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BIBLIOTEKĀRES VALKĀ



Tālavietis, 1942, 1.sept.

Valkas pilsētas 
bibliotēku dienā 
apmeklē ap 30 grāmatu 
draugi, ziemā vēl vairāk.

Valcēnieši pierādījuši 
savu garīgo stāju, 
latviešu labo tikumu –
barot ne tikai miesu, 
bet arī garu.

Bibliotekāre – Vera 
Ozoliņa.



Bibliotēkas vadītāja b. 
Vaļģe un bibliotekāre 
Ausma Svīķere.

Mūsu Zeme, 1949, 13.janv.



Bērnu bibliotēkas 
vadītāja Guna Knope
un bibliotekāre Ilga 
Brūzīte. 

Savu bibliotēku un tās 
darbinieces bērni ir 
iemīļojuši.

Darba Karogs, 1956, 14.apr.

Pieaugušo bibliotēkā vienmēr atsaucīgi 
un laipni lasītājus apkalpo bibliotekāre 
Zelma Ērmane. Liels nopelns arī 
vadītājai Ausmai Vaļģei. 



Bibliotekāre Zelma Ērmane.

Par Atgriešanos Dzimtenē, 1956, 16.dec.



Guna Knope: Valkas 
rajona bērnu 
bibliotēka kultūras 
nama lielajā zālē 
organizējusi «Bērnu 
rītu».

Darba Karogs, 1957, 27.apr.



Z. Ērmane: Bibliotekāra 
uzdevums ir lasītājā-
iesācējā modināt vēlēšanos 
lasīt grāmatas.

Darba Karogs, 1958, 8.febr.



Ik pēcpusdienu bērnu bibliotēkā var 
sastapt bērnus, kas šeit izvēlas labu 
grāmatu, spēlē spēles, lasa žurnālus 
vai palīdz bibliotekārēm.

Darba Karogs, 1959, 28.marts



Rajona bibliotēkas pārvietojamo 
bibliotēku pārzine I. Medne: Pērn 
darbojās 11 pārvietojamās 
bibliotēkas, kuru lasītāji, 
darbojoties sabiedriskā kārtā, 
izsnieguši apkārtējiem iedzīvotājiem 
2193 grāmatas.

Darba Karogs, 1960, 10.marts



I. Medne: Pārvietojamā 
bibliotēka noorganizēta Valkā, 
Dārza ielā 3 pensionāres 
Martas Baltgalves dzīvoklī. 
Viņa ir atsaucīga, laipna un ar 
prieku apkalpo 16 lasītājus.

Darba Karogs, 1962, 26.apr.



Guna Knope
ieradusies bibliotēku 
kolektorā pēc 
grāmatām savai 
bibliotēkai. Viņas 
lasītāji ļoti mīl 
dzejoļus.

Dzimtenes Balss, 1962, 13.sept.



Lai propagandistiem 
un klausītājiem būtu 
vieglāk izvēlēties 
vajadzīgo grāmatu, 
Daniela Vaļģe
izstādi sakārtojusi 
tematiski.

Darba Karogs, 1963, 15.okt.



Ausma Vaļģe: Interesants, 
ļoti interesants darbs.

Bibliotēkā ilgus gadus 
strādā Guna Knope, Ilga 
Brūzīte, Ingrīda Olmane. 

Bibliotekāre L. Kropina un 
citas prot interesanti 
pastāstīt par jaunajām 
grāmatām, ka katram 
atrodas vistuvākā un visi 
aiziet apmierināti.

Darba Karogs, 1965, 11.dec.



Darba Karogs, 1967, 15.jūn.

Abonementa pārzine I. Medene: Valkas rajona bibliotēka 
atvērta no pulksten 12.00 līdz 20.00, sestdienās – no 
pulksten 10.00 līdz 18.00.



