
 

Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture. 

 

Kad sākusies Smiltenes bibliotēkas vēsture? Uz šo jautājumu atbildēt viennozīmīgi nevar. Bibliotēka 

nav pārmantojusi savu bibliotēkas ēku no tās dibināšanas sākumiem. Bet mūsu ceļojums 

aizsāksies 1881. gada 2. jūnijā, kad pēc prāvesta Kārļa Kundziņa iniciatīvas nodibināja Smiltenes – 

Palsmanes – Aumeisteru – Gaujenas Zemkopības biedrību. Kaut gan no sākuma biedrībai vēl 

telpas bibliotēkai nav, tomēr tiek ievēlēti 3 bibliotekāri – draudžu skolotāji no Smiltenes, 

Aumeisteriem un Gaujenes. Tā pirmo reizi oficiāli tiek minēts bibliotēkas vārds. 

Bet, kas gan ir biedrība bez savām telpām? Un tā - 1892. gada 26. maijā Gustava Ādolfa laukumā 

tika likts pamata akmens biedrības namam. Tā celšana nevelkas ilgi - gada laikā (1893.) to 

uzbūvēja Cēsu būvuzņēmējs Hoppe. Nams izmaksāja 15000 rubļus. Tajā tūdaļ ierīkoja arī 

lauksaimnieku bezmaksas bibliotēku. Jaunajā ēkā pastāvīgas telpas ieguva Krājaizdevumu kase, 

bet 1. stāvā iekārtojās veikali. 

 

1893. gadā uzceltais Lauksaimniecības nams. 

 

Biedrības darbībai paplašinoties, Gustava Ādolfa vārdā nosauktajā laukumā ( tagadējā Baznīcas 

laukumā, kurš savu pašreizējo nosaukumu ieguva 1990. gada novembrī), blakus pirmajam namam 



nolēma uzcelt tirdzniecības namu, iepriekš nojaucot veco kaventi.  1908. gada 3. jūnijā biedrība 

lika pamatus savam otrajam namam.  

 

 

 

 

 Otrajam namam projektu izstrādāja Rīgas arhitekts Pēkšēns. Kopš 1909. gada ēka tika izīrēta 

Smiltenes Konzumbiedrībai. No baznīcas laukuma puses bija Pūkas veikals, Kārļa Purcena 

frizētava, Jūlija Vīksnas konditoreja. Pret dārza ielu bija Basa gaļas veikals un E. Kalēja 

grāmatnīca. Jau šīs ēkas celšanas laikā tika uzdots arhitektam A. Malvesam gatavot projektu 3. 

ēkas celtniecībai ar sarīkojuma zāli 1. stāvā un mazo sapulču zāli 2. stāvā. Pamatakmens tika likts 

1912. gada 15. maijā. 1913. gada jūnija beigās būvdarbi tika pabeigti. 29. un 30. jūnijā jauno zāli 

iesvētīja ar plašu garīgo koncertu pirmajā dienā un divām Aspazijas lugas “Vaidelote” izrādēm 

otrajā dienā. 



 

1913. gadā jūnija beigās tika atklāta Smiltenes – Palsmanes – Aumeisteru – Gaujenas 

Zemkopības biedrības trešā ēka. 

 

Lielajā zālē bija 750 sēdvietas. Zāles griestus rotāja trīs moderni kroņa lukturi – 

lielāko un greznāko no tiem bija dāvinājusi Rīgas lampu fabrika. 

 

1924. gadā Smiltenes pilsētas valde iekārtojās bijušajā Naužēnu dzīvojamās mājas 2. stāvā. Tajā 

laikā ēkā bija arī 2 dzīvokļi. Vēlāk 1. stāvā bija veikali un Švarcberga aptieka. Pēc arhīva izziņas 

Smiltenes pilsētas bibliotēka dibināta 1923. gada kā Izglītības kooperatīva “Kultūras balss” 

Smiltenes nodaļas bibliotēka. 1924. g. 2. jūlijā bibliotēkai piešķirts Kultūras fonda grāmatu 

krājums. Ar 1930. g 1. maiju Smiltenes pilsētas valde pārņem bibliotēku savā pārziņā.  



