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Iz Jaunburtnieku pagasta padomes 20. novembra 1922. gada sēdes protokola Nr. 699.
“Pagasta padomei tiek ziņots Kultūras fonda uzaicinājums no 15.09.1922. gada Nr. 90 dot
norādījumam un darbības raksturojama m par pagasta kulturelām organizācijām, kuras
varētu un gribētu uzņemties ierīkojamās bibliotēkas vadību.”
Padome apsprieda šo jautājumu un lai veicinātu ārpusskolas izglītību, kā arī lai ierosinātu
sabiedrisko dzīvei pagastā, ļoti vēlas, kad tiktu bibliotēka pagastā ierīkota. Šāda pasāku ma
trūkums pagasta sabiedrībai stipri sajūtams, jo tuvākajā apkārtnē publiskas bibliotēkas
nepastāv, un paredzēt lielākas zummas (summas) pagasta budžetā bibliotēkas ierīkošanai
nav iespējams, jo pagasts sastāda visai mazu vienību (35 mājas). Tā kā pagastā nepastāv
arī nevienas kulturēlas organizācijas, tad padome lūdz Kultūras fonda domei savas
ierīkojamas bibliotēkas vadību uzticēt pagasta valdei. 1923. gadā 20. martā pilnvaro
Miervaldi Rēvaldu Rīgā saņemt piespriestās Kultūras fonda grāmatas un parakstīt Kultūras
fonda bibliotēkas noteikumus. Darbvedis atgriežas mājās ar 503 grāmatām kopsummā par
433 Ls un 84 santīmi. Tā paša gada 22. oktobrī saņem vēl papildus 42 sējumus, par Ls
68.40. Bibliotēku iekārto Jaunburtnieku pagasta namā “Skundriķi” (celta 1906. gadā),
atsevišķā istabā. Par bibliotēkas pirmo pārzini ieceļ Jaunburtnieku pagasta darbvedi –
rakstvedi Jāni Modriņu Rēvaldu.

Jaunburtnieku pagasta darbvedis – rakstvedis Jānis Modriņš Rēvalds (1987. -1966. ).
Foto 1932. gads. Autors nezināms
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Bijusī pagasta valdes ēka Jaunburtnieku pag. Skundriķos, kurā 1923. gadā tika
ierādīta viena istaba bibliotēkas ierīkošanai. Foto R. Šalte. 2018. gads

