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Naukšēnu pagasta bibliotēkas pirmsākums
Naukšēnu mūzikas palīdzības biedrības bibliotēka
• 1913. gadā dibināta Naukšēnu mūzikas palīdzības biedrības bibliotēka. Bibliotēku drīkst lietot tikai mūzikas
palīdzības biedrības biedri. Grāmatas izsniedz uz vienu mēnesi. Tā atrodas Naukšēnu pagasta Mirķu 1. pakāpes
pamatskolas telpās.
• 1914. gadā bibliotēkā reģistrēti 48 lasītāji – 45 laukstrādnieki un 3 skolotāji. Šajā gadā izsniegtas 191 grāmata, vidēji
4 grāmatas vienai personai. Iepirktas grāmatas par 86 rbļ. 11 kap., abonēti 2 žurnāli - «Domas» un «Druva»
• Izglītības Ministrijas mēnešrakstā Nr. 4 (01.04.1922) minēts, ka līdz 1918. gadam bibliotēkas rīcībā ir 211 sējumi.
• 1920. gadā pastāvīgo lasītāju skaits bibliotēkā ir 33, krājumā vairs tikai 120 sējumi.

• 1923. gadā Kultūras fonds mūzikas palīdzības biedrībai piešķir 44 grāmatas. Biedrība par saviem līdzekļiem
iegādājusies 80 grāmatas.
• 1924. gadā bibliotēka atrodas pagasta valdes kancelejā. Bibliotēkā ir 638 sējumi, reģistrēti 100 lasītāji. Iegādātas 35
grāmatas.
• 1926. gadā bijušās Naukšēnu mūzikas palīdzības biedrības biedri nodibināja jaunu – Naukšēnu Izglītības biedrību.
Tās pārziņā tiek nodots viss mūzikas palīdzības biedrības īpašums, ieskaitot Kultūras fonda bibliotēku.
• 1935. gadā bibliotēka darbojas reizi nedēļā 2 stundas. Krājumā 729 grāmatas. Reģistrēti 19 lasītāji.
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Naukšēnu pagasta bibliotēka no 1945. – 1978. gadam
• 1945. gadā par bibliotekāri sāk strādāt Valentīna Sūna.
• No 1945. gada bibliotēka atrodas «Doktorāta» telpās. Bibliotēkā 2152 grāmatas,
201 lasītājs .
• No 1951. gada bibliotēka atrodas ciema izpildkomitejas telpās «Strēlniekos».
Sākumā telpu kopplatība ir 20 m2, tad 24 m2. No 1959. gada 45 m2. Bibliotēkā
6372 grāmatas un 392 lasītāji.

• Bibliotēkā tiek rīkotas grāmatu izstādes, pārrunas par grāmatu, rakstnieku dienas,
ceļojošās bibliotēkas, pasaku pēcpusdienas.
• 1978. gadā, pēc 33 nostrādātajiem gadiem, Valentīna Sūna aiziet pensijā.

Naukšēnu pagasta bibliotēka no 1993. gada – 2013. gadam
• No 1978. gada 1. aprīļa par bibliotēkas vadītāju sāk strādāt Brigita Ceriņa.
• Telpas nepiemērotas grāmatu krātuvei – krājums pieaudzis līdz 11258 eksemplāriem, 419
lasītāji.
• Astoņdesmitajos gados ļoti populāras Dzejas dienas un tikšanās ar grāmatu autoriem.
• 1993. gada 1. novembrī bibliotēka darbu sāk jaunās telpās Pagasta namā(204 m2)
• Jaunajās telpās ir iespējams rīkot jaukas un plašas izstādes.
• 1997. gada 31. janvārī bibliotēkā viesojas valsts prezidents Guntis Ulmanis
• 2004. gada 10. septembrī bibliotēkā pieslēdz internetu.
• No 2008. gadā bibliotēkas telpas tiek remontētas: krāso sienas, nomaina grīdas segumu,
iekarināmie griesti, jauns apgaismojums, jaunas mēbeles un žalūzijas logiem.
• No 2010. gada bibliotēkā sākas pasākumu cikls «Seno gadu stāsti» - mērķis rast
materiālus par pagasta vēsturi. Materiāli apkopoti 20 mapēs.
• 2013. gada maijā, pēc 35 nostrādātajiem gadiem bibliotēkā, Brigita Ceriņa dodas pelnītā
atpūtā.