 

 



1931. gadā abas bibliotēkas atrodās G. Ādolfa laukumā. Smiltenes pilsētas bibliotēkas atradās 

bijušajā Naužēnu dzīvojamā mājā Nr. 6. Grāmatu fonds bija 3000 sējumi, bibliotēku lietoja 150 

lasītāji. 

Lauksaimniecības Bibliotēka atradās Gustava Ādolfa laukumā Nr. 1. Grāmatu fonds bija 2300 

sējumi un apkalpoja Lauksaimniecības biedrības biedrus. Biedrības bibliotēkā grāmatu fonda 

vērtība bija 2107 latu. 

 

Ēka kreisajā pusē - Smiltenes pilsētas valde, labajā pusē Lauksaimniecības biedrības 

nams. 

    



 

 

 

Informācija par bibliotēkas darba laiku “Jaunajā Smiltenes Vēstnesī”   

28.04.1933. nr.17 



 

 

1940. gadā krievu vara pilsētas sabiedrisko bibliotēku iekārtoja Bergmaņa namā Dārza ielā 3. 

Vāciskās izcelsmes dēļ firsts Līvens Eiženam Bergmanim atvēlēja vienu no labākajiem pilsētas 

gruntsgabaliem un 1895. gadā tika uzcelta šī ēka. Franču gaumē iekārtotais mājas dārzs varētu 

būt par pamatu tam, ka iela nosaukta par Dārza ielu. Ēkā atradās “Bergmaņa aptieka”, vēlāk 

saukta “vecā aptieka”. Tagad šajā vietā atrodās tūrisma informācijas centrs. E. Bergmanis mira 

1934. gadā, bet namu mantoja meita Eiženija, pēc laulībām Kīna. 2. Pasaules kara sākumā Kīnu 

ģimene aizbrauca uz Vāciju. Padomju varas laikā šeit ierīkoja pilsētas sabiedrisko bibliotēku. Kara 

laikā šajā namā sāka saimniekot vācu armija, ierīkojot komandantūru. Bet pēc kara 1946. gadā 

šeit tika ierīkota Smiltenes 1. pamatskola - skola krievu tautības bērniem. 

 



 

 

Skats no baznīcas uz Lauksaimniecības biedrības namu un Dārza ielu. 

 

 

Pa kreisi – Eižena Bergmaņa 1895. gadā celta māja. 



 

Eižena Bergmaņa māja mūsdienās – Smiltenes novada dome, Tūrisma informācijas 

centrs. 

1941. gadā 1. maijā Gustava Ādolfa laukumu pārdēvēja par 1.Maija laukumu, karam sākoties par 

Ādolfa Hitlera laukumu. Arī pilsētas bibliotēka tad tika pārvietota uz Lauksaimniecības biedrības 

ēku. 

1944. gada 23. septembrī pilsētas graušanas rezultātā viss centrs bija nopostīts - 297 ēkas, 

dzelzceļš. Tika iznīcināta vietējā rūpniecība, tirdzniecības nami, nodedzināta skola, kultūras nams 

un abas bibliotēkas. 

 

 



 

 

 

 



 

Smiltenes XX gadsimta lielākais zaudējums – Lauksaimniecības biedrības nams 

krāsmatās. 