Daniela vēl nebija beigusi skolu, bet 
Valkas bibliotēkā jau jutās kā savs 
cilvēks – kārtoja grāmatas, 
izsniedza. Sāka tur strādāt tāpat 
vien, palīdzēja tēva māsai. Bet 
palika pavisam. Visinteresantākais 
šķita tikties ar dažādiem ļaudīm, 
vērot viņu gaumi. Bija prieks, ja 
izlasījis ieteikto grāmatu, cilvēks 
nākamreiz teica: - Patika gan. 
Varbūt vēl kaut ko tādu var dabūt?

Grāmatas bija viņu sagūstījušas.
Darba Karogs, 1968, 5.maijs



Austra: bibliotēka 
organizēja konkursu 
“Ko jūs zināt par 
kinomākslu?”

Darba Karogs, 1969, 21.okt.



Darba Karogs, 1970, 8.janv.

L. Kropina kopīgi 
ar Zinību 
biedrību pilsētas 
iestādēs 
organizēja 
lasījumus «Ļeņins 
un jaunatne».



Inta par bibliotekāra 
profesiju !

Darba Karogs, 1971, 20.apr.



Inta Kravale: Vairākas 
bibliotēkas darbu ieplānojušas 
kopā ar ciema klubu. Šāda 
sadarbība ir atzīstama, jo kopā 
gatavotie pasākumi vienmēr ir 
idejiski pilnvērtīgāki un 
mākslinieciski augstvērtīgāki. 

Darba Karogs, 1972, 12.aug.



Rajonu konkursā Cēsīs pārstāvēja 5 bibliotēku darbinieki, tai 
skaitā Valkas bērnu bibliotēkas vadītāja S. Freimane un 
rajona bibliotēkas metodiķe A. Vaļģe. 

Komandas dalībnieki savus pienākumus veica ar lielu atbildības 
sajūtu un pierādīja, ka ir labi sava darba speciālisti. 1. vieta 
zonā!

Darba Karogs, 1972, 16.dec.



Lielu ieguldījumu 
devuši rajona 
labākie bibliotēku 
darbinieki. 
Iepriekšējā gadā 
darbs vislabāk bija 
organizēts vairākās 
bibliotēkās, to vidū 
arī Valkas rajona 
bērnu bibliotēka 
(S. Freimane).

Darba Karogs, 1973, 6.marts



Darba Karogs, 1974, 12.nov.

A. Vaļģe atceras savas pirmās 
lasītājas gaitas bibliotēkā 
trīsdesmitajos gados, «kad kopā ar 
brāli kāpām pa čīkstošām koka 
kāpnēm».
1945.g. pirmā algotā darbiniece 
bijusi Kristīne Emoliņa.
Vēlākos gados – Vera Pudiste, Elga 
Priede, Lidija Punāne, Arvīds 
Briedis, Ausma Svīķere, Minna 
Mieze, Jānis Lācis, Ilga Bērziņa, 
Ina Medne, Jūlija Ignašova, 
Daniela Vaļģe, Ilze Medene, 
Austra Kazēka, Velta Rusova, Aija 
Krieva.
Tobrīd kolektīvā ir ilggadējās 
darbinieces Ingrīda Olmane, Irma 
Melngaile, Ludmila Kropina.



Ruta Garsele: Viens no 
bibliotēkas darba 
pamatelementiem ir ciešu saišu 
nostiprināšana ar lasītājiem, viņu 
domu un darba pareiza ievirze, 
palīdzot izvēlēties literatūru.

Darba Karogs, 1977, 6.janv.



Ar veltēm un ziediem sveic I. 
Olmani un G. Knopi, kuras 
nostrādājušas 25 gadus, 
turklāt abām tie aizvadīti 
vienā darba vietā – Valkas 
lasītavā un bērnu bibliotēkā.
Valkas rajona centrālās 
bibliotēkas vadītāja V. 
Fišere bija sameklējusi 
interesantus faktus un 
vērtīgu izziņas materiālu par 
dažāda rakstura jautājumiem.

Darba Karogs, 1977, 22.nov.



Pilsētu bibliotēku grupā uzvarējusi 
Valkas centrālā bibliotēka (vadītāja 
L. Priede). 

