Zilākalna pagasta bibliotēkas vēstures lappuses
Pagātnē nav iespējams atgriezties. Un, tomēr ir spraudziņas pa kurām tur var ielūkoties.
Lasot dienasgrāmatas, uzklausot un lasot atmiņu stāstus, apskatoties aizgājušo gadu fotogrāfijas,
kavējoties atmiņās, arī sapņos.
Es ielūkojos savas bibliotēkas pagātnē, tagadnē un nedaudz pasapņoju par nākotni.
Zilākalna pagasta bibliotēkas vēsture nav gara un nav arī īsa. Tā ir cieši saistīta ar kūdras
ražošanas uzņēmumu un apdzīvoto vietu, kura izveidota speciāli uzņēmuma darbiniekiem.
Kūdras ražošanas uzņēmumam daudzu gadu garumā ir mainīti nosaukumi
1956 - 1958

Kūdras uzņēmums “LIELAIS”

1958 - 1960

Kūdras fabrika “LIELAIS”

1960 - 1991

Kūdras fabrika “ZILAISKALNS”

1991 - 1993

Valsts Zilākalna kūdras fabrika

ZILAISKALNS – ciemats uzcelts pilnīgi no jauna 20.gs. 50 – to gadu beigās, Valmieras rajona
kūdras uzņēmuma “Lielais” strādniekiem, kad sāka apgūt kūdras krājumus purvā. 1960.gadā kūdras
ražošanas uzņēmums tiek pārveidots par kūdras fabriku “Zilaiskalns”. Arī apdzīvoto vietu no
1961.gada 1.septembra pārdēvē par pilsētas tipa ciematu ar nosaukumu “Zilaiskalns”.
Par Zilākalna bibliotēkas darbības sākumu uzskatāms 1961.gads, kad tika apvienota
Valmieras rajona kūdras fabrikas “Zilaiskalns” arodbiedrības bibliotēka ar Valmieras rajona
padomju saimniecības “Tožas” bibliotēku. Bibliotēkas dibinātājs ir Zilaiskalna ciemata izpildu
komiteja priekšsēdētāja J.Ruško vadībā. Sīkāku izklāstu par bibliotēkas dibināšanu lasīt ilggadējās
bibliotekāres Ilgas Rozītes atmiņu stāstā.
Bibliotēkas pastāvēšanas laikā lielākais lasītāju skaits bijis 1987.gadā – 572 lasītāji. Vislielākais
grāmatu krājums bijis 1993.gadā – 22651 vienība.
No ciemata pirmssākumiem līdz 20.gs. 90 – to gadu vidum latviešu valodā runājošo iedzīvotāju
skaits ir bijis mazāk kā puse, tapēc bibliotēkas apmeklētāju vairums bija krievu valodā runājošie.

Bibliotēkas darbinieki
No 1958.gada līdz 1961.gadam par darbinieku ziņu nav.
No 1961.gada decembra līdz 1963.gada jūlijam - H.Haķko.
1963.gadā no 1.jūlija līdz 1.decembrim bibliotekāri H.Haķko aizvieto Ilga Rozīte.
No 1963.gada līdz 1964.gada 1.martam - R.Ābeltiņa.
No 1964.gada 1.marta līdz 1988.gada 1.jūlijam - Ilga Rozīte.
No 1988.gada jūlija līdz 1997.gada jūlijam - Anita Burceva (tagad Stiere).
No 1997.gada jūlija līdz šai dienai - Sarmīte Krūza.

Notikumi un fakti hronoloģiskā secībā
Kūdras fabrikas arodbiedrības bibliotēka tika dibināta 1958.gadā un bija izvietota kūdras
fabrikas klubā, Sporta ielā 1. Telpu platība 48 m2. Apkure – malkas. Bibliotēka apkalpoja
strādnieku ģimenes, astoņgadīgo skolu un slimnīcu.
Par padomju saimniecības “Tožas” bibliotēku ziņu nav.
1960.gadā, speciāli bibliotēkai, blakus kūdras fabrikas klubam, tiek piecelta piebūve ar atsevisķu
ieeju. Telpu platība ir 80 m2. Apkure – malkas. Ūdensvada, kanalizācijas nav.

