
Bilskas pagasta 

Birzuļu bibliotēkas 

vēsture fotogrāfijās



Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu 

bibliotēka dibināta 1945.g. Bibliotēka sākotnēji 

atrodas Birzuļu pamatskolas ēkā, bijušajā Mēru 

muižā, vēlākos gados pārceļas uz pagasta ēku 

„Druvās”



Pēc bijušās Birzuļu pamatskolas ilggadējās 

direktores Maijas Kļaviņas stāstītā, pirmos gadus 

grāmatas lasītājiem izsniedzis Birzuļu 6-klasīgās 

pamatskolas pārzinis Herberts Buža, vēlāk – vecāko 

klašu skolniece Maiga Straumīte (no 1945.g. 

26.novembra līdz 1947.g.). 

Attēlā: 1.rindā Herberts Buža un Irma Šķobe (Buža); 

2.rindā no labās Maiga Straumīte, Elvīra Ciguze 

(Maijas Kļaviņas māsīca)



Īsu laiku līdz 1948.gada oktobrim par 

bibliotekāri strādā Milda Raudule 

(Treisnere)



Trīs gadus un vienu mēnesi par bibliotekāri strādā 

Hilda Lāce (Kreile). 1950.g. notiek Valkas rajona 

teritorijas pārdale, līdz ar to Birzuļu ciema bibliotēka 

administratīvi pieder Smiltenes rajonam



No 1951.g. decembra līdz 1959.g. martam par bibliotēkas 

vadītāju strādā Aina Pubule (Melbārde). 1957.g. 

1.novembrī bibliotekāre saņem Latvijas PSR Kultūras 

ministrijas GODA RAKSTU „Par teicamu darbu” (rajona 

bibliotēku skatē iegūta 1.vieta)



Attēlā: akts par Birzuļu ciema bibliotēkas grāmatu 

krātuves pārbaudi, darbu sākot jaunieceltajai 

bibliotēkas vadītājai Eleonorai Dumārovai, 

pārņemot „stafeti” no Ainas Pubules (Melbārdes)



No 1959.g. 26.aprīļa līdz 1993.g. 31.decembrim 

bibliotēkas sirds un dvēsele ir bibliotekāre 

Eleonora Dumārova. 

No 1960.g. Birzuļi atkal ietilpst Valkas rajonā, 

bibliotēka saucas – Valkas rajona Birzuļu ciema 

bibliotēka (vēlāk – Bilskas ciema 3. bibliotēka)



Bibliotekāre izstrādā Bilskas ciema 3.bibliotēkas 

„Apkalpošanas plānu” (māksliniece Vija 

Meistere), kurā atzīmē katru māju ar kaut vienu 

lasītāju ģimenē un noorganizē 3 pārvietojamās 

bibliotēkas – skolā, „Spaļos”, „Džindžās”



Pagājušā gadsimta 60.-70. gados bibliotēku 

apmeklē daudzi aktīvi ciema iedzīvotāji. 

Attēlā no kreisās puses: kolhoza „Draudzība” 

lopkopības brigadiere Benedikta Ozoliņa, 

Sociālistiskā Darba Varone (1966), Emīlija 

Āboltiņa



Bibliotēku regulāri apmeklē Birzuļu 8-gadīgās 

skolas skolēns Monvids Sovers (vēlāk 

Smiltenes tehnikuma tautas deju kolektīva 

vadītājs)



Izstādes palīdz noformēt skolēni Meldra Cimdiņa 

(tagad Valkas novadpētniecības muzeja direktore), 

Iveta Ēķe (tagad Brūvere – māksliniece), Ēriks Ēķis 

(nav klāt fotografēšanās brīdī) un citi



Literatūras izstādes un stendus veido vietējie 

mākslinieki – Aivars Grēns, Māra Sīkule 

(Grīnvalde), Vija Meistere



Bibliotekāre brīvajā laikā aktīvi piedalās ciema 

sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Attēlā: trešā no 

kreisās sieviešu vokālajā ansamblī (tajā dziedājusi 

25 gadus)



Eleonora (attēlā: pirmajā rindā pirmā no kreisās 

puses) Dziesmu svētkos kopā ar jaukto kori



E.Dumārova gatavojas kārtējām vēlēšanām. Pie 

vēlēšanu urnas Ingrīda Zvanere (Sovere) (bijusī 

Smiltenes tehnikuma kultūras dzīves vadītāja un 

Birzuļu tautas nama drāmas kolektīva „Mēris” 

režisore) un Gunārs Jaunbērziņš



Ilggadējā bibliotēkas vadītāja par teicamu 

darbu saņēmusi virkni apbalvojumu (gan 

valsts, gan rajona mērogā). 1978.g. Eleonora 

Dumārova apbalvota ar medaļu „Darba 

veterāns”



Ziedu izstādes organizēšana Birzuļu tautas namā. 

Attēlā: Eleonora Dumārova, Emma Baltbārde, 

aizmugurē Maija Kļaviņa



No 1994.g. 2. janvāra Bilskas 3. bibliotēkā sāk 

strādāt Vija Meistere  



1994.g. bibliotēka tiek pārcelta uz 1962.g. celto

tautas nama ēku ciemata centrā. Bibliotēka atrodas 

otrajā stāvā, ieeja no sētas puses



Bibliotēkas jaunās telpas 2010.g. jūnijā