Ēka, kurā bibliotēka atrodas no 1926. gada. Tajā atrodas arī pasts ar telegrāfu un
pagastu valde. Foto 20. gs. 40 gadi. Autors nezināms.
Grāmatu pārzinis saņem atalgojumu Ls 20 gadā.
Pirmajā gadā tiek reģistrēti 72 lasītāji. Izsniegums ir 720, no tā 587 grāmatas ir
daiļliteratūra. Bibliotēka darbojās svētdienās no 17 .-18., pirmdienās un ceturtdienās no 10 .12.
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1924. gadā pagasta valde ir piešķīrusi nelielu budžetu bibliotēkai, par kuru tiek
iegādātas vēl 19 grāmatas par summu Ls 25.46 un pasūta žurnālus “Ritums”, “Nedēļa”,
“Latvju Grāmata”. Uz gada beigām bibliotēkā ir 580 sējumu, no tiem 303 daiļliteratūra, un
reģistrējušies jau 93 lasītāji.
1925. gadā fonds papildinājies ar 6 grāmatām par Ls 26.11. Pagasta padome
abonē žurnālus “Domas”, “Latvju Grāmata”, “Nedēļa”, un “Ritums”. Izsniegums ir 814
grāmatu, no tā 617 daiļliteratūra.
1926. gadā par pagasta līdzekļiem pasūta žurnālus ”Svari” un “Jauna nedēļa”. Tiek
piesūtīti 10 Kultūras fonda žurnāli. Fonda paplašināšanai iepirktas 16 grāmatas par Ls
37.20. Izsniegums ir 731. No tām 555 daiļliteratūra. Šajā gadā savu darbību uzsāka arī
pirmā kulturēlā biedrība Jaunburtnieku pagastā - Izglītības biedrība. Biedrība iegādājās
pirmo radiofonu pagastmājā, kuru novietoja skolā. Pie bibliotēkas izveido lasāmgaldu –
žurnālu lasīšana uz vietas. Biedrība pasūtīja laikrakstus un žurnālus: “Jaunākās ziņas”,
“Latvis”, Sociāldemokrāts”, ”Līdums”, “Lauku darbs”, “Latvijas sargs”, “Ārodnieks”, “Atpūta”,
“Aizsargs”, “Zemkopis”, “Latvijas Lauksaimnieks”, “Zeme”, “Darba jaunatne”, ”Ārpusskolas
izglītība”. Par lasītavas apmeklējumu un tās sniegtajiem pakalpojumiem neesot bijis
biedrībai nekas jāmaksā.
1927. gada sākumā rodas neskaidrības par to, kādai organizācijai bibliotēku piešķirt
uzturēšanā un vai vispār ir nepieciešams. 9. februāra pagasta padomes sēdē nolemj
bibliotēku pārdot Izglītības biedrībai, kura labprāt uzņemtos rūpes par bibliotēku. Ar 1927.
gada 9. aprīļa Kultūras fonda domes sēdē pieņemto lēmumu, nolemj Jaunburtnieku
pagasta padomei piespriesto bibliotēku nodot Jaunburtnieku izglītības biedrībai. Taču tā
paša gada 27. maijā Jaunburtnieku pagasta padomes sēdē šo lēmumu atceļ, jo “pagasta
pašvaldība Kultūras fonda piešķirtās bibliotēkas papildināšanai izdevusi ievērojamas
summas un pagasta revīzijas komisija ceļ iebildumus pret bibliotēkas nodošanu privātai
biedrībai.” Tiek iepirktas 16 grāmatas par Ls 28.71. pasūtīti žurnāli “ Jauna nedēļa”, “ Latvju
Raksti”, un “Svari”. Iekšlietu Ministrijas Vēstneša Nr.80 (25.01.1927.) raksta, ka lai
piedalītos žūpības apkarošanā, vai vismaz ierobežošanā Jaunburtnieku pagasta valdei
Žūpības apkarošanas fonds piešķir 600 Ls, attiecīgi – izglītības biedrības orķestra
vajadzībām 500 Ls, un Jaunburtnieku pagasta bibliotēkas paplašināšanai un pret
alkoholiskās literatūras iegādei 100 Ls. Reģistrēti 83 lasītāji un izsniegtas 785 grāmatas ,
no tām 652 daiļliteratūras.
1928. gadā no Kultūras fonda saņem 5 žurnālus, iepērk 16 grāmatas.
1929. gadā iepērk 29 grāmatas par Ls 41. No Kultūras fonda piesūta 6 žurnālus.

