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Jaunpils bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1890.gadā, kad tika dibināta Jaunpils Sadraudzīgā 

biedrība, kuras mērķis bija rosināt latvisko izglītību un kultūras dzīvi. Darbu uzsāka Jaunpils 

Sadraudzīgās biedrības bibliotēka, kas atradās magazīnas klētī. Biedrība uzturēja bezmaksas bibliotēku 

ar vairāk, kā 2000 sējumiem. Biedrības bibliotēkas vadītāja darbs nebija algots, to veica sabiedriskā 

kārtā. Tādēļ bibliotēka vairāk darbojās kā lasāmgalds.  

1910.gadā sākās ietekmīgs pārkrievošanās laiks. Par to liecina arī Jaunpils muzeja krājumā 

esošā Jaunpils bibliotēkas biedrības grāmata, kurā atrodami ne vien Jaunpils bibliotēkas biedrības 

valdes izstrādāti noteikumi lasītājiem, bet arī Jaunpils bibliotēkas biedrības īpašumu apstiprinoši 

zīmogi grāmatā, kas ir krievu valodā.  

 

Jaunpils bibliotēkas biedrības valdes izstrādātie noteikumi,  

kas tika ielīmēti visās bibliotēkas grāmatās. JM_1051 

 

1923.gada 18.janvārī Jaunpils Sadraudzīgā biedrība sūta lūguma rakstu Kultūras fonda domei 

un Valsts bibliotēkai, lai izsniedz grāmatu klasifikācijas paraugu, jaunāku literatūru un mācību 

grāmatas. Kultūras fonda dome apmierina lūgumu un iesaka Sadraudzīgai biedrībai algot bibliotekāru. 

Tā paša gada 16.maijā Sadraudzīgās biedrības valde pilnvaro Žani Neili parakstīt Kultūras fonda 

noteikumus. Jauno grāmatu saņemšanai 1923.gada 24.decembrī pilnvaro pagasta dzirnavnieku Emīlu 

Šmeili.  
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Grāmatu lasāmības tabele 1930.gads. Bibliotēkas materiāli 

 

1931.gada 25.oktobrī tiek iesvētīts Sadraudzīgās biedrības nams. Tā iesvētīšanā piedalās 

Latvijas Valsts ministru prezidents Kārlis Ulmanis, kura novēlējumam: “nest gara gaismu plašai 

apkārtnei”, biedrība seko ar lielu centību un pašaizliedzību. Biedrības namā tiek 

ierādītas telpas arī bibliotēkai. Bibliotēkā strādā viens darbinieks uz nepilnu 

slodzi, kas apgrūtina bibliotēkas darbību, pamanāmāki kļūst lielākie trūkumi 

– bibliotēkai jābūt biežāk atvērtai, trūkst pieprasīto grāmatu. No 1931.-

1939.gadam Sadraudzīgās biedrības līderis bija Lauva (vārds nav 

zināms), kurš vadīja arī biedrības bibliotēku. Tad tiek pieņemts lēmums, 

ka bibliotēkas pārzinim nedrīkst būt blakusnodarbes, bibliotēkas darbam jābūt 

galvenajam.  

 

Jaunpils Sadraudzīgās biedrības nams. JM_617 
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Pirmā padomju okupācija 1940.-1941.gadā ieviesa pārmaiņas arī bibliotēku jomā. Daļa 

likvidētās Sadraudzīgās biedrības bibliotēkas krājuma kļuva par pamatu masu bibliotēkai. Par 

bibliotēku galveno uzdevumu kļuva iedzīvotāju politiskā izglītošana, marksisma – ļeņinisma 

ideoloģijas propaganda.  

Trūkst ziņu par bibliotēkas darbību 2.Pasaules kara laikā. 

Nacistiskās okupācijas gados bibliotēkas darbu ierobežoja 

nepietiekamais finansējums, režīmam nepieņemamo iespieddarbu 

un skaņuplašu izņemšana no bibliotēku krājuma. 1944.gada rudenī 

dzirnavu tvaika katlā sadedzināja Jaunpils bibliotēkas grāmatas.  

Pēckara gados notika bibliotēkas atjaunošana. Nopostīta bija Sadraudzīgās biedrības ēka, kā 

dēļ bibliotēku iekārtoja „Medulājos”.  

