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Pirmās ziņas par bibliotēkas pastāvēšanu saistās ar jaunlatvieša Pētera Krumberģa
(1823. – 1880.?) darbību. P. Krumberģis vairāk kā 20 gadus ir Valmiermuižas skrīveris
un rosīgs vietējās sabiedriskās dzīves organizētājs.
H. Enzeliņš grāmatā Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē
raksta; “ Pēc tam, kad Rīgā 1868. g. uzvests Žūpu Bērtulis , arī valmierieši
Valmieras pagastnamā 1871. g. 24.oktobrī uzved lugu “Pašaudzināts” . Atlikums
par labu bibliotēkas iegādāšanai. ”
M. Kaudzītes grāmatā “Atmiņas no tautiskā laikmeta” varam lasīt kāda Krumberģa
laikabiedra liecību: “Krumberģis palīdzēja septiņdesmito gadu sākumā nodibināt
valmieriešiem bibliotēkas biedrību, kuras pirmais priekšnieks viņš bij. Caur viņa rīcību arī
notika Valmiermuižas pagastnamā teātra izrādes, kuras viņš pats vadīja un kuras atrada
ne vien pie lauciniekiem, bet arī pie Valmieras inteliģentiem lielisku piekrišanu, jo zāle
katrreiz bij no publikas pārpildīta. Bet tā kā viņam bija daudz pretinieku [ sakarā ar
publikācijām Pēterburgas Avīzēs ], tad viņam vajadzēja no bibliotēkas vadības atstāties,
kura pēc tam sāka nīkuļot, līdz pēdīgi izbeidzās”. Ar to arī beidzas Valmieras pagasta
bibliotēkas pastāvēšana tobrīd.
Nākošais posms Valmieras pagasta bibliotēkas vēsturē ir Valmieriešu izglītības
biedrības bibliotēka, kura pastāvējusi no 1909. gada.

1920.gada 5.novembrī Valmieriešu izglītības biedrība nosūta Izglītības Ministrijas
vispārējā departamenta bibliotēku nodaļai ziņas par Valmieriešu izglītības biedrības
bibliotēkas sastāvu:









Nosaukums: Valmieriešu izglītības biedrības b -ka
Adrese: Valmieras pagasta namā
Īpašnieks: Valmieriešu izglītības īpašums, atbildīgais vadītājs J. Graudiņš
Telpas: atrodas pagasta telpās mūra ēkā, drošība pret uguni un ūdeni nav.
Lasītava: nav
No kura laika pastāv: no 1909.gada
Kam tiesības lietot: vienīgi biedrības biedriem.
Grāmatu skaits: 1914. gads – 271; 1919. gads – 367.

Pa kara laiku izpostīta, grāmatu sējumiem cēlušies zaudējumi par apmēram 5640
rubļiem. Par grāmatu lasīšanu maksa netiek ņemta, ne arī ķīla. Bibliotekārs algu
nesaņem. Avīzes un žurnālus nepasūta.
Patstāvīgo lasītāju skaits: 1914. gads – 31; 1919.gads - 35.
Cik dienu gadā atvērta: nav noteikts, apmēram 50 dienas, no plkst. 10 – 12 dienā.
Lasīšanai mājās izdots: 1914.gadā - 320 grāmatas; 1919. gadā – 300 grāmatas. Vienā
dienā caurmērā sešas grāmatas. Grāmatas izdod ilgākais uz divām nedēļām. Katalogi
pa kara laiku no karaspēka izpostīti. 1922.gadā bibliotēkai jau ir lasītava.

1923.gadā kultūras fonds piešķir Valmieras pagasta biedrībai 506 grāmatu sējumus par
444,08 latiem. 1923.gada 10. novembrī – papildinājums šai grāmatu kopai.
1924.gada 13.maija ziņojumā par kultūras fonda bibliotēkām lasāms:
 Bibliotēka atrodas: pagasta namā 3 verstes no Valmieras pilsētas, atsevišķās
telpās, grāmatas glabājas skapī – 775 sējumi.
 Bibliotēku vada – pagasta valdes darbveža palīgs H. Jekalis, kurš atalgojumu
nesaņem.
 Atvērta – svētdienās un trešdienās no 900 – 1200.
 Mēnesī caurmērā izsniedz 50 grāmatas.
 Pagastā citas bibliotēkas nav, tuvākā bibliotēka Valmierā.