Sporta iela 1. Kūdras fabrikas “Lielais” klubs. Ēka celta 1958.gadā. Nojaukta 1990.gadā.
Bibliotēka – otrā piebūve no labās puses.

Bibliotēkas ieeja.

1961.gadā uz jaunizveidotajām telpām tiek pārvesta daļa no padomju saimniecības “Tožas”
bibliotēkas krājuma un arodbiedrības bibliotēka. Tā nodibinājās Zilaiskalna ciemata bibliotēka, kura
saviem apmeklētājiem varēja piedāvāt 225 grāmatas. Adrese paliek tā pati: Sporta iela 1, Zilaiskalna
c., Valmieras rajons. Bibliotēkas bijušajās telpās tiek izveidota sporta zāle.
Turpmāk, lai papildinātu bibliotēkas krājumu, jaunās grāmatas bibliotekāre ved no
bibliotēku kolektora. No 1964.gada bibliotekāre Ilga Rozīte brauc uz Rīgu un pati komplektē savai
bibliotēkai tādas grāmatas, lai tās atbilstu lasītāju interesēm. Arī bibliotekāre Anita Stiere saņem
grāmatas centralizēti. Daudzus gadus tas ir galvenais veids, kā papildināt fondu ar jauno literatūru.
20.gs. 80 – to gadu sākumā:
1) bibliotēka strādā līdz 20:00, lai cilvēki, kuri apmeklē sporta zāli, vai klubu, varētu
iegriezties arī bibliotēkā;
2) ir bibliotēkas padome – padomē ietilpst 7 pārstāvji no ciemata iestādēm un organizācijām.
Padomes darba plāns paredz ciešākā sadarbībā ar citām iestādēm pilnveidot bibliotēkas
darbu iesaistot tajā vēl arī bibliotēkas aktīvu, kā arī sniegt palīdzību citām sabiedriskām
organizācijām. Padomes sēdes notiek reizi ceturksnī;
3) ir bibliotēkas aktīvs – piedalās masu pasākumu sagatavošanā un uzvešanā, palīdz darbā ar
kavētājiem. Bibliotēkas aktīvā ir dažāda vecuma cilvēki, arī skolēni.
1983.gadā bez ciemata bibliotēkas mikrorajonu apkalpo Zilaiskalna astoņgadīgās skolas bibliotēka
un pārvietojamā bibliotēka Zilaiskalna slimnīcā.
Nosaukums “Zilaiskalna ciemata bibliotēka” 1991.gadā tiek mainīts uz “Zilākalna pagasta
bibliotēka”.
20.gs. 80 – to gadu beigās un 20.gs. 90 – to gadu sākumā bibliotēkas darba laiks no otrdienas līdz
piektdienai ir no 14:00 līdz 20:00. Sestdienās bibliotēka atvērta no 10:00 – 14:00. Brīvdienas svētdienas un pirmdienas.

Bibliotēkas pase. 1990.gads.

1990.gada bibliotēkas pases otra puse.

Bibliotēkas pase. 1991.gads.

1991.gada beigās bibliotēka piedzīvo pārcelšanos - tā tiek izvietota pašvaldībai piederošās telpās,
bijušā bērnudārza ēkas pirmaja stāvā, kur bibliotēkas vajadzībām tiek piešķirtas kādreizējās
grupiņas divas telpas, tās mēģinot attiecīgi pielāgot un iekārtot bibliotēkas vajadzībām. Telpu
platība – 114 m2. Apkure – centralizētā siltumapgāde. Ir savs sanitārais mezgls. Bibliotēkai ir
atsevisķa ieeja, bet tā nav piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Adrese: Kultūras iela 7,
Zilākalna pagasts, Valmieras rajons, LV-4222. Apmeklētājus uzņemt un apkalpot bibliotēkā sāk jau
no 1992.gada janvāra.

Kultūras iela 7. Bērnudārza ēka. Celta 1961.gadā.

20.gs. 90 – to gadu beigas. Bijušā bērnudāra ēka. Bibliotēkas ieeja.