Ar šo namu, pareizāk sakot – nama drupām, saistās vēl viens traģisks notikums - autobusa 

katastrofa. 1947. gada 8. jūlija pēcpusdienā Rīgas autobusa parkam piederošais autobuss 

Mercedes Benz, bija ceļā no Alūksnes uz Rīgu. Bija piektdiena un autobusā Alūksnē un Apē sakāpa 

nevis 35 pasažieri ( atļautais skaits), bet 51. Smiltenē, pirms brauciena lejā pa Dārza ielu, šoferis 

apturējis autobusu, brīdinājis par sliktajām bremzēm un aicinājis pasažierus izkāpt. Izkāpuši tikai 

daži smiltenieši. Braucot lejup pa Dārza ielu, autobusa ātrums pieauga līdz 40 - 50 km stundā un 

to nobremzēt vairs neizdevās. Ar tādu ātrumu nebija iespējams izdarīt pagriezienu par 

nepieciešamajiem 90 grādiem un autobuss ar šausmīgu troksni ietriecās izdegušā 

Lauksaimniecības biedrības nama sienā. Pēc spēcīgā trieciena mūris neizturēja un apmēram 16 

tonnas smaga siena uzgāzās autobusam virsū. Bojā gāja 27 cilvēki, 19 tika ievainoti. 

 



 

 

 

 

 

 



 

Padomju laikā Lauksaimniecības nama vietā atradās skvērs ar Ļeņina pieminekli. 

 

 

 

Tagad tur atrodas aplis ar apstādījumiem, bijušo maiznīcu “Ieva” un puķu veikalu 

“Laura” 



Pēc kara bibliotēku pārcēla uz Bergmaņu īpašuma jaunāko māju (uzcelta 1900. gadā) Dārza ielā 

nr. 2 (vēlāk – 1959. gadā pārdēvētu par Ļeņina ielu). Bibliotēka atradās 2. stāvā. Savulaik tur 

dzīvojusi mājas īpašniece Olga Bergmane.   Ar 1953. gadu bērnu bibliotēka izveidojās atsevišķi un 

atradās blakus telpās. Jebkurš smiltenietis šo ēku to pazīst nevis pēc numura, bet pēc 

grāmatnīcas, kas te atrodas. Uzreiz pēc kara grāmatnīcai tika atvēlētas “Laimas” konfekšu veikala 

telpas. Blakus grāmatnīcai kādu laiciņu atradās Smiltenes čeka, arī frizētava. Vēl pirmajā stāvā bija 

Smiltenes rajona sporta komiteja un vēlāk pat kafejnīca un kulinārijas veikals. Bija arī krājkase.  

Pašreiz šajā ēkā atrodas grāmatnīca, veikali un 2. stāvā - frizētava.   

 

 

 

Pirmais sabiedriskās bibliotēkas vadītājs Vildiņš pēc kara bibliotēkā. 

Par Smiltenes pilsētas bibliotekāru un bibliotēkas pārzini A. Vildiņš sāka strādāt 1927. 

gada oktobrī. Apzinīgi un lielu aizrautību ar nelieliem pārtraukumiem šo darbu veica 

līdz 1956. gadam. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bibliotēkas atskaite par darbu 1959. gadā 

 

 



 

 

Bibliotēka Bergmaņu īpašuma jaunākajā mājā (celta 1900. gadā) Dārza ielā nr. 2 

(vēlāk – 1959. g Ļeņina ielā). 

 



No bibliotekāres Lidijas Gailītes atmiņām: 

 

 

 

 

 

Bijušais Bergmaņa nams mūsdienās – grāmatnīca, 2. stāvā frizētava mūsdienās. 



Jaunas telpas bibliotēkai ierādīja bijušajā kultūras namā - 1. Maija laukumā Nr. 9 ( tagad Baznīcas 

laukumā Nr.13), kas tad jau bija 8. CBR sporta zāle. Blakus atradās viesnīca “Atpūta”, veikali, 

frizētava, dzīvokļi. Pašos pirmsākumos šajā ēkā atradās Spruguļu krogs. 

 

Ugunsdzēsēju depo (celts 1906. gadā) un Spruguļu krogs un viesnīca  

(1920. gada fotogrāfija) 

 

 

Fragments no Pētera Ērmaņa dzejoļa “Smiltene”. 



No vecā kroga palikuša tikai atmiņas, bet jaunākajā 1884. gadā celtajā ēkā tika turpinātas vecās 

tradīcijas. Augšstāvā bija iekārtota “Spruguļu” viesnīca, bet tagadējās bibliotēkas telpās - krogs, 

tur bija arī biljarda galds. 

