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Priekšvārds

«Katrs neuzrakstīts dzīvesstāsts
ir kā bibliotēka, kas nodegusi.»
(Pols Tompsons)
Mūs valsts simtgade nav iedomājama bez mums pašiem – Latvijas cilvēkiem, kas
veidojuši un turpina veidot savu valsti. Tieši tāpēc, domājot par to, ko rakstīšu savā
konkursa darbā, sapratu, ka savu darbu veltīšu kolēģiem – bijušajiem un esošajiem. Katra
tikšanās un saruna bija ļoti īpaša, jo cieņa un mīlestība pret savu bijušo darba vietu Bibliotēku bija jūtama katrā stāstā. “Smiltenes bibliotekāru stāstos” apkopotas atmiņas gan
par darbu bibliotēkā, gan kolēģiem, gan lasītājiem
Atmiņas - tās ir tās, kas spēj saglabāt to vienreizēji fantastisko pārdzīvotā laika
izjūtu un, kā mazi puzles gabaliņi, kopumā veido laikmeta ainu. Pateicoties kolēģu, kas
strādājuši krietni pirms manis, atmiņām ir atklājušies daudzi interesanti un agrāk nezināmi
fakti, personiskie pārdzīvojumi un izjūtas. Šajās atmiņās saglabāts oriģinālais stils,
izteiksme un pasniegšanas veids. Tās sakārtotas hronoloģiski, sākot ar Smiltenes pilsētas
bibliotēkas pirmo vadītāju Artūru Vildiņu.
Nav nenozīmīgu stāstu, nav nenozīmīgu atmiņu!
Titullapā izmantota smiltenietes Maijas Eglītes bibliotēkai dāvinātās Māra
Dzelskalna gleznas fotogrāfija.

Alda Liuke,
Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfe
2018.gada 31.oktobris
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Veltījums Smiltenes bibliotēkai
Rīts - ausmas pielūdzējs mums dāvā saules starus,Bet vieta ir, kur saule mīt arvien,
Un vairāk nekā gadusimtu garu,
No tās uz ļaudīm gaismas stari skrien.

Ikvienam Smiltenē ir zināma šī vieta,
No bērnības, kur gars tiek apgaismots,
Lai ir mums dārgumi līdz mūža rietam,
Ko vienīgi tik grāmatas spēj dot

Šī nama vārtus mums ver mīļas sirdis,
No kurām nebeidz labestība plūst,
Lai laika soļu atbalsīs mēs dzirdam,
Ka joprojām devējs sev visvairāk gūst.
/Kornēlija Apškrūma/
31.05.2001.

4

Artūrs Vildiņš
Strādāja no 1927.gada 1.septembra līdz 1934.gadam
un no 1944.gada līdz 1956.gadam.
Smiltenes pilsētas bibliotēkas pirmais vadītājs

Artūrs Vildiņš 30.tajos gados

un pēc kara

Zaigas Bluķes (dzim. Vildiņas) atmiņas par tēvu Artūru Vildiņu
“Artūrs Vildiņš dzimis Rīgā. Kā A.Vildiņš nokļuvis Smiltenē? Latvijā 20.gados
bija sabiedriskais fonds “Kultūras balss”, kura mērķis bija attīstīt grāmatu tirdzniecību
ārpus Rīgas – laukos. Tā 20.gadu beigās A.Vildiņš, atsaucoties uz fonda aicinājumu,
ieradās Smiltenē un uzsāka aktīvu grāmatu popularizēšanas darbu iedzīvotāju vidū, sākumā
kā tirgotājs, vēlāk kā bibliotekārs.
A.Vildiņš bija rosīgs cilvēks. Viņam tika uzticēti vairāki sabiedriskie pienākumi,
kurus viņš ar lielu atbildību arī veica. Viens no šiem pienākumiem bija Slimo kases
priekšsēdētājs Smiltenē.
Līdz 1944.gadam A.Vildiņš bibliotēkā strādājis ar pārtraukumiem. No 1936.1940.gadam strādājis Rīgā, tomēr nopelnījis maz, dzīvojis uz bada robežas, pēc tam
atgriezies Smiltenē.
Vāciešiem atkāpjoties, 1944.gada rudenī bibliotēka nodeg.
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A.Vildiņš pēc kara apprecas un atsāk strādāt bibliotēkā par pārzini. Tēvs staigāja pa
mājām un lūdza ziedot grāmatas bibliotēkas atjaunošanai. Izpildkomiteja bibliotēkai
nodeva tās grāmatas, kuras skaitījās bez īpašnieka.
1944.gadā, tūlīt pēc kara, bibliotēka atradās divstāvīgā ēkā Baznīcas laukumā (tur,
kur kādreiz bija 2.vidusskolas 1.klase). Tēvs ilgus gadus strādājis viens. Reizēm mamma
aizgājusi palīgā uzkopt telpas.
Visā savas darbības laikā A.Vildiņš nav bijis nevienas partijas biedrs.
Artūram Vildiņam bija draugi - dzejnieks Apsesdēls un Pēteris Sils. Apsesdēls
veltījis dzejoli grāmatai, kuru vērīgs lasītājs izpratīs:
Grāmata smadzeņu šūniņa,
Rakstos tā glabā atmiņā dziļā,
Ātri kas citādi aizmirsta zustu,
Māca tā vērtēt šīs dienas gaitu,
Atskatot kā pagātnē bij,
Tālāku stigu rītdienā dzenot,
Atstara gaismu nākotnē sviež…
Apsesdēls vismaz pāris reizes ciemojoties Smiltenē pie Artūra Vildiņa. Arī Pēteris
Sils, kad bijis Smiltenē, bieži apciemojis tēvu.
Artūra Vildiņa kapa vieta Smiltenē, Meža kapos.”
Smiltenes bibliotēkas lasītavas pārzines Helgas Freidenfeldes (dzim. Zaļkalnes)
atmiņas par Artūru Vildiņu:
“Vispirms mēģināšu atsaukt atmiņā savu subjektīvo redzējumu par šo vīru, bez
kura pieminēšanas Smiltenes kultūras vēsture būtu ļoti nepilnīga.
Artūrs Vildiņš - vidēja auguma, ducīgs, nedaudz uzkumpušiem pleciem, vēl
diezgan bagātu iesirmu matu rotu uz galvas, mazliet paraupjiem sejas vaibstiem, bet
kopumā – dziļi inteliģents cilvēks. Introverts, padrūms. Bet ne vienmēr. Ir cilvēki - it kā
tukšām sejām. Par Vildiņu neko tamlīdzīgu nevarēja sacīt! Tieši otrādi: viņa seja allaž bija
kaut kādu dziļu domu “apdzīvota”, likās, ka viņa galva ar tām bija tik pieblīvēta, ka tās,
kuras tajā nesatilpa, labprāt apmetās viņa sejā.
Lasītāju apkalpošana bija viņa pamat – un sirdsdarbs. Viņš bija īsts bibliofils, un
savu grāmatu krātuvi viņš, jādomā, pārzināja kā savu kabatu. Vadītājs bieži sarunājās ar
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lasītājiem, īpaši savas paaudzes cilvēkiem. Tās bija interesantas un gudras sarunas, kā no
nejauši dzirdētām frāzēm varēja spriest. Ja kādu brīdi nebija apmeklētāju, viņš rokas bikšu
kabatās sabāzis, mēdza staigāt no abonementa līdz logam ielas pusē t.i. caur kataloga telpu.
Kādu brīdi tur pastāvējis un ārā notiekošo pavērojis, viņš piesita ar kāju, it kā, pielikdams
punktu, kādai pašam vien zināmai domai un atkal atgriezās savā grāmatu valstībā.
Liekas, ka Vildiņš prata vācu valodu, jo latviskā saikļa “un” vietā lietoja vācu
“und”, kas izrunā skan kā “unt”.
Vildiņš sev par nelaimi bija kaislīgs smēķētājs. Viņš lietoja tos lētākos, tātad – arī
tos prastākos smēķus, kuru dūmi nelabi oda. Ja viņam šīs mantas darba laikā pietrūka,
devās uz veikalu tos iegādāties. Abonementa durvis tika aizslēgtas un uz tām uzsprausta
zīmīte – “Slēgts uz 10 minūtēm (vai piecām, kā nu kuru reizi). Mums, jaunpienācējām,
sākumā tāda neuzticība likās aizvainojoša, jo - vai tad mēs nebūtu pratušas lasītājus
apkalpot? Bet tāds cilvēks viņš nu bija… Ar laiku pie tā pieradām, un tā mēs darbojāmies
tos divus gadus – it kā kopā, it kā trīs paralēlās pasaulēs: abonements, lasītava, katalogs,
kur katrs pildījām savus pienākumus.
To pāris gadu laikā, ko šādi pavadījām, neatceros, ka mums būtu bijis kāds
konflikts, kā arī to, vai vadītājs būtu ar mums īpaši aprunājies.
Vildiņš, ja atmiņa neviļ, nekādos ārpus Bibliotēkas darba sabiedriskos pasākumos
neiesaistījās. Viņš nekur, kā tagad mēdz sacīt, “nezīmējās, bet darbojās kā kluss, apzinīgs
un centīgs darbarūķis savā “lauciņā”.
Toties aizvien biežāk bija dzirdamas viņa smagās, mokošās klepus lēkmes, līdz
vienudien viņš neieradās darbā. Esot ielikts slimnīcā. Bet no tās, liekas, samērā īsā laikā,
rudenī, reizē ar pēdējiem gājputniem bija devies mūžības ceļā, ne paldies par mūža darbu,
ne kādu ziedu no mūsu puses, un, jādomā, - no varas iestāžu puses arī – nesaņēmis… Jā, uz
viņa mūža mājas jumtiņa tā sauktajos Varoņu kapos gan sagūla i mūsu, i daudzo pavadītāju
atvadu ziedi, un skanēja viņa dzīves laikā pelnītie, bet nepateiktie vārdi. Kam vairs tie? Tā
tas nereti notiek. Nekādas īpaši siltās jūtas dzīves laikā pret viņu nejutusi, atvadu brīdī
nenovaldīju asaras, jo tikai tad atskārtu, ka no mums, no Smiltenes kultūras vēstures reizē
ar viņu aiziet vesela pasaule, savulaik varbūt pienācīgi nenovērtēta… Es ceru, ka, atzīmējot
mūsu valsts simtgadi un godinot izcilo Smiltenes kultūras darbinieku piemiņu, mēs domās
dziļā cieņā nolieksim savas galvas arī A.Vildiņa darbīgā mūža priekšā.”
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Gerda – Renāte Ulla (Zabarovska)
Strādāja no 1954.gada 1.augusta līdz 1956.gada 30.jūlijam

Smiltenes bibliotēkas lasītavas pārzines Helgas Freidenfeldes (dzim. Zaļkalnes)
atmiņas par Gerdu Renāti Ullu:
“Gerda Renāte Ulla – mana pirmā un vismīļākā atmiņā palikusī darba kolēģe…
Iepazīstoties nosauca savu, kaut kādas kļūmes dēļ pasē neierakstīto otro vārdu – Renāte,
kas man likās tāds plūstošāks, izrunā mīlīgāks, tālab turpmāk viņu uzrunāju tikai tajā.
Renātei bijusi skaudra bērnība: desmit gadu vecumā zaudējusi abus vecākus un
palikusi vecmāmiņas, bet vēlāk – mātes māsas stingrā audzināšanā. Viņa bija jauka tikko
20 gadus sasniegusi meitene, cirtainiem matiem, pelēkām acīm un glītu strupu deguniņu,
ko pati jokodamās dēvēja par “puļķīti”. Augums bija proporcionāls, kāds mēdz būt mākslas
vingrotājām, un glītām kājām.
Viņa iemantoja manas dziļas simpātijas ar rūpēm un laipnību, kādu viņa man
izrādīja. Vadītājs Vildiņš bija uzticējis viņai iepazīstināt mani ar lasītavas iekārtojumu un
pašiem vienkāršākajiem, turpmāk veicamajiem pienākumiem, piemēram, preses izdevumu
izvietošanu stendos un vēlāk to novietošanu palīgtelpā.
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Renāte no tās iznesa mazu galdiņu un pēc tam – arī krēslu, ko novietoja lasītavas
stūrī, krāsns tuvumā, un pajautāja, vai man būšot labi? Šīs rūpes mani ļoti aizkustināja un
satuvināja, pāraugot draudzībā visa turpmākā mūža garumā.
Renāte bija diezgan impulsīvas dabas: viņai visu gribējās izdarīt ātri, bet tie
pienākumi, kas bija jāveic viņai, prasīja lēnāku tempu un uzmanību, un tie bija - ienākošās
literatūras apstrāde, katrai grāmatai uzrakstot kartīti un to ievietojot katalogā. Bija vēl
specifiska darbošanās ar pašu katalogu, jo viņa taču bija bibliotekāre, un katalogs bija
viņas darbības lauks.
Toreiz ziemas bija kā ziemas, ne tā kā tagad, un tas gadalaiks tajos mūsu kopā
pavadītajos divos gados bija diezgan paskarbs. Kataloga telpa, kurā darbojās Renāte, bija
stipri vēsa, un viņa bieži vien paņēma savu apstrādājamo kataloga kastīti un nāca lasītavas
siltākajā stūrītī, pie mana galdiņa. Ziemā Bibliotēka bija auksta un tālab nemīlīga, jo tās
pāris krāsnis, sauktas bleķa, apkopējas Martas kurinātas, nespēja visas telpas pietiekami
apsildīt. Šā iemesla dēļ – lai Bibliotēkas cēlā sūtība mums piedod! – to pazeminājām par
“ūķi”. Neatceros, no kuras mutes tas nāca, - no Renātes vai manas.
Šajā sakarā gribu pieminēt kādu smieklīgu atgadījumu. Mūs abas palaikam raustīja
visādos darbos – kā tādus “notes puļķus”. Pirms gadu mijas, kā zinām, ar finansēm saistītās
darba vietās bija jātaisa gada bilance. Mūs aizkomandēja uz Kultūras nodaļu palīgos
grāmatvedei Ābelītei. Mums, šķiet, bija jādarbojas ar kādu skaitļu salīdzināšanu. Telpas
bija patīkami siltas, un, kad darbu beidzām, Renāte nopūtās: “Vai, kā nemaz negribas uz to
ūķi atpakaļ iet”… Šo frāzi dzirdēja no blakustelpas iznākušais nodaļas inspektors, visai
“lāga zēns” Jānis Lasmanis (viņš reizēm rakstīja arī dzeju). Ar neviltotu līdzjūtības
izteiksmi sejā viņš bilda: “Bet ūķītis taču arī ir cilvēks…”. Mēs abas saskatījāmies… un ak,
cik gan jaunībā viegli sprūk vaļā smieklu šaltis! Mums abām asaras izsprāga no acīm un
brītiņu nemaz nespējām parunāt. Inspektors, ļoti apmulsis, nesaprata, kas par lietu, līdz
viena no mums izdvesa, ka tas “ūķis” ir… Bibliotēka! Inspektors nu sāka neveikli
taisnoties par savu pārpratumu, bet mēs – ka ar to “ūķi” nenozākājam pašu Bibliotēku, tikai
tās vēsās telpas.
Renāte bija liela teātru cienītāja un, cik nu tā mazā aldziņa atļāva, šad un tad devās
uz Rīgu teātra mākslas baudījumos. Atgriezusies viņa ar lielu sajūsmu atstāstīja savus
iespaidus – gan par lugas saturu, gan aktieru spēli. Viņa īpaši sajūsminājās par aktieri Jāni
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Kubili, šo Nacionālā teātra izcilību. Viņas emociju izpausme bija tik spilgta, ka likās –
nudien, viņai pašai piemīt zināmas aktiermākslas dotības!
Savu darbu ar katalogu Renāte uzskatīja par mazvērtīgu, jo savas darbošanās laikā
viņa nemanījusi, ka kāds apmeklētājs pie kataloga skapja būtu piegājis un to izmantojis visi “pa taisno” devās pie Vildiņa, jo zināja, ka viņš bez visa kataloga ātri sameklēs viņam
vajadzīgo. Renāte labprāt būtu strādājusi abonementā pie lasītāju apkalpošanas, taču
diviem tur nebija vietas. Turklāt, viņai šie divi gadi pēc kultūras darbinieku tehnikuma
beigšanas bija obligāti atstrādājami. Jāpiemin, ka viņai kā jaunajai speciālistei, no Rīgas
atbraukušajai, bija grūtības ar apmešanās vietas atrašanu. Beidzot viņai ierādīja istabu –
virtuvi, kurā vienīgā mēbele sākumā bija tikai gulta. Jaunība daudz ko piecieš, un šīs
sadzīves neērtības netraucēja Renātei aktīvi piedalīties visādās ārpusdarba aktivitātēs, kuru
tolaik netrūka, jo Smiltene bija rajona centrs. Netika laista garām neviena teātra viesizrāde,
koncerti, kinofilmas…
Nezinu, kādas būtu manas jaukās kolēģes turpmākās gaitas pēc šiem diviem
“atkalpotajiem” gadiem, ja vien viņa nebūtu sastapusi savu topošo dzīvesbiedru, ar kuru,
uz Rīgu atpakaļ aizbraukusi, nodibināja ģimeni. Bija ļoti skumji šķirties no savas pirmās
darba kolēģes, bet – tāda ir dzīve! Turpmāk sazinājāmies ar vēstuļu starpniecību, vēlāk –
sazvanoties vai pa retam satiekoties…”
2018. gada oktobrī

Helga Freidenfelde
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Helga Zaļkalne (Freidenfelde)
Strādāja no 1954.gada 2.novembra līdz
1961.gada 15.septembrim kā lasītavas pārzine.
No 1961.gada 16.septembra līdz 1963.gada 31.augustam
Bibliotēkas vadītāja

