


Bibliotēkas vēsture
Plāņu pagasta bibliotēkas sākums - 1927.gada 14.februāris, kad Latvijas Nacionālās 
jaunatnes savienības Plāņu nodaļas pilnvarotais Edgars Prauliņš parakstījis 
Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 608 grāmatas bibliotēkas 
ierīkošanai.

Bibliotēka atradusies Plāņu pagasta Tautas namā.

(Latvijas Valsts vēstures arhīvs)



Bibliotēkas atrašanās vietas
 Plāņu pamatskolas ēkā (muižas ēkā)

 Plāņu Tautas nama otrajā stāvā

 Jaunajā Plāņu pamatskolas ēkā (divi gadi)

 Plāņu pagasta padomes ēkā (pirmajā stāvā un otrajā 
stāvā)

 Bijušās krājkases divās telpās (Plāņu pamatskolas ēkā)

 Daudzdzīvokļu mājās Skolas ielā 5 otrajā stāvā



Bibliotēkas darbinieki
 Sviķe L.

 Elstiņa Velta

 Bērzlapa Velta

 Plataka Ruta

 Lapiņa Māra

 Rudīte Goldberga

 Vingra Bērtiņa

 Ozoliņa

 Rezgale Daina no 1987.gada 1.aprīļa



Plāņu bibliotēka apkalpo

 Pirmsskolas vecuma bērnus

 Skolēnus

 Pensionārus

 Bezdarbniekus 

 Mājsaimnieces

 Dažādu profesiju pārstāvjus 



Sadarbības partneri
 Biedrība ‘’Kāre’’

 Strenču novada bibliotēkas

 Mednieku biedrība ‘’Plāņi’’

 Citu novadu bibliotēkas

 Strenču pašvaldība

 Plāņu pagasta padome



Informācijas pieeja
 Bezvadu internets 

 Internets par brīvu

 Uzziņas

 Preses izdevumi

 SBA

 Izstādes, tematiskās pēcpusdienas

 Novadpētniecības materiāli



Bibliotēkas darbinieki
 Māra Lapiņa - 1976. gads



Bibliotēkas darbinieki
 Rudīte Goldberga



Atmiņu stāstījums - Vingra Bērtiņa



Māras Lapiņas atmiņas
 Uz Plāņiem atnācu dzīvot 1965.gadā. Bibliotēkā strādāja 

Bērzlapa Velta. Bibliotēka tad atradās Plāņu Tautas nama 
otrajā stāvā. Bibliotēkai atvēlētas 3 telpas. Divas bija 
maziņas un viena liela saiešanai. Krāsns apkure. Velta 
aizgāja strādāt par partijas sekretāri, un pēc tam sāka 
strādāt Rudīte Goldberga. Pēc Rudītes Plataka Ruta. Es 
strādāju no 1975.gada līdz 1980.gada septembrim. Rutas 
laikā pārveda bibliotēku uz Plāņu pagasta padomi -
tagadējo feldšeru punktu. Ruta apprecējās un aizgāja dzīvot 
citur. Bibliotēka palika bez darbinieka. Sāku strādāt es. 
Zināšanu nekādu. Ar visu savu nesaprašanu braucu uz 
Valku. Gāja man grūti. Bija jātaisa inventarizācija. Gāja 
grūti ar katalogiem. Pa pieciem gadiem maz ko iemācījos.



Bibliotēkas atrašanās vietas
 Bijušās krājkases telpās (muižas ēkā)



Skolas ielā 5



Plāņu pamatskolā (muižas ēkā) 



Skolas ielā 5, 2. stāvā



Plāņu Tautas nama 2. stāvā



Plāņu pagasta padomes 1. un 2. stāvā



Plāņu pamatskolā no 1995.-1997.g.