1930. gadā pie bibliotēkas vairs nepastāv lasāmgalds. Par pagasta līdzekļiem iepērk 51
grāmatu, bibliotēka saņem arī dāvinājumu 6 grāmatas, un gada beigās bibliotēkā jau ir 810
sējumi, bet reģistrēto lasītāju skaits gan ir tikai 40. Izsniegums arī vairs tikai 547, bibliotēka
strādā darbadienās no 9 - 15. No Kultūras fonda tiek piesūtīti četri žurnāli un pagasts ir
atvēlējis 120 latu lielu budžetu grāmatu iepirkšanai.
1931. gadā fonda paplašināšanai izlieto Ls 75.34, lai iepirktu 50 grāmatas. Uzdāvina 7
grāmatas. Bibliotēkā ir 876 vienības. Reģistrēti 50 lasītāji un izsniegums, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, nedaudz pieaudzis - 686 grāmatas. No kultūras fonda saņemti trīs
žurnāli.
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1932. gadā tiek iepirktas tikai trīs grāmatas un vienu uzdāvina. Fondā ir 880 sējumu.
Lasītāju skaits nedaudz pieaudzis un ir 54, toties ir samazinājusies grāmatu apgrozība 596. No kultūras fonda saņem tikai vienu žurnālu. Par pagasta līdzekļiem abonē žurnālu
“Aizsargs”.
Nākamajos divos gados iepērk un dāvina kopā 133 grāmatas, 1935. gadā iepērk 48
grāmatas par Ls 56.52, uzdāvina 2 grāmatas. Bibliotēkas krājumā ir jau 1012 sējumu.
Reģistrēts tika 31 lasītājs un izsniegums vairs tikai 229. Lasītājiem bibliotēka pieejama
darbadienās no 12 – 15. No Kultūras fonda saņem viena žurnālu.
1936. gadā iepērk 20 grāmatas par Ls 20.80, dāvinājumā saņem 8 grāmatas. Reģistrēto
lasītāju skaits joprojām samazinās un tie ir 28 ar izsniegumu vairs tikai 139 grāmatas. No
Kultūras fonda ir piesūtīti divi žurnāli. Pašvaldība abonē žurnālu “Aizsargs”.
1937. gadā fondu papildina ar 28 grāmatām, saņemtas četras grāmatas dāvinājumā.
Lasītāju skaits tāds pats kā iepriekšējā gadā 28, izsniegums nedaudz pieaudzis - 159. No
Kultūras fonda saņem vienu žurnālu.
1938. gadā iepērk 20 grāmatas par Ls 20.80. Abonē “Aizsargs”, un no Kultūras fonda
saņem 2 žurnālus. Lasītāju skaits nemainīgs 28, pieaudzis izsniegums - 676.
1939. gadā fonds pieaudzis jau līdz 1143 sējumiem, arī lasītāju pulks kļūst kuplāks – 34,
toties izsniegums gandrīz 2x mazāks 319.
Visus šos gadus līdz 1936. gadam par bibliotekāru, bibliotēkas pārraudzītāju strādā
Jaunburtnieku pagasta darbvedis
Jānis Modriņš
Rēvalds un bibliotēka atrodas
pagastmājā “Skundriķos”. 1949. gadā īpašumu sadala un pagastmājai iedod nosaukumu
“Ozoli”. No 1936. – 1941. gadam bibliotēka tiek pārcelta uz blakus ēku - Jaunburtnieku
pamatskolas telpām, vēlāk internātu un skolotāju māju “Ievāji”.

Jaunburtnieku skola uzbūvēta 1875. gadā, 1974. gadā pārbūvēta. Foto 1952. gads.
Autors nezināms.
Tad grāmatas savā pārraudzībā pārņem un izsniedz skolas pārvaldnieks Jēkabs Reinfelds
(1880 – 1970). II Pasaules kara laikā, lai saglabātu fondu, grāmatas tiek pārvestas uz
skolotāja Reinfelda mājām “Kauliņiem”, kur tā s atrodas visu kara laiku un apkalpo lasītājus,
notiek literāro lasījumu vakari.
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Bērzaines pagasta “Kauliņi”šobrīd jau pārbūvēti. Kauliņmājā bibliotēkaatradās II
Pasaules kara laikā (1941.-1946.). 2018. gads. Foto R. Šalte.

Karam beidzoties bibliotēka tiek pārvesta uz tautas nama piebūvi (tagad mazā zālīte), ko
1937. gadā, atzīmējot savu desmitgades jubileju, uzbūvēja Jaunburtnieku aizsargu nodaļa.
Bibliotēkai ir 44 m2 liela telpa, kas vēlāk tiek sadalīta un izveidota arī lasītava. 1981. gadā,
kad nodeg Bērzaines veikals, lasītavā iekārtojās tajā