Grāmatu atvēršanas svētki
• Bibliotekāre Brigita Ceriņa savākusi un apkopojusi materiālus grāmatās «Pirmais
Naukšēnu vidusskolas direktors Herberts Vēliņš» un «Ilggadējais Naukšēnu
vidusskolas direktors Oļģerts Treijs».
• Brigitas Ceriņas savāktie materiāli izmantoti arī Ērika Hānberga grāmatā «Skujiņš
Naukšēnos».

Naukšēnu pagasta bibliotekāres
• 1945 – 1978

Valentīna Sūna (33 gadi Naukšēnu pag. b-ka)

• 01.04.1978 – 31.05.2013

Brigita Ceriņa (35 gadi Naukšēnu pag. b-ka)

• No 2013

Sarmīte Praudiņa (Naukšēnu pag. b-ka)

• 01.09.1961 – 11.01.1998

Ilga Baune (28 gadi Naukšēnu v-sk b-ka)

• 1967 – 1993

Inta Pētersone (25 gadi Piksāru b-ka)

• Vienu gadu starplaikā Piksāru bibliotēkā strādā arī Edīte Rumba

Brigita Ceriņa

Valentīna Sūna

Ilga Baune

Inta Pētersone

Sarmīte Praudiņa

Naukšēnu pagasta bibliotēka 2019. gadā
No 2013. gada jūnija par bibliotēka vadītāju strādā Sarmīte Praudiņa.

2019. gadā bibliotēkā fizisko vienību kopskaits 8963, t.sk. grāmatas 8153 . Aktīvo lietotāju kopskaits
– 422, t.sk. bērni un jaunieši – 141 . Izsniegumu kopskaits – 7565, t.sk. grāmatas 3313. Krājuma
komplektēšanai tika izlietoti 2576,00 EUR.
Bibliotēkā tika organizētas 18 izstādes (grāmatu, gleznu, kolekciju, rokdarbu), 20 pasākumi
pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem. Pirmo reizi tika organizēts pasākums ārpus bibliotēkas –
Ķoņu dzirnavās, grāmatas «Pa Latvijas novadiem ar Roberto» prezentācija.

Pasākumu ciklā «Seno gadu stāsti» tika vākti un apkopoti materiāli konkursam «Baltijas ceļam –
30».
2019. gadā darbojāmies četros projektos: «Es rakstu, tev lasītāj !», «Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija», «Mūsu mazā bibliotēka» un «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu
pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem».

Ēkas, kurās atradās Naukšēnu pagasta bibliotēka caur
laikiem
No 1913. līdz 1923. gadam Naukšēnu mūzikas
palīdzības biedrības bibliotēka atrodas Mirķu 1.
pakāpes pamatskolas telpās

No 1945. gada – 1951. gadam bibliotēka atrodas
«Doktorāta» telpās

Naukšēnu pagasta bibliotēka
no 1951. gada – 1993. gadam ciema izpildkomitejā Naukšēnu pagasta
«Strēlniekos»