Helgas Freidenfeldes (dzim. Zaļkalnes) pirmās atmiņas ir saņemtas 2001.gadā,
gatavojoties “Smiltenes bibliotēkai – 120” svētkiem, par laika posmu, kad viņa bija
bibliotēkas vadītāja. 2018.gada oktobrī uzrakstītās atmiņas vēsta par laiku, kad viņa kā
jauna, tikko vidusskolu beigusi meitene sāka strādāt Smiltenes pilsētas bibliotēkā.
Helgas Freidenfeldes (dzim. Zaļkalnes) atmiņas 1.daļa
“Bibliotēka. Smiltenes bibliotēka... Bijusī...
Tas nams stāv tur joprojām – tieši pa diognāli pretī autoostas laukumam. Gadā pāris
reizes Smiltenē iebraukušajai un no autobusa izkāpušai, man skatiens allaž vispirms
pakavējas pie šī nama. Jā... nams ir pielabots, gaiši krāsots, tā sacīt, dabūjis jaunu ietērpu!
Es saskatos ar nama logu tukšajām acīm un minu: vai savulaik šie logi – kā Čaka dzejā –
nav asarojuši, kad namam atņēma (lasi – pārvietoja uz citām telpām) tā dvēseli, svētnīcu –
grāmatu krātuvi? Kas to pateiks? Nama durvis ir ciet – kā cieši sakniebta mute, kā
klusēšanas zvērestu nodevusi. Bet kādreiz pa tām kā bites stropā iekšā un ārā nāca un gāja
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cilvēki, kuri tur rosījās, darot it kā neredzamo, taču svētīgo kultūras darbu, vai pēc gara
barības alkstošie lasītāji... Jā, tie šīs durvis virināja visbiežāk. Cik daudzi no viņiem sen jau
izkāpuši Klusuma krastā – ar visu savu dzīves bijumiņu, aiz sevis šķietami neatstājot kaut
ko paliekošu. Daži, vēl šai saulē esošie, aizklīduši kur kurais. Taču nekad nepazūd viss!
Katrs dzīves vai darba gaitu ceļos sastaptais cilvēks, ar kuru mērots īsāks vai garāks ceļa
posms, ieauž mūsu mūža audumā kādu krāsainu, laika gaitā neizbalojušu dzīparu. Un tās ir
atmiņas! Tās ir kā putni, kuru spārnu švīkstoņu es knapi saklausu, bijušajai Bibliotēkai
garām ejot. Ļaušu runāt tām!
Bija 1954.gada 2.novembris, kad cēlu kāju pār šī nama slieksni, pieņēmusi
piedāvājumu kļūt par Bibliotēkas lasītavas pārzini. Tātad vēru durvis savai pirmajai
oficiālajai darba vietai. Mazliet svešādi un biedējoši likās šis “pārzine”. Ko es, 19-gadīga
meitene, skolas durvis aiz sevis tikko aizvērusi, bez kādas iepriekšējas zināšanas pratīšu
pārzināt? Kaut kur biju izlasījusi atziņu, ka īstenība parasti izrādoties vienkāršāka par
iedomām (sekojošajā darba praksē pārliecinājos par šī aforisma atbilstību patiesībai).
Bibliotēkas telpas atradās otrajā stāvā. Tur mani sagaidīja mani nākamie darba
kolēģi – vadītājs Artūrs Vildiņš un jaunā, Kultūras darbinieku tehnikumu tikko beigusī
bibliotekāre Renāte Gerda Ulla.
Vadītājs saņēma mani tā – atturīgi. Man nezin kāpēc radās sajūta, ka viņš labprātāk
būtu vēlējies savos palīgos redzēt vīriešu kārtas darbiniekus, bet te – divas jaunas “aitas”,
ko tādas jēgs? Kā zināms, grāmatniecības un bibliotēku darba pamatlicēji bija vīri, taču
daudzu gadu desmitu gaitā šī joma ir stipri feminizējusies (tāpat kā pedagoģija un
medicīna). Vildiņš acīmredzot piederēja tai vecajai paaudzei, kurai bija dārgas nebūtībā
aizgājušas tradīcijas, un viņam nebija viegli aprast ar jaunajām. Par to, ka joprojām ir dzīva
nostaļģija pēc šī, vīriem piederējušā darba lauka, daudzus gadus vēlāk pārliecinājos kādā
kultūras darbinieku saietā, kurā sirmais grāmatnieks Valdemārs Ancītis lasīja savas
pasakas un dzeju. No kāda viņa dzejoļa man atmiņa palikusi tikai viena vienīga nostaļģiska
un retoriska rinda: “ Kur jūs, vīri, grāmatnieki?!”
Mana intuīcija nebija mani pievīlusi – pie lasītāju apkalpošanas Vildiņš mums neuzticējās!
Bet par to vēlāk.
Vadītājs man izrādīja bibliotēkas telpas. Lasītava atradās tieši pretī ieejas durvīm,
pa labi bija garena telpa, kurā atradās kataloga skapis, aiz šīs telpas - ieeja abonementā ar
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garu leti lasītāju apkalpošanai, bet aiz tās - durvis uz pašu svētnīcu – grāmatu krātuvi. Kā
vēlāk man likās, Vildiņš sargāja to kā pūķis – protams, šā vārda vislabākajā nozīmē!
Par savu darbu Bibliotēkā esmu rakstījusi kaut kad senāk, taču tas attiecās vien uz divu
pēdējo gadu darba posmu – kā vadītājai. Taču sākums bija kā lasītavas pārzines darbs, kas
man ļoti patika, jo bija saistīts ar cilvēkiem.
Manos pienākumos ietilpa ik dienu pirms lasītavas atvēršanas saņemt periodiku no
pasta ēkas pretējā ielas pusē. “Žurnāli un laikraksti vispirms bija jāpiereģistrē un pēc tam
jāizvieto stendos. Darba laiks lasītavā bija no plkst. 12:00 – 20:00. Diezgan daudzus gadus
mēs, visi darbinieki, nepazinām svētdienas “garšu”, jo brīvdiena bija tikai pirmdiena. Bez
periodikas reģistrēšanas un sakārtošanas stendos man bija jāuzskaita visi lasītāji, bet kā tas
notika? Vai es to izdomāju pati, vai man ieteica, nekādi neatceros, bet šodienas skatījumā
tas liekas bezgala smieklīgi! Es iekārtoju burtnīcu, kuru attiecīgi sagrafēju: mēnesis,
datums, diena, lasītāju apmeklējumi, kopā, izsniegtie laikraksti. Katram mēnesim bija
atvēlēta viena lappuse, kuras beigās bija sasummēts apmeklējumu skaits. Bet mani mīļie
lasītāji! To “grafiskais attēlojums” bija vertikāla strīpiņa! Un tās es savilku noteikti vairāk
par faktiskajiem apmeklējumiem, tā sacīt, lai plāns būtu mazliet pārpildīts. Patiesībai par
godu jāsaka, ka šajā ziņā man nekāds plāns gan netika prasīts. Viena burtnīca kā “ vēstures
liecinieks” man vēl ir saglabājusies.
Bez žurnālu un laikrakstu izvietošanas attiecīgajos stendos man bija ļoti rūpīgi
jāseko svarīgāko notikumu kalendāram un jāveido tematiskas izstādes, piemēram, par
valsts svētkiem, atsevišķām personām, notikumiem u.t.t. Katrai tēmai bija jāpagatavo
virsraksts ar lieliem burtiem, kurus nekad agrāk nebiju zīmējusi. Neviens jau nejautāja, vai
protu, vai nē. Kā zināms, darbs dara darītāju – iemācījos!
Tolaik ļoti “modē” bija tā sauktais darbs ar masām. Tika veidotas visādas
kampaņas, un viena no tām – un varbūt ne sliktākā – bija visu (?!) Smiltenes iedzīvotāju
iesaistīšana par lasītājiem. Kājām izstaigāt kalnaino pilsētu? Bet staigāju! Un cilvēku
attieksme bija līdzīga kā daudzus gadus vēlāk lasītajā kolportiera Kārļa Studenta grāmatā
”Nelūgtos ciemos”. Starpība tikai tā, ka viņš apstaigāja Latvijas novadus, grāmatas
piedāvādams nopirkt, bet es aicināju lasīt. Un, tāpat kā viņš, arī es reizēm jutos kā nelūgtos
ciemos, saņemot strupu atraidījumu. Taču pārsvarā cilvēki bija jauki, un daudzus arī
izdevās “iesaistīt”. Cik šīs kampaņas mūžs bija ilgs, neatceros, bet šis pasākums man ļoti
patika!
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Pie tā sauktā masu darba laikam skaitījās arī lasītāju un kinoskatītāju konferences.
Tas bija sarežģītāks pasākums, kas prasīja ilgāku laiku un piepūli. Ja grāmatu krātuvē bija
tikai viens apspriežamās grāmatas eksemplārs (un parasti bija viens), tad vajadzēja ilgāku
laiku, lai šo grāmatu izlasītu potenciālie aktīvie konferences dalībnieki, pārējie tad bija tā
“masa”. Vērtīgākās konferences, protams, bija tās, kurās piedalījās pats darba autors. Tāda
bija grāmatas “Silaines muiža” apspriešana ar paša autora Roberta Sēļa piedalīšanos.
Atmiņā diemžēl nekas nav saglabājies...
Otra bija kinoskatītāju konference par N.Ostrovska darba “Kā rūdījās tērauds”
ekranizējumu. Šo pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja toreizējā pilsētas Izpildkomitejas
priekšsēdētāja Jansona dzīvesbiedre, kura bija personīgi tikusies ar Nikolaju Ostrovski.
Man bija uzdots uzrakstīt referātu šajā sakarā, bet... šo vieglprātību un pārgalvību: es
nebiju uzrakstījusi ne zilbes! To pirms pasākuma no manis uzzinājis, toreizējais Kultūras
nodaļas vadītājs Brūveris ļoti uztraucās un pārmeta – kā es, kultūras darbiniece, tā varot!?
Situāciju atviegloja tas, ka pirmajai vārdu deva biedrenei Jansonei, bet es ar savu sakāmo –
pēc viņas. Pēc tam Brūveris apmierināts pateica man: “Labi! Labi!”
Bez maniem tiešajiem pienākumiem man bieži vien uzkrāva visādus, ar lasītavu
nesaistītus darbus. Kur tik nebija jāpiedalās: vēlēšanu kampaņās, kolhozu talkās ( tur gan
dzina visus), afišu zīmēšanā, kaut kādas sociālistiskās sacensības goda plāksnes
apkalpošanā, bet – kas man likās pilnīgs absurds! – piedalīšanās inventarizācijā veikalā!
Bet tādi bija laiki: kā armijā, kur pavēles nav atļauts apspriest – ej un dari!
Visus ārpus Bibliotēkas uzkrautos darbus jau nemaz vairs nevaru atcerēties. Vienu
tomēr vēl pieminēšu. Kādai dāmai no kultūras nama bija jābrauc uz Rīgu, uz deju kursiem.
Nezinu, kas tur bija par lietu: vai viņa negribēja, vai kādu apstākļu dēļ nevarēja ( ticamāk
bija pirmais!), un aši tika izlemts – komandēs Helgu! Es vai palēcos: ko – no lasītavas
pārzines – par deju pasniedzēju!? Dejot man ļoti patika, bet uz ballēm gājēja nekāda
sevišķā nebiju. Nekādi mani iebildumi vērā ņemti netika. Davai - brauc! Klausos, biedri
ģenerāļi! Komandējums bija mazliet novēlots, un kursi jau sākušies. Dāmas atradušas sev
partnerus, es – bešā... Pēc manis ieradās vēl dažas “nosebojušās” kursantes, un nu dāmu
skaitliskais pārsvars vēl pieauga. Kas atlika? Dejojām meitene ar meiteni. Taču īsi pirms
paša eksāmena man nez no kurienes “piegrūda” tādu kārnu, acīm redzami nobijušos
partneri. Arī es biju nobijusies. Tik īsā brīdī sadejoties nekādi neizdevās. Izkritām abi.
Patīkami nebija, bet mājās mani komandējušie pasmējās un teica, ka tas nekas. Bet es
14

sapratu - nu varēja pievilkt ķeksīti kaut kam, kaut arī neveiksmi cietušam plānā paredzētam
pasākumam! Atzīšos, ka pati šo neveiksmi īpaši nepārdzīvoju, jo, ja kursus būtu izturējusi,
man varbūt uzkrautu deju mācīšanu šeit!
No Bibliotēkas diviem darbiniekiem - Artūram Vildiņam un Renātei Ullai – aizejot,
īsu brīdi telpās vēdīja tāda kā sērīga noskaņa, bet tikai īsu brīdi, jo tajās ieplūda jaunas
vēsmas – Ernas Brūniņas personā, speciālistes ar augstāko bibliotekāro izglītību, ko
ieguvusi toreizējā Latvijas Valsts Universitātē.
Mēs visas toreiz bijām jaunas un dažkārt atļāvāmies vienu otru nekaitīgu
ēverģēlību, bet Lielā Erna ļoti labi prata nošķirt darba lietas no privātajām. Patiesībai par
godu jāsaka, ka no šā principa dažkārt atkāpāmies... vadītājas prombūtnes brīžos un,
protams, ja arī apmeklētāji “netraucēja”. Te liela loma bija mūsu kaimiņienēm - kāpņu
laukuma pretējā pusē esošās Bērnu bibliotēkas kolēģēm – Ženijai Zariņai un Mirdzai
Veldei (Akmentiņai). Pēdējā tikko bija beigusi Kultūras darbinieku tehnikumu - jauka, it
kā no ziedu pļavas nākusi puķe, glītu sejiņu, sārtiem vaidziņiem un, kā vēlāk izrādījās, ar
mākslinieces dotībām, ko lika lietā skaisti noformējot savas darba telpas. Savukārt Ženija
bija viņas priekšniece, smaidīga, atvērta, liela joku stāstītāja un mūs smīdinātāja. Nekādus
grēka darbus jau mēs nedarījām, ja vien par tādiem neuzskata mūsu dīkā stāvošās rokas un
tērgājošās mutes. Par ko runājām? Par darba lietām, protams, par sadzīves problēmām un
arī... par mūsu priekšnieci. Kad Mazā Erna viešņām atklāja to “jaunumu”, ka Lielā Erna
prot gan “uzrūkt”, Mirdza “pielipināja” viņai epitetu – “ Karabass Barabass” – no
A.Tolstoja pasakas par Buratīno. To gan lietojām aizmuguriski un retu reizi – kā joku, jo
tāda bardzība Ernai gan nepiemita!
Abas Bērnu bibliotēkas kolēģes bija ļoti jaukas! Mūs visas piecas vienoja saticības
gars, labestība, humora izjūta un prieks par iespēju pa reizei pabūt kopā... Ne reizes ar
viņām nesakašķējāmies (kā dažkārt sieviešu kolektīvos mēdz būt), vispār nebija nekādu
konfliktu. Tas bija gaišs laiks, kas palicis dzīvā atmiņā...
Katra darījām savu darbu, bet viss “vezuma” smagums, protams, bija Lielās Ernas
plecos, kā jau vadītājai. Abas Ernas raksturu ziņā bija pilnīgi pretstati. Lielā Erna bija ļoti
mierīga un savaldīga, tomēr savā mierā viņa visus darbus paveica. Toties Mazā Erna ar
savu kūsājošo temperamentu visus darbus darīja ātri. Attiecībā uz viņas darbu ar katalogu,
vēlāk viņai bija jādrukā uz rakstāmmašīnas kartītes grāmatām un brošūrām krievu valodā.
(Šīs atmiņas pieder Lielajai Ernai!)
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Mums bija interesanta dzīve arī ārpus darba. Mazā Erna no mums trijām vienīgā
bija ģimenes cilvēks. Tolaik viņas vīrs, Ernas godāts par “tētīti”, bija izpildu komitejas
priekšsēdētājs, pārcelts darbā no Rīgas, protams, ar visu ģimeni. Tajā auga trīsgadīga
meitiņa, Elga – labi audzināts bērns, kurš visus pieaugušos uzrunāja uz “Jūs”. Reiz
ienākusi lasītavā, kur bija jāvalda klusumam, viņa savā skaļajā bērna balstiņā pajautāja:
“Ko tie onkuļi te nāk? Ko viņi grib?” Man klusinātā balsī bija jāpaskaidro, ka “onkuļi” te
nāk lasīt laikrakstus un žurnālus, lai zinātu, kas notiek pie mums un pasaulē.
Savās atmiņās gribu pieminēt arī cilvēkus, kuri mūsu mazā kolektīvā pakavējās
epizodiski, vai arī kā citādi bija ar mums saistīti.
Uz pāris mēnešiem pie mums praksē bija atsūtīts stalts puisis Jānis Dalbiņš. Mums
bija ļoti žēl, ka nevarējām paturēt viņu kā savu kolēģi, jo rādījās būt ļoti labs bibliotekārs.
Viņš arī bija ar labu humoru apveltīts. Atmiņā palikusi maza epizode: viņam bija jānoņem
no lasītavas sienas “visu tautu tēva un pasaules mēroga ģēnija” Staļina bilde, jo viņa laiks
bija pagājis. Pakāpies uz krēsla, viņš “svinīgi” cēla nost portretu, pavadīdams to ar
vārdiem: “Kāp nu, vecais, zemē!” diez vai vienam otram “ticīgajam”, kurš vēl nebija
attapies no “zaudējuma” šoka, tāda “svētuma” zaimošana būtu patikusi.
Vēl manu atmiņu “zvaigznājā”, neizdzisuši glabājas iespaidi par Artūru Balodi,
Cērtenes ciema bibliotekāru. Mazās Ernas mīlīgi dēvēts par Dūjiņu, kas viņam labi
piestāvēja. Bez tikšanās reizēm semināros viņš, pilsētā iegriezies, allaž uznāca pie mums,
lai parunātos un pie reizes mūs arī pasmīdinātu, ko viņš lieliski pieprata. Bija nesaudzīgi
tiešs un atklāts, bet nekādā ziņā ļauns. Uz viņu nemaz nebija iespējams sadusmoties. Reiz
tepat, Smiltenē, pirms kādas sanākšanas, kurā es, kosmētiku vēl īsti lietot neprazdama, biju
par košu nokrāsojusi lūpas. Artūrs uzreiz – nesaudzīgi skaļi: “Ei, Tu esi nokodusi cāli!”
Vai atkal kādā citā, pēc manas ne visai veiksmīgas uzstāšanās debatēs, izmeta tieši: “Vai,
cik tu slikti runāji!”
Vēl gribu pieminēt kādu ar Artūru saistītu atmiņu fragmentu. Braucām atkal uz
Valku, uz semināru. Mazais autobusiņš cilvēku pilns, visas sēdvietas un arī eja aizņemtas.
Kratījāmies pa grubuļaino, neasfaltēto, putekļaino ceļu. Putekļi sāka spraukties iekšā, nezin
pa kurieni. Pēkšņi viens dūšīgs lauku vīrs skaļi uzsauca: “Klau! Parauj taču to pakaļu
vaļā!” (Autobusam, protams). Manā tuvumā stāvošajam Artūram mute atsprāga vaļā!
Rokas krūtīm, it kā, pēc elpas cīnoties, piespiedis, viņš pietiekami skaļi izdvesa: “pakaļu…
pakaļu…” un smējās, gluži sārts pietvīcis, tā, ka visi pasažieri sirsnīgi smējās līdzi!“ Daži
varbūt, par tā vīra uzsaucienu, bet daudzi, liekas, par Artūra smiekliem, jo tie bija tādi, ka
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varēja no sirds smieties līdzi, īstenībā nemaz nezinot iemeslu. Turklāt Artūra mute bija
pilna baltu, veselīgu zobu, kas viņa smieklus vērta vēl “lipīgākus”. Par saspiestību
autobusiņā neviens nekurnēja, pat jokoja, jo pie neērtībām bijām radināti. Atmosfēra bija
draudzīga, labām emocijām piesātināta. Nevilšus gribas salīdzināt ar mūsdienu, lielākas
ērtības baudošiem cilvēkiem: vai daudzreiz neesam nelaipnāki, neiecietīgāki, neiejūtīgāki
cits pret citu?
Ak, šie lādzīgie lauku ļaudis – ar labajām sirdīm un sastrādātajām rociņām, kuras
arušas, sējušas, gotiņas slaukušas, druvas pļāvušas (nu, un mums, talciniekiem, arī pa reizei
viņiem piepalīdzot), tagad paši kā pļāvums esat Zemes mātes klēpī apgūluši…
Atgriežoties pie mūsu mazās, jaukās Bibliotēkas pasaules, ar skumjām jāatceras, ka
tā visai īsā laikā sāka “irt pa vīlēm”. Lielā Erna aizgāja “tautās” un mūs pameta. Kopā ar
savu vīru Ēriku Zariņu pārcēlās uz Palsmani, kur nonāca pavisam citā statusā, kļūdama par
mājturības skolotāju!
Mazā Erna aizgāja tā sauktajā Dekrēta atvaļinājumā un labu laiku bija prom…
Mani, nejautājot, vai vēlos, vai spēšu, ielika Lielās Ernas vietā par vadītāju, kur sabiju
divus pēdējos darba gadus Smiltenē. Un arī es… apprecējusies ar kultūras nama direktoru
Imantu Freidenfeldu, ar kuru kopā vingrojām pāru akrobātikā, cilāju spārnus dzīves vietas
maiņai uz Jelgavu, kurp posāmies abi.
Tagad, līdzīgi kā filmā “Jaunie laiki Šķērsielā”- arī Bibliotēka piedzīvoja radikālas
pārmaiņas: nāca jauni darbinieki, jaunas vēsmas, varbūt cita attieksme…
Es pati no Bibliotēkas atsveicinājos ar smeldzi dvēselē… Te bija mans 9 gadus
pavadītais darba mūža sākums, atmiņas par darba biedriem, par jaunības laiku. Skumji bija
arī šķirties no dzimtās pilsētas… Savā mūžā, lai cik tas savādi pašai neliktos, darbu nekad
neesmu meklējusi: tas, tāpat kā darbs lasītavā, vienmēr tika man piedāvāts. Manas
turpmākās darba gaitas saistījās gan ar pedagoģiju, gan epizodiski vēl ar bibliotēkām, gan
arī ar pavisam ar šīm abām jomām nesaistītu darba lauku. Neklātienē izstudējusi par
filoloģi – latviešu valodas un literatūras skolotāju, kopumā 12 gadus nostrādāju savā
specialitātē. Darbs ar bērniem man bija vismīļākais – pēc Bibliotēkas… Saikne ar
audzēkņiem, kurus mācīju un audzināju pirms gadu desmitiem, turpinās vēl joprojām, un
tie ir gan Jelgavas, gan Juglas sanatorijas meža skolas bērni, ar kuriem sazināmies gan
vēstulēs, gan Draugos, gan telefoniski, paretam – arī satiekoties.
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Un kas paliek pāri no visa? Atmiņas. Atmiņas. Atmiņas - lai nu kādas, tomēr
atmiņas! Un man tās ir gaišas - gaišas no cilvēkiem, ar kuriem man bijis gods kopā būt un
darboties. Pielikšu tām punktu ar mazliet pārfrazētiem dzejnieka Knuta Skujenieka
vārdiem:
“Atmiņblāzmā pāri rotā
Mūsu dzīve nokalpotā…”
Visu augšminēto gribu saistīt ar rakstnieka Viļa Lāča vārdiem (varbūt ne gluži
precīzi citētiem): “Cilvēka dzīve ir kā smiltis jūrmalā. Katrs garāmgājējs iemin tajā savas
pēdas,- cits dziļākas, cits – seklākas. Seklākās vējš ar laiku aizvelk ciet, dziļākās turpretī
ilgi glabājam atmiņā”.
Lai tad manas atmiņas būtu kā tās dziļāk iemītās un atmiņā mūžam paliekošās. Bet
man ir žēl, ka tajās šo paliekošo “pēdu” dziļumu neesmu spējusi atveidot tā, kā tās būtu to
pelnījušas.
Visbeidzot, drīzāk gan – vispirms! – vēlos izteikt visdziļāko pateicību bibliogrāfei
Aldai Liukei! Bez viņas ierosinājuma, iedrošinājuma, padomiem, sapratnes un sirsnīgā
atbalsta šīs atmiņu rindas nemaz nebūtu tapušas! SIRSNĪGS PALDIES JUMS UN –
VEIKSMES TURPMĀKAJĀ DARBĀ!
2018.gada oktobrī