1946.gada sākumā bibliotēku pārvieto uz “Sudrabiņiem”. Par Jaunpils pagasta kluba un 

bibliotēkas vadītāju līdz 1947.gadam strādā Jānis Lapiņš. Kādu laiku bibliotēku vada Viesturs 

Ķergalvis. Bibliotēkas tiek reorganizētas pēc padomju bibliotēku darba pamatprincipiem. Bibliotēkas 

krājums tiek papildināts iepirkuma, dāvinājuma ceļā, kā arī pārņemot bez īpašniekiem palikušās 

grāmatas.  

 

“Sudrabiņi”. JM_ZA 

 

Jaunpils pagasta teritorijā sakarā ar kolektivizāciju nodibinās kolhozi „Dzirkstele”, „Liesma”, 

„Sarkanais karogs”, kuros arī darbojas bibliotēkas. 1949.gadā Jaunpilī ir piecas pārvietojamās 

bibliotēkās, ar kurām reizi mēnesī bibliotēka brauc pie lasītājiem, darbojas arī divas “ceļojošās 



Jaunpils bibliotēkas vēsture 

- 5 - 

 

bibliotēkas” Jaunpils MTS un Jaunpils slimnīcā. 1968.gadā, kad bibliotēkā strādā Ausma Rāviņa, tiek 

izveidota pārvietojamā bibliotēka Veclauku pansionātā. 

Šajā laikā bibliotēkas ir arī Struteles un Jurģu pagastos. Kad 1977.gadā tās tiek likvidētas, to 

krājumus nodod Jaunpils bibliotēkai. 

No 1972.gada bibliotēkas vadību uzņemas Inta Krastiņa-Eglāja. Viņas 

darbības laikā (1976.gadā) aizsākas bibliotēku centralizācija. Bibliotēka kļūst 

par Tukuma rajona Centrālās bibliotēkas 14.filiāli. Laika posmā no 1975.- 

1978.gadam Jaunpils bibliotēkas grāmatu fonds sasniedz 18295 vienības.  

Dažādu iemeslu dēļ darbinieki Jaunpils bibliotēkā ir mainījušies un 

nav saglabājusies informācija. Tajā laikā bibliotēkas darbu noteica PSRS 

ideoloģija, vajadzēja uzņemties dažādas saistības par godu valsts vai kāda valstsvīra 

jubilejām. 

1978.gada septembrī sāk darboties bibliotēka Jaunpils 

vidusskolā. 

1979.gadā pabeigta bibliotēku centralizācija, izveidots 

bibliotēku tīkls. Grāmatas tiek komplektētas, apstrādātas un nosūtītas 

no Tukuma Centrālās bibliotēkas Komplektēšanas nodaļas.   

1988.gadā bibliotēkā sāk strādāt tagadējā bibliotēkas vadītāja 

Inga Papendika. Gads raksturīgs ar pārmaiņām Latvijā, jo notikusi tautas pašapziņas un pašcieņas 

atmoda, ko veicināja Radošo Savienību kongress, Baltikas - 88 pasākumi, Latvijas Tautas Frontes 

dibināšanas kongress. Tiek pieprasīti laikraksti un žurnāli, kuros visprecīzāk un pilnīgāk tiek 

atspoguļotas pārmaiņas sabiedrībā. 

1990.gadā bibliotēka nonāk Jaunpils pašvaldības īpašumā. Mājai „Sudrabiņi”, kur pēckara 

gados atrodas bibliotēka, mantinieki atgūst īpašuma tiesības un Jaunpils pašvaldībai jāsāk meklēt citas 

telpas, kur izvietot bibliotēku.  

1995.gadā sāk darboties izbraukuma bibliotēka. Izbraukuma bibliotēkas laikā grāmatas liek 

kastēs un ved uz pagasta attālākajām vietām - Struteli, Sauli un Jurģiem. Šajā pašā gadā, Ziemassvētkos 

sāk darboties „Rūķu skola” pirmsskolas vecuma bērniem. 
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1997.gada maijā bibliotēkai tiek atrastas piemērotas telpas Jaunpils pils bijušajā Jaunpils 

lopkopības izmēģinājuma stacijas zootehniķu kabinetā. Telpās tiek veikts kosmētiskais remonts un 

iekārtota atsevišķa daiļliteratūras telpa un telpa nozaru un bērnu literatūrai. 

