālā formātā bibliotēkas tīmekļa vietnē.
Februārī Cēsu Vēstures un mākslas muzeja darbiniekiem izdevies precizēt bibliotēkas ēkas Raunas ielā 1 celšanas gadu, 
kas bija 1902. gads.
Bibliotēkas darbinieces piedalās Latvijas Bibliotekāru biedrības rīkotajā akcijā «Bibliotekāru mode" ar mērķi parādīt 
bibliotekārus kā spilgtas un atraktīvas personības un lauzt sabiedrībā vēl aizvien valdošos stereotipus par šīs profesijas 
vizuālo veidolu.
Iesaistoties Cēsu kauju simtgades atceres pasākumu atzīmēšanā, 5. jūnijā notiek bibliotēkas novadpētniecības materiālu 
izstādes "No zobena saule lēca...", Cēsu kaujām -100" atvēršana un režisora Kaspara Gobas dokumentāli izglītojošās 
filmas "Cēsu kaujas. Pagrieziena punkts Latvijas vēsturē" demonstrācija (sk. attēlu).
No 2. līdz 30. septembrim norit konkurss «Spārnotās grāmatu muguriņu rīmes". Interesenti aicināti sacerēt spārnotas rīmes 
vai dzejas rindas, izmantojot grāmatu muguriņas. Konkursa dalībnieki iesūta vairāk nekā 200 fotogrāfiju.
1. oktobrī aprit 100 gadi kopš Cēsu bibliotēkas dibināšanas.



Darbinieki



Natālija (Strelkova) Krama
bibliotēkas direktore

• Dzimusi 1957. gada 4. martā tagadējā Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā.
• 1975. gadā pabeigusi Vecpiebalgas vidusskolu. Mācības turpinājusi Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Bibliotēkzinātnes un 
bibliogrāfijas nodaļā neklātienē, ko absolvēja 1982. gadā.
• No 1976. gada līdz 1977. gada martam strādājusi Inešu pagasta bibliotēkā, tad turpinājusi darbu Cēsu rajona bibliotēkā kā 
bibliotekāre, Mākslas literatūras lasītavas vadītāja, metodiķe un no 1988. gada ir šīs bibliotēkas direktore.
• Laikraksta "Druva" lasītāju aptaujā „Gada cilvēks 2015" saņēmusi balvu nominācijā „Par mūsdienīgas bibliotēkas radīšanu", kā arī 
citu instanču apbalvojumus un Atzinības rakstus.

Gunta (Pogule) Romanovska

• Dzimusi 1955. gada 25. jūnijā tagadējā Gulbenes novada Stradu pagastā. Absolvējusi Stāmerienas astoņgadīgo skolu (1970. g.), 
Gulbenes vidusskolu (1973. g.ļ un Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinātņu un bibliogrāfijas nodaļu (1977. g.), 
iegūstot bibliotekāra - bibliogrāfa specialitāti.
• Pēc augstskolas absolvēšanas pirmā un var teikt vienīgā darba vieta bijusi Cēsu bibliotēka, izņemot laiku no 1988. gada 1. aprīļa līdz 
1989. gada 30. novembrim, kad strādājusi Republikāniskās rehabilitācijas slimnīcas "Cēsis" bibliotēkā.
• 1977. gadā sākusi strādāt Cēsu rajona centrālajā bibliotēkā par metodiķi, vēlāk - par vecāko bibliogrāfi, lasītāju apkalpošanas 
nodaļas vadītāju, galveno speciālisti un direktores vietnieci. Pensionējusies 2016. gadā.
• 1998. gadā pēc G. Romanovskas ierosinājuma deviņu Vidzemes rajonu bibliotekāri nodibināja Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) 
Vidzemes nodaļu un par tās priekšsēdētāju uz diviem gadiem ievēlēja Guntu. Biedri viņu šajā amatā atkārtoti pārvēlēja līdz
2014. gadam, kad viņa vairs nekandidēja.
• Bibliotēkā organizējusi pasākumus, rakstījusi projektus un izveidojusi miniatūrgrāmatu kolekciju. Viņas sirdsdarbi ir fotografēšana un 
notikumu dokumentēšana.
• Guntas darbs ticis atzinīgi novērtēts, saņemti Cēsu pašvaldības, Kultūras ministrijas, Latvijas bibliotekāru biedrības Atzinības raksti. 
2004. gadā piešķirta Kultūras ministrijas prēmija par radošu darbu latviešu oriģinālliteratūras popularizēšanā, jaunu informācijas 
tehnoloģiju ieviešanā rajona bibliotēkās un Vidzemes novada bibliotēku sadarbībā.
• 2004. gadā laikraksta „Druva" aptaujas "Gada cilvēks" laureāte - par latviešu literatūras popularizēšanu.
• 2011. gadā G. Romanovskai pasniegts Draudzīgā Aicinājuma fonda apbalvojums - medaļa un Goda diploms nominācijā 
"Sabiedriskais darbinieks" par ilglaicīgu darbu latviešu literatūras popularizēšanā un skolu jaunatnes literārās gaumes veidošanā.
• 2018. gada aprīlī ar Latvijas Bibliotekāru biedrības biedru kopsapulces lēmumu ievēlēta par LBB Goda biedri.



