Mūsu laiks nepieder mums, bet visiem tiem, kam esam vajadzīgi.
/ I. Turgeņevs/

 «Nams – vienstāvu ķieģelu mūra ēka, atrodas uz pagasta pašvaldības piederošās Jēņu mājas zemes. 1865.gadā pagasta pašvaldība pirkšanas
ceļā ieguvusi no bijušās Vec-Jērcēnu muižas īpašnieka. Pagasta nama telpas piemērotas pagasta vajadzībām un labā stāvoklī....



Tanīs pašās telpās 1929.gadā nodibināta pagasta padomes bibliotēka ar Kultūras fonda atbalstu un pagasta pašvaldības līdzekļiem.»
/Brīvā Zeme, nr.169, 30.07.1936/

«...šis laiks tagad jau kļuvis par kādu citu-tālu, sevī aizgājušu pasauli. Tā ir kā laika okeānā nogrimusi sala,
no kuras tikai kāds kluss, iekšēji tuvs gaišums reizēm atplaiksnās sirdī un domās. Kā stari tumsā pavīd gadi
un notikumi...»/ Jānis Kārkliņš – rakstnieks un žurnālists, dzimis 1891.gadā Jērcēnu pagastā, miris1975.gadā Stoholmā/

 1929.gada 23.aprīlī Jērcēnu pagasta valde pilnvarojusi pagasta valdes darbvedi Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri Arnoldu Jekali (1895-1962)saņemt Kultūras
fonda tautas bibliotēku 1929.gada 25.aprīlī. A. Jekalis parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 642 grāmatas bibliotēkas ierīkošanai.
/Latvijas Valsts vēstures arhīva izziņa, 27.09.2004, nr. 231/

 Šajā ēkā bibliotēka atrodas no1929.gada - 1957.gadam, tās vadītāji/pārzinātāji ir:
1929.-1939.
1939.-1946.

Arnolds Jekalis
pagasta sekretāre

V. Plūme

4.12.1946.-1949 .

Anna Semeika

14.04.1949.-1950.

Imants Dekmeijers

7.01.1950.-1951.

Gunārs Jansons

19.09.1951.-1955.

Laima Kalniņa

10.11.1955.-1956.

Elza Zariņa

28.03.1956.-1957.

Ilga Vītola

Koka guļbūvē celta ēka apmēram
ap 1850.gadu.



Kādu laiku ēkā atradušās kazarmu telpas, vēlāk «Kungu Krustulī» («kazarmās» ierīkots veikals un krogs, īsu brīdi atradusies Ķeižu I pakāpes pamatskola.
Vēlāk pēc otrā pasaules kara izveidota sarīkojumu zāle, otrā stāvā kolhoza «Cīņa» kantoris, pasta telpas, telefoncentrāle, veikals un nelieli dzīvoklīši ēkas
otrajā stāvā.

 No 1957.gada ēkas pirmajā stāvā atvēlētajās telpās, blakus sarīkojuma zālei, pārceļas Jērcēnu ciema bibliotēka. 1974.gadā, kad kolhozs «Cīņa» pievienots
kolhozam «Ļeņina dzirkstele» atbrīvojas telpas otrajā stāvā un bibliotēka pārceļas uz otro stāvu.

 Šajā ēkā bibliotēka atrodas no 1957.gada - 1991.gada septembrim, tās vadītāji ir:
28.03.1956.-1990.
1.08.1990.-1991.

Ilga Vītola
Ilvija Grinberga( Ķimse)

 1968.gada 20. janvārī šajā ēkā piedzimst un pirmo dzīves gadu vada nākamā šīs bibliotēkas bibliotekāre Ilvija. Pēc tam Ilvijas ģimene pārcēļas uz pusotru
kilometru attālo lauku māju, lai 1990.gadā Ilvija atkal atgrieztos šajā ēkā un savu turpmāko dzīvi saistītu ar Jērcēnu pagasta bibliotēku.

 Ēka uzcelta 1988.gadā, kā piebūve pie kolhoza «Ļeņina dzirkstele» Jaunjērcēnu centra katla mājas, kā kopmītnes talciniekiem un šefiem no Rīgas
rūpnīcas «Popov».