Helga Freidenfelde

Helgas Freidenfeldes (dzim. Zaļkalnes) atmiņas 2.daļa
Helgas Freidenfeldes (dzim. Zaļkalnes) pirmās atmiņas, uzrakstītas 2001.gadā par
laiku, kad viņa strādāja par bibliotēkas vadītāju.
“Vai nav mazliet riskanti mest atmiņu tiltu pār Laika upi – uz tālo 50 – to beigu un
60 – to gadu sākumu? Jo pierakstos nesaglabāts atmiņu materiāls nepretendē nedz uz
pamatīgumu, nedz vispusību, nedz arī īpašu precizitāti. Tas līdzinās mozaīkai, kur
krāsainas atmiņu lauskas mijas ar Laika upes izskalotiem baltiem laukumiem, kuros veltīgi
kaut ko meklēt. Tos varbūt varētu “restaurēt”, saliekot kopā manu bijušo kolēģu atmiņu
fragmentus. Tāpēc jau iepriekš atvainojos par šeit iespējamām kļūdām un neprecizitātēm.
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Man, aicinātai pastāstīt īsumā par savām Smiltenes pilsētas bibliotēkas vadītājas
gaitām, ir grūti atdalīt no šīs atmiņu mozaīkas tos 2 gadus, kad biju šajā amatā; pārāk cieši
tie sakusuši vienotā veselumā. Mēģināšu tomēr.
Kad un kāpēc pārsēdos no lasītavas pārzines krēsla bibliotēkas vadītājas sēdeklī?
Bez ielūkošanās Darba grāmatiņas padzeltējušajās lapās to nespētu viss atcerēties. Tur stāv
rakstīts:
“1961.g. 16. IX. Pārvesta Smiltenes pilsētas bibliotēkā par vadītāju. Rīkojums Nr. 29, 24.
08.1961.g.”
Kāpēc tā notika? Ja atmiņa neviļ, 1956.gadā aizsaulē aizgāja ilggadējais bibliotēkas
vadītājs veterāns Artūrs Vildiņš. Nu uz dzīvi un darbu citur posās projām viņa amata
pēctece Erna Brūniņa - Zariņa, speciāliste ar augstāko bibliotekāro izglītību. Šis notikums
šķita, kas līdzīgs kataklizmai, jo izjuka labs, saliedēts kolektīvs, zuda tā drošības un
stabilitātes sajūta, kādā bijām darbojušās vadītājas sargājošajā “paspārnē”. Ko nu? Bija
vien jāpiepildās, tiesa gan, citā kontekstā, Raiņa Stikla kalna kraukļa paredzējumam, proti,
ka – “Zārks jau nevar palikt tukšā”. Manuprāt, piemērotākā kandidāte šī “Zārka” jeb
radušās vakances aizpildīšanai būtu bijusi Erna Frīdermane, mana ļoti enerģiskā, darbīgā
un nenogurdināmā kolēģe. Taču viņa bija pratusi pietiekami kareivīgi “spārdīties” pretī, lai
šo nastu uzņemtos. Man savukārt bija mazliet garāks darba stāžs nekā viņai: 7 gadus
strādājot par lasītavas pārzini, biju apguvusi arī gandrīz visus specifiskos bibliotēkas darba
“noslēpumus”. Toties pēc sava rakstura neesmu “priekšnieka tips”, kas prot rīkot un
izkomandēt, un vajadzības gadījumā sist dūri galdā augstāku priekšnieku kabinetos. Un
neba es ar vieglu sirdi šo amatu uzņēmos!
Kā Bībelē sacīts, ka bez Dieva ziņas ne mats no galvas nenokrīt, tā tolaik neviena
kadru “pārbīde” gan nevarēja notikt bez pilsētas partijas komitejas “tēvu” ziņas un
svētības. Ak, izrādījās, ka šīszemes “augstie soģi” arī dažkārt īsti nezina, ko dara, vai
vismaz apšauba paši savu nolēmumu nemaldību. Šajā sakarā man jāmin kāds nepatīkams
starpgadījums, par kuru nevienam netiku stāstījusi.
Bibliotēkas vadītājas krēslā, tā teikt, nebiju vēl ne dibenu apsildījusi, kad reiz
Izpildu komitejas kāpņu galā saskrējos krūtīs ar vidēja auguma ducīgu un paīgna paskata
partijas komitejas darbinieku (vārdā neminēšu). Ja nemaldos, ar bibliotēkas darbu viņam
vispār nebija nekāda sakara, un šī bija mūsu vienīgā (un tik nepatīkamā!) tikšanās manas
“karjeras” laikā. Nopētījis mani urdīgu, smagnēju un neuzticības pilnu skatienu, noprasīja:
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“Nu, kā tad nu ies ar to bibliotēkas vadīšanu?”, likdams man sajusties, teiksim, bezmaz vai
kā blusai, kura pati no brīva un viegla prāta apņēmusies stūrēt “Titāniku”, - nu, to
bibliotēku! Nezin kāpēc lietodams 3. personas formu, vēl padrūmi piebilda: “Ņems vēl un
nolaidīs visu dibenā!” Gaidītā sekmju vēlējuma vietā saņēmusi tādu vēsu skepses šalti,
taisni apstulbu! Nebūdama to ļautiņu, kam aša atbilde allaž mēles galā mitinās, no
negaidītā “apsveicinājuma” neattapu “īsto” sakāmo, - proti, ka ne jau es to amatu lūgusi, ne
gribējusi! Paši “augšā” tā izlēmuši (vai vismaz akceptējuši), tad kālab nu par to pašiem
tādas šaubas? Interesanti, ko viņš uz to būtu atbildējis? Ko savukārt pateicu viņam, ne
sitama neatceros. Kad pēc dažiem mirkļiem atguvos tam “īstajam” sakāmajam, viņš
diemžēl tur vairs nestāvēja un negaidīja.
Ak, šis vecais ūpis, kādu darvas spaini viņš ielēja tajā nebūt ne medus mucā, ja vien
nelabprātīgi uzņemtu nastu ar lielāku darba apjomu, atbildību un nelielu algas pielikumu
vispār sev salīdzināt ar kaut ko saldu! Kā viņš samaitāja manu darba prieku!
Tagad mēs saprotam, kālab tā "gaišās nākotnes" ēka sagāzās, tā arī neuzbūvēta: tai
neticēja paši tās arhitekti, un šo neticību un neuzticēšanos viņi sēja arī tajos (“ēkas”)
mazajos darbarīkos. Ko gan var uzcelt uz šaubu un neticības pamatiem? Kā redzam –
nekā! Bet tolaik mēs, paldies Dievam, to nezinājām un, būdami jauni un spara pilni,
rosījāmies kā skudras, tos Sīzifa akmeņus “ēkas” būvēšanai veldami.
Turpretī, kas attiecas uz bibliotēku - ne tā sagāzās, ne dibenā nogāja. Tajā īsajā laikā
vadītāja būdama, vienmēr ar pateicību atcerējos Ernu Brūniņu – Zariņu: viņa atstāja manā
ziņā labi sakārtotu “saimniecību”, kurā bija gana viegli un patīkami strādāt – vismaz tos
pāris gadus. Arī par katalogu – svarīgu bibliotēkas fonda sakārtotības rādītāju – man galva
nebija jālauza, jo tas bija kolēģes Ernas Frīdermanes prasmīgajā aprūpē.
Objektīvu manas īslaicīgās darbošanās novērtējumu varētu sniegt tās kolēģes, kuras
palika tur pēc manas pārcelšanās uz citu dzīves vietu (Gailīte Lidija, Stiglica Hilda).
Pašai par savu tiešo ikdienas darbu īpaši spilgtu atmiņu man nav, tās vairumā saistītas ar
pienākumiem ārpus bibliotēkas sienām. Patiesībai par godu jāsaka, ka tas tomēr bija
interesants, visvisādas rosīšanās piepildīts laiks! Es nu biju pilsētas kultūras dzīves
epicentrā: visiem kultūras iestāžu vadītājiem bija jāpiedalās regulārajās apspriedēs pilsētas
Izpildu komitejā, kuru tolaik vadīja biedrs Jansons, manuprāt, cienījams cilvēks. Šajās
sanāksmēs iztirzāja dažādus kultūras un sabiedriskās dzīves jautājumus, norāja vai
paslavēja, deva “vadošus norādījumus” tālākajam darbam, pieņēma “attiecīgus lēmumus”.
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Kas tolaik bijām mēs, bibliotēku un citu kultūras iestāžu darbinieku, vispār? Nu, ir taču
zināms, ka par bibliotekāriem izveidojies grūti nīdējams, aizvainojošs uzskats, proti: “Ko
citu šie tur dara, kā tikai lasa grāmatas!”
Nu, par to gan mums to pašu nelielo aldziņu nemaksātu! Darba bibliotēkā nekad netrūka,
ja tikai bija vēlēšanās strādāt!
Diemžēl tam stereotipam bija lielāks spēks, un tālab mēs bijām kā tādi klonēti
Figaro no Mocarta operas, kurus vajadzības gadījumā varēja trenkāt šurp un turp.
Bez specifiskajiem bibliotēkas darbiem mums bija jāorganizē arī tā saucamie “masu
pasākumi”: lasītāju konferences, dažādas tikšanās – ar dzejniekiem, rakstniekiem u. c.
norises. Nereti šīs aktivitātes bija kopīgas ar Kultūras namu.
Tolaik eksistēja tā sauktais sabiedriskais darbs – gandrīz kā obligāts mūsu dzīves
komponents. Neviens i neiedomājās pīkstēt par kādu tur samaksu vai, piemēram, pateikt:
“Es to nedarīšu!” vai – “man tas nav jādara!” Bija jādara, un darījām! Šo to – pat ar
prieku! Ja atmiņa neviļ, liekas, darbojos kultūras komisijā, Sieviešu padomē, kur mans
pienākums bija “uzmeistarot” garus sēžu protokolus, un tie man izdevās itin labi.
Vēl pieminēšanas cienīgas ir toreiz “modē” bijušās visāda veida kampaņas: sēšanas
un stādīšanas jeb pavasara lauku darbu kampaņa, ražas novākšanas kampaņa, un kur tad tā
“kampaņu kampaņa” – vēlēšanu cirks! Mēs, kultūras darbinieki, tikām tupinājuši vagās
kartupeļus, ravējuši bezgala garas biešu vagas, cepušies saules tveicē siena pļavā, sēdējuši
cauru nakti vēlēšanu komisijās… vai visu maz var uzskaitīt?
Nedaudz par kādu ar bibliotēkas darbu cieši saistītu kampaņu – visu iedzīvotāju
iesaistīšanu bibliotēkā par lasītājiem. Ja savulaik malēniešiem, kā teikā vēstīts, neizdevies
maisā gaismu uz savu mitekli aiznest, tad mums zināmā mērā izdevās viņus pārspēt! Proti,
mēs nesām ļaudīm mājās to gaismu, ko izstaro grāmatas. Ļaužu attieksme pret neparasto
pasākumu – (viņu iesaistīšanu par bibliotēkas lasītājiem) nebija gluži vienāda. Ja vienās
durvīs mani sagaidīja ar laipnu:
“Vai, meitī, es gan labprāt kādu grāmatīnu paņemtu!”, tad gluži pretēja reakcija bija citās:
“Ko jūs man uzbāžaties? Gribēšu lasīt – pats aiziešu!”
Par godu maniem mīļajiem, īpaši vecās paaudzes smilteniešiem jāsaka, ka gara tumsonībā
apvainot viņus nu nekādi nevarēja: grāmatas bija ikkatrā latvieša mājoklī, un dažviet
plauktos manīju tādus sējumus, kādus veltīgi bija meklēt bibliotēkās. Tie bija pirmskara
izdevumi, tie “kaitīgie”, “buržuāziskie”, kurus pēckara gados no grāmatu fondiem izņēma,
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saplosīja un, gluži tāpat kā viduslaikos raganas, sadedzināja sārtos. Lūk, kur bija īstā
tumsonība! Bet… tādi bija “tie” laiki!
Šis lasītāju iesaistīšanas darbs man ļoti patika! Tas ļāva iepazīt cilvēkus, redzēt, kā viņi
dzīvo, uzklausīt viņu domas, priekus un bēdas, un pēdējo bija ne mazums. Īpaši vecie
ļaudis gribēja izrunāties, un nereti man nācās viņus sāpināt, jo laiks viņu uzklausīšanai man
bija ierobežots. Tur paietu stundas!
Kaut toreiz man bijis velosipēds! Tad es pagūtu gan vairāk “iesaistīt”, gan uzklausīt. Un
kālab to uzklausīto bagātību tolaik nepierakstīju!… Tā visa pagaisusi no atmiņas, kā arī
tas, kādi bija kampaņas rezultāti un cik ilgi tā šādā veidā turpinājās.
Ko tik visu vēl nepaguvām tiešajām un sabiedriskā darba “klaušām” pa starpu! Mēs
abas ar Ernu Frīdermani piedalījāmies mākslinieciskajā pašdarbībā: Erna dziedāja
solodziesmas, es savukārt darbojos akrobātiskajā pāru vingrošanā (nekāda lunkanā jau nu
nebiju). Vēl piedalījos pilsētas un rajona sporta sacensībās, tolaik populārajā GDA
daudzcīņā.
Bijām nenogurdināmi koncertizbraukumos uz kolhozu gada pārskatu sapulcēm un
citām vietām, kā arī ekskursijās uz tuvām un tālākām pilsētām. Vai tagad mēs, jau tādas
“pussagrabējušas”, spētu vairs aizkļūt līdz Pēterburgai ar brezentu pārvilktā kravas
automašīnas būdā uz cietiem dēļu soliem? Toreiz, gluži kā šodien trakie hokeja fani,
spējām izturēt ne to vien!
Ak, un kur tad mūsu regulārie rajona kultūras darbinieku semināri! Tie parasti
notika Valkā, braucot uz turieni un mājup mazā autobusiņā, nereti saspiestiem vienam pie
otra – kā siļķēm mucā. Tajos semināros, klausoties pazīstamajos runu “plūdos”, daudzi
cīnījās ar miegu. Vai tur guvām kādas vērtīgas atziņas savam darbam? Var jau būt, ka tajā
runu “virumā” pa reizei uzpeldēja arī kāds “racionāls putraims”, bet tie pasākumi drīzāk
bija tāda “izvēdināšanās”, pārmaiņa mūsu ikdienā, satikšanās, parunāšanās, jo cits citu
pazinām. Lai man piedod šo semināru organizatori, kas šīs rindas varbūt izlasīs. Viņi jau
darīja to, kas tolaik bija jādara, un centās no sirds!
Manu atmiņu “mozaīkā”, kā pēdējais krāsainais laukums pieminams, sešdesmito
gadu sākumā uzceltā kultūras nama atklāšana. Tas bija ievērojams notikums un vienīgā tik
liela un skaista celtne – tolaik īsta Gaismas pils, lieliska dāvana smilteniešiem! Arī mēs no
bibliotēkas strādājām tur garas stundas būvgružu novākšanas un telpu tīrīšanas talkās, lai
Nams drīzāk vērtu durvis un viesmīlīgi uzņemtu Smiltenes ļaudis.
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Bija lielas atklāšanas svinības ar goda prezidiju, kurā sēdējām daudzi Nama tapšanā roku
pielikušie vai vismaz pie pamatakmens ielikšanas klāt bijušie kultūras darbinieku, viesi un
pilsētas prominences. Maz kas palicis atmiņās no visas tās lielās kņadas, satraukumu un
rosīšanās…
Šajā Gaismas pilī aizsākās mans drīzais ceļš projām no bibliotēkas, mājām, no
Smiltenes vispār. Toreiz modē bija tā sauktās kolektīvās kāzas. Pretēji mūsu gribai, pilsētas
tēvi nolēma, ka mūsu laulību ceremonijai ar Imantu Freidenfeldu, toreizējo kultūras nama
direktoru, svētība jāsaņem šeit, kopā ar vēl diviem pāriem, citādi mūs no Smiltenes projām
nelaidīšot! Cik man zināms, visi pāri sen jau šķīrušies…
Es atkal ielūkojos Darba grāmatiņā…
“1963.g. IX. 1. Atbrīvota no darba uz personīga lūguma pamata. Rīkojums Nr. 40. 31. VIII
1963.g.”
Saglabājusies autobusa biļete liecina, ka no Smiltenes esmu aizbraukusi 3.septembrī, lai
savas tālākās gaitas saistītu ar Jelgavu kur mani gaidīja jau agrāk turp aizbraukušais
Imants.
Savas atmiņu “mozaīkas” pārlūkojusi, tagad ar prieka pilnu satraukumu gaidu
bijušo bibliotēkas darbinieku tikšanos Smiltenē – pēc gariem neredzēšanās gadiem!
Smiltenes pilsētas bibliotēkas “meitenēm”, kas to organizē, no visas sirds vēlu stipru
veselību, izturību un izdošanos! Varbūt par visiem kopā ar savu atmiņu “sanesumu” mēs
papildināsim viņu iesākto bibliotēkas vēstures lappušu krāsainību. Lai Dievs dod, ka visi
mēs šajos svētkos nokļūtu. Un tālab palīdzu aicināt:
Hei, meitenes mīļās, kas mītam kur kura –
Gan Smiltenē, Gaujienā, Rīgā un Valkā –
Jel atvediet iekurus ugunskuram,
Ko iedegsim Smiltenē, atmiņu talkā!
2001.gads