Gunta (Sīviņa) Spulle

• Dzimusi 1947. gada 13. novembrī tagadējā Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta "Briežos”.
• 1966. gadā absolvējusi Vecpiebalgas 1905. gada vidusskolu. Darbojusies skolas bibliotēkas aktīvā un novadpētniecības darbā.
• 1970. gada 1. aprīlī uzsākusi darbu Cēsu rajona bibliotēkā par noformētāju, pēc tam strādāja par lasītavas vadītāju.
• 1973. gadā neklātienē pabeigusi Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bibliotekāru nodaļu.
• No 1973. līdz 1988. gadam strādājusi Bērnu bibliotēkā par lasītavas vadītāju, no 1988. gada līdz 2010. gada 1. aprīlim Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā par bibliogrāfi, pēc tam - par Novadpētniecības lasītavas vadītāju.
• Darbu veikusi rūpīgi un apzinīgi, no sirds pievērsusies novadpētniecības materiālu vākšanai, apkopošanai un popularizēšanai. Gan 
kolēģiem, gan apmeklētājiem mēdza sagādāt patīkamus pārsteigumus. No viņas darba pieredzi mācījušies gan studenti, gan kolēģi 
no citām bibliotēkām.

Saņēmusi gan Cēsu pašvaldības, gan Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības rakstus.

Gunta Bērziņa 1971.-1972., 1990.-1999. - bibliotekāre lasītāju 
apkalpošanas nodaļā.
Zaiga Bondare 1974.-1996. - Komplektēšanas un apstrādes 
nodaļas vadītāja.
Valdone (Liepiņa) Priedīte no 1995. g. - lietvede, agrāk - 
kasiere, grāmatvede.
1975.-1976. - bibliotekāre abonementā.
Zaiga (Sirmā, Millere) Eglīte no 1976. g. - metodiskā darba 
vadītāja, agrāk - bibliotekāre, abonementa vadītāja, FION 
(Fondu izmantošanas organizācijas nodaļas) vadītāja, 
direktores vietniece.
Māra (Sīkule, Bērziņa) Grīnvalde no 1977. g. - noformētāja.
Aija Struņķe 1977.-1987. - bibliotekāre Bērnu bibliotēkas 
abonementā.
1987-2009 - bibliogrāfe.
Biruta Vītoliņa 1972.-1976. - Bērnu bibliotēkas abonementa 
vadītāja.
1979.-1994. - Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākā 
redaktore.
Veneranda Mežvēvere 1973.-1979. - metodiķe Bērnu bibliotēkā. 
1979.-1994. - vecākā metodiķe darbā ar bērniem, bibliogrāfe.
Eleonora Matuseviča 1982.-1994. - direktores vietniece 
saimnieciskajā darbā.
Aija (Meldere) Lauberga no 1982. g. - Pieaugušo apkalpošanas 
nodaļas vadītāja, agrāk - bibliotekāre abonementā.