No 1928. gada – 1933. gadam kā bibliotēkas pārzinis parakstās skolotājs Augusts
Reinerts. 1930. gadā bibliotēka atrodas Valmieras pagasta sešu klašu pamatskolā.
Lasītavas nav, atvēršanas dienas un stundas nav noteiktas. No 1936.gada - 1937.
gadam bibliotēka atradusies Baložu skolā, bet no 1938.gada Valmieras Viestur a
pamatskolā, jo Baložu skolu likvidēja. No 1936.gada - 1939. gadam bibliotēkas pārzinis
skolotājs Hermanis Pāvuls.
Saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas Reģistrācijas nodaļas rakstu no 1936. gada 9.janvāra
Nr. 216, Valmieras pagasta izglītības biedrība (Valmieras pagasta 1. bibliotēkas
dibinātāja) un Valmieras pagasta kultūras veicināšanas biedrība (Valmieras pagasta 2.
bibliotēkas dibinātāja 1928. gads) apvienojušās vienā biedrībā zem nosaukuma
“Valmieras pagasta kultūras biedrība”. Tiek izteikts lūgums kultūras fonda domei atstāt
šai apvienotai biedrībai bibliotēkas divās vietās pagastā. Kultūras fonda dome tam
piekrīt. Sakarā ar šo biedrību apvienošanos 1936. gada 25. aprīlī Valmieras pagasta
bijušās izglītības biedrības bibliotēkas pārzinis Augusts Reinerts nodod bibliotēku ar 773
sējumiem par 1395,17 latiem Valmieras pagasta Kultūras biedrības bibliotēkas nodaļas
pārzinim Hermanim Pāvulam. Bibliotēkas atrašanās vieta – Valmieras pagasta Baložu
skola.
1939. gada Valmieras pagasta Kultūras biedrība pievienojas Valmieras pagasta
lauksaimniecības biedrībai, par ko sludinājuši Valdības Vēstnesī 1939. gada 1.augustā
Nr.170. Valmieras pagasta lauksaimniecības biedrība saņem turpmākā lietošanā un
uzturēšanā arī abas biedrības bibliotēkas.
Kara gados bibliotēka ir izpostīta. Jauna bibliotēkas ēra sākas pēc kara. Ar 1945. gada
1.martu no bijušā Valmieras pagasta tiek izveidotas diva s ciema padomes – Valmieras
un Ausekļa ciema padomes. Grāmatu fonds daļēji izpostīts. Tajā laikā strādā vairāki
bibliotekāri.

Atceras bibliotekāre Valija Devīte:
“Par Valmieras pagasta 1.bibliotēkas sākumu var
uzskatīt 1946.gada 15. oktobri, kad sāku strādāt par
bibliotekāri . Bibliotēka atradās Valmieras ciema
Vairogos.
Darbā mani pieņēma Kultūras – izglītības iestāžu
nodaļa. Arī algu un grāmatas bibliotēka saņēma no
Kultūras izglītības iestāžu nodaļas. Tas nebija ilgi, un
tad pārskaitīja par Valmieras pagasta bibliotekāri.
Kad sāku strādāt , tur bija mainījušies vairāki
bibliotekāri, bet nebija ieviesuši interesentu žurnālu
un inventāra grāmatas.
Bibliotekāre Valija Devīte.

Foto no Valmieras pagasta
bibliotēkas novadpētniecības krājuma

Valmieras pagasta I bibliotēka Vairogos. 1946. gads. Foto no Valmieras pagasta
bibliotēkas novadpētniecības krājuma.