No 1946. – 1982. gadam bibliotēka atrodas aizsargu nama – Bērzaines tautas nama
aizsargu uzbūvētajā piebūvē.
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1950. gadā, sagaidot vietējo padomju vēlēšanas, Valmieras un Rūjienas rajonu kultūras izglītības iestāžu darbinieki starpā norisinās sociālistiskās sacensības par plašu kultūras
masu darbu, kura rezultātā tika nolasītas kopumā 270 lekcijas, ciema aģitatori sarīkojušas
413 pārrunas, aģitbrigādes sarīkojušas 105 pašdarbības izrādes un koncertus, bibliotēkas
noorganizējušas 36 pārvietojamās bibliotēkas, kas lasītājus apkalpojušas tieši darba
vietās, ierīkoti 41 aģitatoru stūrīši. Daudzas rajona bibliotēkas strādājušas ļoti labi, bet ir arī
tādas, kas bijušas ļoti neaktīvas – Mūru ciema bibliotekāre atļāvusies viskarstākā darba
laikā aizslēgt bibliotēku uz veselām divām nedēļām ciet, Bērzaines ciema bibliotekāre b.
Ābrama bijusi ļoti neaktīva – vispār nekur nav iesaistījusies.
Gadu no gada paplašinās bibliotēkas grāmatu klāsts. 1953. gadā oktobrī grāmatu klāsts ir
ap 3400 grāmatu. Pieaudzis arī lasītāju skaits, kas jau ir pāri pusotram simtam. Oktobrī
bibliotēka saņēma kārtējo grāmatu sūtījumu, kurā ir daudz vērtīgu daiļliteratūras ,
lauksaimniecības un politiska rakstura grāmatas. Starp daiļliteratūras grāmatām glītā
iesējumā ir J. Raiņa kopoto rakstu komplekts, A. Serafimoviča darbu izlase, A. Tolstoja
monumentālais darbs “Pēteris Pirmais”, franču rakstnieka Flobēra darbu izlase. Prāvs
skaits ir grāmatas un brošūras par lauksaimniecību. Lūk, dažas no tām “Padomju
Savienības Komunistiskās partijas CK plēnuma lēmums”, “Par PSRS lauksaimniecības
tālākās attīstības pasākumiem”, B. Rusanovas “Dārzkopība – ienesīgas lauksaimniecības
nozare kolchozā”, A. Vilnera “Lauksaimniecības dzīvnieku turēšana ziemā” un citas. Daudz
jaunu vērtīgu grāmatu ir arī jaunākās paaudzes lasītājiem un fizkultūriešiem.
1954. gadā bibliotēka piedalās rajona sienas avīžu skatē un tiek atzinīgi novērtēta.
Bibliotēka kopā ar ciema klubu iekārto albūmu “Zaļie kvadrāti” un “Kukurūza – vērtīga
skābbarība”, kurā interesents var atrasts sakopotus periodiskā presē publicētos akadēmiķa
Lisenko, tehnisko zinātņu kandidāta Gluchichova un citu zinātnieku rakstus, kā arī praktiķu
pieredzes materiālus šajos jautājumos. Bibliotēka saņem ne tikai slavinājumu, bet arī
nopēlumu, jo avīzi “Par mieru“ izdod melnā rāmī uz gluži tumša fona.
1969. gadā statistikas atskaite lasāms, ka Bērzaines pagasta bibliotēkā gada laikā
nomainījušies 2 bibliotekāri un bibliotēka bijusi ciet 5 mēnešus. Bibliotēkai tekot jumts,
sienas galīgi pelēkas, nebalsinātas, krāsnis arī galīgi nelietojamas – auksti, vajadzētu
remontu, bet remontam naudas nav. Kadru mainība bibliotēkā ir liela, tikai kāds pāris
cilvēku ir nostrādājuši ilgāku laiku. Grūti ir sameklēt arī aizvietotājus un, kad tie atrasti –
Valmieras centrālā bibliotēka organizē praktikumu, lai apmācītu jaunās darbinieces. Tāpat
darbinieku maiņa turpinās arī 1971. gadā. Bibliotēkā joprojām ir auksts “jo pie durvīm ir
tādas spraugas, ka gaisma spīd cauri, plauktu arī pietrūkst”. Un vēl , kā norāda atskaišu
apkopotāja, “ka ne tikai Bērzaines ciemā , bet arī citos ciemu (Rencēnu II, Dikļu II, Lodes)
bibliotēkās, ciema vadītāji maz interesējās par darbu un nepalīdz uzlabot darba apstākļus”.