Skats uz Naukšēnu pagasta bibliotēkas ieeju, 20. gs 60. gadi

Bibliotēkas vadītāja Brigita Ceriņa, 20. gs 70. gadi

Naukšēnu pagasta bibliotēka no 1993. gada 1. novembra

Naukšēnu pagasta bibliotēka 2020. gada

Naukšēnu vidusskolas bibliotēka
• Vācu laikā bibliotēka atrodas skolas telpās un grāmatas izsniedz skolotāji. Galvenais grāmatu
pārzinis ir direktors Herberts Vēliņš.
• 1944. gada rudenī grāmatu skaits bibliotēkā 1175 .
• 1960./61. mācību gadā tas sasniedz 2427 grāmatas. Lasītāju skaits no 120 – 170 .
• Tiek rīkotas literārās konferences, grāmatu izstādes.
• Bibliotēku vada skolotājas Ērika Brūmane, Nora Vēliņa.
• No 1961. gada 1. septembra – 1989. gada 11. janvārim par bibliotekāri strādā Ilga Baune.
• No 1989. gada līdz 2012. gadam darbu bibliotēkā pārņem skolotāja Baiba Purmale.
• No 2012.gada bibliotekāra pienākumus īslaicīgi veic skolotājas Dzintra Sietniece un Everita
Groševa.
• 1998. gadā bibliotēka no pagrabstāva šaurajām telpām tiek pārcelta uz plašākām telpām skolas
pirmajā stāvā .
• No 2016. gada Naukšēnu vidusskolas bibliotēkas krājumam pievieno Ķoņu skolas bibliotēkas
krājumu un par bibliotekāri sāk strādāt Inga Medne.

Naukšēnu vidusskolas bibliotēka agrak un tagad

SKII «Naukšēni» bibliotēka
Līdz 1957. gadam muižas ēkās darbojās Naukšēnu bērnu nams. Arī bērnu namā bija
bibliotēka.
No 1957. gada 1. jūlija bērnu nama vietā tiek atvērta Naukšēnu 23. arodvidusskola.
Bibliotēka ar bagātīgu grāmatu krājumu bija iespiesta ļoti mazā telpā. Par
bibliotekāri līdz arodskolas slēgšanai (01.01.1998.) strādāja Elfrīda Ozola.
1998. gadā bijušās arodskolas vieta darbu sāk Mācību un pāraudzināšanas iestāde
«Naukšēni», ko vēlāk pārdēvē par SKII «Naukšēni». Bibliotēka tiek pārcelta uz bijušo
ķīmijas kabinetu. Pamazām tiek norakstītas grāmatas, kuras nav piemērotas
jaunajiem audzēkņiem. Par bibliotekāri neilgu laiku strādā Alda Spalva. Audzēkņu
skaitam samazinoties, amata vienība «bibliotekārs» tika likvidēta. Bibliotekāra
pienākumus sabiedriskā kārtā līdz 2019. gada novembrim veic Ligita Ceriņa. No
2019. gada novembra, kā papildus pienākumu, bibliotēku vada latviešu valodas
skolotāja Dana Eglīte.

Bibliotēka bērnunama. SKII «Naukšeni»biblioteka

Informācija par bibliotēkām Naukšēnu pagastā, kuras
bijušas agrāk
Bibliotēka bijušas visās Naukšēnu pagasta skolās: Nurmu, Mirķu, Tēcēnu un Piksāru skolā. Laikraksts
«Latvijas Kareivis» Nr. 39 (29.01.1938.) vēsta, ka Nurmu pirmās pakāpes pamatskolai uzdāvinātas 29
grāmatas. Savukārt laikraksts «Rīts» Nr. 203 (25.07.1936.) raksta: «Mēs, Piksāru skolas skolēni un
skolotāji, saņēmuši mīļo ciema kukuli – grāmatas, kas ziedotas, sekojot valsts prezidenta Ulmaņa
draudzīgajam aicinājumam, jūtamies dziļi iepriecināti. Mīļš, sirsnīgs paldies tāli – tuvajiem draugiem,
grāmatu dāvinātājiem un Kultūras fondam.»

Laikrakstā «Liesma» Nr. 13 (02.02.1949.) ievietotais raksts informē, ka Naukšēnu pagasta kolhozā
«Stars» iekārtota bibliotēka ar 200 grāmatām. 125 vērtīgas dažāda satura grāmatas dāvinājusi
Rūjienas 7- gadīgā skola. Jau pirmajā dienā ieradies prāvs lasītāju pulks.
Laikrakstā «Darba Karogs» Nr. 141 (29.11.1966.) uzziņa, ka Naukšēnu ciemā ir četras bibliotēkas katrā kolhozā sava. Vislielākā bibliotēka ir kolhozā «Zvaigzne» – ap 5000 grāmatu, taču jaunu
grāmatu iegāde veikta tikai 1964. gadā. Kolhozos «Rūja», «Brīvā druva» un «Liesma» grāmatu fonds
ir niecīgs un novecojis. Nav atbildīgā darbinieka. Laiks likvidēt šādas bibliotēkas un nodot visas
grāmatas ciema bibliotēkas rīcībā.