Uzskaites par grāmatām nebija. Es pieņēmu bez inventarizācijas dažus simtus grāmatu.
Sāku strādāt bez zināšanām. Biju pastāvīgs viesis rajona bibliotēkā. Tur arī apguvu
zināšanas par grāmatu uzskaiti un apstrādi. Rajona bibliotēkā saņēmu palīgmateriālus
grāmatu apstrādei un lasītāju kartiņas. Grāmatu fonds bija ļoti niecīgs, ieskaitot arī tās,
kuras ar pavēli bija jāizņem. Darbs ar grāmatām laukos bija svešs, tāpēc sāka organizēt
seminārus, kuros iztirzāja sabiedriski politiskos jautājumus, kā arī tika organizētas
praktiskas nodarbības par darbu ar grāmatām. Tajā laikā naudu grāmatu iegādei saņēma
no pagasta un grāmatas iegādājās Rīgā Bibliotēku kolektorā. Sākumā lasītāju nebija

daudz. Vecākiem cilvēkiem grāmatas piegādāju mājās. Aktīvi iesaistījos pagasta kultūras
dzīvē. Arvien auga lasītāju skaits un palielinājās grāmatu fonds.
Bibliotekārs bija kultūras centra vadītājs pagastā… Mēs organizējām arvien jaunas
tradīcijas – ieviesām jaunlaulāto reģistrāciju. Kāzu ceremonija ar katru gadu kļuva
interesantāka un jaunie pāŗi kopdzīvi vairs netiecās reģistrēt pilsētas dzimtsarakstu
nodaļā.

Bibliotekāre Valija Devīte pasniedz maizi un sāli jaunlaulātajiem – simbolu mūža gājumam.
Valmieras pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājuma .

Organizējām arī svinīgu dzimšanas apliecības pasniegšanu jaundzimušajiem, kā arī tika
organizēti Bērnības svētki līdz skolas vecuma bērniem. Par bibliotekāri beidzu strādāt
1969.gada 1. martā.”

1969. gadā par bibliotekāri pieņem Mirdzu Poni. Tika turpināts darbs ar katalogiem un
lasītājiem. Papildus tika atvērtas pārvietojamās bibliotēkas punkti Eglainēs un Pilātos.
1969. gadā neilgu laiku par bibliotekāri strādā
Velga Krile.

Jau tajos gados V. Krile rakstīja dzeju. Viņai mīļš
bija darbs ar jauniešiem un skolu audzēkņiem. Tiek
organizētas literārās tiesas un dzeju pēcpusdienas.
Lasītāju skaits pamazām pieaug.

Bibliotekāre Velga Krile. Valmieras pagasta
bibliotēkas novadpētniecības krājuma.

Bibliotekāres Māritas Kukjānes (Kalniņas) atmiņas .
“Valmieras pagasta bibliotēkā, toreiz (Valmieras ciema 1.bibliotēkā) sāku strādāt
1970.gada 1.jūlijā. Biju beigusi kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu (tagadējā
Kultūras koledža) un tajos laikos viss notika pēc kultūras ministrijas sadales. Valmieras
rajonā bija divas vakantas vietas un viena tika man. Bibliotēka atradās vienā ēkā ar
ciema izpildkomiteju, kuru tolaik vadīja Anna Virse, kura mani arī pieņēma darbā. Un tā
nu katru dienu mēroju ceļu no Bērzaines ciema uz Valmieras ciemu.

Valmieras ciema priekšsēdētāja Anna Virse pieņem Māritu Kukjāni (Kalniņu) darbā par
Valmieras ciema 1. bibliotēkas bibliotekāri. Valmieras pagasta bibliotēkas
novadpētniecības krājuma.