1973. gada 20. oktobrī “Liesma” raksta, ka Bērzaines ciema izpildu komiteja izskatījusi
jautājumu par bibliotēkas darbu. Ciema bibliotēkā 8000 grāmatu. Bet grāmatu kartotēka vēl
joprojām nav sakārtota. Arī lasītāju skaits samērā maz s. Nav pārvietojamo bibliotēku, nav
arī grāmatu izsniegšanas punkta. Bibliotēkas vadītājai M. Bērziņai tiek uzdots novērst
trūkumus, iekārtot pārvietojamo bibliotēku Vākšēnos un grāmatas izsniegšanas punktu
ciema izpildu komitejā. Lasītājiem taču ir izdevīgāk saņemt grāmatas pēc iespējas tuvāk
savām dzīves vietām?
1974 gadā jau sāk gatavoties valsts masu bibliotēku centralizācijai, tas ir, lielāku grāmatu
krātuvju izveidošanai. Sistēma, kur izveidota centrālā bibliotēka un pārējās kļuvušas par
filiālēm, rada iespēju izveidot lielu bibliotēkas iestādi ar vienotu grāmatu fondu. Tā ļaus
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realizēt vienotu grāmatu komplektēšanu, kas radīs iespēju pilnveidot un paplašināt
grāmatu dažādību. Ar to nodarbosies grāmatu komplektēšanas un apstrādes nodaļa.
Grāmatas tiks piegādātas 2 reizes mēnesī. Bet līdz tam esot jāveic vēl grāmatu fonda
attīrīšana, dublešu kartotēkas izgatavošana, alfabētiskā kataloga sastādīšana. 1976. gadā
Valmieras rajona bibliotēka sāk centralizēti apstrādāt grāmatas visam rajonam.
20.gs. 70 gados bibliotēkas lasītāju skaits vidēji - 162, izsniegums ap 3150, pasākumi ap
20, apmeklējums arī ap 1000. Bibliotekāra alga 72,50 rubļi. Bibliotēka šajās telpās darbojas
līdz 1982. gadam, kad tiek pārcelta atkal atpakaļ uz ciema izpildkomitejas telpām
Bērzaines pagasta “Ozolos”, kas atrodas 3 km no kolhoza centra. Telpu kopējā platība
51m2 .

Bērzaines pagasta “Ozoli”- vecā ciema padomes ēka, kur 1982. gadā pārceļas. Foto
20. gs. 70. gadi.
Ēkā atrodas arī pasta nodaļa, un telefona centrāle. Pieaug lasītāju skaits – ap 176,
izsniegums – ap 4200 un apmeklējuma skaits – 1100. Pieaugums izskaidrojams ar to, ka
blakus atrodas Jaunburtnieku pamatskola. Pasākumi arī pārsvarā tiek veidoti bērnu
auditorijai, sadarbībā ar skolas skolotājiem. Bērzaines klubā/tautas namā tiek izveidots
izsniegšanas punkts, kurā lasa ap 24 iedzīvotāju.

1991. gadā bibliotēka atkal tiek pārcelta uz Bērzaines centru – šoreiz jaunās ēdnīcas kafejnīcas telpām ar platību 36m2. Tur pat netālu atrodas arī jaunuzceltais Bērzaines
bērnudārzs/sākumskolu. 1992. gadā bērnudārzā tiek atvēlēta 3 m2 liela telpa bērnu
grāmatām –. Samazinoties bērnu skaitam, bērnudārza grupiņas tiek apvienotas.
Bibliotēkas vajadzībām bērnudārza ēkā tiek piešķirti 56 m2. Bibliotēkas lasītāju skaits turas
ap 200, izsniegums - ap 4600, apmeklējums - 2100. Bibliotekāra atalgojums pieaudzis no
Ls 367 līdz Ls 854 mēnesī.
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1997. gadā bibliotēkai tiek atvēlēts bijušā bērnudārza/sākumskolas korpuss. Te tiek
izveidota lasītava un abonements ar kopējo platību 130m2.. Līdz 2000. gadam bibliotēka
šajā ēkā ir vienīgā iestāde. 2002. gadā izremontē vēl vienu ēkas korpusa daļu, kurā
iekārtojas Bērzaines vecmāšu feldšeru punkts. 2003. gadā no Valmieras uz Bērzaini tiek
pārvietota automodeļu trase un izveidots automodelistu pulciņš. 2004. gadā šajā pašā ēkā
iekārtojās pagasta pārvalde. Lielais foajē tiek pielāgots izstādēm, skaista izremontēta zālīte
- pasākumiem.
2001. gadā bibliotēkā tiek iegādāts pirmais dators, bez un kopētājs. Šajā laikā interneta
pieslēgums ir tikai pagasta pārvaldē, kuru drīkst izmantot arī pagasta iedzīvotāji. Internets
tikai ar iezvana pieeju.
2003. gadā bibliotēkas vajadzībām iegādājas krāsaino printeri un skeneri .
2005. gadā bibliotēkā jau pieejami 3 datori ar patstāvīgu interneta pieslēgumu, kuru
nodrošina TELIA LATVIJA. Viens dators iegūts akcijā “Uzdāvini datoru savai bibliotēkai”
2004. gadā, kur LNB AF (Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta Fonds ), sadarbībā ar
Latvijas pastu, savāc ziedojumus datoru un programmatūras nodrošināšanai ; viens dators
saņemts no KIS (Kultūras informācijas sistēma) projektā “Gaismas tīkls” ar ERAF
līdzfinansējumu, vēl viens par pašvaldības līdzekļiem iegādāts. Gada nogalē KIS
Bērzaines pagasta bibliotēkai nodod lietošanā vēl 2 datorus no projekta “Gaismas tīkls” . Ir
pieejama arī d/b Letonika.
2007. gads pienāk ar lielām pārmaiņām. Ar ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds )
atbalstu projekta “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valmieras rajonā” ietvaros
bibliotēkā notiek remonts - apvienotas telpas. Tā kā bija paredzēts remontēt tikai
datortelpu, pagasta padome piešķīra papildfinansējumu visas bibliotēkas remontam. Tā
rezultātā bibliotēkā iekārto publiskās informācijas pieejas punktu ( PIPP) ar vienu datoru.
2008. gadā - Trešā tēva dēla (3td) organizētasi projekts - „Datortehnikas un
multifunkcionālo iekārtu piegāde publiskajām bibliotēkām Bila un Melindas Geitsu fon da
līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros”: bibliotēkā tiek uzstādīti 4
datorkomplekti, krāsu multifunkcionālā iekārta, 2 Web kameras un 4 austiņas ar mikrofonu.