No 1997.gada jūlija bibliotēkas darbu vadu un organizēju es - Sarmīte Krūza. Ir bibliotekārā
izglītība. 2001.gadā beidzu Latvijas Kultūras skolu (tagad Latvijas Kultūras koledža).
Uzsākot darbu bibliotēkā, nomainīju darba laiku.
Darba laiks:
Pirmdiena

brīvdiena

Otrdiena

13:00 - 19:00

Trešdiena

13:00 - 19:00

Ceturtdiena

13:00 - 19:00

Piektdiena

13:00 - 19:00

Sestdiena

10:00 - 16:00

Svētdiena

brīvdiena

Kopš 1998.gada 19.februāra visu literatūru, kas ienāk bibliotēkas krājumā, Valmieras centrālās
bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļā ievada Valmieras rajona bibliotēku elektroniskajā
kopkatalogā.
2001.gadā bibliotēkai iedala pirmo datoru.
2002.gadā:
1) bibliotēkai nopērk pirmo printeri (melnbalta izdruka);
2) izveidots maksas abonements: maksas abonementa krājums ir paaugstināta pieprasījuma
izklaides iespieddarbi (daiļliteratūra, žurnāli);
3) pateicoties humānajai palīdzībai, bibliotēkai uzlabojām telpu vizuālo izskatu, jo tiek saņemti
četri klubkrēsli, sienas un grīdas krāsas. Interesantāk noformējām zonu bērniem, jo sūtījumā
ir arī rotaļlietas, galda spēles un grīdas paklājs;
4) no septembra, sestdienās plkst. 12:00, bibliotēkā notiek nodarbības ar bērniem. Nodarbību
mērķis - veicināt sadarbību starp dažāda vecuma bērniem un dot iespēju interesanti izmantot
brīvo laiku;
5) pirmo reizi piedalamies akcijas “Atbalsts lauku bibliotēkām” Grāmatu svētkos - Vaidavā.
2003.gadā:
1) manā darbības laikā pirmais, Valmieras rajona publisko bibliotēku bibliotekāru izbraukuma
seminārs uz Zilākalna bibliotēku;
2) bibliotēkā tiek uzstādīts otrs dators;
3) 10.septembrī pirmais un vienīgais dzejas dienu pasākums Zilajā kalnā. Piedalījās Agita
Draguna, Inga Gaile, Ieva Melgalve, Edvīns Raups, Andris Zeibots, Tamāra Skrīna, Juris
Helds, Viks un Andris Briedis. Sarunas par Imantu, par mītiem, par Zilākalna Martu.
Skanēja dzeja. Savu dzeju lasīja arī pagasta iedzīvotāja Olga Golubeva;
4) vasarā ēkā, kurā izvietota bibliotēka, notiek pārmaiņas. Iestādes no ēkas otrā stāva - feldšeru
punkts, aptieka un zobārstniecības nodaļa - tiek pārceltas uz jaunām, izremontētām Veselības
centra telpām, Kultūras ielā 13. Viņu vietā “ienāk” Zilākalna sākumskolas klases.

