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Valkas pagasta Sēļu bibliotēka



Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas pirmsākumi

meklējami vairākās bibliotēkās, tās laika gaitā

reorganizējot un pārvietojot, līdz ar atrašanās vietu

maiņu, laikam līdzi mainījies arī bibliotēkas

nosaukums.



Pedeles ciema bibliotēka
/No 1953.g. Valkas ciema Pedeles bibliotēka/



 1952.g. Pedeles ciema “Noriņās” atradusies Pedeles ciema bibliotēka  un 
arī kolhoza “Pionieris” bibliotēka, kuras tālākais liktenis nav zināms. 

 Šajā ēkā atradusies arī Pedeles ciema izpildu komiteja.

 No 1958.g. līdz 1974.g. ēkā  atradusies Pedeles sakaru nodaļa.

 Tagad ēka ir privātīpašums.



No Pedeles ciema bibliotekāres Annas Ozolas (Daudzes) 

paskaidrojuma pie 1952.g. atskaites:



 1818.g. Pedeles  muižu 

mantojumā iegūst artilērijas 

kapteinis barons Hanss Konrads 

Šternbergs. 

 Muiža vairākas reizes ieķīlāta, 

mainījušies īpašnieki, līdz 

beidzot pēdējais īpašnieks to 

pārdod Latvijas valdībai. 

 Ēkā ierīko nespējnieku namu, 

vēlāk kara hospitāli.

 Kopsaimniecības laikā šeit bija 

noliktava. 

 1957.g. kopsaimniecība «Lugaži» 

ēkas apakšstāvu atremontē, tur 

tiek ierīkots klubs un 

 uz šo ēku no “Noriņām” tiek 

pārcelta Pedeles ciema 

bibliotēka



Darba Karogs.- Nr.36 (1957,26.marts),4.lpp.



Valkas ciema bibliotēka
/No 1953.g. Valkas ciema Tomēnu bibliotēka/



 No 1928.g. šajā ēkā atradusies Valkas pagasta padomes 

bibliotēka.

 Tepat bijusi arī Valkas pagasta aizsargu nodaļas bibliotēka.

 Ēka celta 1923.g. pagasta iestāžu vajadzībām.



 1956.g. divu saimniecību apvienošanas rezultātā Valkas 

ciema Tomēnu bibliotēka tiek pārcelta uz kopsaimniecības 

«Lugaži» centru un  izvietota vienistabas dzīvoklī.

 Ēka celta 1951.g.



 ... Paraugsaimniecības «Lugaži» direktors b.Ivanovs sniedz materiālu

palīdzību Valkas ciema Tomēnu bibliotēkai, kurā grāmatas lasa

lielākā daļa padomju saimniecības ļaužu. Bibliotēkai ir ierādītas

ērtas telpas, izgatavoti jauni plaukti grāmatu novietošanai.

A.Vaļģe, rajona bibliotēkas vadītāja.

Darba Karogs.- Nr.74 (1956, 21.jūn.), 2.lpp.



1976.g. Valkas ciema Pedeles bibliotēka tiek pārcelta uz
kopsaimniecības «Lugaži» centru, kur tās grāmatu krājums
tiek apvienots ar

 Valkas ciema Tomēnu bibliotēkas un

 kopsaimniecības «Lugaži» arodbiedrības bibliotēkas 
grāmatu krājumiem



 Pārceltā bibliotēka ēkā aizņēma 3 telpas, no kurām 
apsildāma viena. 

 Ēkas otru pusi līdz 1989.g. aizņēma Lugažu sakaru nodaļa.

 Kopsaimniecības laikā, līdz 1963.g. ēkā  atradies arī 
veikals.

 Ēka sena, celta muižas laikā. Tagad nojaukta.



1993.gads. Bibliotēka tiek pārcelta uz daudzdzīvokļu ēkas 

piebūves apakšstāva divām telpām.

 Piebūve tika celta 1989.g.sakaru nodaļas un telefona 

centrāles vajadzībām.

 Ēkā vēl atradās medicīnas darbinieka un zobārstniecības 

kabineti.



2000.g. sagaida ar kārtējo pārcelšanos, šoreiz uz divistabu 

dzīvokli daudzdzīvokļu ēkas pirmajā stāvā.

 Ēka celta 1974.gadā.



2008.g.  atgriežamies piebūvē, kapitāli atremontētā, bet 

tagad jau pa abiem stāviem. 



ar jaunām mēbelēm...



lasītavu...



datoru telpu...



un lejas stāvā ar nelielu zālīti pasākumiem.



Paldies par uzmanību!