 Šajā ēkā bibliotēka atrodas no 1991.gada septembra līdz 1993.gada septembrim, vadītāji:
1.09.1991.-1992.
31.06.1992.-1992.
1.08.1992.-1993.



Ilvija Ķimse
Sanita Zušmane /aizstāj atvaļinājuma laikā/
Iveta Ence /aizstāj atvaļinājuma laikā/

Bibliotēka iekārtota jaunās plašās, gaišās telpās bibliotēkas grāmatu fondam un arī krātuvei.
Vēlāk gan izrādās, ka telpās nav pietiekams siltums, un arī grīda nespēj turēt plauktu smagumu.

Ēka celta 1900. gadā,
kā pēdējā no kompleksa ēkām
un iekļaujas šobrīdējā Jērcēnmuižas kompleksā.



Ēku, ko šodien dēvē par Jērcēnmuižas freileņu māju, barons Adalberts fon Krīdeners cēlis savām neprecētajām māsām. Jērcēnmuižas ”freileņu’’ mājā ir
saglabājušās vairākas lietas, kas liecina par baltvācu muižniecības dzīvi. Blakus lielajai zālei atrodas vidus zāle un blakus kamīntelpa ar glazētu podiņu
kamīnkrāsni. Klasicisma stilā ir dekorētas durvis un durvju ailes. Lielajā zālē atrodas divas krāsnis ar oriģināliem dekorējumiem un augšējā daļā, domājams,
saskatāmas Krīdeneru dzimtas ģerboņa daļas. Vidējā zālē atrodas zaļa podiņu krāsns un saglabājušies oriģinālie koka griesti. Ēkas fasādes krāsojums, kāda
tā apskatāma pašreiz, iegūts 2004.gadā, kad ar Eiropas Savienības fondu finansiālu atbalstu tika nomainīts jumts, nokrāsota fasāde. Ar projektu finansējumu
nomainīti logi un veikti siltināšanas un apkures uzlabošanas darbi.

 Pamati ēkai no laukakmeņa, priekšpusē tie daļēji apmesti, bet mājas aizmugurē redzami visā ēkas garumā. Pirmais stāvs ir būvēts no sarkaniem ķieģeļiem,
otrais – apšūts ar horizontāliem dēļiem. Freileņu mājas celtniecības laikā lauku muižu arhitektūrā raksturīgs bija galvenās fasādes trīs dalījums ar izceltu
centra mezonīnu, kas novērojams arī šajā gadījumā. Fasādes dekoratīvie elementi ir logu ailu dekori, pirmā stāva stūru rustojums un fasādes dzegas ar
kokgriezuma veidojumiem. Ēkas galvenā ieeja ir caur stikloto verandu, kas iespējams sākotnēji celta kā portika veida izbūve, ko balsta vairākas kolonas.
Jērcēnmuižas ēkas parka pusē centrā ir rizalīts, iztrūkst ierastais trīsstūra frontons.

Šajā ēkā bibliotēka atrodas no 1993.gada septembra līdz šim brīdim.
Vadītāja Ilvija Ķimse.

 Bibliotēka no 1993.gada septembra lidz 1995.gada septembrim atrodas ēkas otrajā stāvā.
 No 1995.gada septembra līdz šim brīdim bibliotēka atrodas ēkas pirmajā stāva, daudz ērtāk pieejama bibliotēkas apmeklētājiem. Papildus ir iespēja
pasākumu rīkošanā izmantot Jērcēnu tautas nama zāles – lielo, tradīciju vai kamīnzāli.

«Grāmatas man dārgākas par troni»
/V. Šekspīrs/
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Nekur nevar ātrāk un tai pašā laikā pareizāk iepazīt kādas pilsētas/pagasta
kultūras pakāpi un ... tanī valdošo gaumi, kā tās bibliotēkās. /H. Kleists/

Vēstures materiālus lapoja
Jērcēnu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītāja Ilvija Ķimse.
Jērcēnmuiža/2016