2004.gadā:
1) Zilākalna pagasta bibliotēku reģistrē Bibliotēku reģistrā ar bibliotēkas reģistra numuru –
BLB0734;
2) no 2004.gada iesaistījos Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Jaunu grāmatu un
citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” projekta konkursos. Projektā iegūtā
literatūra bija ļoti vērtīgs papildinājums bibliotēkai. Jo tas bija laiks, kad iespieddarbu
pieaugošās dārdzības dēļ, saturiski labu grāmatu iegādei ar budžetā piešķirtajiem finanšu
līdzekļiem nepietika. Lai nodrošinātu mainīgās lasītāju vajadzības, lielākoties nācās pirkt
grāmatas pēc to nocenošanas, bet ne vienmēr to paspējām, jo izvēlētās grāmatas jau bija
izpirktas;
3) Zilākalna sākumskolā izveido bibliotēku. Kopš tā laika daudzi pasākumi tiek plānoti un
organizēti kopā ar skolas bibliotekāri.
2005.gadā:
1) pirmo reizi piedalījāmies Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras programmā “Bērnu Žūrija:
lasīšanas veicināšanas programma”. Iesaistījās 18 bērni;
2) ar 27.janvāri bibliotēkā sāk darboties interešu grupa “Dāmu klubiņš” (10 dalībnieces).
Aktīvākās lasītājas organizē dažādus pasākumus, radošās darbnīcas, piknikus, dzejas dienas,
karnevālu u.c. aktivitātes, lai būtu interesanti gan pašām, gan citiem interesentiem.
2006.gadā:
1) janvāris - Vidzemes attīstības aģēntūras realizētā projekta “E-Vidzeme” ietvaros ar ERAF,
valsts un Vidzemes pašvaldību līdzfinansējumu arī Zilākalna bibliotēkā pieejams internets.
Ir četras datorizētas darba vietas ar interneta pieslēgumu. Kā arī no Zilākalna sākumskolas
uz bibliotēkas telpām tiek pārvietots Mini – Eiro - info centrs, tā nodrošinot pieejamību
plašākam interesentu lokam. To pārsvarā izmanto studējošie;
2) bibliotēkā ieviešam maksas pakalpojumus. Klientiem jāmaksā par kopēšanu un
datorizdruku;
3) no šī gada regulāri piedalamies projektā “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa”.
2007.gadā:
1) janvārī visu mēnesi bibliotēku apdzīvoja pasaku tēli no bērnu grāmatām. Pirmā izstāde
bibliotēkā, kas nav iespiedizdevumi - Dubultu bērnu bibliotēkas vadītājas Ingūnas Radziņas
leļļu kolekcija;
2) vienā bibliotekas daļā tiek veikts remonts. Nomainīti logi, sakārtota elektroinstalācija,
nomainīts grīdas segums, kā arī veikti citi nepieciešamie iekšdarbi. Daudzus gadus
bibliotēka bija izvietota divās telpās. Trešā pildīja foajē un garderobes funkcijas. 2007.gadā
tur tika iekārtota datortelpa ar četrām datorizētām darba vietām.
2008.gadā:
1) tiek kapitāli izremontēta otra bibliotēkas daļa, un iegādātas jaunas mēbeles;
2) iegādāts bibliotēku informācijas sistēma ALISe 4i modulis un sākta bibliotēkas krājuma
rekataloģizācija;
3) dalība Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku
attīstības projektā “Trešais tēva dēls”, ko realizēja Valsts aģentūra "Kultūras informācijas
sistēmas". Projekta ietvaros bibliotēkai iegūti četri datorkomplekti, multifunkcionālā iekārta,
divas web kameras. Tika nodrošināta SIA “Tilde” interneta resursa letonika.lv un normatīvo

dokumentu datubāzes NAIS.lv izmantošana bez abonēšanas maksas. Kā arī bibliotekārei
iegūtas zināšanas projekta ietvaros organizētajos mācību kursos;
4) notiek nelielas izmaiņas arī bibliotēkas darba laikā. Trīs sestdienas darba stundas tiek
pārceltas uz trešdienas rītiem, tā piemērojoties gan pensionāriem, gan Zilākalna 5./6.gadīgo
bērnu apmācības grupas audzēkņiem, gan Zilākalna sākumskolas skolēniem un skolotājām
skolas darba laikā.
Darba laiks:
Pirmdiena

