
Ceļojums laikā: manas 
bibliotēkas ēkas vēsture

Variņu bibliotēka



1951. gadā dibinātās Variņu pagasta (tolaik 

Sebru ciema) bibliotēkas pirmā mājvieta ir 
“Vilciņi”.

Ēkā atrodas arī Sebru ciema padome. 

1954. gadā, Sebru ciemam apvienojoties ar 
Palsmanes ciemu, bibliotēku pārdēvē par 
Palsmanes ciema 2. bibliotēku.



Pirmais bibliotekārs līdz 1952. 
gada augustam ir Gunārs Legzdiņš.

Pēc tam bibliotēku vada Velta 
Pērkone.

No 1958. gada oktobra divus 
gadus par bibliotekāri strādā 
Olga Leščinska.

“Vilciņos” strādājuši trīs bibliotekāri.



Agrākos laikos te bijusi Vilciņu muižiņa 
(pusmuiža), kas piederējusi Palsmanes 
baronam fon Bēram. Tā bijusi lopu muiža, 
piegādājusi pārtiku Palsmanes muižas ļaudīm. 
Tur bijušas trīs mājas netālu viena no otras.

Interesants fakts žurnālā “Sievietes Pasaule”:

Par “Vilciņu” mājām



Žurnālā “Treji Vārti” lasāmas 
Nansijas Krīgeres atmiņas “Mans 
tēvs un viņa ģimene” (pierakstītas 
80-tos gados).



1926. gadā zemi Vilciņu muižā 
ieguvis Ernests Galītis.



Vēlāk "Vilciņu" saimnieks bija 
Alfrēds Galītis – kolhoza 
"Oktobris" pirmais 
priekšsēdētājs. Viņš apdzīvoja 
pusi mājas, otrā pusē atradās 
ciema padome un bibliotēka.



Pie " Vilciņu" mājas aug Vilciņu dižozols, kas ir 
desmitais lielākais (resnākais) Latvijas ozols. 
2004. g. apsekots un uzmērīts, tā apkārtmērs ir 
8.27 m, augstums – 22 m. Pirms vairāk kā 100 
gadiem ozols cietis no zibens spēriena, kas 
iznīcinājis lielāko daļu vainaga. 

Šis ir skolu iemīļots apskates objekts, bērni 
parasti sadodas rokās, lai izmērītu ozola 
varenumu. 

Palsas pakrastē stādītais ozols jau no seniem 
laikiem bijis kā svētvieta Līgo svētkos un 
Lieldienās.



1980.g. vasarā laikraksts “Cīņa” 
aicina savus lasītājus ciemos uz 
Palsas krastiem:



Kad bibliotēku pārcēla uz centru, 
atbrīvotajās telpās “Vilciņos” ierīkoja 
kopmītnes tiem, kas ieradās strādāt 
jaunuzceltajā putnu kompleksā.



1960.g. strādāt kolhoza “Oktobris” 
jaunizveidotajā putnu fermā bija 
ieradušies Smiltenes vidusskolas 
absolventi – 11.c klase.

Par to stāsta publikācija žurnālā 
“Druva”:



Kopā ar citiem “Oktobrī” ieradās 
arī Mudīte Pavasare (tolaik 
Balode).



Sena ir “Vilciņu” māju vēsture. 
Tomēr tās ir labi saglabājušās. Kad 
vecie saimnieki nomira, māju 
mantoja dēla ģimene, pēc gadiem 
viņi to pārdeva tagadējiem 
īpašniekiem – Potopu ģimenei.

Jaunie saimnieki mājas renovējuši.



No 1960. gada 1. jūlija bibliotēkas mājvieta ir 
kolhoza “Oktobris” centrā Oktobra ielā 8. 
Ēkas otrā pusē atrodas feldšeru punkts.

No 1961. gada janvāra bibliotēkā sāk strādāt 
Mudīte Pavasare.



Agrāk visas nedaudzās mājas pagasta centrā 
saucās Variņi – ar priekšvārdiem: Kalna, 
Lejas, Vidus, Vecvariņi.

Oktobra ielas 8. numura mājas agrāko vārdu 
vairs neviens īsti neatceras, vecie cilvēki to 
saukuši saimnieka vārdā – par Prikaša māju.

Ulmaņlaikos šajā ēkā bijis pārtikas veikaliņš ar 
garšīgām, mājās vārītām gotiņkonfektēm – to 
senāk stāstījusi Millija Lekse – gudra sieva, 
liela grāmatu lasītāja un notikumu zinātāja.

Otrā pasaules kara gados šeit dzīvojušas 
ģimenes. Pēc tam mājas labajā pusē ierīkoja 
feldšeru punktu, vēlāk otru pusi izremontēja 
bibliotēkas vajadzībām.

Par ēku Oktobra ielā 8



Iespējams, mājas vārds bijis Vec-
Variņi, jo kādā no 1931.g. 
laikraksta “Jaunais Smiltenes 
Vēstnesis” numuriem atrodama 
ziņa: 



Mudīte Pavasare pie bibliotēkas ēkas Oktobra 

ielā 8 (1961. gads).