Telpu ziņā bibliotēka bija viena neliela istabiņa ar malkas apkuri. Telpa bija remontēta
un visas grāmatas sanestas toreizējā SCO klubā, protams, bez jebkādas kārtības, jo tie
nesēji jau neko nebija dzirdējuši par toreizējo masu bibliotēku kārtojumu pla uktos. Tad nu
vajadzēja kārtot visu no paša sākuma. Viens labums gan bija, vismaz zināju, kur stāv
katra grāmata. Bet plauktus gan pārkrāmēju neskaitāmas reizes, jo nezināju cik daudz
grāmatu ir katrā nodaļā. Šajā šaurībā gan nevarēju likt lietā visas savas iegūtās
zināšanas. Ja bibliotēkā reizē bija ienākuši vairāk kā trīs cilvēki, tad bija problēmas…
Nekādus izstāžu stendus nevarēja izvietot, jo telpa bija pārāk maza un vēl krāsns…
vajadzēja iztikt ar plauktu galiem un neliela skapīša virsmu. Tiem materiā liem, kurus
nevarēja izvietot tika sastādīta kartotēka un pievienota izstādei. Un vispār tas bija lielais
kartotēku laiks. Kā notikums, tā kartotēka…labi, ka man padevās bibliotekārais raksts un
kartotēkas sanāca tik glīti noformētas, ka pat semināros tika minēts kā paraugs.
Grāmatas tolaik bija jāapstrādā pašiem bibliotekāriem. Tās saņēmu no Bibliotēku
kolektora Rīgā ar pasta starpniecību. No pasta pakas bija jāatgādā saviem spēkiem. Pati
klasificēju, pati veidoju jaunās katalogu kartītes sistemātiskajam un alfabētiskajam
katalogam. Bieži viesi bibliotēkā bija Valmieras rajona bibliotēkas vadītāja Valija Ceriņa
un metodiķe Silvija Balode. Un par šo ierašanos netika ziņots, jo darba laikā
bibliotekāram bija jābūt bibliotēkā. Putekļiem vienmēr bija jābūt noslaucītiem, jo Valijai
Ceriņai bija tāds paradums – visām virsmām pārlaist pirkstu…

Un vispār - tas bija lielais kartotēku laiks… Mārita Kukjāne. Valmieras pagasta bibliotēkas
novadpētniecības krājuma.

Par savu neesamību bibliotēkā noteikti bija jāziņo metodiķei. Protams bija gadījumi, kad
bibliotekāram tika uzlikti citi papildus pienākumi: vajadzēja sakopt Ķelderleju,, piedalīties
vēlēšanu aģitācijas pasākumos un pašā vēlēšanu komisijā, nolasīt laulību ceremonijā
kādu dzejoli, aizbraukt uz banku, saskaitīt lopus, iekasēt nodokļus… Jāstrādā bibliotēkai
bija arī sestdienās, kad izpildkomiteja bija slēgta un tad nebija pieejama tualete…
Lasītāju bibliotēkā nebija pārāk daudz, 150 -200 cilvēki, jo ciemā bija arī otra bibliotēka,
kuru vadīja Marianna Jakoviča. Arī Valmiera bija ar roku aizsniedzama. Lielākus
pasākumus organizējām abas bibliotēkas kopā.
Valmieras ciema 1.bibliotēkā nostrādāju pavisam neilgu laiku, jo 1971. gada
1. novembrī devos dekrēta atvaļinājumā un atgriezos 1973. gada 1. janvārī. Pēc tam
nostrādāju līdz 1974. gada 13. februārim, kad iesniedzu atlūgumu.
Strādājot bibliotēkā daudz sanāca sadarboties ar kultūras nama vadītāju Maiju
Korņējevu (Galzoni), kura mani aizvietoja dekrēta
atvaļinājuma laikā un pēc manas aiziešanas sāka
strādāt par bibliotekāri.
Jau daudz ūdeņu aiztecējis kopš tiem laikiem un
sīkumus tagad grūti atcerēties. Arī bibliotēkā pavadītais
laiks bija ļoti īss un nekas liels nav par to ko pastāstīt.”

No 1974. gada 26. februāra līdz 1976. gada 7. maijam
par bibliotekāri strādā Maija Korņejeva (Galzone).

Maija Korņejeva (Galzone). Valmieras pagasta bibliotēkas
novadpētniecības krājuma.