Ruta (Glaudiņa, Siksnāne) Glaudiņa no 1982. g. - galvenā 
speciāliste Pieaugušo apkalpošanas nodaļā, agrāk - vecākā 
bibliogrāfe.
Skaidrīte (Lazdiņa) Daņiļēviča no 1983. g. - direktores vietniece, 
Krājuma organizācijas nodaļas vadītāja, agrāk - vecākā 
redaktore Komplektēšanas un apstrādes nodaļā, direktores 
vietniece Krājuma organizācijas un automatizācijas darbā.
Ingrīda Kokinberga 1981.-1985. - bibliotekāre Bērnu 
bibliotēkas abonementā.
1985.-2012. - apkopēja un kopētāja.
Inese Gusmane 1986.-1999. - bibliotekāre lasītavā un 
abonementā.
Vita (Kovalāne) Zvaigzne 1986.-2005. - redaktore 
Komplektēšanas un apstrādes nodaļā.
Inguna (Vilka) Zāģere 1987.-1994., 2003.-2007. - redaktore 
Komplektēšanas un apstrādes nodaļā.
Dagnija Korne 1987.-2005. - redaktore Komplektēšanas un 
apstrādes nodaļā.
Uldis Gavars 1987.-1994.-šoferis.
Ingrīda Brasliņa no 1988. g. - galvenā speciāliste Pieaugušo 
apkalpošanas nodaļā, agrāk - vecākā bibliogrāfe.
Ginta (Kaņepe) Amantova 1990.-1994. - speciāliste 
Komplektēšanas un apstrādes nodaļā.
Valdis Eglītis 1991.-1999. - šoferis.
Laimdota Dambīte 1993.-2006. - garderobiste.



Ineta (Gaidlazda, Cakule) Kļaviņa no 1994. g. - lasītavas 
vadītāja.
1982. g. - speciāliste Komplektēšanas un apstrādes nodaļā. 
Voldemārs Pučurs 1994.-1997. - galdnieks.
Maira Jansone no 1999. g. - bibliogrāfe, agrāk - Mākslas 
literatūras lasītavas vadītāja.
Aigars Vīlips 1999.-2004. - šoferis.
Rasa Spulle 2000.-2004. - Novadpētniecības lasītavas vadītāja.
Anita Jerkina 2001 -2002. - kopētāja.
Elīna Riemere (Krama) 2002.-2012. - kopētāja, 
novadpētniecības bibliogrāfe.
Alvils Krams 2002.-2004. - Interneta lasītavas vadītājs.
Anita Pētersone 2003.-2007. - apkopēja.
Guna Dmitrijeva 2004.-2009. - novadpētniecības bibliogrāfe.
Elīna (Ozola) Riemere no 2004. g. - novadpētniecības 
bibliogrāfe.
Hermanis Ruhmanis 2004.-2009. - IT speciālists.

Dagnis Urjāns 2004.-2008. - Interneta lasītavas vadītājs.
Tālivaldis Sālszirnis 2004.-2005. - strādnieks.
Inese Jansone no 2006. g. - novadpētniecības lasītavas 
vadītāja, agrāk - Kataloģizācijas nodaļas galvenā speciāliste 
iespieddarbu klasifikācijas darbā.
Anita Ogriņa no 2006. g. - garderobiste.
Elīna Mālniece no 2006. g. - galvenā speciāliste Krājuma 
organizācijas nodaļā.
Mārtiņš Rijnieks no 2006. g. - saimniecības pārzinis, e-prasmju 
konsultants, agrāk - Interneta lasītavas valdītājs.
Lāsma Vasmane-Mašina no 2018. g. - Bērnu apkalpošanas 
nodaļas vadītāja.
2007.-2017. - bibliotekāre, sociālo mediju speciāliste.
Krista Annija Lauberga no 2015. g. - sociālo mediju speciāliste, 
agrāk - projektu speciāliste.
Ināra Elbrete no 2016. g. - novadpētniecības bibliogrāfe.
Gita Hofmane no 2019. g. - galvenā speciāliste Pieaugušo 
apkalpošanas nodaļā.

Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieki 2019. gada 31. oktobrī

1. rindā no kreisās puses: Gita Hofmane, Zaiga Eglīte, Krista Annija Lauberga, 
Natālija Krama, Inese Jankovska, Inese Jansone, Lāsma Vasmane-Mašina.