No 1963.g. 1.janvāra bibliotēka tiek 
nodota kolhozam. Bibliotekārs tiek 
pārdēvēts par kolhoza “Oktobris” 
kultorgu, kam jāorganizē kultūras 
pasākumi.

Pēc grāmatu izvākšanas bijušajās 
bibliotēkas telpās ierīko pastu un 
krājkasi.

Pasts šajā ēkā atradās līdz pat 2004.g. 
12.februārim, kad to pārcēla uz 
labiekārtotām telpām Oktobra ielā 3a.



Vēlāk laiku pa laikam māja tiek 
izmantota kā kopmītnes ūdensvada 
ierīkotājiem, mežstrādniekiem u.c.

2015. gadā ēka pārdota blakus 
mājas īpašniekam.

māja Oktobra ielā 8 šobrīd 



1965. gada 5. novembrī atklāj 
jaunuzcelto kolhoza “Oktobris” 
tautas namu un kantori.

Par tautas namu



1965. gada žurnāla “Zvaigzne” 
decembra numurā parādās plaša 
fotoreportāža par jauno klubu.







Rakstā ieviesusies kļūda. Pareizi jābūt – Millija Pērkone 

*

*



No Ņinas Cānes atmiņām: “Līdz ar kolhoza 
„Oktobris” jaunā tautas nama atklāšanu 
pašdarbībai sākās uzplaukums. Pie mums sāka 
braukt Valmieras teātris ar izrādēm un 
mākslinieki no Rīgas. Bet gribējās arī  pašiem 
darboties jaunajās telpās, ko kolhozs uzcēla 
kultūrvides attīstībai un pašdarbniekiem. Kluba 
vadītājam Gunāram Bērtiņam bija doma par 
jaukto kori kolhozā.” 

Atceras Ārija Bērtiņa: “Izvērsās aktīvs kultūras 
darbs. Sevi pieteica dziedātāji, dejotāji, 
daiļrunātāji, rokdarbnieki u.c. Darbu sāka 
ansambļi – sievu, vīru. Par kora diriģentu 
sarunāja Smiltenes mūzikas skolas direktoru 
Arti Kumsāru. Balsu apmācība vienlaicīgi notika 
bibliotēkā un kluba zālē.”

1966.g.



1966.g. pavasarī kolhoza “Oktobris” klubā 
notiek Māras un Jāņa Potopu kāzas.

publikācija laikraksta “Darba Karogs” 23.aprīļa numurā



Nedaudz vēlāk arī bibliotēka pārceļas uz 

kolhoza kantora un tautas nama ēku.

Telpas tai ierāda 3. stāvā. Grāmatas tiek 

izvietotas sienas skapjos, jo plaukti atdoti 
atpakaļ Smiltenes pilsētas bibliotēkai.



1966. gada 1.jūlijā Palsmanes 
ciema 2. bibliotēka atsāk darbu.



1967.g. rudenī kolhoza “Oktobris” tautas 
nama kafejnīcā viesojas žurnāls “Zvaigzne”. 
Šis vakars atnes izmaiņas kluba dzīvē, jo 
pirmo reizi šeit ieradušies vairāki Latvijā 
pazīstami kultūras darbinieki.

Kā apliecinājums Rīgas un kolhoza draudzībai 
– brīnišķīga lelle, kuras dzimšanas apliecībā 
rakstīts, ka tā ir “Zvaigznes” un “Oktobra” 
meita vārdā “Oktobrīna”.

publikācija laikraksta “Darba Karogs” 21.septembra numurā



Bibliotēkas telpās notiek arī sieviešu 
ansambļa mēģinājumi, tiek spēlētas 
galda sporta spēles (šahs, dambrete, 
novuss). Zālē notiek kora un deju 
mēģinājumi. 

Klubā tolaik tiek organizētas dažādas 
aktivitātes, jo kolhoza putnu fermā un 
jaunuzceltajā mehāniskajā sektorā 
strādāja daudz jauniešu, un visiem 
vakaros gribējās aktīvu atpūtu.



Koris klubā 1976.g.  16.aprīlī, kad 
kolhozs "Oktobris" saņem 
Vissavienības ceļojošo Sarkano 
karogu. 



1979. gadā laikraksta “Cīņa” Oktobra 
svētku numurā fotoreportāža par 
kolhozu “Oktobris”.





Kultūras dzīves priekšgalā aizvien 
kluba vadītājs Gunārs Bērtiņš un 
bibliotekāre Mudīte Pavasare.



1990. gadā tiek izveidots Variņu 
pagasts. 

No 1991. gada 1. janvāra 
bibliotēka pārdēvēta par Variņu 
pagasta bibliotēku. 



publikācija laikrakstā “Ziemeļlatvija”



Arī šobrīd Variņu bibliotēkas mājvieta ir 
turpat tautas nama ēkā.



Variņu bibliotēkā

2016.g. pavasarī