brīvdiena

Otrdiena

13:00 - 19:00

Trešdiena

10:00 - 19:00

Ceturtdiena

13:00 - 19:00

Piektdiena

13:00 - 19:00

Sestdiena

10:00 - 13:00

Svētdiena

brīvdiena

Pensionāriem kļuva izdevīgāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus rīta cēlienos, jo viņi
bibliotēkā ienāca pēc pasta nodaļas apmeklējuma. Zilākalna sākumskolas audzēkņiem arī bija
ieguvums no darba laika maiņas, jo skolēni varēja apmeklēt bibliotēku mācību stundu starpbrīžos.
Kā vēlāk izrādījās, dažādas aktivitātes bērnudārza grupas audzēkņiem daudz ērtāk bija organizēt no
plkst. 10:00, nevis pēc plkst.13:00.
2009.gadā:
1) administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009.gada otrajā pusgadā Zilākalna pagasts tiek
iekļauts Valmieras novadā. No 1.jūlija Zilākalna bibliotēka pāriet Valmieras novada domes
pakļautībā un tiek finansēta no tās budžeta;
2) Zilākalna pagasta bibliotēkai notiek pirmreizējā akreitācija un 3.spetembrī tiek piešķirts
vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Akreditācijas komisija bibliotēkas darbu novērtēja
pozitīvi, kā uz attīstību vērstu;
3) aprīlī Zilākalna bibliotēkas krājuma rekataloģizācijas process noslēdzās. Maijā uzsākta
automatizēta literatūras izsniegšana/saņemšana;
4) kopš februāra bibliotēkā ir iespējams skatīties Latvijas filmas portālā www.filmas.lv;
5) no oktobra bibliotēka vairs nestrādā sestdienās, bet ir atvērta arī pirmdienās, kas agrāk bija
brīvdiena.
Darba laiks:
Pirmdiena

11:00 - 19:00

Otrdiena

13:00 - 19:00

Trešdiena

10:00 - 19:00

Ceturtdiena

13:00 - 19:00

Piektdiena

13:00 – 19:00

Sestdienās un svētdienās slēgts.

2010.gada 15.februārī Valmieras novads tiek pārdēvēts par Kocēnu novadu.
2011.gadā:
1) pateicoties Valsts aģentūras «Kultūras informācijas sistēmas» projektam “Elektroniskās
publikācijas Latvijas bibliotēkām” no februāra Zilākalna pagasta bibliotēkā, bez abonēšanas
maksas, ir pieejama Lursoft laikrakstu bibliotēka – news.lv;
2) Zilākalna pagastā vairs nav skolas. Žēl, ka pazaudējām brīnišķīgus ilggadīgus sadarbības
partnerus. Priecē tas, ka no 2005.gada pastāv bērnudārza grupas, kurās ar katru gadu ir
vairāk un vairāk audzēkņu.
2012.gadā novadniece, dzejniece Anna Buile izdod savu pirmo dzejoļu krājumu “Starp debesīm un
zemi”. Palīdzēju viņai pārrakstīt rokrakstus datorrakstā. Dzejniece savu grāmatu ir dāvinājusi arī
Zilākalna bibliotēkai.
2013.gadā:
1) no janvāra bibliotēkā vairs nav maksas pakalpojumu. Tam, ka bibliotēkā vairāk netiek
iekasēta nauda par kopēšanu un printēšanu ir liela nozīme, jo ne visi bibliotēkas apmeklētāji
varēja samaksāt nepieciešamo summu par saņemto pakalpojumu;
2) izmantoju iespēju iegūt humāno palīdzību no Zviedrijas. Ar palīdzību atbalstīju bibliotēkas
apmeklētājus, kā arī bibliotēkai ieguvu dažādus dekorus, svečturus, galda spēles, rotaļlietas
uc. lietas, kuras varbūt arī nebūtu bijušas tik nepieciešamas, bet tomēr radīja mājīguma
sajūtu telpās;
3) 08.03.2013.gads - 12.04.2013.gads pirmā ceļojošā grāmatu kopa Zilākalna bibliotēkā:
programmas “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē
nacionālās identitātes un saliedētības veicināšanai” ceļojošā kopa.

2013.gads. Bibliotēkas ieeja.

2015.gads - Zilākalna pagastā, divstāvu ēkā, kurā atrodas kultūras nams, bērnudārza filiāle un
bibliotēka, notiek energoefektivitātes pasākumu īstenošana projekta “Energoefektivitātes pasākumu
īstenošana Zilākalna pagasta kultūras namā, siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” ietvaros.
Projektu īstenojot, visās iestādēs, kuras izvietotas ēkā, ir jaunas, nosiltinātas grīdas; jauna
ventilācijas sitēma; jauna apkures sistēma; jauni energoefektīvi logi; jaunas ārdurvis.