Helga Freidenfelde

23

Erna Brūniņa (Zariņa)
Strādāja no 1956. gada 4.maija līdz 1961.gada 25.augustam
Bibliotēkas vadītāja

Pēc Vildiņa nāves bibliotēkas vadību pārņēma Erna Brūniņa (Zariņa). Savās atmiņās viņa
raksta:
“Smiltenes rajona bibliotēkā sāku strādāt 1956.gada maijā. Bibliotēka atradās
pilsētas centrā, tanī mājā, kur grāmatnīca, 2.stāvā. Bijām 3 darbinieki – es, Vildiņš un
Helga Zaļkalne. Pēc dažiem mēnešiem Vildiņš nomira. Viņa vietā sāka strādāt Erna
Frīdermane, rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieka dzīvesbiedre. Vēlāk par
metodiķi sāka strādāt Līvija Vasile – Švēde. Šādā sastāvā nostrādājām līdz 1960.gada
rudenim, kad aizgāju strādāt uz Palsmanes internātskolu.
Darbs bija interesants. Smiltenes iedzīvotāji labprāt nāca uz bibliotēku un lasīja
grāmatas. Apmeklētāju skaitā bija vidusskolas skolotāji – Gēgere, Valdēna, Zaļmežs,
tehnikuma skolotāji Siliņa, Ruka, Apinis, prokurora palīdze Garkāja, Ojārs Knēža u.c.
Rīkojām arī dažādus pasākumus – tikšanos ar rakstniekiem: R.Sēli, M.Birzi, M.Ķempi,
O.Vācieti. Atceros, ka pirmos dzejoļus rakstīja Kornēlija Apškrūma (Krieviņa) un
skolotāja Valdēna viņu iepazīstināja ar Mirdzu Ķempi, kura toreiz bija Rakstnieku
24

Savienībā par dzejas konsultanti. Ļoti atsaucīgs dažādu pasākumu organizēšanā bija arī
toreizējais vidusskolas direktors Elmārs Blīgzna.
Smiltenē iepazinos ar savu vīru Ēriku Zariņu un kopā ar viņu 1960.gada rudenī
pārcēlāmies uz Palsmanes internātskolu.”
2000.gada 30.janvārī

Erna Zariņa

Helgas Freidenfeldes (dzim. Zaļkalnes) atmiņas par Ernu Brūniņu (Zariņu):
“Bibliotēkas diviem darbiniekiem - Arturam Vildiņam un Renātei Ullai aizejot, īsu
brīdi telpās vēdīja tāda kā sērīga noskaņa, bet tikai īsu brīdi, jo tajās ieplūda jaunas vēsmas
Ernas Brūniņas personā, speciālistes ar augstāko bibliotekāro izglītību, ko ieguvusi
toreizējā Latvijas Valsts Universitātē.
Augumā slaida, staltu stāju, vērīgu, mierīgu acu skatienu zem augstu izliektiem
tumšiem uzacu lokiem. Tūdaļ bija manāms, ka viņa būs īstais cilvēks īstajā vietā:
distancēta, pastingra, nopietna, lietišķa, bet ne “ sausiņš”, ne “sausiņš”.
Pie darba jaunā vadītāja ķērās kā slota, kas zina, kur slaucīt un kā slaucīt. Labu
gaisotni darbā radīja viņas inteliģence un miers, ar kādu viņa risināja gan darba, gan
sadzīves jautājumus. Bet tie uzradās ar visai drīzu trešās darbinieces Ernas Frīdermanes
ierašanos. Nu mūsu mazajā triju cilvēku “ kolektīvā” bija divas Ernas, gan auguma
parametru, gan rakstura ziņā pilnīgi pretstati! Frīdermane bija neliela auguma, padrukna, ar
acenēm, glītu seju un kūsājošu temperamentu. Kā nu būt? Kā saskarsmē ar mūsu
tuvākajām kaimiņienēm – Bērnu bibliotēkas kolēģēm - viņas godāt? Neatceros, kura
ierosināja Brūniņu saukt par Lielo Ernu, bet otru – par Mazo. Līdz ar to bija akceptēts arī
subordinācijas princips – Lielā bija priekšniece, bet Mazā – padotā.
Mums par lielu pārsteigumu, Smiltenes kultūras dzīvē metās iekšā arī Lielā Erna!
Viņas iesaistījās Kultūras nama sieviešu ansamblī, kura priekšnesums arī priecēja
klausītāju auditoriju. Mums abām ar Mazo Ernu tas šķita gan interesanti, gan iepriecinoši:
skat - mūsu Priekšniece arī uz skatuves!
Savas atmiņas par abām manām kolēģēm nevaru strikti nodalīt vienas no otrām, jo
viss ritēja savstarpējā mijiedarbībā.
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Par Lielo Ernu mums radās iespaids, ka viņa nemaz neprot sadusmoties un bārties.
Bet tā vis nebija! Ar savu rāmo, vērīgo acu skatienu viņa allaž pamanīja kaut ko – vai
nepadarītu, vai izdarītu aplam, un tad, neiziedama no savas inteliģences “rāmjiem”, stingrā,
mazliet paceltā balsī izteica savus aizrādījumus. Tas iedarbojās daudz efektīvāk nekā tas, ja
viņa būtu skaļi uzbrēkusi! Tālab mēs viņu ļoti respektējām un cienījām. Mēs visas toreiz
bijām jaunas, un dažkārt atļāvāmies vienu otru nekaitīgu ēverģēlību, bet Lielā Erna ļoti labi
prata nošķirt darba lietas no privātajām.
Es jau pieminēju, ka viena no Lielās Ernas ārpus darba aktivitātēm bija dziedāšana
kultūras nama sieviešu ansamblī. Taču tas nebija viss! Viņa ziemā nodarbojās ar sportu, un
tā bija slēpošana! Atceros, ar kādu entuziasmu tika apspriests jautājums par attiecīgā
inventāra iegādi, jo toreiz jau tādu sporta piederumu veikalu nemaz nebija. Erna brauca pēc
sporta tērpa un slēpēm uz Rīgu! Bieži jau neiznāca paslēpot kopā pa skaistajiem Smiltenes
kalniem un lejām, taču šie brīži ir neaizmirstami - vēl arī tālab, ka toreiz bijām jaunas un
viss likās iespējams!”
2018. gada oktobrī

Helga Freidenfelde
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Erna Frīdermane
Strādāja no 1956.gada līdz 1964.gadam
Bibliotekāre

Helgas Freidenfeldes (dzim. Zaļkalnes) atmiņas par Ernu Frīdermani:
“ Frīdermane bija neliela auguma, padrukna, ar acenēm, glītu seju un kūsājošu
temperamentu. Bet – ak, neraža! Mazajai piekrita darbs ar katalogu… Notupināt šo
cilvēku, kuram enerģijas potenciāls gluži kā tvaiks lauzās ārā pa visām galvas atverēm!?
Bet kādam taču šis darbs bija jādara! Un – nabaga katalogs… negribēts, nemīlēts… Kāpēc
gan tas bija iemantojis tādu likteni? Bet mazā Erna ar to darbojās, nodēvējusi to par
utošanos vai utīšanos. Kas īsti viņai tur bija jādara, nudien neatceros. Un kurš gan varēja
pārbaudīt, cik kartīšu dienā viņa tur “izutījusi” vai “noutījusi”, - tāpat kā manu lasītāju bezpersonisko strīpiņu skaitu? Nekāda plāna taču šajā joma nebija. Mazās Ernas un
kataloga kastītes tandēms, tēlaini izsakoties, izskatījās kā pie slitas piesiets, sašļucis kumeļš
ar nebaudāmu auzu tarbu kaklā… ( piedod, Ernīt, no mākoņu maliņas!). Un vai tad
brīnums, ka reizēm viņai gadījās iesnausties? Pati pasmējās, ka esot izgulējusies, un, acis
samirkšķinājusi un, brilles augšup pastūmusi, naski “utījās” tālāk. Kāda nu tur gulēšana?
Esmu ievērojusi, ka cilvēki, kuri ātri strādā, ātri arī guļ! Tā gulēšana varēja ilgt kādas 2-3
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minūtes, un Erna piederēja to cilvēku kategorijai, kuri pēc šādas “īsguļas” jūtas atpūtušies
un mundri. Bet tam sasaistītajam temperamenta “kumeļam” vajadzēja tikt lielākā
svabadībā, un visai drīz tas arī nokļuva plašākā “zaļā pļavā”. Izrādījās, ka mazā Erna, Rīgā
dzīvodama, bija dziedājusi toreizējās Muzikālās komēdijas teātra korī. Te nu viņa pacēlās
augstākā kvalitātē, kļūdama par Smiltenes Kultūras nama solisti. Tiesa gan, reizēm
dziedāja arī duetā ar 7. CER (ceļu ekspluatācijas rajona) inženieri Jāni Zariņu. Tērpusies
garā zilā kleitā, viņa tiešām izskatījās pēc īstas skatuves mākslinieces! Abu dziedoņu
repertuārā bija gan operešu ārijas, gan latviešu komponistu dziesmas, un viņu priekšnesumi
bija jauks pienesums Smiltenes kultūras dzīvē.
Mazā Erna bija ļoti ģimeniska un daudz savas, darbā “pārpalikušās” enerģijas
ziedoja ģimenes aprūpei. Par šo rūpju izpausmēm Erna nebēdāja nenieka, un viena no tām
man palikusi jaukā atmiņā. Vienu rudeni viņa bija sadomājusi skābēt kāpostus. Tie laiki,
kad tā kā tagad, var ieiet veikalā un nopirkt jau gatavus skābētus vai jau sautētus kāpostus
mazos plastmasas spainīšos, tie laiki vēl bija aiz trejdeviņiem un vairāk kalniem.
Kāpostgalvas Erna bija iegādājusies, bet trauka skābēšanai ta’ nebija! Mans tēvs aizdeva
viņai tādu mucu – trijkāji, kuru pašiem tobrīd nevajadzēja. Tas bija diezgan smags. Kā tādu
dabūt no paša Peldu ielas gala, kur tolaik dzīvoju, līdz Ernas mājai, ielas pretējā pusē
bankai? Tas bija liels atstatums! Bija novembris un jau ar sniegu. Kur nekur sadabūjusi
ragutiņas, Erna brauca mucai pakaļ. Es kaut ko tādu nevarētu, bet viņai tas bija nieks!
(Gluži tā jau nu nebija…) Erna to mucu nodēvēja par baļļiņu, bet, būdama ar latgaliskām
saknēm, to vārdu izrunāja kā “balliņa”. Nekādas auklas “balliņas” piestiprināšanai nebija,
tālab es apņēmos piepalīdzēt pieturēt to ar rokām. Dienas gaismā es tādā pasākumā noteikti
neiesaistītos, bet tas notika pēc darba, kad valdīja jau krietna pustumsa. Ragaviņas vilka
Erna, bet es “vezumu” pieturēju no sāniem. Tam vajadzēja izskatīties diezgan amizantam
braucienam. Turklāt, braucot pa bedraino trotuāru, ragavas klabēja un grabēja, bet tukšā
muca, vārda tiešā nozīmē, skanēja tālu un dobji! Slīpumā, kur sākas Blaumaņa iela, manas
neuzmanības dēļ “balliņa” novēlās uz trotuāra! Aiz smiekliem abas labu brīdi nejaudājām
neko darīt, līdz beidzot saņēmāmies, kaut kā mucu uztusnījām atpakaļ un veiksmīgi
aiztransportējām atpakaļ līdz galamērķim.
Ja jau par mazo Ernu, tad vēl.
Kad rajona centru pārcēla no Smiltenes uz Valku, uz bibliotekāru semināriem
mums bija jābrauc uz turieni. Mums tā Valka īpaši nepatika - pirmkārt tāpēc, ka mūsu
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pilsētai atņemts rajona centra gods, otrkārt,- tā tolaik bija tāda pelēka, noplukusi, līdzena
pilsētiņa – pretstatā skaistajai, kalnainajai Smiltenītei.
Kā jau tolaik bija pieņemts, auditorijas priekšā atradās t.s. prezidijs, no kura visi klausītāji
bija labi pārskatāmi. Mazā Ernīte, agri cēlusies un savu ģimeni “apčubinājusi”, pēc tā
apmēram 40 km garā ceļa jutās nogurusi. Kā par nelaimi, bija apsēdusies pašā pirmajā
rindā. Manas paaudzes ļaudis atcerēsies, cik daudz iemidzinoši tukšu salmu tika kults
šādos un līdzīgos semināros. Toreiz kafijas dzeršanas “ēra” vēl nebija sākusies, un daudzu
semināristu galviņas kā vītuši ziediņi liecās lejup uz krūtīm. Arī mazās Ernītes, diemžēl.
Un te, vienā brīdī pie viņas atceļoja jiftīgā partijas komitejas funkcionāra Mennika zīmīte
ar šādu saturu: “Jūs esat tik skaista, kad guļat!” Džentlmeniski, vai ne? Mazā Erna,
apveltīta ar labu humora izjūtu, kā humoru to mums vēlāk arī atstāstīja.
Darbā viņa pati reizēm sarunās iemeta pa kādai smieklīgai replikai. Reiz es viņas tuvumā
sarunājos ar kādu lasītāju par savu mīļāko sporta veidu – peldēšanu. Zināju, ka Erna peldēt
neprot, bet viņa pēkšņi, galvu no darba nepacēlusi: “Es arī peldu! Tikai ap Jāņiem. Un tad
arī – tikai vannā”.
2018. gada oktobris

Helga Freidenfelde
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Hilda Stiglica
Strādāja no 1961.gada līdz 1963.gadam
Lasītavas pārzine

Helgas Freidenfeldes (dzim. Zaļkalnes) atmiņas par Hildu Stiglicu:
“Ja pareizi atceros, Hilda bija tikai uz Mazās Ernas dekrēta laiku, un viņai bija
jāaizņem mana līdzšinējā – lasītavas pārzines vieta. Hilda bija pamaza auguma tumšmate,
glītu seju un izteikti zaļām acīm. Viņa dzīvoja Zoovettehnikuma darbinieku mājā, bet viņas
vīrs bija šī tehnikuma direktors. Savā būtībā Hilda bija jauks cilvēks, ļoti sievišķīga un
maiga, un šīs savas īpašības “meistarīgi” lika lietā situācijās, kad vajadzēja taisnoties. Lieta
tāda, ka viņa nereti mēdza noseboties, reizēm pailgāk. Kad tādos brīžos uz viņu tā
pārmetoši raudzījos, viņa lika lietā savu sievišķīgo šarmu – labās rokas plaukstu uz vienu
un otru pusi grozīdama, reizēm pat visai pantomīmai piedaloties, viņa veikli “izgrozījās”
no attiecīgās situācijas. Es, pat ja gribētu, uz viņu nespēju sadusmoties. Lasītavā viņai,
tāpat kā vēl nesen man, bija jāraksta izstāžu virsraksti, ko viņa nepavisam neprata, tālab
lūdzās, lai piepalīdzu. Liekas, ka atbildēju, lai mācās vien, jo savā laikā arī es nepratu.
Iespējams, ka dažreiz to darīju arī.”
2018. gada oktobrī

Helga Freidenfelde
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Lidija Gailīte
Strādāja no 1963.gada janvāra līdz 1985.gada 20.martam
Lasītavas pārzine
Pēc tam viņa pāriet darbā uz Brantu ciema bibliotēku

Lidijas Gailītes atmiņas uzrakstītas 2001.gadā pirms pasākuma “Smiltenes bibliotēkai 120”.
“Atmiņas – tas ir ugunskurs, pie kura var sildīties dzīves novakarē, atceroties senos
laikus. Šoreiz par Smiltenes pilsētas bibliotēku.
Es, Lidija Gailīte, bibliotēkā par lasītavas pārzini sāku strādāt 1963.gadā pēc Hildas
Stiglicas. Nostrādāju bibliotēkā līdz 1985.gadam. Pēc tam manu darbu turpināja Anita
Lazdiņa un tagad Alda Liuke.
Šis laiks, kā tagad saka, stagnācijas – ar diezgan zaimojošu zemtekstu. Gribu šo
argumentāciju apstrīdēt. Darbs tika vērsts, lai iedzīvotājus – lasītājus izglītotu. Lasītājiem
bibliotēkas apmeklējumi bija bez jebkādas maksas. Bija uzdevums, ka jāiesaista katra
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ģimene par lasītājiem bibliotēkā, tādēļ tika veidota ģimeņu kartotēka. Piemērojām dažādas
darba formas: tika rīkoti literatūras propagandas pasākumi, kā tikšanās ar rakstniekiem,
pārrunas, disputi par dažādām literatūras nozarēm vai rakstnieku darbiem.