2. rindā no kreisās puses: Aija Lauberga, Rita Tensberga, Ruta Glaudiņa, Inta Zaksa, Inese Majore, 
Māra Grīnvalde, Ingrīda Brasliņa, Valdone Priedīte, Mārtiņš Rijnieks, Ineta Kļaviņa, Maira Jansone, 

Elīna Mālniece, Ināra Elbrete, Elīna Riemere, Skaidrīte Daņiļēviča.



Dažādi



Ar Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolas karavīru 
un tehnikas palīdzību 2012. gadā bibliotēka pārcēlās 

uz telpām blakus ēkā Raunas ielā 2
Ēka Raunas ielā 1 renovācijas procesā

Iekštelpas renovācijas procesā Spāru svētkos kopā
ar SIA "Vidzemes energoceltnieks" būvniekiem

Atjaunotās bibliotēkas atklāšana 
2015. gada 17. februārī Tulpju motīvs bibliotēkā

Pēc renovācijas telpas kļuvušas gaišākas 
un plašākas. 1. stāvā regulāri tiek rīkotas 

mākslas darbu izstādes
Cēsu "Gaismas pils" naktī 

ar 14 mirdzošiem skursteņiem 
»



Tuvojoties bibliotēkas jubilejai 2009. gadā, vēsturniece Dace Cepurīte uzņēmās darbu pie grāmatas 
„Cēsu bibliotēka 90 gados" veidošanas. Tā tika izdota 2011. gadā.

katalogs: cesis.biblioteka.lv/alise

Bibliotēkas zīmoga nospiedums Bibliotēkas logo Lasītāja karte 
1998. un 2011. gadā

Bibliotēkas ģitāristu kvartets, dibināts 2010. gadā, 
muzicē bibliotēkā un Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšanā 

2014. gadā, piedaloties muzikantam Vilnim Daņiļēvičam.

Sniega "gaismas pils" būvniecība Vienības laukumā 2010. gada 
19. februārī. Galerijas „Dūja” vadītājas Ineses Ciekures rīkotajā 

akcijā piedalījās Cēsu novada pašvaldības kultūras iestāžu 
darbinieki, tai skaitā pārstāvji arī no bibliotēkas.

Bibliotēkas mājaslapa 2019. gadā

Bibliotēkas viesu grāmata, iesākta 1982. gada
23. oktobrī. Novadnieks Valdis Atāls, paņemot to 

rokās, teicis: „Tā man atgādina maizi.”

cesis.biblioteka.lv/alise


Bibliotēkas krājums Izsniegto eksemplāru skaits

Reģistrēto lasītāju skaits Apmeklējumu skaits

*Diagrammas veidotas pēc pieejamās informācijas
** No 2003. gada vērojams krājuma un citu skaitlisko rādītāju pieaugums, 

jo Centrālajai bibliotēkai juridiski pievienota Bērnu bibliotēka



Bērnu bibliotēka



Līdz 2010. gadam Bērnu bibliotēka atradās Kultūras nama ēkā Raunas ielā 12

2010. gadā bērnu literatūras nodaļa pārcēlās uz telpām Raunas ielā 1

No 2015. gada Bērnu apkalpošanas nodaļa ir atjaunotajā bibliotēkas ēkā Raunas ielā 1



Septembra beigās/oktobra sākumā Bērnu bibliotēkā Raunas ielā 12 skatāma dabas brīnumu izstāde, kas vēlāk kļūst par 
tradicionālu ikgadēju pasākumu.
Rajona Bērnu bibliotēkai ir 1 nestacionārais izsniegšanas punkts - Pastariņa skolā.
Bibliotēkā darbojas 4 lasītāju grupas: ,.Karlsonēni”, "Novadpētnieki", Jaunie bibliotekāri" un "Esperanto valodas pulciņš".

No I. janvāra, kļūstot par lasītāju Bērnu bibliotēkā, jāmaksā iestāšanās nauda 15 santīmi. Ilggadējiem bibliotēkas apmeklētājiem, ja nozaudēta 
lasītāja karte, jāmaksā soda nauda 5 santīmi. Šī nauda tiek izmantota tehnisko līdzekļu iegādei.
1. martā beidz pastāvēt Cēsu rajona centralizētā bibliotēku sistēma. Decentralizācijas rezultātā Cēsu pilsētas dome pārņem Cēsu rajona 
bērnu bibliotēku, kas kļūst par Cēsu pilsētas bērnu bibliotēku.