Bērnu bibliotēku grupā 
uzvarējusi Valkas bērnu bibliotēka 
(vadītāja S. Freimane).

Kolektīvi saņem ceļojošās balvas un 
Goda apliecības.

Darba Karogs, 1979, 31.jūl.



Elga Nažinska: Ar cieņu gribas minēt ilggadējās 
darbinieces Ausmu Vaļģi, Gunu Knopi, kuras nostrādājušas 
vienā vietā.

Ar katru gadu pieaug prasības bibliotēku darbā. Taču 
bibliotēku darbiniekiem vien nav pa spēkam tās izpildīt. 
Nepieciešams visas sabiedrības atbalsts.

Darba Karogs, 1980, 2.dec.



Valkas pilsētas kultūras darbinieki apsprieda 
jauno likumprojektu par darba kolektīvu. 

Valkas Centrālās bibliotēkas vadītāja V. 
Voliņa, fondu izmantošanas nodaļas vadītāja 
G. Suntaža, komplektēšanas nodaļas 
vadītāja V. Prohorova sevišķi atbalstīja 3. 
pantā paredzēto kolektīva patieso lomu 
kandidātu izvirzīšanā ievēlēšanai valsts 
pārvaldes orgānos.

Darba Karogs, 1983, 7.maijs



Īstam šīs iestādes kolektīva loceklim ir jāmāk būt 
gudram, ar padomu bagātam katra lasītāja 
blakusgājējam pa grāmatu taku, pašam daudz jāzina, 
jālasa, jāiepazīst bibliotēkas apmeklētāju intereses 
un tās arī jāveido, jārosina.
Pēdējo jauno grāmatu dienu pirmo reizi organizēja 
jaunā bibliogrāfe Ludmila Kotova. Par pasākuma 
veiksmi liecina tas, ka gandrīz visas grāmatas tūlīt 
atrada savu pirmo lasītāju.
Mākslas dienās pasākumā «Daiļrades» cehā ar lielu 
pienākuma apziņu auditorijas priekšā stājās bijusī 
bibliogrāfe Ludmila Kropina, bibliotēkas fondu 
izmantošanas nodaļas vadītāja Ginta Dubrovska, 
lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Ruta Garsele.
Allaž lasītājs laipnu atbildi un padomu saņems 
lasītavā no vadītājas Irinas Grīslītes. 
Bibliotēkas fonotēkā uz vietas var noklausīties 
visdažādāko žanru mūziku, ir plates un skaņu ieraksti 
– dzeja, pasakas, proza.
Direktores V. Voliņas stāstījums pārliecina, ka 
ikviens šajā klusajā, mājīgajā grāmatu krātuvē tiek 
gaidīts, ka šīs krātuves saimnieki diendienā rūpējas, 
lai taka uz grāmatu būtu plata un gaiša.

Darba Karogs, 1983, 13.sept.



Pateicība Rutai Garselei, Irinai Grīslītei un citām!

Darba Karogs, 1983, 17.dec.



Ērika: Kādu laiku strādāju 
bibliotēkā, bet nepatika. 
Jutos atšķirta no visiem un 
visa…

Padomju Jaunatne, 1984, 8.marts



Pēdējā gadā bibliotēku darbs uzlabojies. Ar Kultūras 
darbinieku arodbiedrības Latvijas republikāniskās komitejas 
Goda rakstu apbalvota Valkas rajona centralizētās bibliotēku 
sistēmas direktore V. Voliņa, Centrālās bibliotēkas 
Metodiskās un bibliogrāfiskās nodaļas vadītāja E. 
Aumeistere, grāmatu komplektēšanas un apstrādes vecākā 
redaktore I. Olmane, lasītavas vadītāja I. Grīslīte un 
lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja R. Garsele.

Darba Karogs, 1984, 24.nov.



V. Neikšāne par konkursu 
«Labākais bibliogrāfiskais 
apskats bērniem».

Valkas bērnu bibliotēka 
apskatu «Dzimtene sākas 
ar karavīru (karavīra tēls 
mūzikā un daiļliteratūrā)» 
7.-8.klasei bija ieskaņojusi 
magnetofona lentē. 
Sniegums ļoti aktuāls un 
interesants, diemžēl 
sasteigts un neatbilstošs 
apskata formai.