Veciem

cilvēkiem un invalīdiem grāmatas tika pienestas mājās. Organizējām vairākus grāmatu
izsniegšanas punktus dažādās organizācijās kā vidusskolas internātā, Tiltlejas aušanas
cehā, rūpkombinātā un citur.
1963.gadā bibliotēkā bijām 3 darbinieces: vadītāja Helga Zaļkalne (Freidenfelde),
bibliotekāre Erna Frīdermane un es – lasītavas pārzine. Bibliotēka atradās Dārza ielā 2
otrajā stāvā. Telpas bija šauras, un aktīvu kultūras darbu izvērst bija grūti. Blakus telpās
atradās bērnu bibliotēka. Tajā strādāja vadītāja Ženija Zariņa un bibliotekāre Mirdza
Akmentiņa. Mūsu kolektīvu – (5 sievas) sadarbība un saticība bija ļoti sirsnīga, var teikt jutāmies kā viena ģimene ar izteiktu labestības auru.
Sešdesmito gadu nogalē ar grāmatu fonda svaru “uzvēlāmies” virsū kūku
meitenēm, jo 1. stāvā atradās kulinārijas cehs un veikals. Jaunas telpas ierādīja bijušajā
kultūras namā, tad jau 8. CBR sporta zālē Baznīcas laukumā. Atceroties pārcelšanos, šķiet,
komiski, kā jurģojām bibliotēku. Nebija nekāda transporta. Katru plauktu vilkām ar
ragaviņām un līdz ar katru plauktu attiecīgo literatūru.
1969.gadā piešķīra jaunu štata vienību – abonementa pārzinis un uz šo darbu
pārnāca Mirdza Akmentiņa no bērnu bibliotēkas.
Par bibliotēkas vadītājām neilgu laiku strādāja Gita Miķelsone un Zita Zēmele (Marozova).
Bibliotekāra darbu zināmu laiku pildījuši: Erna Frīdermane, Ilga Felsberga (Gābere),
Andrejs Silmalis, Elhenija Genca (Ikšele), Vēsma Ķersele, Irēna Grinberga, Anita
Lasmane (Lazdiņa), Zoja Nikolajeva un tagad Ilona Brezinska ( Rozīte).
Mans darbs saistījās ar periodiku un vispārējo rakstu kartotēkas organizēšanu un kārtošanu.
Šī kartotēka tajā laikā kalpoja kā galvenais informācijas un uzziņu līdzeklis. Biju atbildīga
par uzskatāmās aģitācijas noformēšanu bibliotēkā.
Kultūras pasākumu organizēšanā piedalījāmies visas darbinieces. Lasītāji sevišķi
iecienījuši bija literārās tiesas. Pasākumu organizēšana bija darbietilpīgs process, izvērsās
par teatrāliem uzvedumiem, bet ar šo pasākuma formu kļuvām ievērojami rajonā un
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paslavēti pat republikas mērogā. Vairākkārt man bija jāaizvieto bibliotēkas vadītājas Gita
Miķelsone un Zaiga Ieviņa (Krūmiņa) kursu laikā, dekrēta atvaļinājumos.
Priekšniecību mums bija daudz: Valsts bibliotēka, Valkas Centrālā bibliotēka,
Valkas kultūras nodaļa un vietējā – izpildu komiteja. Nevar neatcerēties PSKP Valkas RK,
sevišķi pārstāvjus no propagandas daļas. Katrs par galveno uzskatīja savas intereses. Darba
pārbaudītāji bija bieži viesi. Kuriozi smaidījām, ka grāmatu plaukti jāpārveido un riteņiem
un, kuras literatūras nozares pārbaudes pārstāvji ierodas – bīdīt tos priekšplānā, jo katrs
uzskatīja savas nozares literatūru par galveno.
Nepavisam nevarēju sūdzēties, ka trūktu sabiedriskā darba. Biju Kultūras
darbinieku arodbiedrības VK priekšsēdētāja, Valkas Kontroles komitejas Smiltenes pilsētā
sabiedriskā inspektore, Vēlētāju kluba (atradās bibliotēkā, vēlāk kultūras namā) vadītāja,
Smiltenes pilsētas izpildu Komitejas aģitkolektīva vadītāja, kā arī virsvadība par Smiltenes
aģitkolektīviem. Pilsētas uzņēmumu darba rādītāju plāksnei ziņu ievācēja un noformētāja,
pilsētas Goda plāksnes noformēšana. Plāksnes atradās pilsētas centrā pie izpildu komitejas
(tagad Domes).
Nekad bibliotēkas darbinieces netika aizmirsta visās skaitīšanās: sējumu, lopu,
cilvēku Tautas skaitīšanā. Bet tagad, kad par šādiem darbiem ir krietna samaksa (Tautas
skaitīšana), pretendentu uz šiem darbiem netrūkst.
Neiztrūkstoši bibliotēkas darbinieces bija civilās aizsardzības kopā – piedaloties visās kara
spēļu sacensībās.
Noformēšana – ko tik izpildu komitejas pārstāvji palūdza: albūmi, adrešu vāki,
grāmatās ieraksti dāvināšanai, afišas u.c. Tagad, visu atceroties, nespēju aptvert – kā to
visu varēju veikt. Bet tie jau bija pilnbrieda mūža gadi, par kuriem tagad varu kavēties tikai
atmiņās un diemžēl skumjās.
Toreizējās iespējas un šodienas informācijas līdzekļi, tehnoloģiskās iespējas nav
salīdzināmi. Vēlu veiksmi darba pilnveidošanai un visu velmju piepildījumu tagadējām
bibliotēkas darbiniecēm!”
2001.gads

Lidija Gailīte
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Helgas Freidenfeldes (dzim. Zaļkalnes) atmiņas par Lidiju Gailīti:
“Lidija Gailīte… Nezinu, kas viņu bija rekomendējis darbam Bibliotēkā, jo, cik
zinu, šāda darba pieredzes viņai agrāk nebija. Lidiju es vaigā pazinu sen, jo viņa bija
apprecējusies ar manu kādreizējo pamatskolas klasesbiedru Imantu Gailīti.
Ienākusi Bibliotēkā, viņa pēc sasveicināšanās teica, ka viņa jau te nākot
“negribēta”, viņa to zinot, bet gan jau kaut kā sastrādāšoties. Lidijai, tāpat kā jau
pieminētajam Artūram, piemita tāds “atbruņojošs” smaids. Raksturs gan viņai bija tāds
“šerpāks”, bet darbā tas reizēm lieti noder. Pēc Hildas aiziešanas Lidija darbojās lasītavā
un ar laiku pierādīja sevi kā ļoti labu, enerģisku un radošu darbinieci, ko apliecina arī viņas
pašas krietni senāk (2001.gadā) rakstītās atmiņas.
2018. gada oktobris

Helga Freidenfelde
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Ilga Felsberga (Gābere)
Bibliotēkā strādāja no 1963.gada 17.septembra līdz
1966.gada 16.septembrim

“ Kopš sevi apzinos, man vienmēr ir bijušas grāmatas. Ap 5 gadu vecumu ar lielu
interesi skatījos biezus iesietus žurnāla “Austrums” sējumus, kuros bija slavenu gleznu
reprodukcijas un daudz attēlu. Tie gan bija melnbalti. Iemācījos lasīt vecajā drukā.
Pirmo un vienīgo lielo bārienu saņēmu no vectēva Jāņa Gaņģa, kas bija pazīstams audējs.
Zem stellēm, aužot sakrājās tāda kā vatei līdzīga kārtiņa – saucamie plauki. Es tos savācu,
no vectēva grāmatas plēsu lapas, taisīju tūtas, liku tajās plauktus un spēlēju veikalus.
Izrādās, biju saplēsusi Zelmas Lāgerlēvas “Kristus leģendas”.
Ģimenē man iemācīja cieņu un mīlestību pret grāmatām. No bērnības zināju, ka
gribu būt kopā ar grāmatām, ka tās ir labākais draugs.
Skolas laikā lasot, izrakstīju citātus un dzejas rindas. Līdz šai dienai sakrājušās 13
klades.
35

Pēc vidusskolas uzzināju, ka bibliotēkā vajag bibliotekāru, un tā 1963.gada
17.septembrī sāku strādāt Smiltenes bibliotēkā. Vadītāja bija Frīdermane Erna un lasītavas
pārzine Gailīte Lidija.
Koridora pretējās durvis bija Bērnu bibliotēka. Tur strādāja Zariņa Ženija un
Akmentiņa Mirdza. Bērni pie plauktiem nevarēja tikt, jo durvīs bija lete un tur arī izsniedza
grāmatas.
Bibliotēkā nostrādāju līdz 1966.gada 16.septembrim. Ar mani kopā, pa laikam,
strādāja Morozova Zita, Silmalis Andrejs un Miķelsone Gita.
Kad gāju projām, vajadzēja sameklēt cilvēku, kas strādās manā vietā. Tā bija
gandrīz obligāta prasība. Runāju ar Zaigu Ieviņu ( tagad Krūmiņu) un viņa labprāt piekrita
manam lūgumam”
2018.gada septembris

Ilga Felsberga
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Zita Zeimale (Morozova)
Strādāja no 1964.gada augusta līdz 1965. gada vasarai
Bibliotēkas vadītāja

1964.gadā ar komandējumu es atnācu strādāt par Smiltenes bibliotēkas vadītāju.
Pabeidzu Latvijas Valsts Universitāti Bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas specialitātē un
tiku nozīmēta darbam Smiltenes bibliotēkā. Bet nostrādāju īsu laiku - tikai nepilnu gadu,
ģimenes apstākļu dēļ pārcēlos uz Rīgu. Kādu pusgadu nostrādāju Latvijas Medicīnas
bibliotēkā, aizgāja strādāt uz Zinātniski Tehnisko bibliotēku, kuru vadīja Brigita
Papendika. Sākumā kā bibliogrāfe, tad kā lasītavas vadītāja. Viss darba mūžs - 34 gadi
man saistīti ar bibliotēku.
2019. gada 8. aprīlis

Zita Morozova
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Silmalis Andrejs
Strādājis no 1964.rudens līdz 1965.rudenim
pie lasītāju apkalpošanas

”Esmu izaudzis bibliotēkā. Māte pēc kara pārņēma Raunas pagasta bibliotēku un
Launkalnē, vecā muižas ēkā, grāmatu pasaulē pagāja mana bērnība. Kā pusaudzis jau
apkalpoju lasītājus. Ganos iedams, lasīju govīm pilnā balsī Šekspīra “Hamletu” un Ibsena
“Pēru Gintu”.
Pēc dienesta armijā 1964.gadā strādāju Smiltenes pilsētas bibliotēkā pie grāmatu
izsniegšanas. Tā kā dzīvokļa nebija, tad pārgulēju bibliotēkas noliktavā. Ļoti jauki – 7
dienas nedēļā un 24 stundas starp grāmatām. To laiku atceros kā nepārtrauktu lasīšanu.”
2018. gada septembris

Silmalis Andrejs
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Gita Miķelsone
Strādāja no 1965.gada 21.septembra līdz 1968.gada 1.oktobrim
Bibliotēkas vadītāja

“Uz Smilteni es atnācu no Rūjienas. Manam vīram Smiltenē piedāvāja darbu, tāpēc
arī mēs pārcēlāmies uz šejieni. Rūjienā strādāju bibliotēkā un paralēli mācījos neklātienē
Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā. Sākumā nebija brīvas vietas bibliotēkā, tāpēc
sāku strādāt tirdzniecībā. Kad Smiltenes bibliotēkas vadītāja Zita Zeimale pārcēlās uz dzīvi
citur, es sāku strādāt par bibliotēkas vadītāju. Bibliotēka atradās Ļeņina (tagad Dārza) ielā
2 otrajā stāvā. Pirmajā stāvā atradās kulinārijas cehs un veikals. Strādāju kopā ar Lidiju
Gailīti un Zaigu Krūmiņu (Ieviņu). Bijām jaunas, mūsu kolektīvs bija ļoti draudzīgs. Tālāk
manas dzīves gaitas aizveda uz Cēsīm. ”
2019.gada 24.aprīlis

Gita Miķelsone

Zaiga Krūmiņa par Gitu Miķelsoni: “Gita Miķelsone – īsts sirds cilvēks. Neviens
darbs netika šķirots – visu darījām kopā. Kad darījām, tad darījām, kad atpūtāmies, tad
atpūtāmies.”
2018. gada oktobris

Zaiga Krūmiņa
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Zaiga Krūmiņa
Strādāja no 1966.gada 16.septembra
līdz 2016.gada 31.oktobrim
No 1969.gada bibliotēkas vadītāja.

“Bibliotēkā nokļuvu nejauši. Dzīvoju kaimiņos ar Smiltenes pilsētas bibliotēkas
lasītavas pārzini Lidiju Gailīti un viņas meitu Anitu. Kādu dienu, kad ar Anitu uz Raiņa
ielas spēlējām badmintonu, pienāca Lidija un man sacīja: “Nāc pie mums strādāt uz
bibliotēku, pietiek Tev stāvēt pie durvīm un cīnīties ar tiem dzērājiem (tajā laikā strādāju
par biļešu kontrolieri kultūras namā). Domāju, kāpēc nepamēģināt – darbs, liekas, nav
grūts un netīrs, nebūs man jākaro ar dzērājiem. Lai gan pieaugušo bibliotēkā nebiju spērusi
kāju, vienīgi bērnu bibliotēkā biju lasījusi, pašai kā grāmatu izplatītājai bija lielas iespējas
tikt pie jaunāko grāmatu lasīšanas, nolēmu – iešu. Un tā vēl nepaguvusi pastrādāt
bibliotēkā, tiku nosūtīta uz Kultūras darbinieku kvalifikācijas celšanas kursiem Rīgā. Bet
1967.gadā mācības turpināju Latvijas valsts Universitātes Filoloģijas fakultātes
Bibliogrāfijas un bibliotēku zinātnes nodaļā neklātienē. Esmu mācījusies zinātnisko
komunismu, partijas vēsturi, ateismu, kas skaitījās paši galvenie un svarīgākie priekšmeti,
visi pārējie – pēc tam. Mācīties man bija daudz vieglāk nekā tiem, kas atnāca uzreiz pēc
vidusskolas, jo man jau bija praktiskas zināšanas bibliotekārajā darbā. Es jau zināju, kas ir
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katalogs un kataloga kartītes, sistematizēšanas pamatprincipus. 1973.gada vasarā
Universitāti sekmīgi pabeidzu.
Mana pirmā direktore bija Gita Miķelsone – īsts sirds cilvēks. Neviens darbs netika
šķirots – visu darījām kopā. Kad darījām, tad darījām, kad atpūtāmies, tad atpūtāmies.
Gitas vīrs Ēriks bija priekšnieks remontkantorī, kas atradās aiz tagadējās bibliotēkas ēkas
sētas pusē (tagad tur ir “humpalu” bode). Tāpēc mums nebija nekādu problēmu, kad bija
nepieciešami materiāli sīkiem bibliotēkas remontdarbiem. Tas ļoti atviegloja mūsu dzīvi.
Kad Gitas vīru pārcēla darbā uz Cēsīm, aizgāja arī Gita, un bija jādomā, kas tālāk vadīs
bibliotēku. Šis amats tika piedāvāts man. Dažreiz domāju – kāpēc tieši man - varbūt tāpēc,
ka biju visjaunākā un visklusākā? Varbūt tur “augšā” domāja – jauna, klusa, pretī
nevienam nerunās, darīs, ko liks, nekonfliktēs. Kaut gan – ko nu īpaši bibliotēkā strādājot
konfliktēt – darījām savu darbu. Katra valdības maiņa ievieš savas korekcijas bibliotēku
darbā, par svarīgāko uzskatot savu ideju popularizēšanu. Katram laikam - savs.
Turpināju Gitas iesāktās tradīcijas – visus darbus darījām kopā. Savām bijušajām
kolēģēm esmu ļoti pateicīga par zināšanām un padomiem ne tikai bibliotekārajā darbā, bet
arī dažādu sadzīvisku jautājumu risināšanā.
Bija saucamie kolhozu un sovhozu laiki, kad mums visiem kolektīvi bija jādodas
palīgā uz ražas novākšanas darbiem. Mēs tad bijām daudz – gan bibliotekāri, gan kultūras
darbinieki, gan kino vīri. Kopā bija jautri! Atceros, tas bija Grundzālē. Ārā bija tāds pats
auksts un drēgns laiks, visi salstam, līdz beidzot Lidija neiztur un saka – tā tie darbi
neveiksies! Zaiga, tu mums esi visjaunākā un smukākā, ej meklē kādu traktoristu, kas tevi
aizved uz veikalu. Tā arī izdarīju – aizbraucu uz veikalu, nopirku vajadzīgo, un darbi
varēja turpināties.”
2018.gada 29.oktobrī.

Zaiga Krūmiņa
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Elhenija Genca (Ikšele)
Strādāja no 1968.gada 1.oktobra līdz 1969.gada 25. aprīlim

“No Rīgas devos uz Valku, jo gribēju strādāt Valkas bibliotēkā, bet tajā laikā par Valkas
rajona Kultūras nodaļas vadītāju strādāja Jāzeps Mekšs (no 1967. - 1970.gadam), kurš
mani nosūtīja strādāt uz Smiltenes bibliotēku. Bibliotēka atradās ēkā, kur tagad ir
grāmatnīca, otrajā stāvā. Pa labi atradās bibliotēka, kur apkalpojām cilvēku, bet pa kreisi
atradās grāmatu krātuve. Strādāju kopā ar Zaigu Krūmiņu un Lidiju Gailīti. Smiltenē nebija
kur dzīvot, tāpēc mana dzīvesvieta bija bibliotēkas grāmatu krātuvē. Tā kā man izveidojās
ļoti labas attiecības ar kolēģi Lidiju Gailīti, tad bieži ciemojos pie viņas un kopā pavadījām
laiku. Neskatoties uz nepiemērotajiem sadzīves apstākļiem, šis kopā pavadītais laiks palicis
atmiņās kā skaists laiks. 1969.gada 25.aprīlī beidzu darba gaitas Smiltenes bibliotēkā un
atgriezos Rīgā, kur sāku strādāt Rīgas Politehniskā institūta bibliotēkā un paralēli mācījos
LVU Rūpnieciskās plānošanas nodaļā neklātienes nodaļā. Pēc Universitātes beigšanas
atkal atgriezos Smiltenē un sāku strādāt rūpnīcā “Progress”.
2018. gada septembris

Elhenija Ikšele
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Mirdza Akmentiņa
No 1957.gada 16.februāra līdz
1969. gada jūlijam strādāja Bērnu bibliotēkā
Pēc tam līdz 2005.gada 31.martam
Abonementa vadītāja pieaugušo bibliotēkā