Gada sākumā par iegūto 1. vietu Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā konkursā "Labākais pasākums bibliotēkā 
par Hansa Kristiāna Andersena pasakām" Bērnu bibliotēka saņem balvu - iespēju konkursa dalībniekiem apmeklēt 
Dailes teātra izrādi „Meža gulbji".

Sadarbībā ar laikrakstu „ Druva" 1 reizi mēnesī tiek organizēts diskusiju klubs bērniem, kur spriež par viņiem svarīgām 
tēmām - kabatas naudu, tamagoči, vasaras plāniem u.c. Pēc tam šīs diskusijas ar bērnu fotogrāfijām tiek 
publicētas laikrakstā.

Aprīļa beigās bibliotēku slēdz uz nedēļu sakarā ar plūdiem, ko izraisa apkures caurules plīsums Kultūras nama ēkas bēniņos.
No 8. līdz 14. novembrim Bērnu bibliotēka pirmo reizi iesaistās Ziemeļu bibliotēku nedēļas aktivitātēs. Bibliotēkā iekārtota izstāde "Ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu teikas un mīti".
Gada nogalē tiek iegādāts pirmais dators personāla vajadzībām.

Bibliotēkas darbinieces turpina darboties ar "rūpju bērniem", apmeklē arī Cēsu bērnu namu, rādot jaunās grāmatas un stāstot par tām. 
Arī bērnu nama grupiņu ciemošanās bibliotēkā turpinās.
Ir Interneta Apollo pieslēgums ar iezvanpieeju.

Bērnu bibliotēka atzīmē savu 50 gadu pastāvēšanas jubileju.
Atsaucoties grāmatnīcas Jumava ierosmei, gada nogalē tiek dibināts literārā personāža Harija 
Potera fanu klubs. To vada bibliotekāre Līga Bērce. Interesentu ir daudz, un, darbojoties ar viņiem 
Bērnu bibliotēkā, ir iespēja paplašināt bērnu interešu loku un veidot daudzpusīgākas zināšanas. 
Noorganizēta tikšanās bērniem ar cēsnieci Gundegu Freivaldi un viņas mīluli - samojedu šķirnes 
suni Boni. Tādi Latvijā ir tikai pieci.
Bērnu bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru organizē 
pirmo Vidzemes novada Bērnu un skolu bibliotēku darbinieku konferenci Cēsīs "Bērnu bibliotēkas 
loma skolēnu pašizglītībā", kas kļūst par ikgadēju tradicionālu pasākumu.

Bibliotēka pirmo reizi iesaistās lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu žūrija" realizēšanā.



Centrālajai bibliotēkai juridiski pievieno Bērnu bibliotēku, kas top par bērnu literatūras nodaļu.
No 10. līdz 16. aprīlim Esperanto valodas 4 pulciņa dalībnieces bibliotekāres un pulciņa vadītājas Līgas Bērces vadībā 
piedalās projektā „Bērnu draudzība pie Baltijas jūras", kas notiek Zviedrijā, kā arī Pasaules bērnu pasaku konkursā 
esperanto valodā, iegūstot 3. vietu.
1. septembrī Bērnu literatūras nodaļas darbinieces pirmo reizi iesaistās Jauniešu dienas pasākumu organizēšanā Cēsīs.

Vasarā bibliotēka remonta dēļ slēgta divus mēnešus. Pēc remonta bibliotēka kļuvusi gaišāka, mūsdienīgāka. 
Izveidots neliels atpūtas stūrītis mazajiem lasītājiem arī abonementā.
Bērnu bibliotēka rīko bērnu grāmatu autora Jāņa Širmaņa 100 gadu jubilejas atceri. Pasākumā viesojas arī ASV 
dzīvojošā rakstnieka meita Maruta Vītoliņa (dz. Širmane).