2008. gada rudenī tiek uzsākta bibliotēkas krājuma rekataloģizācija, tādējādi aizstājot
tradicionālo kartīšu katalogu. 2009. gada nogalē Bērzaines pagasta bibliotēkas krājums
pievienots Valmieras bibliotēkas elektroniskajam kopkatalogam un ar septembrī bibliotēka
lasītājus reģistrē un izsniedz grāmatas, izmantojot BIS Alise. Bibliotēkas lietotājiem
pieejamas arī datu bāzes Letonika, NAIS (Normatīvo aktu informācijas sistēma), Filmas.lv.
2012. gadā tiek piešķirts finansējums plauktu iegādei. Tagad bibliotēkā visas mēbeles
jaunas (daļa tika iegādāta pa projekta un pagasta līdzekļiem jau 2007. gadā). 2013. gadā
Kocēnu novads nodrošina jaunu datoru darbiniekam. 2015. gadā PIPP tiek papildināts ar 2
jauniem datoriem un multif unkcionālo iekārtu, kas ir Kocēnu novada domes īstenotais
projekts “Publiskā interneta pieejas punkta attīstība Kocēnu novadā” . 2019. gadā
Zvaigznes dienā notiek 3td E-GRĀMATU bibliotēkas atvēršana. Projekts nodrošina
bezmaksas piekļuvi elektronisko grāmatu platformai latviešu valodā.
Bibliotēkas darba rādītāji arī šajos gados ir ļoti dažādi: lasītāju skaits svārstās no 270 2000. gadu sākumos līdz 188 lasītājiem 2019. gadā. Izsniegums samazinājies no 6000
iespieddarbiem uz 4000, apmeklējums - no 2700 uz 2400. Katru gadu novads palielina
naudas summas grāmatu un preses iegādei.
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Bibliotēkā tiek rīkoti pasākumi un izstādes . Katru gadu ir trīs lielāki pasākumi – Barikāžu
dalībnieku atceres diena, Represēto diena, Dzejas diena. Notiek tikšanās ar grāmatu
autoriem, žurnālistiem, sadarbībā ar Valmieras muzeju, LNB tiek izstādītas izstādes,
veidotas fotoizstādes. Sadarbībā ar Valmieras bibliotēku tiek rīkotas grāmatu kopu un filmu
disku izstādes. Ļoti laba sadarbība ar Bērzaines Tautas namu un Sieviešu apmācības un
kultūras centru “Sonore”. Tiek rīkotas iedzīvotāju apmācības, apgūtas prasmes jauno
tehnoloģiju lietošanā, bibliotēkā piedāvāto datu bāzu un intereneta resursu izmantošanā.
Bibliotēka iesaistās e-prasmju, bibliotēkas nedēļas, Ziemeļvalstu nedēļas aktivitātēs .