“Pa labiem ceļiem dzīve tevi sauks,
Ja līdzi tev būs grāmata kā draugs!
Es, Mirdza Akmentiņa (dzim. Velde), esmu dzimusi 1937.gada 17.februārī Bilskas
pagasta “Kaktiņos”. Tēvs kā mežsargs tika nosūtīts darbā uz Cēsu mežsaimniecību un
dzīvošanu Valkas rajona Brantu pagasta “Zaķīšu” mājām. Vēlāk šī dzīvesvieta pārdēvēta
par “Sūnēkļiem”, jo blakus mājai jau bija “Zaķīšu” nosaukums. Māja atrodas uz Valkas un
Cēsu rajona robežas. Ar šo dzīvesvietu meža malā saistās visas manas skaistākās bērnības
atmiņas. Te iemīlēju mūsu skaistās dzimtenes dabu visos gadalaikos.
Brantu pamatskolu (7-gadīgo) beidzu kā teicamniece. Bija klusa doma tālāk
mācīties Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā, bet tur nebija audzēkņiem kopmītņu, tāpēc no
tās nācās atteikties. Pēc tam gadu nodzīvoju majās. Lai šis laiks tiktu lietderīgi izmantots,
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literatūras skolotāja deva man savus studiju laika pedagoģijas un psiholoģijas literatūras
pierakstus, jo tas man varētu vēlāk noderēt. Brantu skolas pedagogi cerēja, ka izmācīšos
par skolotāju, bet mani nevilināja šī profesija. Es pieteicos Kultūras darbinieku tehnikuma
bibliotēku nodaļā. Ekskursiju veidā mūs vispirms Rīgā iepazīstināja ar Kultūras ministrijas
telpām, darbiniekiem, Valsts bibliotēku un vēl dažām pilsētas bibliotēkām. Mācīties
tehnikumā bija interesanti, jo bez obligātajiem priekšmetiem vidusskolas kursa apjomā,
mums nācās mācīties grāmatu (bojāto un nolietoto) iesiešanu, bibliotekonomiju, fondu un
katalogu zināšanas, bibliogrāfiju u.c.
Pirmā prakse man bija Cēsu rajona bibliotēkā, kur arī sāku pa īstam iepazīt darbu
bibliotēkā un līdz ar to iemīlēt šo darbu. Ja Tu mīli darbu ar grāmatām, mīli cilvēkus –
grāmatu lasītājus, tad būs pareiza izvēle strādāt masus bibliotēkā. Cēsu bibliotēkas vadītāja
ļoti vēlējās, lai pēc tehnikuma beigšanas es paliktu Cēsīs strādāt gan kā noformētāja, gan
bibliotēkas vadītāja, jo viņa jau bija pensijas gados. Es tomēr izvēlējos Smilteni, lai būtu
tuvāk saviem vecākiem. Tajā pašā laikā man piedāvāja darbu arī Smiltenes bibliotēkā un
Smiltenes grāmatnīcā par vadītāju, bet es atteicos no šiem vadošajiem posteņiem, jo mani
nedaudz sākumā baidīja saimnieciskā puse pirmajā darba vietā.
Uz pilsētas bibliotēku atnāca strādāt par vadītāju Erna Brūniņa (Zariņa) ar
augstskolas bibliotekāro izglītību. Pilsētas bibliotēkā jau strādāja Helga Zaļkalne
(Freidenfelde) ar dažu gadu stāžu bbliotēkas un lasītavas darbā. Ilggadīgais Smiltenes
pilsētas bibliotēkas vadītājs Vildiņš bija beidzis savas darba gaitas. Pilsētas bibliotēkā
mainījās kadri, bet ar 1957. gadu no tās tika atdalīta atsevšķi bērnu lietratūras nodaļa ar
savu grāmatu fondu un atsevišķām telpām. Bērnu bibliotēkas nodaļā strādāja Zariņa
Ženija, abas bibliotēkas šķīra tikai 2. stāva kāpņu telpa. Mani norīkoja kā otru darbinieci
Bērnu bibliotēkā. Par tīrību abās bibliotēkās rūpējās Daina Treide (pilsētas bibliotēkā) un
Maruta Zariņa (Bērnu bibliotēkā). Mēs abas – Helga un es – Mirdza abās bibliotēkās
veicām noformēšanas darbus. Mums nācās veikt arī noformēšanas darbus pie pilsētas
stendiem un goda plāksnes, rakstīt bērnības un pilngadības svētku albūmus un dalībnieku
apliecības.
Es pārgāju no Kultūras darbinieku tehnikuma klātienes uz neklātieni bibliotēkas
nodaļā, darba bija daudz Smiltenes bibliotēkā sakarā ar Bērnu bibliotēkas nodaļas
iekārtošanu. Valsts eksāmenus tehnikumā nobeidzu neklātienes nodaļā tajā pašā gadā. Tas
bija skaists laiks, jo mums izveidojās brīnišķīgs vienots kolektīvs abām bibliotēkām. Bērnu
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bibliotēkā nostrādāju vairāk kā 12 gadus. Pilsētas bibliotēkai piešķīra jaunu štata vienību –
abonementa vadītāju, kur darbā norīkoja mani. Man patika darbs gan bērnu, gan pieaugušo
bibliotēkā. Sākumā ņēmu dzīvu dalību kultūras dzīvē, dziedot sieviešu korī “Daina”.
Korim šo skaisto vārdu izvēlējāmies pašas dziedātājas. Smiltenē jau bija slavenais vīru
koris “Dziedonis” diriģenta Duka vadībā. Sievu kori vadīja diriģents Juris Dāvis.
Kad no Smiltenes uz Gaujienas vidusskolu strādāt aizgāja Erna Brūniņa (Zariņa),
dažus gadus par vadītāju nācās strādāt Helgai Zaļkalnei (Freidenfeldei).
Pilsētas bibliotēkā strādāja un mācījās Smiltenes vakara vidusskolā Zaiga Ieviņa
(Krūmiņa). Domāju, ka Zaiga vēl mācījās tālāk neklātienē, jo strādāja pie katalogiem.
Pilsētas bibliotēkā darbu turpināja Lidija Gailīte par lasītavas vadītāju, jo pēc dažiem
gadiem Helga Zaļkalne (Freidenfelde ) pārcēlās uz dzīvi Rīgā ( Jelgavā – A.Liuke).
Pilsētas bibliotēkā pēc Kultūras darbinieku tehnikuma beigšanas, sāka strādāt Ilona
Rozīte. Kad Ilona aizgāja dekrēta atvaļinājumā, tad viņas vietā atnāca uz pilsētas bibliotēku
strādāt Zoja Nikolajeva. Zoja bija ļoti vērīga kā skolniece, jo man viņa bibliotēkas darbā
bija jāiepazīstina. Zoja ir ļoti jauka un sirsnīga, žēl man bija šķirties no viņas, kad Ilona
atgriezās darbā pēc saviem atvaļinājumiem. Zojai laimējās tālāk turpināt darbu Smiltenes
Bērnu bibliotēkas nodaļā.
Pēc vairāk kā 3 gadu pazīšanās ar riteņbraukšanas treneri Jāni Akmentiņu, 1960.
gadu beigās mēs sākām savu kopdzīvi. Mēs labi sapratāmies. Vai kādreiz būtu
iedomājusies, ka dzīvē satikšu puisi un kļūsim par draugiem uz mūžu, kaut arī dzīvojām tik
tālu viens no otra. Es esmu vidzemniece, bet Jānis – kurzemnieks. Mūsu kopīgi izsapņotie
ceļojumi pa skaisto Latviju palika nepiepildīti, ko cerējām realizēt, kad abi būsim aizgājuši
no darba pelnītā atpūtā. Skaistākais dzīves sapnis mums tomēr piepildījās, jo izaudzējām
dēlu un meitu. Es nostrādāju pilsētas bibliotēkā līdz 68 saviem dzīves gadiem, - pilsētas
bibliotēkā 36 gadi nostrādāti. Kopā darbā pagājuši 48 gadi.
Pa šiem gadiem man bijušas vairākas darba kolēģes – Erna Zariņa, Erna
Frīdermane, Helga Freidenfelde, Gita Miķelsone, Ilona Rozīte, Alda Liuke, Anita Lazdiņa,
Vēsma Ķersele, Zaiga Krūmiņa, Lidija Gailīte, Zoja Nikolajeva, Ženija Zariņa, Aira Stūre.
Īslaicīgi pilsētas bibliotēkā strādājusi Ilga Felsberga un Andris Silmalis (bet pirms manis).
31.08.2018.

Mirdza Akmentiņa
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Vēsma Ķersele (Berkmane)
Strādāja no 1969.gada 8.septembra līdz 1977.gada 1.septembrim.
Bibliotekāre

“Kad beidzu darba gaitas Valmieras stikla šķiedrā, atnācu strādāt uz Smiltenes
pilsētas bibliotēku. Man kaimiņos dzīvoja bibliotēkas vadītāja Zaiga Krūmiņa. Bibliotēkā
bija brīva štata vieta, un es Zaigai izteicu vēlmi tur strādāt. Tā 1969. gada 8. septembrī
sākās manas darba gaitas Smiltenes pilsētas bibliotēkas abonementā. Manas kolēģes bija
Mirdza Akmentiņa un Lidija Gailīte. Lidija strādāja lasītavā, bet mēs ar Mirdzu abonementā. Par bibliotēkas vadītāju Zaigu Krūmiņu un abām kolēģēm man ir tikai
vislabākās atmiņas.
Man ļoti patika darbs ar cilvēkiem. Laika gaitā iepazinu savus lasītājus, zināju viņu
vārdus un uzvārdus bez prasīšanas. Bieži vien bibliotēkā iegriezās vecāka gada gājuma
sieviņas, kurām ļoti gribējās parunāties, tad bija jāuzklausa viņas.
Ļoti patika kārtot grāmatas plauktos - tā es ļoti labi iemācījos alfabētu. Patika
apstrādāt grāmatas – rakstīt plauktu šifrus, inventāra numurus grāmatās, pasītes, līmēt
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stūrīšus, aprakstīt grāmatas uz kataloga kartītēm. Ar prieku noformēju dažādas literatūras
izstādes.

Vienīgais kas man nepavisam nepatika – kartīšu kārtošana kartotēkās un

katalogos.
Pēc astoņiem bibliotēkā nostrādātiem gadiem tiku uzaicināta iet strādāt uz Sadzīves
pakalpojumu kombinātu par fotogrāfi. Es jau tur biju strādājusi pirms Valmieras stikla
šķiedras. Uzaicinājumu pieņēmu, un 1977.gada 1.septembrī manas darba gaitas bibliotēkā
beidzās. Bet tas bija skaists laiks!”
19.10.2018.

Vēsma Berkmane
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Irēna Grīnberga
Strādāja no 1970.gada novembra līdz 1982.gada oktobrim
Sākumā pieaugušo bibliotēkā, pēc tam Bērnu bibliotēkā.

Anitas Lazdiņas atmiņas par Irēnu Grīnbergu:
“Sadzīvē Irēna bija ļoti vienkārša un sirsnīga. Talantīga aktrise – spēlēja Smiltenes
Tautas teātrī. Kultūras namā vadīja dažādus pasākumus - kafejnīcas, tikšanās, dažādus
sarīkojumus. Kad Irēna aizgāja, viņas vietā atnāca Zoja (Nikolajeva).”
2018.gada 25.oktobrī

Anita Lazdiņa
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Anita Lasmane (Lazdiņa)
1972.gada 20.novembra līdz – 1979.gada 1. novembrim
Bērnu bibliotēkā bibliotekāre
No 1981.gada 17. augusta kā vadītājas vietas izpildītāja Smiltenes
pilsētas bibliotēkā, pēc tam bibliotekāri līdz 1994.gada 30.novembrim

“Sākumā izmācījos par frizieri, kādu laiku pat nostrādāju šajā profesijā. Tā kā vasaras
brīvlaikos biju strādājusi bibliotēkā par atvietotāju, tad aizgāju pieteikties uz Bērnu
bibliotēku. Bibliotēkas vadītāja mani pieņēma darbā tikai ar tādu noteikumu, ka iešu
mācīties. Tā es iestājos Kultūras darbinieku tehnikumā neklātienē, kuru arī 1978.gada
vasarā pabeidzu. Ženija bija ļoti laba kā vadītāja, var teikt – kā mamma. Tad, kad
atbrīvojās vieta Smiltenes pilsētas bibliotēka (lasītavas vadītāja Lidija Gailīte pārgāja darbā
uz Brantu ciema bibliotēku), es aizgāju strādāt uz turieni. Ar Zaigu, kā bibliotēkas vadītāju,
sapratāmies labi.”
2018. gada 29. oktobrī

Anita Lazdiņa
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Ilona Brezinska (Rozīte)
Strādā no 1977.gada 1.augusta

“Pēc pamatskolas, es, Ilona, mācījos Smiltenes vidusskolā 3 gadus un pabeidzu
1975.gadā. Iestājos Rīgas Kultūras darbinieku tehnikumā Bibliotekāru nodaļā. 1977.gada
vasarā absolvēju RKDT. Toreiz jaunos speciālistus nozīmēja strādāt. Man bija paredzēts uz
Baldones Bērnu bibliotēku. Īpaši jau negribējās prom no mājas Smiltenē. Un tad mamma
uzzināja, ka atbrīvojas Smiltenē pieaugušo bibliotēkā abonementa vieta (no darba aizgāja
Vēsma Ķersele). Aizrakstīju vēstuli uz Baldones bibliotēku, ka man ir stabila vieta
Smiltenes pilsētas bibliotēkā. Un tā ar 1977.gada 1.augustu uzsāku strādāt pieaugušo
bibliotēkā (nedaudz pastrādāju arī bērnu bibliotēkas nodaļā). Gadu nostrādāju, tad aizgāju
dekrēta atvaļinājumos. Audzināju 3 bērnus - diezgan ilgu laiku, kamēr visi tika bērnudārzā.
Uz laiku manā vietā (ar 1978.gada oktobri) abonementā strādāja Zoja Nikolajeva un
Mirdza Akmentiņa. Un pienācis bija 1985.gada pavasaris 22. marts, kad atsāku darba
gaitas atkal bibliotēkā. Pamazām auga darba stāža gadiņi, iesākot ar mazu darba samaksu.
Nelielu laiku aizvietoju un nostrādāju Bilskas pagasta 1. bibliotēkā – no 1987.gada jūnija
līdz 1988.gada oktobrim. 1988.gadā pastrādāju arī Plāņu pagasta bibliotēkā.
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Gadiņi aizskrējuši ar jaukām, atsaucīgām kolēģēm. Manuprāt, bibliotekāra darbā
visinteresantāk ir saņemt visu jauno periodiku, saņemt jaunās grāmatas - atvērt, iepazīties.
Kā Raiņa teicienā: ’Kas darbu dara, tas klusē un darbs par viņu runā.
Esmu dziedājusi vienmēr arī koros. Tehnikumā dziedāju Tautas korī “Avots”,
Smiltenē dziedāju agrāk sieviešu korī “Daina” ( 1988.gadā), tagad jauktā korī “Pakalni”,
kur izdziedāti un jaukā kolektīvā pagājuši vairāk kā 20 gadi. Korī neaizmirstamu dienu
ceļojums no visiem ceļojumiem bijis uz Horvātiju 2007.gadā. Ne vien kopīgi komandā
strādāt, bet arī atpūsties vajag.
Ir bijuši no lasītājiem pateicīgi vārdi, kā arī no bibliotēkas kolektīva vadītājām. Pēc
uzslavām neesmu kārojusi, man patīk savs darbs un daru to bez lieka skaļuma ar pozitīvu
attieksmi pret darbu un lepojos ar savu profesionālismu. 2017.gada augustā aizritēja
bibliotēkas darbā 40 darba gadi. Un tā, kas gan būtu bibliotēka bez saviem mīļajiem
lasītājiem. “Tādi bijām, tādi esam, tādi būsim”. Bibliotēkas bija, ir un arī būs!
2018.gada 1.oktobrī.

Ilona Rozīte
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Alda Liuke
Stradā no 1994. gada 1.decembra
Bibliogrāfe

“Par bibliotekāra profesiju esmu sapņojusi jau kopš 6. klases. Atceros – palūdzu
savai audzinātājai A.Prikašai, lai viņa noorganizē ekskursiju uz bibliotēku, lai varētu kaut
ko vairāk uzzināt par bibliotekāra profesiju. Vēl mācoties skolā, dažas vasaras man bija
iespējams pastrādāt pieaugušo bibliotēkā pie lasītāju apkalpošanas kā aizvietotājai, par ko
es biju ļoti laimīga. Jau tad man patika komunicēt ar cilvēkiem. Kādreiz vasarās uz
Smilteni brauca atpūtnieki no Ļeņingradas. Viņi bieži nāca uz bibliotēku, daudz lasīja un
priecājās, ka mums esot ļoti labas grāmatas krievu valodā.
Pēc astotās klases biju cieši nolēmusi iet mācīties uz Kultūras darbinieku
tehnikumu par bibliotekāri, bet, pateicoties savai pirmajai audzinātājai Ainai Taubenbergai,
tomēr aizgāju mācīties uz vidusskolu, lai tālāk turpinātu mācīties Latvijas Universitātes
Bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas nodaļā.
Pirms sāku strādāt Smiltenes bibliotēkā, strādāju Bilskas pagasta 1.bibliotēkā, bet
no 1994.gada decembra apvienoju strādāšanu abās bibliotēkās, paliekot Bilskā uz
pusslodzi.
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Darbs bibliotēkā ir ļoti interesants, gan tiekoties ar dažādiem cilvēkiem, gan
nemitīgi pilnveidojot savas zināšanas kursos, semināros, konferencēs un pieredzes
apmaiņas braucienos. Arvien vairāk pārliecinos, par latviešu sakāmvārda: “Mūžu dzīvo,
mūžu mācies” patiesību. Strādājot bibliotēkā ir jābūt ļoti vispusīgam – kā cilvēkam
orķestrim, jo mūsu lasītāji ir tik dažādi. Bibliotēkā nekad nav garlaicīgi.”
2018. gada septembrī

Alda Liuke
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Līga Krūmiņa – Krīgere
Strādāja no 2000.gada 4.jūlija līdz 2002.gada oktobrim
Informācijas darba speciāliste.

Manas atmiņas par darbu Smiltenes pilsētas bibliotēkā
“2000.gada augustā sāku strādāt bibliotēkā kā informācijas darba speciāliste. Šis bija laiks,
kad bibliotēkas darbā arvien vairāk tika izmantoti datori. Tie deva plašas iespējas
informācijas meklēšanā. Man jau studiju laikā bija iespēja apgūt datorzinības, un nu šīs
zināšanas bija noderīgas bibliotēkas darbā, jo papildus informācijai, kas atrodamus
drukātos izdevumus šajā laikā bibliotēkas sāka piedāvāt informāciju arī digitāli. Tie bija
paši pirmsākumi datoru ieviešanā. Mans uzdevums bija palīdzēt atrast, sistematizēt
informāciju, parūpēties, lai bibliotēkas datori darbotos bez aizķeršanās, palīdzēt bibliotēkas
darbiniekiem apgūt kā datori lietojami.
Paralēli darbam bibliotēkā, es izglītojos Bibliotēku zinātnē Latvijas Universitātē. Mācījos
par digitalizēšanas procesu bibliotēkā.
Bibliotēkā man bija lieliski kolēģi – Zaiga, Alda, Mirdza, Ilona, Ilze un Zoja. Ar
viņu atbalstu un pozitīvo attieksmi man bija viegli uzsākt darbu jaunā vietā. Man ļoti
patika siltās, draudzīgās attiecības, šādā vidē bija viegli atraisīties, radīt un īstenot dažādus
sabiedriskus projektus. Šajā laikā tika izveidota biedrība “Smiltenei un Latvijai”. Tā
darbojas un sabiedrībai labu dod vēl šodien. Smiltene novada “Smiltenes novada grāmatu
kopas” un “Augsim gudri!”.
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Neaizmirstami bija arī kultūras pasākumi, kuru bibliotēkā rīkojām – aicinot
māksliniekus, dzejniekus, literātus, pilsoniski aktīvus novadniekus. Šeit vienmēr valdījusi
sirsnīga un atbalstoša atmosfēra. Tāpat arī regulāri devāmies pieredzes apmaiņas
braucienos un ekskursijas, lai gūtu iedvesmu un jaunas idejas un sadarbības partnerus. Šeit
nekad netrūka jautrības un patīkama humora.
Laikā, kad strādāju bibliotēkā es darbojos arī vietējā televīzijā – veidoju ziņu
raidījumus, kā arī vietējā laikrakstā “Smiltenīte”. Šim laikrakstam regulāri rakstīju īsus
apkopojumus par Smiltenes novada vēsturi. To bija viegli veikt, izmantojot Aldiņas
savākto novadpētniecības materiālu. Savukārt smilteniešiem bija interesanti izlasīt par
notikumiem novadā pagājušajā gadsimtā.
Bibliotekāru kopa regulāri sanāca katros svētkos. Visvairāk mēs gatavojāmies
Ziemassvētkiem. Tad tika sagatavotas dāvaniņas katrai bibliotekārei un, protams, arī tika
gatavoti priekšnesumi. Tika sumināti jubilāri dzimšanas dienās, tad arī varēja nodegustēt
katras meitenes kādu īpašu kulinārijas brīnumu!
Man patika meiteņu dalīšanas prieks – ja kādai dārzā bija kā pavairāk - ogas, augļi,
stādi vai ziedi – tad ar to mēs dalījāmies. Tā svece nekad netika turēta zem pūra!
2002.gadā es nolēmu uz laiku doties uz Vāciju, tādēļ ar smagu sirdi bija jāpieņem
lēmums pārtraukt dabu šajā jaukajā vietā. Taču draudzīgās attiecības ar manām bijušajām
kolēģēm mums ir vēl arvien!
Paldies par skaistāko darba laiku manā mūžā!
2018. gada oktobris

Līga Krūmiņa – Krīgere
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Juris Krūmiņš
Strādāja no 2002.gada oktobra līdz 2008.gada vasarai
Galvenais bibliotekārs informācijas darba jautājumos

Vitas Rutkas atmiņas par Juri:
“Pirms manis interneta lasītavu pieskatīja Juris Krūmiņš. Viņš ir ļoti gudrs un
labsirdīgs. Viņš izmācījās pat programmēšanu un pats izveidoja bibliotēkai mājaslapu.
(Diemžēl, tā nav saglabājusies, jo tika likvidēts vietējais serveris). Taču viņš nebija stingrs
pret apmeklētājiem. Un 2008.gadā tik daudzi jaunieši no tehnikuma un profesionālās
vidusskolas nāca pie bibliotēkas datoriem, ka disciplinēšana bija aktuāla.”
2018.gada oktobris

Vita Rutka

Zaiga Krūmiņa: “Izrādās, ka Jura sieva Jūlija, noskatījusi viņu jau tad, kad viņš
strādāja bibliotēkā, jo viņai mācoties tehnikumā, bija jāpilda kaut kādi papīri datorā, kurus
viņa neesot mācējusi izpildīt, tad lūgusi palīgā Juri, kurš arī ļoti centies viņai palīdzēt. Jau
tad viņai iepaticies izpalīdzīgais un foršais puisis no bibliotēkas. Bet tā arī viņu ceļi
šķīrušies, lai atkal pēc vairākiem gadiem satiktos.”
2018. gada oktobris

Zaiga Krūmiņa
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Aira Stūre
Strādā no 2005.gada 11.aprīļa
Galvenā bibliotekāre

A T M I Ņ A S…
“Pirms darba uzsākšanas Smiltenes pilsētas bibliotēkā strādāju Smiltenes
tehnikuma bibliotēkā. Bibliotēkas vadītāja bija Ārija Māliņa. Tajā laikā darbu apvienoju ar
administratores pienākumiem viesnīcā “Kalna ligzda”. Laikam jau tāpēc, ka vienmēr
paticis darbs ar cilvēkiem, kuriem esmu spējusi dot mājas un siltuma sajūtu, kā arī likusi
viņiem sajusties gaidītiem, pieņēmu šo izaicinājumu.
Zaigu Krūmiņu, kura tajā laikā bija Smiltenes bibliotēkas vadītāja, pazinu kā
Smiltenes jauktā kora “Pakalni” prezidenti. Man ļoti patika Zaigas cilvēcīgā, vienkāršā un
sirsnīgā attieksme. Tas, kā viņa ap sevi mācēja mūs pulcēt, saliedēt un likt cienīt vienam
otru bija fantastiski!
Martā Zaiga mani aicināja uz pārrunām bibliotēkā. Viņas pirmais nosacījums bija,
ka jāiegūst atbilstoša izglītība. Tajā pašā gadā – 30.augustā iestājos Latvijas Kultūras
koledžā studiju programmā “Bibliotēkas zinības un informācija”.