Gada sākumā ar pašvaldības finansiālu atbalstu likvidēts ieejas kāpņu avārijas stāvoklis.
Septembrī iegūti jauni sadarbības partneri Rokišķu bērnu bibliotēkā Lietuvā, kur kopā ar Cēsu pilsētas domes deputātiem notika viesošanās 
sadraudzības pilsētas svētkos.
Harija Potera fanu klubs, tāpat kā Jumavas grāmatnīcas un Bauskas bērnu bibliotēkas klubi, iekļaujas Latvijas Harija Potera fanu klubā kā filiāle.

Apmeklētāju rīcībā ir viens stacionārais dators.
Bērnu literatūras nodaļas darbiniekiem nodrošināta iespēja strādāt ar Bibliotēku informācijas sistēmu [BIS) ALISE.

Tiek izveidota interešu grupiņa „Ciemos burtu mājā", kurā notiek sarunas ar vecākiem par viņiem interesējošām tēmām, 
nodarbības bērniem - grāmatu lasīšana, tikšanās ar pasaku tēliem.
Cēsu Centrālā bibliotēka un bērnu literatūras nodaļa uzsāk vienoto lasītāju reģistrāciju elektroniski BIS ALISE, kā arī 
notiek elektroniska grāmatu izsniegšana.

Aprīlī pirmās Bibliotēku nakts ietvaros pusaudžiem ir iespēja tikties ar grāmatas "Es grāmatas nelasu" autori Kristīni Ulbergu-Rubīni. Vakara gaitā 
bērni piedalās atraktīvajā spēlē "Meklējam spoku".
No decembra reizi nedēļā notiek tikšanās ar Saules ielas pusaudžiem lasītāju klubā "Saules Zootropi". Tikšanās notiek līdz nākamā gada jūnijam.

Sakarā ar Kultūras centra renovāciju Cēsu Centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa janvāra beigās pārceļas uz 
Centrālās bibliotēkas ēku Raunas ielā 1 un jau martā uzsāk darbu jaunajā vietā. Abas bibliotēkas atkal atrodas zem 
viena jumta tāpat kā 1950. gadā. Jaunajās telpās Raunas ielā 1 apmeklētājiem iekārtota vispārīgā lasītava un 
uzstādīti 4 datori.
Trīs lielākie pasākumu cikli gadā ir Bibliotēku nedēļa, Dzejas dienas bērniem un Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa.

Mācību gada noslēgumā notiek skaļās lasīšanas konkurss. Tas norisinās pasākumu ciklā "Lasīšanas maratons" programmas "Lasošā Vidzeme" 
ietvaros.
Gada nogalē bērnu literatūras nodaļa iesaistās jaunajā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas 
Bibliotekāru biedrības organizētajā akcijā par kultūras mantojumu "Pasaule t@vā bibliotēkā".



Aprīlī bērnu literatūras nodaļa sadarbībā ar izdevniecību Zvaigzne ABC organizē Cēsu novada bērnu un jauniešu Grāmatu svētkus. 
Vasarā nodaļas vadītāja Inese Majore piedalās Bibliotēku leļļu teātra festivālā Lietuvā, ko organizē Cēsu sadraudzības pilsētas - 
Rokišku - bērnu bibliotēka.

»

Sakarā ar ēkas Raunas ielā 1 renovāciju, rudenī visa bibliotēka pārceļas uz telpām Raunas ielā 2 - Akmens ligzdu.

29. maijā bērnu literatūras nodaļa iesaistās pirmo reizi Latvijā rīkotajā pasākumā „Lasīšanas diena: Dalies lasītpriekā 
ar visu Latviju".

Bibliotēka uzsāk organizēt Bērnu rītus pirmsskolas vecuma bērniem. Tie guvuši lielu atsaucību.

Pēc bibliotēkas renovācijas Bērnu apkalpošanas nodaļā kopējais lasītāju skaits ir pieaudzis. Izteikti pieaudzis tieši 
pirmsskolas vecuma bērnu skaits. Bez grāmatām lietotājiem pieejami arī 5 planšetdatori, 4 stacionārie datori un plašs 
galda spēļu klāsts. No nodaļas krājuma nodalīts 8. un 9. klašu fonds, kas pārcelts uz Pieaugušo apkalpošanas nodaļu. 
Bibliotēku naktī Bērnu apkalpošanas nodaļa bērniem un pusaudžiem piedāvā piedzīvojumiem bagātu „Sises dzimšanas 
dienas ballīti". Bērniem ir iespēja iepazīties un sadraudzēties ar rakstnieces un mākslinieces Astras Marijas Reines radīto 
tēlu žurciņu Sisi, kura nu kļuvusi par Bērnu apkalpošanas nodaļas simbolu.
Pirmo reizi tiek organizēta „Pūčulēnu skola" - tikšanās ar trīsgadīgiem bērniem un viņu vecākiem.