Bibliotēkas darbinieki
Rēvalds Modriņš (1923 – 1936)
Jēkabs Reinfelds (1939. – 1949) decembrim ar Ernu Zariņu pārmaiņu izsniedza
grāmatas.

Anna Ābrams (1949. decembris – 1951. februāris)
Vilma Ābrams (1951. marts – septembris)
Aina Šamšels (1951. oktobris – 1952. augusta pirmā puse)
Mārtiņš Leimanis (1952. augusta otrā puse – oktobris)
Aina Šamšels (1952. novembris – 1954. jūnijs)
Aina Mežaviks (Šamšels ) (1954. novembris – 1957. septembris)
Irēna Liepiņa (1957. novembris – 1961. jūnijs
Skaidrīte Auniņa (1961. augusts – 1962. novembris)

Dace Dovjate (1962. decembris – 1964. decembris)
Marta Kravale (1965. janvāris - aprīļa pirmā puse)
Gaida Ulmane (1965. 23. aprīlis – 1966. 23. novembris)
Vija Auniņa ( 1960. 30. novembris – 1965. 18. novembris - apkopēja bibliotēkā

1963. 23. novembris – 1968. 24. oktobris bibliotekāre)
Ārija Kūna (1968. 20. novembris – 1969. 21. augusts)
Tamāra Bogdanova (1971. janvāris – 1971. augusts)
Maija Bērziņa (Reinvalde) (1971. 22. maijs – 1976. augusts)
Ilze Doķe (1976. jūnijs – 1983. marts)

Antra Paegle (1983. marts – 1984. augusts)
Rasma Vilne (1984. augusts – 1985. oktobris)
Antra Paegle (1985. oktobris - )
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Bibliotēka šeit kopš 1991.gada. Foto A. Paegle

Abonoments 2008. gads. Foto A. Paegle
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Abonoments 2013. gads. Foto A. Paegle

Lasītava 2004. gads Foto A. Paegle
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Lasītava 2008. gads. Foto A. Paegle

Bērnu stūrītis 2010. gads. Foto A. Paegle
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Bērnu stūrītis 2013. gads. Foto A. Paegle

Bērnu stūrītis 2017. gads. Foto A. Paegle
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Pasākumi
Dzejas dienas

Dzejas dienas Tikšanās ar Uldi Ausekli un žurnāla “Dadzis” radošo komandu - no
kreisās - Laimdota Ruģēna, Viesturs Vējš, Andris Ruģēns, Arnolds Auzinš, Alnis
Auziņš. Foto R. Šalte, 2008. gads.

Tikšanās ar dzejnieku Arvīdu Ulmi. Foto R. Šalte, 2015. gads
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Dzejas dienas kopā ar pašu vietējiem dzejdariem skolotāju Ainu Jansoni, Aivaru
Kangaru, Santu Mariju Vilni un dziesminieku Miku Frišfeldu. Foto J. Lārmanis, 2016
.gads

Dzejas dienas 2018. Tikšanās ar dzejnieci Dainu Sirmo
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Tikšanās

Tikšanās ar žurnālisti Inetu Meimani. Foto R. Šaltes, 2018. gads

Tikšanās ar žurnālistu, novērotāju, grāmatas “Ukraina.Dzīvība.Nāve, iekšējā
revolūcija” autoru Imantu Liepiņu. Foto R. Šalte. 2017. gads

17

Bērzainiešu tikšanās pasākumā “Par ceļu svešumā”. Atceroties 1949. gadu, Foto V.
Staņa, 2016. gads

Atceroties barikāžu laiku fotogrāfa Mihaila Ignata acīm. Foto R. Šalte, 2020. gads
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Projekta “Mūsu mājām Bērzainē” izstāde. R. Šaltes foto. 2017.gads

Vitauta Staņas fotoizstādes “Ziedi” atklāšana. Foto A. Koziņecs, 2019. gads.
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Avoti:
1. I. Kalniņa “Valmieras rajona bibliotēku vēsture no pirmsākumiem līdz II pasaules
karam .
2. Bibliotēkas apkopotie materiāli.
3. Materiāli no “Padomju Jaunatnes”, 1956. g. 8. septembris
4. Latvijas Valsts arhīvs.
5. Valmieras zonālais arhīvs.
6. Valmieras muzejs.
7. Maijas Reinvaldes atmiņas.
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