Bibliotekāres Valijas Poļanskas atmiņas.
Bibliotēkā sāku strādāt no 1976. gada 22. jūnija. Bibliotēkā grāmatu fonds 7210
eksemplāru un 175 lasītāji. Bibliotēka atradās ciema mājā Vairogos. Telpas nelielas,
apmēram 20m2. Strādājot bibliotēkā lielu uzmanību pievērsu lasītāju apkalpošanā.

Bibliotekāre Valija Poļanska savā valstībā. Valmieras pagasta bibliotēkas
novadpētniecības krājuma.

Mūsu ciema teritorija atradās tuvu pilsētai. Daudzi iedzīvotāji strādāja Valmieras pilsētā
un izmantoja pilsētas bibliotēkas pakalpojumus un citu iestāžu bibliotēku pakalpojumus.
Arī skolēni mācījās dažādās skolās.
Grāmatu fonds līdz 1979. gadam bija ciema budžeta uzskaitē, grāmatas saņēmām no
grāmatu kolektora Rīgā. Iespieddarbu apstrāde notika bibliotēkā uz vietas. 1979. gadā
iespieddarbu uzskaiti pārņem Valmieras rajona centrālā bibliotēka. Arī grāmatas tiek
saņemtas centralizēti.
Bibliotēka aktīvi iesaistījās valsts lēmumu propagandēšanā. Rakstnieku un dzejnieku
jubilejām un atceres dienām bibliotēkā tiek veidotas literatūras izstādes un atgādnes.
Pieaug lasītāju interese par tehniku un lauksaimniecību. Cilvēki interesējas par
praktiskām lietām – dārzkopību, puķkopību, rokdarbiem.
Piedalījos ciema pasākumu organizēšanā. Bibliotēkā darbojās tradīciju pulciņš. Bērni
labprāt piedalījās gan bērnu kristību, gan kāzu ceremonijās . Sadarbojos ar Valmieras
muzeju. Piedalījos etnogrāfisko materiālu vākšanā no ciema iedzīvotājiem. Tiek
organizētas dzejas dienas, kurās piedalās dzejnieki Aleksandrs Pelēcis, mūsu
novadnieks Andris Briedis un citi. Pilnveidojas novadpētniecības darbs., Jā ar katru gadu
tas kļūst aktuālāks. Izveidotas mapes ar literatūru par mūsu ciema rakstniekiem un
dzejniekiem – mūsu novadniekiem. Apkopoti materiāli par slavenā sportista Jāņa Daliņa
dzīvi un sporta gaitām.

Ciema padomes ēka, Valmieras pagasta Vanagos. Bibliotēka atrodas līdz 1984. gadam.
Valmieras pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājuma.

20.gs 80.gados Valmieras ciemā notiek strauja celtniecība. Tiek uzceltas daudzas
daudzdzīvokļu mājas. Palielinās gan iedzīvotāju, gan arī lasītāju skaits. Tiek atjaunots
darbs grāmatu izsniegšanas punktos. 1984. gadā ciema padome un arī bibliotēka
pārceļas uz jaunām telpām blakus jaunuzceltajam SCO kantorim.

Bibliotēka 1984. gadā pārceļas uz Valmieras pagasta kultūras nama telpām, Valmieras
pagasta “Vanagos”. Foto no Valmieras pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājuma.

Telpas bija lielākas un gaišākas. Ar plašu foajē, kur notika pasākumi un uzskatāmās
aģitācijas izvietošana.
Valmieras pagasta bibliotēkā beidzu strādāt 2006. gada jūlijā.”

Valmieras pagasta bibliotekāres
15.10.1946. - 01.03.1969 Valija Devīte
1969 - Mirdza Pone, Velga Krile
01.07.1970. - 13.02.1974 Mārita Kukjāne (Kalniņa)
26.02.1974. - 07.05.1976 Maija Korņejeva (Galzone)
22.06.1976. - 2006. Valija Poļanska
22.08.2006. - 22.12.2019 Irēna Jekševica
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