Darba Karogs, 1985, 21.maijs



Noslēguma seminārā Brantos piedalījās arī 
nākamie bibliotēku jaunie darbinieki: LVU 4. 
kursa audzēkne Ineta Bērziņa ar jauno grāmatu 
apskatu, Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku 
tehnikuma praktikantes Jana Pole un Vineta 
Sprancmane ar literatūras apskatu par Lielo 
Tēvijas karu.

Darba Karogs, 1985, 8.jūn.



1983.g. par RCBS direktori iecelta 
V. Voliņa. Pirmais, ar ko sāka jaunā 
vadītāja bija disciplīnas uzlabošana.

Katru mēnesi notiek bibliotēku 
darbinieku semināri. To devumu jūt. 

Bibliotekāriem jāveido četras (un 
pat vairāk) kartotēkas, jāveic 
socioloģiskie pētījumi, 
novadpētniecības darbs, regulāri 
jānodod dažādas atskaites, jāstāda 
darba plāni, jāsadarbojas ar skolām 
un saimniecībām, jāgatavo 
uzskatāmās aģitācijas materiāli.

Darba Karogs, 1985, 22.okt.



Nostiprinājusies centrālā 
bibliotēka kā metodiskais 
centrs. Savu ieguldījumu 
te devušas metodiķes E. 
Aumeistere un V. 
Neikšāne. Vairāk ir 
darbinieku ar vidējo 
bibliotekāro un augstāko 
izglītību.

Darba Karogs, 1985, 28.dec.



Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja 
Ruta Garsele iepazīstina ar bibliotēkas 
pēdējo gadu sasniegumiem, par ko liecina 
pieaugošais literatūras izsniegums un 
lasītāju skaits. Bibliotēkas darba metodes 
ir pilnveidojušās, ciešākas kļuvušas saites 
ar vairākiem darba kolektīviem, izveidoti 
bibliopunkti SCO, rajona apvienībā 
«Agrotehnika». Iedzīvotājiem savus 
pakalpojumus piedāvā fonotēka. Darba Karogs, 1986, 18.marts



Bērnu bibliotēka sadarbojas ar 
Valkas 1. bērnudārza mazbērnu 
novietni. Vadītāja E. Zelča atradusi 
iespēju atdot bērnudārza lietošanā 
ap 30 grāmatu. Bibliotēkas 
darbiniece I. Podkalne reizi mēnesī 
piegādā bērnu daiļliteratūru par kādu 
noteiktu tēmu izvietošanai grupas 
grāmatu stūrītī.

Darba Karogs, 1986, 31.maijs



Apkopojot 1985.g. darba rezultātus bibliotēku 
sociālistiskajā sacensībā, Valkas rajonam – 2. vieta. Tie ir 
nebijuši panākumi. 

Iepriecina Valkas Centrālās bibliotēkas izvērstā darbība. 
Tas, neapšaubāmi, ir direktores V. Voliņas nopelns, kas ar 
savu prasīgumu panākusi šos rezultātus.

Darba Karogs, 1986, 22.jūl.



Katru dienu noteiktā laikā rajona 
Centrālajā bibliotēkā ierodas ciemu un 
pilsētu bibliotēku vadītāji ar gada 
atskaiti. Skaitliskos datus salīdzina ar 
direktori Gintu Dubrovsku, bet teksta 
atskaiti – ar metodiskās nodaļas vadītāju 
Zaigu Aumeisteri. 

Darba Karogs, 1987, 17.janv.



Rutas Garseles un 
Danielas Terentjevas 
ikdienas rūpes saistītas ar 
to, lai pēc iespējas vairāk 
izmantotu kultūras 
vērtības ikdienā, lai 
grāmata ikvienam kļūtu 
nepieciešama.

Profesija, kas izstaro 
gaismu! 

