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Bibliotēkas vadītāja Lūcija Mazarēviča 

 

 Lūcija Mazarēviča Cēsu rajona bibliotēkas vadītāja no 1947. – 1977. gadam 

bija ievērojama personība Cēsu kultūras dzīvē. Viņa bija viena no retajām 

bibliotekārēm, kura saņēmusi Nopelniem bagātās kultūras darbinieces nosaukumu un 

iekļauta Latvijas PSR Mazajā enciklopēdijā (R. 1968), kas padomju laikā bija izcils 

sasniegums. Šajā enciklopēdijā 517. lappusē lasām:   

 „Lūcija Mazarēviča (dzimusi 1909.gada 27.decembrī) – bibliotekāre, Latvijas 

PSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece. (1955). 1929. gadā beigusi Rīgas pilsētas 

4. vidusskolu. Strādāja Rīgas pilsētas bibliotēkās, no 1946. – Cēsu rajona bibliotēkā, 

kopš 1947.gada šīs bibliotēkas vadītāja. Mazarēviča lielu vērību veltījusi ciemu 

bibliotēku metodiskajai vadībai, sekmējusi jaunu darba formu ieviešanu. Viņas vadītā 

Cēsu rajona bibliotēka 1967. gadā ieguva Teicama darba bibliotēkas nosaukumu.”  

 1947.gada jūlijā tolaik Cēsu apriņķa bibliotēkas vadību no Augusta Brutāna 

pārņēma Lūcija Mazarēviča ar bibliotekārā darba pieredzi Rīgas pilsētas bibliotēkās 

un no 1946.gada Cēsu bibliotēkā. Ataust atmiņā L. Mazarēvičas stāsti par pēckara 

laika pārdzīvojumiem bibliotekāra darba gaitās. Malka bibliotēkas apkurei jācērt 

mežos pašiem darbiniekiem. Kā rajona galvenajai bibliotēkai, tās darbiniekiem bija 

jāsniedz metodiska un praktiska palīdzība ciemu bibliotēkām. Autobusi nekursēja, 

jābrauc ar gadījuma smagajām kravas mašīnām, divriteņiem, jāiet kājām, veicot tālus 

ceļa gabalus, un tolaik Cēsu apriņķī ietilpa arī Ranka, Druviena, Ērgļi, Pārogre, 

Jumurda. Bija reizes, kad no tuvējā meža tika raidītas lodes, tad, lai pasargātu savu 

dzīvību, jāslēpjas grāvī, reizēm jātup līdz pat tumsai un jāgaida līdz lodes vairs 

nespindz pāri galvai. No LPSR Galvenās literatūras un izdevniecību pārvaldes 

(Glavļita) regulāri tika saņemti iznīcināmo grāmatu saraksti. Dega grāmatu sārti, lai 

kā sāpēja sirds. Nepaklausīt nedrīkstēja, tad draudēja smagas sankcijas.  

 Savu atmiņu lappusēs Lūcija Mazarēviča rakstījusi:” Piecdesmitajos gados 

strādāt rajona bibliotēkā bija viegli, jo daudz darbā mums palīdzēja ar padomiem un 

metodiskiem norādījumiem Partijas komitejas, Kultūras nodaļas un komjaunatnes 

vadošie darbinieki. Kultūras nodaļas vadītāji vienmēr kontrolēja mūsu darbu un 

prasīja darba uzlabošanā organizēt mums dažādus konkursus, skates, vienmēr 

pārbaudīja mūsu darba plānus. Un kolektīvs strādāja, centās izpildīt visas prasības. 

Rajona bibliotēka organizēja lasītāju konferences kultūras namā, kurās piedalījās 

skolotāji, kas vadīja šīs konferences. Piem., A.Upīša „Zaļā zeme”, Babajevska „Zelta 

zvaigznes kavalieri”. Šajās konferencēs dalību ņēma arī partijas sekretāri, apmeklētāju 

skaits bija liels. Visu šo darbu rezultātā ieguvām 1950. gadā republikā pirmo vietu un 

Sarkano ceļojošo karogu.” Pirmo vietu republikā Cēsu rajona bibliotēka ieguva arī 

1953., 1954. gadā. 

 Lūcija Mazarēviča mīlēja grāmatas un daudz lasīja. Viņas iemīļotais teiciens: 

„Es nevaru iedomāties dzīvi bez grāmatām. Ar grāmatām un bibliotēku esmu 

saaugusi.” Viņa, kā tagad teiktu, fanoja par tādu sporta veidu kā bokss un īpaši par 

pasaulslaveno bokseri Alī (Kasiusu Kleju) un viņa sasniegumiem. Mīlēja, rūpējās un 

sargāja savu ģimeni, kopā ar vīru izaudzināja dēlu un meitu. Pret kolēģiem bija 

prasīga, bibliotēkā valdīja stingra disciplīna. Par Lūciju Mazarēviču runājot, nedrīkst 

aizmirst skaistu padomju tradīciju – Cēsu pilsētas bērnības svētkus, kurus svinēja 

katru gadu augustā. Viņa daudzus gadus bija bērnības svētku orgkomitejas 

priekšsēdētāja. Svētku organizēšana prasīja daudz darba un rūpju ne tikai bibliotēkas 

vadītājai, bet arī pārējiem darbiniekiem. Liels bija gandarījums, ka svētki izdevās un 



bija ļoti populāri. Domāju, ka daudzi cēsnieki atceras šīs svinības. Svētkus vadīja 

LPSR Tautas skatuves māksliniece Vera Singajevska, Tālivaldis Āboliņš un 

mākslinieku grupa. Cēsu rajona bibliotēka Lūcijas Mazarēvičas vadībā Kultūras 

nodaļai bija, manuprāt, labs palīgs rajona Dziesmu un deju svētku organizēšanā un 

citos pasākumos.   

 1977. gadā bibliotēkas vadības stafeti Lūcija Mazarēviča nodeva Lūcijai 

Suhanovai, pati vadīdama grāmatu apstrādes nodaļas darbu līdz 1986. gada vidum. 

 Lūcija Mazarēviča mirusi 1986. gada 1. oktobrī, apglabāta Cēsu Meža kapos. 

 Šogad 27. decembrī atzīmēsim bijušās Cēsu rajona bibliotēkas vadītājas 100. 

dzimšanas dienu.  
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