 

 

 

Jaunais Smiltenes Vēstnesis. – 1931. –Nr. 16. - 17. aprīlī.  



 

 

Reklāma Jūgera P. 1932. gada izdotajā grāmatā “Vadonis pa Smilteni” 

 

 

 

 

 



Ar Spruguļu krogu saistās arī Zeiboltu Jēkaba vārds. 

Krogā tika izrādītas viņa lugas, gan arī bija biežs apmeklētājs. 

 

 

Smiltenes Ziņas 1938. – 15. aprīlis. – 2. lpp. 



 Blakus bija bija Anša Mieriņa gaļas un desu tirgotava. Šajās telpās pēc pārbūves atradās firma 

“Madara -89”. Lielo īpašumu mantoja Irēna Āžiņa. Pēc viņas nāves īpašumu mantoja mazdēls Jānis 

Veigurs. Bet tagad ēka pieder “Firmas Madara 89” īpašniekam Egilam Butkam. 

Pēc kara radās iecere Spruguļu kroga vietā ierīkot kultūras namu. Uzlauza grīdu. Ar lāpstām 

ierakās zemē ( vairāk par metru), nostiprināja griestus, ierīkoja skatuvi un palīgtelpas. 1946. gada 

martā kultūras namu nodeva lietošanā. 1958. gada 1. novembrī tika ielikts pirmais pamatakmens 

jaunceļamā kultūras nama būvbedrē. 1962. gada 21. septembrī no bijušā Spruguļa kroga ēkās 

kultūras nams pārceļas uz jaunuzcelto ēku. Pēc tam tur iekārtoja sporta zāli, bet zemo griestu dēļ 

to nevarēja pilnvērtīgi izmantot, tāpēc visas telpas atdeva bibliotēkai. 

 

Smiltenes novada bibliotēkas ēka (agrākais Spruguļu krogs) 70 – tajos gados 



 

 

1971. gads. No kreisās Zaiga Krūmiņa, Mirdza Akmentiņa, Lidija Gailīte un Irēna 

Grīnberga lasītavā iepazīstas ar jaunāko rakstu par bibliotēku. 

 



 

Lasītava 1977. gadā. 

 

1980. GADĀ LASĪTAVĀ PIEEJAMS PLAŠS LAIKRAKSTU UN ŽURNĀLU KLĀSTS 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Pašu spēkiem veikts kosmētiskais remonts lasītavā 1984. gadā. 

 

 



 

Abonements 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Pasākums lasītavā 

 

 

Ugunsdzēsēju depo un Smiltenes novada bibliotēka (agrākais Spruguļu krogs) 

mūsdienu foto. 



 

Tādi esam mūsdienās… 

 

 

 

 

Direktores Zaigas Krūmiņas kabinets  

 



 

 

 

Uzziņu un Novadpētniecības lasītava 

 

 

 

Novadpētniecības fonds 



 

 

 

Interneta lasītava 

 

ESIP lasītava 

 

 



 

Dienas lasītava 

 

 

Abonements  

 

 

 



Bērnu literatūras nodaļas mājvieta. 

1962. gada 21. septembrī no bijušā Spruguļa kroga ēkās kultūras nams pārceļas uz jaunuzcelto 
ēku. Arī Bērnu bibliotēka ilgus gadus (kopš 1967. gada) atradās kultūras nama telpās. 

1991. gadā septembrī - kļuva par Smiltenes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu. Pēc 
kultūras nama rekonstrukcijas Bērnu literatūras nodaļa tika pārcelta uz blakus esošā sporta centra 
2. stāvu. 
 

 

 

 

Rekonstruētais kultūras centrs 

 

 

 



 

Bērnu literatūras nodaļas mājvieta -  

Sporta centrs 

 

 

 

Būsiet laipni gaidīti Smiltenes novada bibliotēkā! 
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