 

Jaunpils pils. JM_ZA 

 

1999.gadā Jaunpils pagasta padome apvieno pašvaldības iestādes un izveido kultūras un 

tūrisma centru „Jaunpils Pils”, kas pastāv līdz 2003.gada 30.aprīlim, kur tiek iekļauta arī bibliotēka. 

2000.gadā bibliotēkas telpās ar Sorosa fonda-Latvija atbalstu, tiek izveidots Sabiedriskais 

Interneta pieejas punkts (SIPP). No šī paša gada maija bibliotēkā top pagasta padomes izdevums 

„Jaunpils Vēstis”. Atbildīgā par izdevumu – bibliotēkas vadītāja Inga Papendika. 

2002.gada jūlijā, pils reorganizācijas rezultātā, bibliotēka tiek iekļauta pašvaldības aģentūras 

sastāvā - bibliotēkas nosaukums ir P/a „Jaunpils” bibliotēka. Bibliotēka tiek pārvietota uz pils 3. stāvu. 

Jaunajās telpās tiek iekārtota bērnu literatūras telpa, lasītava, datortelpa, kā arī plaša krājuma telpa. Ir 

vietas pasākumiem. Bibliotēka piedalās LNB un KKF konkursā par jaunu grāmatu iegādi un lasīšanas 

veicināšanu bērniem “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.  

Bibliotēka sāk aktīvi piedalīties arī Jaunpils pils organizētajos pasākumos (“Muzeju nakts”, 

“Viduslaiku svētki”, “Jaungada karnevāls”, “Leģendu nakts”) ar dažādām radošām aktivitātēm. 

2014.gadā bibliotēka atsāk organizēt Izbraukuma bibliotēku, kura reizi mēnesī “dodas” pie 

lasītājiem uz pagasta attālāko ciematu centriem. 

No 2015.gada bibliotēka uzsāk elektronisko lietotāju apkalpošanu, izmantojot Bibliotēku 

informācijas sistēmu Alise. Tiek uzsākta dalība arī Nacionālajā Skaļās lasīšanas sacensībā, organizējot 
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vietējo konkursu 5. un 6.klases skolēniem, pēc tam sagatavojot 

uzvarētājus uz reģionālo finālu Tukumā. Šajā pašā gadā bibliotēka sāk 

piedāvāt gan bērniem, gan pieaugušajiem gleznošanas maksas 

nodarbības, kuras vada māksliniece Aija Prince-Galzone.   

No 2016.gada bibliotēka īsteno lasīšanas veicināšanas 

programmu 4-gadīgajiem bērniem “Grāmatu starts”, lai “parādītu drošu 

ceļu” uz bibliotēku un iepazītos ar bibliotēkas piedāvātajām iespējām 

pašiem mazākajiem un viņu vecākiem.  

  
 

Gleznošanas nodarbība. Foto K.Reihmane 

 Savukārt, no 2017.gada bibliotēka veido savu lasītveicināšanas 

programmu skolēniem vasaras brīvlaikā “Brīvdienu klubiņš”. 6 līdz 

11-gadīgi skolēni caur pārgājieniem un ekskursijām, radošām 

nodarbībām, tematiskām, informatīvām un mākslas nodarbībām gūst 

ieskatu aizraujošajā grāmatu pasaulē, grāmatu rakstīšanā, ilustrēšanā un vērtēšanā, 

kļūst par aktieriem, ierakstot nelielus videoklipiņus sava vecumposma Bērnu žūrijas grāmatu 

kolekcijai un aizrautīgi pavada savu brīvo laiku bibliotēkā.   

 No šī paša gada tiek izveidots lasītāju klubiņš “Lasītprieks”, kas tiekas reizi mēnesī, lai 

pārrunātu par jaunākajām grāmatām.  

  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 No pasākuma “Eņģeļu pasts”. Foto Jaunpils bibliotēka 

 

Bibliotēkas vēsture tiks papildināta  


