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Bibliotēkas pirmsākumi 

 Omuļu bibliotēkas pirmsākumi meklējami vairākos bibliotēku 

nosaukumos, tās laika gaitā pārveidotas, mainītas atrašanās vietas. 



1887.-1924. 
 Omuļu pagasta skolas bibliotēka dibināta 1890.gadā, kopš 1891.gada 

bibliotēka atvērta arī pieaugušajiem. 

 Bibliotēka atradās vecās skolas ēkā, kas celta 1865.gadā, šai skolas 

ēkai 2 reizes celta piebūve. 

 Kā skola darbojās līdz 1936. gadam

 Pēc jaunās skolas uzcelšanas, šajā ēkā tika izveidoti dzīvokļi 

 Vecās skolas ēka tika nojaukta  ap 1952.gadu 



1924.-1939. 
 1922.gadā Omuļu pagasta valde ziņo Valsts bibliotēkai, ka pagastā nav 

nekādas bibliotēkas 

 1924.g. Kultūras fonds piešķir 547 grāmatas Latvijas Kultūras 

veicināšanas biedrības Omuļu nodaļai. 

 Bibliotēka atradās Omuļu pagasta mājā, kas celta 1880.gadā. 

 Šeit bibliotēka darbojās  līdz 1939.gadam. 



1945.-1947. 

 Pēc otrā pasaules kara, 1945.gadā Omuļu pagasta bibliotēka atkal 

pārcēlās  uz vecās skolas ēku

 Ieeja bija no ziemeļu puses balkona 



1947.-1949. 
 1950.gadā Omuļu ciemu pievieno Ērģemes ciemam.

 No 1947.g.-1952.gadam bibliotēka atradās Omuļu pamatskolā, vienā 

no klasēm

 Literatūra atradās vienā skapī



1949.-1952. 

 No 1952.gada Ērģemes ciema Omuļu bibliotēku pārcēla atkal uz Omuļu 

izpildkomitejas telpām. 

 Bibliotēkai tika ierādīta atsevišķa telpa

 Priekštelpā tika izvietota uzskatāma aģitācija un laikraksti 

 Pēc bibliotēkas pārcelšanas uz citām telpām, ēkas garums tika 

samazināts un nojaukts balkons 

 Tika iekārtots dzīvoklis un Omuļu veikals 

 Tagad ēka ir privātīpašums 



1952.-1956. 

 No 1952.g.-1956.gadam Ērģemes ciema Omuļu bibliotēka tika pārcelta 

uz māju “Ielejas”, kurā atradās arī feldšeru un vecmāšu punkts. 

 Māja “Ielejas” uzcelta 1923.gadā. 

 Šī māja piederēja Latsonu dzimtai un tagad ir privātīpašums. 



1956.-2014. 
 No 1956.g.-2014.gadam Ērģemes ciema Omuļu bibliotēka darbojās 

Omuļu pamatskolas telpās, kur ierādītas 2 istabas ēkas pirmajā stāvā, 

bet no 1970.g. bibliotēka atradās ēkas otrajā stāvā

 No 1956.gada Omuļu pamatskolā mācības notika tikai 1.-4. klasēm 

 1974.g. likvidēja Omuļu pamatskolu

 Šajā ēkā atradās  pasta nodaļa, ēdnīca, dzīvokļi, tautas nama telpas, 

kolhoza “Omuļi” kantoris un zobārstniecības kabinets 



Skolas ēka mūsdienās

 2015.g. Omuļu skolas ēka tika pārdota

 Omuļu skolas jaunais saimnieks Builis Kristaps 



No 2014. 
 No 2014.gada 12.marta bibliotēka pārcelta uz dzīvojamās mājas 

“Starteri” pirmo stāvu. 

 Šī ēka celta 1968.gadā, tajā bija 8 dzīvokļi. 



Izmantotā literatūra 

 Ēvalds Kivilands “Omuļi” – 2015

Omuļu pamatskola- 30-31.lpp.

Omuļu bibliotēka- 109.-110.lpp.

Latsonu dzimta- 129.-143.lpp.

 Novadpētniecības materiāls- Omuļu pamatskola

 Laikraksts “Ziemeļlatvija” 



Paldies par uzmanību! 