Pavasarī pirmo „Pūčulēnu skolu" pabeidz 5 bērni, izlaidumā saņemot dāvanas - mugursomu ar grāmatiņām un mazo 
pūcīti. Rudenī jaunajā grupā pieteikušies un skoliņu apmeklē jau 10 bērni.
Decembrī nodaļā viesojas zviedru rakstnieks Henriks Tamms, iepazīstinot apmeklētājus ar literāro varoni Nindzju Timiju.

Lasīšanas veicināšanas aktivitātē „Aklais randiņš ar grāmatu" novembra un decembra mēnešos lasītājiem ir iespēja 
izvēlēties kādu no iesaiņotajām grāmatām, neredzot tās vāku, bet tikai dažus atslēgas vārdus, lai būtu iespējams 
nojaust tās piederību konkrētam žanram.
Septembrī Dzejas dienu ietvaros nodaļā pirmo reizi notiek netradicionālas dzejas sacensības"Dzejas slams bērniem" 
1.-7. klašu skolēniem. Dzejas slams ir kustība, kas daudzviet pasaulē ir atdzīvinājusi interesi par mūsdienu dzeju.

Notiek pārmaiņas darbinieku sastāvā un nodaļas struktūrā. Par nodaļas vadītāju iecelta līdzšinējā Sociālo mediju 
speciāliste Lāsma Vasmane-Mašina, amatā nomainot ilggadējo nodaļas vadītāju Inesi Majori, kura turpina darbu 
nodaļā kā galvenā speciāliste.
2018. gada sadarbības partneris - Baltijā vadošais galda spēļu uzņēmums "Brain Garnes". Sadarbībā organizēts 
Ģimeņu rīts "Uzspēlēsim "Brain Garnes" spēles!", kā arī lekcija Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 
17. konferences „Bibliotēkas=Ludotēkas?" ietvaros. Uzņēmums ikvienai no 87 konferencē pārstāvētajām bibliotēkām 
dāvina 10 spēļu komplektus.

Martā Bērnu apkalpošanas nodaļā notiek Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības reģionālais fināls 5. un 6. klašu 
skolēniem.
Apgāda "Zvaigzne ABC" organizētās lasītveicināšanas aktivitātes "Lasīšanas stafete" dalībnieki norādījuši, ka Cēsu 
Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa ir viena no desmit viņu iecienītākajām bibliotēkām Latvijā.
Dzejas dienu ietvaros nodaļā notiek 18 muzikāli literāras dzejas stundas „Kā dzejolis multfilmā pārvērtās...", ko apmeklē 
Cēsu pilsētas skolu mazo klašu audzēkņi.



Lāsma Vasmane-Mašina
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāju strādā no 2018. gada 1. janvāra. Līdz tam Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā strādājusi no 2007. gada. Mācījusies bibliotēkzinātni Latvijas Universitātē. Apveltīta ar 
muzikalitāti. Viņas vadībā notikušas aizraujošas literārās stundas, Ģimeņu rīti un citas aktivitātes mazajiem bibliotēkas 
apmeklētājiem, kā arī vērtīgas Vidzemes novadu Bērnu un skolu bibliotēku darbinieku konferences. 2018. gada 
nogalē saņēmusi Cēsu novada pašvaldības atzinību par radošu un profesionālu darbu ar bērniem un jauniešiem.

Inta Zaksa
Par Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītājas vietas izpildītāju strādā no 2019. gada 17. septembra.
Pirms tam strādājusi par Liepas kultūras nama vadītāju.

Inese Majore**
Par Bērnu bibliotēkas vadītāju strādājusi no 1972. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 31. decembrim. 
Šobrīd I. Majore Bērnu apkalpošanas nodaļā strādā par galveno speciālisti.