Piksāru bibliotēka
• Piksāru ciema bibliotēka dibināta 50. gadu sākumā. Bibliotēka atrodas Naukšēnu pag. Piksāros
«Imeru» mājās. Turpat arī ciema padome un pasts. Bibliotekāre Elza Ošiniece.
• Tad bibliotēku nodod kolhozam «Zvaigzne». Grāmatas tiek pārvestas uz Piksāru krejotavas ēku.
Tur grāmatas lasītājiem izsniedz Valija Lapiņa.
• Pēc dažiem gadiem bibliotēku pārņem ciems. Bibliotēka atkal «Imerās» . Bibliotekāre Inta
Pētersone. Kādu gadu par bibliotekāri strādā Edīte Rumba, tad atkal Inta Pētersone (kopā viņa
nostrādā 25 gadus).

• Bibliotēkā ap 1000 grāmatu, 130 lasītāji.
• Lasītājiem pieved grāmatas arī mājās. Bija izsniegšanas punkti «Mirķos» un «Ērmuižās».
• 1993. gada rudenī bibliotēku slēdz.

Naukšēnu pag. «Imeras» -ēka, kura atradas Piksaru bibliotēka

Raksti par Naukšēnu pagasta bibliotēku
• «Lasa padomju daiļliteratūru» - Liesma Nr.96 (18.08.1948)

• «Kolhoznieki mīl grāmatu» – V. Sūna, Cīņa Nr.141 (15.06.1952)
• «Darbs ar bērniem» – A. Pētersone, Liesma Nr.149 (12.12.1959)
• «Draugos ar grāmatu» – A. Ustups, Liesma Nr.146 (05.12.1959)

• «Naukšēnu ciema bibliotēkā» – H. Sarma, Liesma Nr.150 (15.12.1959)
• «Kur var dabūt jaunās grāmatas ?» - Darba Karogs Nr.141 (29.11.1966)

• «Kultūratbildība» – Z. Priedīte, Liesma Nr. 167 (25.10.1988)
• «Gribēju būt zirgkope» – A. Briedis, Liesma (17.05.1997)
• «Ir GRĀMATAS un grāmatas» – M. Svīre, Lauku Avīze (12.09.1998)

• «Zīļuka relikvija» – L. Siliņa, Rūjienas Vēstnesis (28.03.2003)

• «Naukšēnos tapusi grāmata» - Liesma Nr. 15 (28.01.2005)
• «Cilvēks īstajā vietā» - A. Briedis, Liesma (24.09.2008)
• «Gatavojoties akreditācijas eksāmenam» - Liesma (12.05.2009)

• «Cilvēka atmiņa – viņa mūža garumā» – A. Lūsa, Liesma (02.11.2010)
• «Seno gadu stāsti» - B. Ceriņa, Liesma (14.06.2011)
• «Atzīmēs Lāčplēša dienu» – A. Lūsa, Liesma (11.11.2011)
• «No skolotājas par bibliotekāri» – A. Lūsa, Liema (17.03.2014)
• «Lasīt – tas ir aizraujoši» – J. Cukurs, Liesma (19.02.2015)

• «Prieks par katru lasītāju»- J. Cukurs, Liesma (11.02.2016)
• «Bez teātra jau nevaram» – J. Cukurs, Liesma (27.03.2018)
• «Svētku mēnesis Naukšēnu pagasta bibliotēkā» - S. Praudiņa, Liesma (29.11.2018)

• «Interesanti pasākumi bibliotēkā» - Liesma (16.05.2019)

Materiālus apkopoja
Naukšēnu pagasta bibliotēkas vadītāja
Sarmīte Praudiņa

2020

