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bibliotēkas ēkas vēsture 

Vijciema bibliotēka 



Vijciema bibliotēka dibināta 1924. gada augustā kā Vijciema mūzikas un 
dziedāšanas biedrības un patērētāju biedrības «VIJA» bibliotēka. Tā atradās 
biedrības telpās. 
 Muižas laikos šai ēkā atradies krogs un zirgu stallis. 
Tagad atrodas pagasta pārvalde un tautas nams. 
 



Par laiku no 20. gadsimta 30. līdz 50. gadiem par bibliotēkas atrašanās 
vietu ziņu nav. 



20. gadsimta 60. gados un 70. gadu sākumā bibliotēka atradās vienā ēkā ar 
padomju saimniecības «Vijciems» kantori un klubu. 
Šajā laikā bibliotēkā un klubā strādāja Skaidrīte Inševa. 
Pašlaik šī ēka ir pašvaldības īpašums un tajā atrodas pirmajā stāvā Vijciema tautas 
nams, bet otrajā stāvā pagasta pārvalde. 



20. gadsimta 70. gadu beigās bibliotēku pārcēla uz nedaudz plašākām telpām, kas 
atradās «Mirdzās». Bibliotēka tika izvietota ēkas otrajā stāvā. 
 Pašlaik ēka ir privātīpašums. Tās pirmajā stāvā atrodas pārtikas veikals, bet otrā 
stāva telpas ir neizmantotas. 



1978. Gadā par bibliotekāri Vijciemā sāka strādāt Lauma Zālīte (Inševa-Cera). 
Viņa bibliotēkā nostrādāja līdz 1987. gadam. 
80. gadu sākumā bibliotēku pārcēla uz pretējo ēku – «Livonijām».  Bibliotēka 
atradās ēkas otrajā stāvā.  
Patreiz ēka ir privātīpašums, kuras pirmajā stāvā atrodas aptieka, bet otrajā – 
dzīvoklis. 
 
 
 
 
 



No grāmatu smaguma pirmajā stāvā ieliecās griesti. Vajadzēja meklēt 
citas telpas. Tās atrada ugunsdzēsēju depo otrajā stāvā, kur bibliotēka 
atradās līdz pat 2006. gada maijam. 



Pašreiz šajās telpās tiek glabāts sporta inventārs. 
Pirmajā stāvā atrodas ugunsdzēsēju depo telpas un garāža automašīnai. 
Ēka celta 1965. gadā. 
  



2006. gadā bibliotēku pārcēla uz jaunām, mājīgām telpām pagasta centrā, 
pamatskolas internāta ēku, kurā pirms tam atradās skolotāju dzīvoklis. Ēka celta 
1960. gadā kā pamatskolas internāts. Tā ir pašvaldības īpašums. 



 
Bibliotēkas telpas ir mājīgas un saulainas, bet šauras. Tās atrodas pagasta centrā, 
pie pamatskolas. Ir iegādāti jauni grāmatu plaukti, arī mazajiem apmeklētājiem. 
Bibliotēkā lietotājiem pieejami seši datori ar interneta pieslēgumu un 
multifunkcionālā iekārta. 
Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
 
 
 



Bibliotēkā ir iespējams spēlēt galda spēles. 
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