Arī pati ēka iegūst jaunu vizuālo izskatu.
Lai lietotāji bibliotēkas remonta laikā varētu lasīt periodiskos izdevumus, saņemt/nodot
grāmatas, izmantot kopēšanas un drukāšanas pakalpojumus, Zilākalna pagasta pārvaldes vadītāja
Anita Žogla pagasta pārvaldē iedalīja telpu, kur izveidojām grāmatu izsniegšanas punktu. Tas ir
neliels, caurstaigājam kabinets, aprīkots ar nepieciešamo datortehniku. Lielu grāmatu izvēli
izsniegšanas punktā piedāvāt nevarēja, taču aktīvākos lasītājus tas nebiedēja. Viņi labprāt izmantoja
iespēju, bibliotēkas remonta laikā, saņemt pakalpojumus citā vietā.
2016.gadā 19.maijā akreditācijas komisija pārbauda Zilākalna pagasta bibliotēkas atbilstību
atkārtotās akreditācijas nosacījumiem. Ar Latvijas Bibliotēku padomes 2016.gada 31.augusta sēdes
lēmumu apstiprināts Atzinums par Zilākalna bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem un
2016.gada 5.septembrī bibliotēkai izsniegta akreditācijas apliecība (Nr.604A) par vietējas nozīmes
bibliotēkas statusa piešķiršanu.
2017.gads - uzsāku darboties ar atsevišķu mērķgrupu - senioriem. Tie ir grāmatu priekšā lasījumi
Zilākalna pagasta senioru nama “Zilaiskalns” iemītniekiem.
2018.gadā:
1) ieviests jauns pakalpojums - interesentiem uz e-pastiem tiek izsūtīti bibliotēkai jauniegūtās
literatūras saraksti. Lai lasītājiem būtu ērtāk, jauno grāmatu saraksts ir veidots tabulas veidā,
kur iekopēti grāmatu vāku foto un anotācijas;
2) kopš gada sākuma bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pie ieejas
uzstādītais panduss/uzbrauktuve deva iespēju daudziem cilvēkiem (arī vienam senioru nama
“Zilaiskalns” iemītniekam, kurš pārvietojas ratiņkrēslā) izmantot bibliotēkas piedāvātos
pakalpojumus un resursus.

2019.gadā:
1) visu gadu Kocēnu novada vadība meklē risinājumu kur izvietot bibliotēku, sakarā ar to, ka
bibliotēkas esošās telpas ir nepieciešamas bērnudārza grupām. 2019.gada 31.oktobrī Kocēnu
novada domes sēdē tika pieņemts lēmums iegādāties ēku Kultūras ielā 17, lai pārceltu uz
jaunām telpām Zilākalna pagasta bibliotēku. Kamēr īstenosies jaunais projekts - iegādātās
ēkas rekonstrukcija, tikmēr bibliotēka darbosies pagaidu telpās, Zilākalna pagasta pārvaldē,
Imanta ielā 7. Bibliotēkas inventāra un krājuma pārvietošanas termiņš noteikts līdz
2020.gada janvāra beigām;
2) Zilākalna pagasta iedzīvotāja Olga Goluvbeva izdod grāmatu “TAKA UZ ZILOKALNU”.
Daudzi materiāli un fotogrāfijas ir ņemti no Zilākalna bibliotēkas novadpētniecības krājuma.
2019.gadā ir ļoti liela bibliotēkā apkopotā novadpētniecības krājuma izmantojamība.
Materiālus izmanto ne tikai grāmatas autore, bet arī studenti, kā arī vēsturnieks, Zilākalna
kūltūrvestures un apmeklētāju centrā - Ztornī (senā ūdenstorņa telpās), veidotās ekspozīcijas
“Zilākalna stāsts” autors.
2020.gada janvārī bibliotēka pārceļās uz pagasta pašvaldības ēku, kur tiek iekārtota divos nelielos
kabinetos un noliktavā. Telpu kopējā platība – 66 m2. Apkure – centralizētā siltumapgāde.
Sanitārais mezgls kopīgs ar citām ēkā izvietotām iestādēm.

Pagasta pārvaldes ēka. Imanta iela 7.
Bibliotēkai ir kopēja ieeja ar pasta nodaļu. Ieejai ir izveidota neliela uzbrauktuve cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.

Imanta iela 7. Pagasta pārvaldes eka. Celta 1982.gada.

Pagasta pārvaldes ēka. 2015.gads.

Pagasta pārvaldes ēka. 2020.gads augusts.