Tā es 2008.gada

12.janvārī ieguvu kvalifikāciju “Bibliotēku informācijas speciālists”.
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2005.gada 11.aprīlī ar mani tika noslēgts darba līgums un sāku strādāt Smiltenes
pilsētas bibliotēkā. Šā gada 11.aprīlī apritēja 13 darba gadi, kopš strādāju Smiltenes
pilsētas bibliotēkā.
Kolektīvs ir ļoti atsaucīgs, izpalīdzīgs, kopā tiek rastas un realizētas dažādas idejas,
nekad šeit nav rutīnas, un cenšamies iet līdzi laikam.
P.S. Vēl interesants fakts, ka Smiltenes jauktajā korī “Pakalni” ar savu tagadējo
kolēģīti Ilonu Rozīti sēdējām viena otrai blakus - abas esam soprāni! Atceros, ka vienā
gadā – tā bija ziema, no Ilonītes pa pastu saņēmu apsveikuma kartiņu Jaunajā gadā. Biju
ļoti patīkami pārsteigta! Laikam jau tad liktenis mani ar bibliotēku bija savedis kopā!:)”.
29.10.2018.

Aira Stūre
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Vita Rutka
No 2008.gada 30.septembra
Informācijas darba speciāliste

“Tagad, kad rakstu, ir 2018.gada 13.septembris. Man šķiet, ka apritējuši 10 gadi,
kopš te strādāju. Darbs bibliotēkā, jāatzīst, ilgi ir bijis mans sapņu darbs. Iztēlojos, ka
līdzīgi Karlsons varētu gribēt darbu konfekšu veikalā. Protams, viņš neaizdomātos, ka ne
jau par konfekšu degustētāju viņu pieņem. Man interesē literatūra. Taču jāpieskata datori
un printeri. Nekas, arī tos, kas te ir, pa šiem gadiem esmu iepazinusi un arvien retāk jūtos
pārsteigta par ierīču niķiem un stiķiem. Cilvēki gan nebeidz pārsteigt, tāpat arī negaidītas
izmaiņas dažādās interneta vietnēs. Jā, atslābt nevar, jāmācās arvien kas jauns.
Pirms manis interneta lasītavu pieskatīja Juris Krūmiņš. Viņš ir ļoti gudrs un
labsirdīgs. Viņš izmācījās pat programmēšanu un pats izveidoja bibliotēkai mājaslapu.
(Diemžēl, tā nav saglabājusies, jo tika likvidēts vietējais serveris) Taču viņš nebija stingrs
pret apmeklētājiem. Un 2008. gadā tik daudzi jaunieši no tehnikuma un profesionālās
vidusskolas nāca pie bibliotēkas datoriem, ka disciplinēšana bija aktuāla.
Lai ieviestu kārtību interneta lasītavā, izveidoju sarakstu, kurā interneta lietotāji
pierakstās, minot datora numuru un laiku, cikos sāk un, kad beidz darboties pie datora.
Saraksts palīdzēja kontrolēt, kurš sēž ilgāk pie datoriem, jo bija rindas. Tas pat vēl tagad
59

tiek lietots, lai gan rindas uz datoriem nu ir reti, bet atvieglo kontroli un kārtības
uzturēšanu. Izveidoju arī interneta lasītavas lietotāju kartiņas vizītkaršu lielumā. Bet tām
nebija ilgs mūžs, jo problēmu bija vairāk nekā ieguvumu. (Biezā papīra tērēšana, tomēr tās
bieži pazuda un saburzījās utt.)
Izrādīju iniciatīvu bērnu stūrīša ieviešanā un guvu atbalstu. Lai bērniem būtu, kur
paspēlēties, kamēr māmiņas pasēž pie datora. Pati nokrāsoju vecu zemo galdiņu un 2 no
tuvējā bērnudārza atnestus krēsliņus. Paklāju nopirkām jaunu. Mantu kasti palīdzēja
pagatavot draudzene, Līga Krūmiņa. Viņa palīdzēja arī iepazīt un iemācīties lietot interneta
iespējas, izveidot blogus u.c. Mantu kasti regulāri papildinājām ar EMMAUS dāvātajām
rotaļlietām, izvēloties tādas, ko var mazgāt un, kas nerada troksni.
Iemācījos veidot datorā pasākumu afišas, ievietot ziņas un bildes internetā mūsu
jaunradītajos blogos. Jā, man pašai toreiz bija labs fotoaparāts, kas diemžēl salūza.
Bibliotēkas iegādātais arī nebija slikts, daudz esmu mācījusies darboties ar bildēm. Tomēr
jāatzīst, ka šajā jomā nekāds spīdeklis neesmu. Īsti kvalitatīvai darbībai vajadzētu vairāk
laika un resursu. Varbūt arī talanta. Tomēr darbošanās, kas ir radoša, dod man daudz
prieka, ja rezultāts sanāk labs. Tikai es parasti redzu, ka varētu vēl labāk. Prasības aug.
Atceros, ka pirmajos gados mēs ar Thomasu bijām 2 jauni darbinieki, kas bijām
gatavi dalīties ar savām svešvalodu zināšanām. Mums ik trešdienas vakaru bija pasākums.
Mēnesī ir 4 trešdienas, tad nu vienā bija angļu valodas vakars, otrā – vācu valodas vakars,
trešajā - Thomass dalījās ar astronomijas zināšanām un ceturtajā bija cits temats - grāmatas
atvēršana, dzeja vai kas cits.
Mani angļu valodas vakari bija iecerēti kā iespēja brīvā atmosfērā pie tējas tases
runāt par ceļojumiem un citām tēmām angliski, lai nostiprinātu un neaizmirstu valodas
prasmes, kam tās ir, un iegūtu tādas, ja to nav. Sākumā gāja labi, bet viegli nebij, jo
prasmju līmeņi ļoti atšķīrās, tomēr centos, gatavojos, gaidīju, kamēr kādā lietainā vakarā
atnāca tikai 1 interesents. Tā nu tas ir ar bezmaksas zināšanām. Ir efektīvāki veidi kā tās
gūt, neizejot no siltās un drošās mājas. Entuziasms noplaka.
Prieku un gandarījumu sniedz darbs ar cilvēkiem. Aizrauj iespēja doties uz kursiem
un mācīties ko jaunu un interesantu. Tā, piemēram LNB organizēja tikšanos ar jauniem,
gudriem cilvēkiem no portāla www.drossinternets.lv. Biju aizrāvusies ar droša interneta
popularizēšanu bērnu un jauniešu auditorijās, piedalījos konkursos, bija arī panākumi.
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Otra joma, kas patīk joprojām, ir senioru apmācīšana un iedrošināšana darboties
interneta vidē. Man teikuši, ka spēju labi iejusties viņu situācijā, paskaidrot pacietīgāk nekā
viņu mazbērni. Šajā darbības laukā gūts Lattelecom dāvātais portatīvais dators, kurš
bibliotēkai noder vēl arvien.
Patīk ikdienas pārsteigumi, iespēja palīdzēt dažādiem cilvēkiem, parādot vienkāršus
risinājumus, ko var sniegt internets. Jauki dzirdēt “Paldies” un reizēm saņemt arī kādu
“kukulīti”: puķi, konfekti vai šokolādi, kaut arī mēģinu pārliecināt, ka nevajag. Izskatās, ka
cilvēks jūtas labāk, ja spēj būt arī devējs.
Man patīk aizvietot Ilonu Abonementā pie lasītāju apkalpošanas, jo tad nedaudz
sarunājos ar lasītājiem, kas būtībā esmu arī es. Te nenoliedzami sasmaidās radniecīgas
dvēseles un atrodas vieta arī tolerancei, manot visdažādākās literārās gaumes.
Telpas... Jau gadiem Smiltenes bibliotēka cer uz jaunām modernām telpām. Esam
redzējuši ekskursijās un pieredzes apmaiņas braucienos visādus variantus. Protams, reiz jau
cerības piepildīsies un jaunas telpas būs. Vēlos, lai tajās būtu laba literatūra, svaigs gaiss
un laba aura. Mūsu vecajām, t.i., pašreizējām telpām Baznīcas laukumā 13 ir savs šarms:
krāsns apkure, logi, ko var atvērt, palodzes, kur var augt puķes, kaķis, kas var ienākt pa
sētas durvīm.
Bērnu literatūras nodaļai pašlaik ir telpa Kultūras un sporta centrā. Vizuāli lielā
telpa izskatās moderna, taču ir arī trūkumi. Lielākais - svaiga gaisa trūkums. Iespējams, jau
šajā rudenī tas atrisināsies.
Bibliotekāri ir ļoti daudzveidīga, interesanta un radoša sabiedrības daļa. Ļoti lepojos un
priecājos, ka jau 10 gadus varu būt te piederīga. Kolēģi ir brīnišķīgi cilvēki. Katram ir
daudz lielisku īpašību un arī kāds trūkums. Bet esam draudzīgi, komunikabli, gatavi
mācīties, apgūt jaunas prasmes un kompetences.
Īpaši labas atmiņas: jubilāru sveikšana! Kurš gan man uzdāvinātu tik daudz rožu,
cik gadu manā 50. jubilejā?! Un tad tie interesantie apsveikumi, joki, viltotā nauda (ar
gaviļnieka seju), avīzes, kas izdotas sveicamās personas dzimšanas gadā un papildinātas ar
jocīgām ziņām, un vienmēr kas jauks, jauns un neparedzams! Arī cienastiņi… Jauki arī citi
darbinieku pasākumi, piemēram, Ziemassvētku-Jaungada ballītes, un ekskursijas, ko var
droši dēvēt par pieredzes apmaiņas braucieniem.
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Noteikti šajā darbavietā pavadītie 10 gadi ir saulainā atmiņā. Grūtības jau
piemirsušās, bet labā tik daudz, ka visam nepietiek vietas! Taču jāpiemin mūsu runcis Leo,
ko pieņēmām kolektīvā 2016. gada janvārī, februārī viņš jau tika potēts un reģistrēts
“Alisē”, lai gan vairs neatzīmējam tur viņa apmeklējumus, tomēr prieks redzēt kaķi un
cilvēku smaidus!
2018. gada oktobris

Vita Rutka
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Dagnija Kalniņa
Strādā no 2011.gada 21.marta
Sekretāre

“ Esmu Dagnija Kalniņa - ienācēja Smiltenē no pavisam citas sfēras ne kultūras.
Bet tā sagadījās, ka savas muļķības pēc pieteicos konkursam uz Smiltenes kultūras nama
direktores vietu. Lai arī cik tas nebūtu neparasti - uz 16 gadiem kļuvu par direktori.
Ar bibliotēku sapinos dažādu iemeslu dēļ. Bibliotēkas direktore Zaiga bija aktīva
pašdarbniece, kora prezidente, brīvajos vakaros nāca uz Jāņkalnu tirgot biļetes, jo balles
un koncerti notika vasarā gandrīz katru nedēļu, bet tautai vienalga nebija labi. Pēc šādiem
kreņķiem nācu pie Zaigas kratīt sirdi, jo viņa man bija gan kolēģis, gan draugs, kuram
uzticēju savu rūpi.
Ar bibliotēkas meitenēm saistās pirmsākumos organizētās ballītes, kur nācu
izklaidēt pasākumu ar dažādiem tēliem. (Māsu Lapsu, Bitīti Maiju, Vasiļisu Prekrasnuju
uc.). Bez tam, mums bija kopīga arodbiedrība un mēs kultūras namā rīkojām Ziemassvētku
ballītes.
Dzīvē viss plūst un mainās un dažādu apstākļu sakritības dēļ par manu darbavietu
2011.gadā kļuva Smiltenes novada bibliotēka. Interesanti ir tas, ka ar šo organizāciju esmu
pinusies visus gadus kopš esmu Smiltenē. To ka esmu bibliotēkā tehniskais darbinieks –
veicināja Zaiga. Pēc diezgan garām pārdomām, es nonācu pie secinājuma – nākšu. Īstenībā
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nenožēloju.
Mans hobijs - ceļošana, tad nu cenšos meitenēm sagādāt kādu skaistu mirkli dzīvē,
jo jūra, meži, protama lieta, arī citādi dabas objekti, vēdera prieki, dod jaukas emocijas un
vitamīnus, kā es saku, tālākai dzīvošanai, vai vismaz līdz nākamai reizei. Pēdējā laikā man
tas izdodas arvien sliktāk, jo mūsos trūkst gribas un entuziasma.
Tā kunga 2018. gada 19. oktobrī pirms salnas, jo rudens burvīgais turpinās
Dagnija Kalniņa
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Inta Mežule
Strādāja no 2016.gada 21.marta Bērnu apkalpošanas nodaļā
Vecākā bibliotekāre
No 2016. gada 1.decembra
Smiltene novada bibliotēkas direktore

“Smiltenes novada bibliotēka mana darbavieta ir kopš 2013.gada 2.septembra, kad
sāku strādāt par Blomes bibliotēkas vadītāju. Pagāja daži gadi un bibliotēkas direktore
Zaiga Krūmiņa piedāvāja darbu Smiltenē. Es piekritu. Un tā no 2016.gada 21.marta
strādāju par vecāko bibliotekāri Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā,
bet kopš 2016.gada 1.decembra līdz šai dienai esmu Smiltenes novada bibliotēkas
direktore.
Pēc profesijas esmu bibliotekāre – 1985.gadā beidzu Rīgas Kultūras un izglītības
darbinieku tehnikumu. Kāpēc izvēlējos šo profesiju? Atbildi uz šo jautājumu nezinu, jo tas
nebija ne mans bērnības sapnis, ne vecāku vēlme. Mana pirmā darbavieta ir Valkas novada
Ērģemes pagasta bibliotēka, kur nostrādāju 18 gadus. No tā laika bibliotekāru semināriem
labi atceros Smiltenes kolēģus.”
Inta Mežule
Smiltenē, 30.10.2018
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Bērnu bibliotēkas darbinieku atmiņas
Ženija Zariņa
Strādāja no 1953.gada līdz 1975.gada martam
Smiltenes Bērnu bibliotēkas vadītāja

Atmiņu stāstījums par darbu Smiltenes Bērnu bibliotēkā.
“Smiltenes Bērnu bibliotēka nodibināta 1953.gadā. Mani no Smiltenes kultūras
nodaļas inspektores darba pārcēla par Bērnu bibliotēkas vadītāju. Telpas bibliotēkai
atsevišķi netika piešķirtas, bet pajumti iedeva Smiltenes pieaugušo bibliotēka, savā
lasītavā. Sākumā, no pieaugušo bibliotēkas fonda bērnu bibliotēkai apmēram 3000
eksemplāru grāmatu nodotas bibliotēkai. Starp tām grāmatām - bērniem piemērotas bija
maz. Bibliotēkas inventāru – galdiņu un kādu plauktu iedeva Pieaugušo bibliotēkas
vadītājs Vildiņš. Viņa apkopēja toreiz ļoti primitīvi taisīja uzskatāmo aģitāciju. Liels rāmis
tika apvilkts ar sarkanu drēbi, uz kuras izgrieztus burtus no papīra šuva klāt pie drēbes ar
tekstu, ko deva bibliotekārs.
1957.gadā Bērnu bibliotēkai piešķīra jaunas telpas Dārza ielā 2 virs grāmatnīcas, 3
pamazas istabiņas. Tanī pašā gadā par bibliotekāri sāka strādāt Mirdza Velde (Akmentiņa).
Viņa bija tikko beigusi Kultūras tehnikuma Bibliotēkas nodaļu. Viņa mīlēja bibliotēkas
darbu, bērnus un grāmatas. Viņai labi padevās bibliotēkas noformēšanas darbs.
66

Iecienītākie šajā laikā masu pasākumi bija: bērnu rīti, karnevāli, priekšā lasīšana, mutvārdu
žurnāli, pasaku pēcpusdienas ar diafilmu rādīšanu, grāmatu apskati un dažādas tematiskas
izstādes. Laba sadarbība bija ar skolām un kultūras namu.
1964.gada Bērnu bibliotēka pārcēlās uz lielākām telpām, Gaujas ielā 2, bijušās
Kultūras nodaļas telpās, vecā kinoteātra “Gaisma” mājā 2.stāvā, bet 1967.gadā bibliotēka
tiek pārcelta uz Kultūras namu, Gaujas ielā 1, jo vecā kino māja tika piešķirta Sporta
skolas riteņbraukšanas nodaļas rīcībā. Tā mums 3 reizes nācās pārcelties ar bibliotēku uz
citām telpām. Šajā lielajā pārcelšanās darbā mums daudz palīdzēja tieši bērni – bibliotēkas
lasītāji. Ar Mirdzu es kopā nostrādāju 12,5 gadus. 1969.gadā Mirdzu pārcēla darbā par
abonementa vadītāju pilsētas pieaugušo bibliotēkā. Pēc tam bērnu bibliotēkā par
bibliotekāri sāka strādāt Kora Bogdanova, pēc gada viņas vietā tiek pieņemta Graudiņa
Gunta, bet no 1970. gada līdz 1982.gadam

par bibliotekāri strādā Grīnberga Irēna.

1973.gadā bibliotēkai piešķir jaunu štata vienību – lasītavas vadītāja, par ko sāk strādāt
Anita Lazdiņa. Strādājot Bērnu bibliotēkā, Anita beidz neklātienē Rīgas Kultūras
tehnikuma Bibliotekāru nodaļu. Darbu bibliotēkā izpildīja precīzi ar lielu atbildības sajūtu.
Es darbu bibliotēkā beidzu 1975.gadā, aizejot pensijā. Bibliotēkā nostrādāju 22
gadus. Manā vietā par bibliotēkas vadītāju tika iecelta Ilze Nātre, kura iepriekš ir strādājusi
Grundzāles ciema bibliotēkā.
Ar mierīgu sirdi varēju iet pelnītā atpūtā, jo zināju, Ilzei patīk darbs bibliotēkā un it sevišķi
bērnu bibliotēkā.”
2001.gada pavasarī

Ženija Zariņa
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Kora Bogdanova
Strādāja no1968.gada līdz 1969. gadam
Bibliotekāre Bērnu bibliotēkā

Pirmā no labās - Kora Bogdanova
Šajā laikā Bērnu bibliotēkā tika organizētas daudzas pasaku pēcpusdienas.