Brigita (Grauča) Stradze**
Par bibliotekāri Bērnu bibliotēkā strādājusi no 1974. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 15. jūnijam. 2004. un 2014. gadā 
saņēmusi Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības rakstus, savukārt 2004., 2014. un 2017. gadā - Cēsu pilsētas 
domes (vēlāk- novada pašvaldības) Atzinības rakstus.

Līga Bērce (Siliņa)**
No 1989. līdz 2014. gadam Bērnu bibliotēkā bijusi bibliotekāre, vadījusi Esperanto valodas pulciņu un 2001. gadā 
dibinājusi literārā varoņa Harija Potera fanu klubu. 2006. gadā saņēmusi Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 
Atzinības rakstu, savukārt 2013. gadā - Cēsu novada pašvaldības Atzinības rakstu.

Inese Jankovska**
Par galveno speciālisti Bērnu bibliotēkā strādā no 1989. gada 27. marta. Labi pārzina nodaļas krājumu, apkalpo 
lasītājus abonementā, vada radošās darbnīcas mazajiem bibliotēkas apmeklētājiem un strādā ar lasīšanas 
veicināšanas programmas „Bērnu žūrija" dalībniekiem.

Vita Tetere (Olengoviča)**
Bērnu bibliotēkā par bibliotekāri strādājusi no 1982. līdz 1983. gadam un par lasītavas vadītāju - no 
1989. līdz 2003. gadam.

Māra Majore (-Linē)
2002. gada vasarā strādājusi bibliotēkas abonementā un piedalījusies citās bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs.

** Plašāku informāciju par darbiniecēm skatīt izstāžu cikla „Cēsu bibliotēkai 100" 3. informatīvās ekspozīcijas 
"Bibliotēkas vēsture laikposmā no 1969. līdz 1994. gadam" digitālajā versijā bibliotēkas tīmekļvietnē www.biblioteka.cesis.lv

http://www.biblioteka.cesis.lv


Cēsu pilsētas bērnu bibliotēkas darbinieces Inese 
Jankovska, Līga Bērce (Siliņa), Inese Majore 

un Brigita Stradze 1998. gadā
L. Bērce (Siliņa) darba procesā 2002. gadā

Bērnu literatūras nodaļas darbinieces I. Jankovska, 
I. Majore, L. Bērce (Siliņa) un B. Stradze 2012. gadā 
pārceļoties uz telpām Akmens ligzdā Raunas ielā 2 

I. Jankovska un B. Stradze darbojoties ar bērniem 
radošajā darbnīcā 2015. gadā

Bērnu apkalpošanas nodaļas darbinieces B. Stradze, 
I. Jankovska un I. Majore 2015. gadā 
atjaunotajā bibliotēkā Raunas ielā 1

L. Vasmane-Mašina vienmēr ir gatava iejusties kādā 
tēlā, lai iepriecinātu mazos bibliotēkas apmeklētājus

I. Jankovska, Lāsma Vasmane-Mašina un I. Majore 
pieredzes un mācību brauciena laikā 

Slovākijā 2017. gadā
Inta Zaksa vadot Jauno dzejdaru pēcpusdienu 

skolēniem" 2019. gadā



CĒSU CB
BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻA

Nodaļas zīmoga nospiedums Nodaļas logoMākslinieka Induļa Gurtiņa veidotais 
Cēsu pilsētas bērnu bibliotēkas Ex Libris

Bērnu apkalpošanas nodaļas 
simbols - mākslinieces Astras Marijas 

Reines radītā žurciņa Sise

Bibliotēkas mājaslapas sadaļa bērniem un pusaudžiem 
tīmekļvietnē www.biblioteka.cesis.lv
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Nepieciešamības gadījumā, organizējot lielākus pasākumus, nodaļas 
telpu ir iespējams transformēt, jo grāmatu plaukti ir uz ritenīšiem

http://www.biblioteka.cesis.lv


Bibliotēkas krājums Izsniegto eksemplāru skaits

Reģistrēto lasītāju skaits Apmeklējumu skaits

*Diagrammas veidotas pēc pieejamās informācijas