Darba Karogs, 1987, 16.maijs



Tematiskā pasākumā interešu 
kluba dalībnieki noklausās 
bibliogrāfes Ludmilas Kotovas
sagatavoto literatūras apskatu 
par Lielā Oktobra notikumiem 
Valkā. 

Darba Karogs, 1987, 29.okt.



Direktore G. Dubrovska
iepazīstināja ar jaunajiem 
kolēģiem, apsveica D. 
Žavoronkovu ar kultūras 
darbinieku tehnikuma 
beigšanu. 

Centrālajā bibliotēkā 
darba gaitas sāka A. 
Bundze.

Darba Karogs, 1988, 22.okt.



Bērnu bibliotēkā ar 
laipnu skatienu sagaida 
Regīna Šulca.

Mūsu Zeme, 1990, 4.aug.



Ziemeļlatvija, 1993, 16.jūn.

Saruna ar bibliotēkas darbiniecēm: Gintu 
Dubrovsku, Intu Eglīti, Zaigu Aumeisteri, 
Irinu Grīslīti, Danielu Terentjevu, Regīnu 
Šulcu un Montu Sauso.

Doma par kāda sieviešu kluba veidošanas 
iespēju bibliotēkā. Ginta: Mēs varētu sākt 
ar izšūšanu krusta dūrienā.



Ginta Dubrovska: mums ir 
ideja izveidot grāmatu 
veikalu «Pienenītes» 
veikala telpās.

Ziemeļlatvija, 1996, 8.jūn.



Bērnu bibliotēkas vadītāja ir Ruta Korpa, 
abonementā strādā Regīna Šulca, 
lasītavas vadītāja – Līga Priede.

Prieks par to, ka šajās patīkamajās telpās 
iekārtota bibliotēka, nevis kārtējais 
panīkušais bārs.

Ziemeļlatvija, 1996, 25.jūl.



Daniela Terentjeva ar 
skaudību teic, ka 
kaimiņiem Valgā esot 
vairāk nekā 100 periodisko 
izdevumu. Valkā lasītavu 
apmeklē virs 50 cilvēkiem 
dienā, reizēm pat 80!

Ziemeļlatvija, 1997, 17.apr. 



Joka autore – izdomas 
bagāta kundze…

Iesaistīta drosmīga 
bibliotekāre.

Tava Balss, 1998, 3.apr. 



Bērnu bibliotēkas 
vadītāja Ruta 
Korpa, bibliotekāres 
Regīna Šulca un 
Līga Priede.

Māmiņas ir 
apmierinātas, ja 
zina – bērni ir 
bibliotēkā.

Tava Balss, 1998,24.apr. 



Dace Pasopa domā, ka 
jaunajās telpās būs 
daudz gaišāk un mājīgāk.

Ziemeļlatvija, 2002, 29.janv.



Ziemeļlatvija, 2003, 11.janv.

Direktore Ginta Dubrovska Valkā 1978. gadā ieradusies joka 
pēc – pa radio dzirdējusi, ka te daudz neprecētu vīriešu… 



Grāmatā: Ikšelis A. Valkas diližanss, 2013

Publikācijas par bibliotekārēm Valkā 
meklē arī novadpētniecības datubāzē

Bibliotekāres fotogrāfijās

https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=thsb&op0=%LIKE%&val0=Bibliotek%C4%81res&linkid0=7978&bop1=AND&crit1=agob&op1=%LIKE%&val1=Valka+(Valkas+novads,+Latvija)&linkid1=2342&addCriteriaBop=AND&c=1&c=3
https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=ains&op0=%LIKE%&val0=Valkas+novada+Centr%C4%81l%C4%81+bibliot%C4%93ka&linkid0=12628&bop1=AND&crit1=mt&op1=%3D&val1=k&addCriteriaBop=AND&l=1&l=30&l=28&l=27&l=19&l=20&l=11&l=21&l=15&l=26&l=7&l=23&l=6&l=24&l=13&l=8&l=25&l=4&l=3&l=17&l=18&l=14&l=9&l=5&c=1&c=3
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