2020.gads. Bijušais kūdras fabrikas kantoris. Kultūras iela 17. Ēka, kurā nākotnē, pirmā stāva labajā
pusē, tiks izvietota bibliotēka.
Apskatoties bijušā kantora telpas, kuras vairākus gadus atpakaļ tika pārveidotas par
kopmītnēm, bija grūti saprast kādai bibliotēkai vajadzētu būt pēc remonta. Vienmēr esmu gribējusi
plašas, gaišas, “vieglas” telpas, lai apmeklētājiem būtu aicinoša, interesanta un mājīga atmosfēra.

Šobrīd ar “gara acīm redzu'”, ka bibliotēkas ieejas durvis būs vitrīnas tipa, ka bērnu zona tiks
atdalīta ar stikla sienu, ka telpā būs divas kolonnas, kuras varēs dažādi “apspēlēt”, kā arī
bibliotekāram beidzot būs neliela noliktava, kabinets. Varbūt pēc pāris gadiem tā arī būs, tikai
mazliet jāpagaida.

Jauno bibliotēkas telpu plānojums.

Bibliotēkas darbinieku atmiņas un vertējums
Bibliotekāre Ilga Rozīte - par bibliotekāri nostrādājusi vairāk kā 20 gadus.

Viņas darbošanās laikā bibliotēkai piešķirti goda raksti. Daži no tiem: 1976.gadā bibliotēka iegūst
1.vietu sociālistiskajā sacensībā pilsētu bibliotēku grupā. 1977.gadā bibliotēka iegūst 1.vietu
sociālistiskajā sacensībā starp Valmieras rajona kultūras iestādēm. 1983.gadā bibliotēka iegūst
1.vietu Valmieras rajona sociālistiskajā sacensībā pilsētu bibliotēku grupā.
1981.gadā Kultūras darbinieku dienā, godinot ilggadīgos darbiniekus, arī bibliotekārei Ilgai Rozītei
ir veltīti labi vārdi:
“20 gados kluba un bibliotēkas darbs tik dziļi ieauguši sirdī, ka kļuvuši par nešķiramiem amata
brāļiem uz mūžu. Droši var sacīt - uz mūžu, ja redz ar kādu apņēmību Ilga Rozīte stāsta par visu to
veicamo un darāmo, kas viņu sagaida rīt, parīt un vēl daudzus gadus uz priekšu. Gribētos novēlēt,
lai Ilga Rozīte savas sirds siltumu pa reizei pasmeltu no sirds kā no dziļas akas un kā dzidrā ūdens
krūzi sniegtu pēc sirds siltuma izslāpušam garāmgājējam.
Tu vari būt par pašu dzelzi cietāks,
Bet tomēr būsi nemanāms un sīks,
Ja nenostāsies tajā dzīves vietā,
Kur tu visvairāk esi vajadzīgs.
/O.Vācietis/”
Šo stāstījumu sagatavoja un runāja Kultūrizglītības tehnikuma bibliotekāru nodaļas praktikante. Tie
bija tikai daži labie vārdi no visiem, kas veltīti Ilgai Rozītei, taču es domāju, ka ar to pietiek, lai
saprastu kā cilvēki cienīja savu bibliotekāri.