Gunta Graudiņa
1969. gadā
Bērnu bibliotēkas bibliotekāre
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Ilze Nātre
Strādāja no 1975. gada 24.februāra līdz 2016.gada martam
Smiltenes Bērnu bibliotēkā vadītāja

Politiski represētās bibliotekāres mūža profesijas darba stāsts.
“Es, Ilze Nātre (dzim. Java) sāku strādāt 1962.gada 1.septembrī Grundzāles ciema
bibliotēkā par bibliotekāri. Grundzālē nostrādāju deviņus ar pus gadus, tad ģimene pārcēlās
dzīvot uz Smilteni.
Pensionējos 2016.gadā, kopējais darba stāžs bibliotēkā 46 gadi.
Viss sākās ar to, ka mana draudzene strādāja Grundzāles bibliotēkā, man vienmēr
patika pie viņas ciemoties. Klusībā domāju, ka es šo darbu gribētu strādāt. Liktens
sakārtoja tā, ka draudzene aizgāja mācīties par dakteri un man saka, tu varētu nākt manā
vietā strādāt. Jā un es pieteicos šajā darbā.
Gāja man ļoti grūti, jo biju izsūtītā kulaka meita. Padomju režīms pret mani izturējās ar
aizdomām, radot šķēršļus manai karjerai. Kad bibliotēku biju pārņēmusi, partijas sekretārs
Rižkovs gribēja panākt, lai man šo darbu nedod, jo viņš vēlējās, lai te strādātu viņa sieva.
Man ļoti palīdzēja skolotāja Dzidra Nātra. Es vēl tad mācījos Smiltenes vidusskolas
12.klasē un viņa bija mana audzinātāja. Es raudādama pazvanīju audzinātājai, kā man te
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iet. Viņa ar savu zvanu uz Valkas rajona partijas komiteju visu nokārtoja. Tā es esmu
bibliotekāre!
Nebija viegli, jo vakarskolā pabeidzu Smiltenes vidusskolu un iestājos neklātienē mācīties
Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikumā bibliotekāru specialitātē. Strādādama,
neklātienē pabeidzu šo mācību iestādi.
Darbā gāja traki, partijas sekretārs sūtīja par mani visādas sūdzības uz rajona partijas
komiteju, ka es rupji izturoties pret lasītājiem. Atbrauc pārbaude, es raudu, saku, lūdzu, te
ir manu lasītāju adreses, ejiet un vaicājiet viņiem, kāda es esmu. Kad viņš nāca uz
bibliotēku, vienmēr mani bāra ar skaļu kliegšanu, es saraujos, raudu. Vienā reizē pagastā ir
pārbaude, viņš ienācis un atkal kliedz, tās kontrolieres uznāk augšā bibliotēkā un saka, kas
te notiek? Viņas teica, ka ziņošot partijas komitejā, kā partijas sekretārs ievada darbā
jaunos speciālistus. Tas bija sakarā ar darbu.
Bet tad sākās manas dzīves koriģēšana, jo es iepazinos ar kolhoza priekšsēdētāja dēlu, mēs
draudzējāmies. Un viņš sūtīja uz komjaunatnes komiteju sūdzības, ka ap Nātres Ansi
organizējas pretvalstiska grupa, jo Ansis bija komjaunatnes sekretārs Grundzālē. Kad mēs
nolēmām apprecēties, atkal sūdzība uz komjaunatnes komiteju, ka man no ārzemēm
atsūtīta kleita un cimdi.
Tā es biju iebaidīta, kad mani kā 5gadīgu bērnu kopā ar ģimeni izsūtīja uz Sibīriju un,
pārnākot mājās te Grundzālē, turpinājās manis vajāšana.
Savu darbu Grundzālē veicu pēc labākās sirdsapziņas. Grundzāles bibliotēka ieguva 3.
vietu Latvijas lauku bibliotēku sarakstā.
Dzīve pagriezās tā, ka 1971. gadā pārcēlāmies dzīvot uz Smilteni un mani Smiltenes
izpildkomitejas priekšsēdētājs uzaicināja strādāt Smiltenes Bērnu bibliotēkā par vadītāju.
Tā es te nostrādāju līdz 2016. martam.
Man ļoti patika darbs ar bērniem. Mēs tikām organizējušas dažnedažādus pasākumus,
tikšanās ar rakstniekiem. Mūsu bibliotēka bija iesācēja kolekciju izstāžu organizētāja. Tas
iesākās ar Ausmas Kantānes lāču izstādi.
Tā es savu darba mūžu nostrādāju bibliotēkā. Patika šis darbs, jo te vienmēr bija jāatsaucas
uz jaunākiem notikumiem, uz svarīgākām rakstnieku jubilejām un nozīmīgākiem
pasākumiem. Interesants darbs, interesanta profesija. Teikšu tā, kā mācās par skolotāju,
dakteri, inženieri, tā ir jāmācās par bibliotekāri un tā ir mana mūža mīļākā profesija, mans
mīļākais DARBS.
2018. gada septembris

Ilze Nātre
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Sandra Cīrule
Strādāja no 1977. gada 20.septembra līdz 1978. gada 24.martam par
bibliotekāri.
Strādāja pilnu slodzi. Kad Smiltenē nodibināja 29. PTV, aizgāja strādāt uz
turieni.

Daiga Kristkalne (Ūdre)
Strādāja no 1978.gada 7.septembra līdz 1979.gada 1.septembrim
Smiltenes Bērnu bibliotēkā par bibliotekāri.

Smiltenes bērnu bibliotēkā strādāju no 07.09 1978. - 01.09.1979. Darbs bērnu
bibliotēkā man patika. Uzsākot darba gaitas, liela nozīme ir tam, kādā kolektīvā nokļūsti.
Tajā laikā biju diezgan kautrīga un baidījos no pirmās darba dienas, bet nebija nekādu
problēmu, jo mani sagaidīja ļoti laipnā bibliotēkas vadītāja Ilze Nātre un vienmēr elegantā
Irēna Grīnberga. Nekad netika liegts padoms, tiku pamācīta ja ko nesapratu un nezināju.
No sava darba atceros to, ka gatavoju bērniem mapes ar dzejoļiem jaunajam
gadam, pavasarim, arī citiem svētkiem. Izrakstīju dzejoļus, griezu un līmēju attēlus un Ilze
man ļāva izpausties. Laikam pateicoties viņām, pēc nostrādātā gada devos mācīties uz
Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu par bibliotekāri.
08.04.2019.

Daiga Ūdre
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Zoja Nikolajeva
Strādā no 1978.gada oktobra Smiltenes pilsētas bibliotēkā uz laiku,
No 1979.gada Bērnu bibliotēkā

“Es, Zoja Nikolajeva, Smiltenes bibliotēkā sāku strādāt no 1978.gada oktobra.
Darbā pieņēma vadītāja Zaiga Krūmiņa, kā atvietotāju uz gadu (dekrēta atvaļinājumā Ilona
Rozīte). Strādāju kopā ar kolēģēm Mirdzu Akmentiņu un Lidiju Gailīti. Kolektīvs bija
jauks, mīļš un atsaucīgs. Mirdza Akmentiņa bija mana pirmā skolotāja bibliotekārā darbā.
Tā 1979. gadā sāku darbu Bērnu bibliotēkā (Gaujas ielā 1, kultūras namā). Vadītāja
Ilze Nātre, kolēģe Irēna Grīnberga. Jauks sadarbības laiks, daudz tika interesanta paveikts,
kopā strādājot. Biju lasītavas vadītāja. Manā ziņā bija daudz laikrakstu un žurnālu,
izsniedzu lasītājiem. Veidojām bibliotekārās stundas, laba sadarbība ar skolām – Smiltenes
vidusskolu, krievu skolu, Smiltenes 8 - gadīgo skolu. Samazinājās štatu vienība – no darba
aizgāja Irēna Grīnberga. Palikām strādāt ar Ilzi Nātri. Kopā nostrādājām 38 gadus. Pa šiem
gadiem bija paveikts daudz. Veidojām daudz literatūras izstādes ar skaistu noformējumu.
Organizējām jaukus pasākumus, Bērnu rītus, konkursus, tikšanās ar dzejniekiem un
rakstniekiem. Ļoti jauku skoliņu kopā ar kultūras nama meitenēm organizējām - saucās
Zinību skoliņa “Brīnumzeme”. Šo skoliņu apmeklēja bērni, kuri nevarēja tikt bērnudārzā.
Strādājām 2 reizes nedēļā rīta stundas, bija mūzikas stunda, teātra, bibliotēkā mācījām
kultūru un mīlēt grāmatu. Strādāja Māra Leja, Zina Bērza, Vita Rutka pasniedza angļu
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valodas iemaņas. Skoliņa no 1995.gada līdz 2003.gadam. Bērnu palika mazāk skoliņā,
nebija tik liels apmeklējums, tad šo zinību skoliņu pārņēmām mēs ar Ilzi Nātri un
nosaucām “Tince”, tāpat sākām strādāt no 2003.gada. Divas reizes nedēļā pie mums uz
bibliotēku nāca 3 - 5 gadu veci bērniņi. Ļoti jauki strādājām ar bērniem un viņu vecākiem.
Svinējām svētkus kopā. Iemācījām bērniem burtus, zīmēt, lasīt un klausīties pasakas,
kultūru, svinēt svētkus, spēlējām latviešu spēles, pasaku rotaļas, iemācījām latviešu
tradīcijas. Ieguvām jaunus lasītājus, kuri šodien atgriežas uz bibliotēku ar jaukām atmiņām.
Skaisti pasākumi atmiņā ar A. Gobu – mūsu novadnieku, M. Svīķi, K. Apškrūmu u.c. Pati
pirmā kolekcijas izstāde mūsu bibliotēkā bija Ausmas Kantānes lāču kolekcija, kurā bija
zāģu skaidām pildīts lācītis. Liels apmeklējums. Tā lūk sākās mūsu tradīcija bibliotēkā
veidot smilteniešu kolekciju izstādes.
Atmiņā: Marikas Svīķes – eņģeļu, viņas vīra Viļņa Svīķa – ziloņu, Lolitas Zostiņas –
pērtiķu, Veltas Dūzeles – sveču, Ingūnas Sīmanes – ežu un daudzu citu smilteniešu
kolekcijas – pildspalvu, svečturu u.c.
Laba sadarbība ar skolām – vadījām bibliotekārās stundas, gājām uz skolām ar
pasākumiem, ar jauno grāmatu apskatiem. Veidojām bibliotēkā pasākumus, pašas
bibliotekāres veidojām tēlus, ģērbāmies latviešu tautas tērpos, lāču maskās un spēlējām ar
bērniem teātri. Mīļas atmiņas un ar lielu atbildības sajūtu darījām katru darbu arī ar
bērnudārza audzinātājām un viņu grupiņu bērniem – Ingūnu Slapjumu, Guntu Mežuli –
paldies par viņu sirsnību. Vēl šos gadus turpinām sadarbību. Skaisti svinējām Jāņu dienu,
svinējām pelnu dienas, dāvinājām maisiņus ar pelniem. Esmu gandarīta par savu darbu, par
saviem kolēģiem, kuri nekad neatteica padomus darbā.
Laba sadarbība ar Mākslas skolu. Mīļš labdarības pasākums Ziemassvētkos - Mākslas
skolas audzēkņi bibliotēkai dāvināja spilventiņus (30) ar dažādu veidu grāmatu un
multfilmu varoņiem. Šos spilventiņus izmantojam pasākumos.
Tāpat sirsnīga sadarbība ar Mūzikas skolu – skolotājiem un viņu audzēkņiem. Bērnu
žūrijas noslēguma pasākumos vienmēr muzicēja Mūzikas skolas audzēkņi – flautistes,
akardeonisti, vijolnieces. Mīļas atmiņas par jauko sadarbību.
2012.gadā noorganizējām pasākumu bijušajām un tagadējām darbiniecēm. Vēsturisks
brīdis. Ļoti mīļš un sirsnīgs ar atmiņām izvērsās šis pasākums.
Daudz skaistu brīžu bibliotēkā atstāja Smaida Maskina, vadot un mācot bērniem veidot no
dabā sastopamiem čiekuriem, sūnām, kociņiem u. c. dekorus.”
2018. gadā

Zoja Nikolajeva
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Inese Bogdanova (Fandjušina)
Strādāja no 1988.gada 1.septembra līdz 1995.gada 20.augustam
Strādāja Bērnu bibliotēkā uz pusslodzi.

“Mani darba pienākumi bija izsniegt un pieņemt lasītāju grāmatas, novietot tās
atpakaļ krājumā. Laboju saplēstās grāmatas. Reģistrēju jaunus lasītājus un iepazīstināju
viņus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem.”
2019. gada 5.martā

Inese Fandjušina
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Aida Būka
Strādāja 90 - to gadu sākumā.
Smiltenes bērnu bibliotēkā

Smiltenes bērnu bibliotēkā strādāju neilgu laiku – apmēram gadu. Man bija arī otrs
darbs – strādāju maiņu darbā Smiltenes MRS finiercehā, tāpēc bibliotēkā strādāju uz
pusslodzi. Vienu nedēļu strādāju no rīta un tad gāju uz finiercehu vakara maiņā, otru
nedēļu bibliotēkā strādāju pēcpusdienā. Kad likvidēja finiercehu, pārgāju strādāt uz
Smiltenes rūpkombinātu limonādes cehā, kad tur bija mazāk darba, tad tinu konfektes
Gotiņas. Tas bija ļoti grūts darbs – vajadzēja strādāt ļoti veikli. Atceros man uz pirkstu
galiem bija uzlīmēti leikoplasti, bet zem tiem ādas nebija - no nepārtrauktās tīšanas āda
bija nogājusi. Darbs tur bija vienā maiņa – visu dienu, tāpēc to apvienot ar darbu bibliotēkā
vairs nevarēju un man no bibliotēkas bija jāaiziet. Ja bibliotēkā būtu bijusi pilna slodze, tad
būtu palikusi strādāt.
Darbu bibliotēkā atceros kā jaukāko laiku, jo darbs man ļoti patika. Manas kolēģes
bija Ilze un Zoja. Ilze arī bija tā, kas uzaicināja mani pastrādāt bibliotēkā, jo tajā laikā
vajadzēja darbinieku uz pusslodzi, kas palīdzētu darbiņā. Sapratāmies ļoti labi. Bibliotēka
tad atradās kultūras namā un telpām vēl bija lielie gaišie logi – Sporta halle vēl blakus
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nebija uzcelta. Darīju visus darbus, kas jādara bibliotēkā – apkalpoju bērnus, kārtoju un
laboju grāmatas. Bērni čakli lasīja obligāto literatūru, puišiem patika pētīt enciklopēdijas.
Vienmēr bija dažādi pasākumi, pasākumiem gatavojāmies rūpīgi - viss bija saposts,
izrotāts, bērni uzaicināti.
Atceros arī nepatīkamu atgadījumu – vienai meitenei ļoti patika suņi un viņa
paņēma no bibliotēkas vienīgo grāmatu par suņiem, kurā bija bildes un apraksti par suņu
šķirnēm. Kad viņa to grāmatu atnesa atpakaļ, atklājās, ka no vidus ar žiletēm bija izgrieztas
visas suņu bildes. Tas bija tik nepatīkami un sāpīgi. Ilze sauca meitenes mammu un tad
tika runāts par šo gadījumu.
Esmu no Grundzāles. Jau no bērnības apmeklēju bibliotēku un man ļoti patika lasīt
grāmatas. Atceros, ka pat spēlējos par bibliotekāriem – man bija sataisītas kartiņas un
saliktas kastītē kā formulāri, es izdevu un saņēmu grāmatas – kā jau īstā bibliotēkā.
Mācījos Grundzāles skolā kopā ar Kļavu Līgu. Mēs vienu reizi sākām krāsot
grāmatā un Līgas tētis, kas bija skolas direktors, uz mums teica, lai mēs ejot strādāt uz
tipogrāfiju, tur tad arī pašas varēšot veidot un noformēt grāmatas. No viņa teiktā kaut kas
aizķērās atmiņā, un pēc vidusskolas es aizgāju mācīties uz Poligrāfijas un mākslas
vidusskolu, kur iemācījos salikt grāmatas, izveidot ielūgumus, plakātus. Pēc skolas
beigšanas – no 1976. līdz 1978.gadam strādāju Bauskā par poligrāfiķi. Darbs tur bija
kaitīgs. 1979. gada vasarā pārcēlāmies uz Smilteni. “
2019. gada marts

Aida Būka

Zoja Nikolajeva par Aidu savās atmiņās saka: “Aida bija jauka un čakla darbiniece.
Daudz strādāja pie grāmatu labošanas, tas viņai labi padevās, darbā viņa bija ļoti akurāta.”
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Sanita Lārmane
Strādā Bērnu apkalpošanas nodaļā no 2017.gada 4.janvāra

“Mans atmiņu stāsts nebūs garš, jo Smiltenes novada bibliotēkā strādāju vien no
2017.gada 4.janvāra. Tie ir nepilni divi gadi. Toties varu nekautrējoties atzīt, ka šie
nepilnie divi gadi ir bijuši interesantākie, aizraujošākie un personiskajai izaugsmei
labvēlīgākie manā nelielajā darba mūžā.
Mana nokļūšana Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas kolektīvā
šķiet gluži neticama, kas apliecina, ka domas, ko sūtām Visumā, “sasniedz dzirdīgas
ausis”. Kad pirmo reizi apmeklēju Bērnu bibliotēku, man ļoti patika šeit valdošā atmosfēra,
ienākot pārņēma patīkama sajūta. Tā bija tik patīkama un aicinoša sajūta, ka pie sevis
nodomāju: “Es vēlētos šeit strādāt! Patiešām!” Lai gan tobrīd mans mērķis bija tikai
paņemt bērnam lasāmu grāmatu un darba meklējumos nemaz nebiju. Tomēr doma
acīmredzot bija spēcīga, jo tā sagadījās, ka pēc dažiem mēnešiem vēlējos mainīt
darbavietu, un parādījās arī vakance bibliotēkā. Lai gan man nebija bibliotekāra pieredze,
nolēmu riskēt un pieteikties. Un te nu es esmu!
Darba kolektīvs bija ļoti atvērts un draudzīgs, tādēļ ļoti ātri iejutos jaunajā vidē,
apguvu pamatprasmes darbam ar BIS Alise. Paldies vadītājai Intai un kolēģei Zojai, kuras
palīdzēja apgūt prasmes, lai strādātu bibliotēkā.
Kad biju nostrādājusi vien pāris mēnešus, nolēmu savas bibliotekārās zināšanas
papildināt un nostiprināt ar diplomu. Ar izcilību nokārtoju LNB profesionālās
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kvalifikācijas eksāmenu un ieguvu kvalifikāciju “bibliotekārs”. Tas deva papildu
motivāciju un sparu darboties un strādāt ar pilnu atdevi.
Darbs Bērnu bibliotēkā ir ļoti dinamisks un interesants. Bērni nekad neļauj sēdēt uz
vietas. Ir nepieciešami aizraujoši pasākumi, uzmanību saistošs vizuālais noformējums,
jaunas, pieprasītas grāmatas. Nākot uz darbu, nekad nevar zināt, vai šodien būs jābūt kā
bērnu psihologam, kā draugam vai kā klaunam… Tik atšķirīgas ir prasmes, kas
bibliotekāram jāprot darbā ar bērniem.
Strādājot šajā amatā ļoti svarīgs ir komandas atbalsts un sadarbība. Bērnu
apkalpošanas nodaļai ir izveidojusies lieliska sadarbība ar PII “Pīlādzītis”, katru gadu
veidojam vairākus pasākumus bērnudārza audzēkņiem. Laba sadarbība ir ar Smiltenes
vidusskolu, īpaši ar latviešu valodas un literatūras skolotājām, kuras atbalsta mūsu idejas
un aktīvi iesaistās bibliotēkas organizētajos pasākumos. Lieliska sadarbība ar Smiltenes
ESIP koordinatori Aldu, ar kuru kopīgie pasākumi sasniedz plašu rezonansi un bērniem
patīk.
Ir patiess prieks redzēt, ka bērni atgriežas bibliotēkā, jo viņiem patīk šī vide un
iespējas, ko piedāvājam.”
2018.gada 19.septembrī

Sanita Lārmane
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