Ilgas Rozītes atmiņu stāsts:
Bibliotēkas darbā pavadītie gadi ir bijuši trauksmaini, nemiera pilni, kur prieks un
gandarījums par labi paveikto reizēm bija arī ar vilšanās rūgtuma pieskaņu, bet tie bija vislabākie,
visskaistākie gadi manā mūžā.
Strādāju ciemata padomē par kurjeri, kad tika izlemts dibināt ciemata bibliotēku.
Priekšsēdētājs J.Ruško ar lielu degsmi šo jautājumu risināja un, tā kā viņš zināja, ka esmu strādājusi
par bibliotekāri, lika man braukt viņam līdz uz p/s “Tožas” atlasīt grāmatas, jo to bibliotēku
likvidēja. Nemīlīgā, dubļainā rudens dienā braucām ar viņa mazo motocikliņu un tur, pārskatot
grāmatas, pienāca vakars. Atpakaļceļā motocikls sabojājās un tā atriezāmies ciematā kājām, to
stumdmi, dubļos stigdami. Bet grāmatas bija atlasītas labas, kas kļuva par daļēju pamatu jaunās
bibliotēkas sākumam.
1964.gada martā sāku strādāt bibliotēkā un pirmais darbs bija sakārtot grāmatas pa nodaļām
un ieviest fonda kustības grāmatā, jo tās nebija. Tas bija ilgstošs un ne visai patīkams darbs, jo
bibliotekāre H.Haķko nepārvaldīja latviešu valodu un nodaļu literatūra bija sajaukta.
Man sabiedriskais darbs ļoti patika, tāpēc daudz strādāju dažādu pasākumu organizēšanā.
Visos tā laika svētkos gatavojām literatūras montāžas, kurās aktīvi iesaistījās skolotāji - Kardele,
Stepānova, Kļimova, Mercs, Galzone un bērnudārza vadītāja D.Ļeskina.
Atceros vienu no pirmajiem mutvārdu žurnāliem “Parunāsim par tevi, cilvēk!”, kurā bija
lappuses - draudzība, mīlestība, ģimene, kuru vadīja skolotāja Galzone. Stāstījumus gatavoja
skolotājas Kardele, Kļimova un ar dziesmām katru lappusi papildināja Viktors Rudzinskis un
Galzone ar dzejas lasījumiem. Šis pasākums visiem patika.
Daudzreiz tika organizētas tikšanās, kurās pie mums viesojās tiesneši - Ozoliņš, Lūse,
Bakmanis, advokāts Pabērzs, rakstniece Marina Kostiņecka, ar referātu uzstājās Vulfsons,

traumatologs Karpovs, kurš savu stāstījumu papildināja ar diapozitīviem un apmeklētājiem tas tā
patika, ka viņš tika aicināts vairākas reizes.
Liels notikums mūsu ciemata dzīvē bija konkurss starp ciemiem “Darbs - mūsu Dzimtenes
plauksmei”. Tas notika Zilākalnā un tajā piedalījās Sēļi, Bērzaine un mēs. Tam gatavojām literāri
muzikālu uzvedumu ar tādu pašu nosaukumu. Ļoti gribējās tajā iekļaut vārdus “Latvija - mana
Dzimtene”, bet to nedrīkstēja. Bet vismaz personu, kas simbolizēja Dzimteni, ietērpām latviešu
tautas tērpā. Pirmo reizi mūžā šim pasākumam uzrakstīju dzejoli pati, tas bija paredzēts kā suvenīrs
sāncenšiem. Pasākums notika ar lielu publikas piedalīšanos un līdzi dzīvošanu telegrammās,
plakātos, saucienos.
Šo literāri muzikālo uzvedumu “Darbs - mūsu Dzimtenes plauksmei” iekļāvām arī
programmā, kad braucām uz kūdras fabriku sacensībām kūdras fabrikā “Baloži” un tur šis darbs
ieguva pirmo vietu. Par to bija prieks un gandarījums.
Daudz un dažādu pasākumu bijis aizvadītajos darba gados - mutvārdu žurnāli, profesiju
vakari, tikšanās, tematiski vakari, dzejas vakari, pilngadības un bērnības svētki. Un visi tie bija
saistīti ar literatūru, un ciemata ļaudīm - maniem lasītājiem. To sagatavošanā un telpu dekorēšanā
piedalījās skolotāji, inženieri, strādnieki vienotā saimē. Un tas jau ir darba rezultāts, un ieguvums atrastais ceļš uz cilvēku sirdīm, atrastā sapratne.
Bibliotekāre Anita Stiere (agrāk Burceva) - par bibliotekāri Zilākalna bibliotēkā nostrādājusi
deviņus gadus. Pēc neliela pārtraukuma, nu jau piecpadsmito gadu, turpina darbu Valmieras
bibliotēkā.

Tas ir tikai neliels ieskats Zilākalna bibliotēkas darbībā. Ja pēc iepazīšanas ar šo darbu ir
radusies padziļinātāka interese par bibliotēku, laipni lūgti ciemos.
Sarmīte Krūza. 2020.gada augusts.

