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1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 

Alojas pilsētas bibliotēkas (turpmāk tekstā – bibliotēka) galvenais uzdevums ir attīstīt 

bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošinot 

operatīvus, kvalitatīvus, vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, 

sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. 

Bibliotēka ir visdemokrātiskākais veids vispārējai piekļuvei zināšanām, mūžizglītībai, 

informācijai, vēsturiskajam mantojumam, pētniecībai, informācijas tehnoloģijām, inovācijām, 

kultūrai un atpūtai. 

Bibliotēkas darbība un attīstības prognoze ir formulēta bibliotēkas izstrādātajā un ar Alojas 

novada domes 2014.gada 26.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.923 #) apstiprinātajā dokumentā 

„Alojas pilsētas bibliotēkas attīstības plāns 2014.- 2019.gadam”. Bibliotēku darbības un attīstības 

kopīgā stratēģija iekļauta novada attīstības plānošanas dokumentā „Alojas novada attīstības 

programma 2013.- 2019.gadam”, kurā kā vidēja termiņa mērķis ir izvirzīts - kvalitatīvi un 

daudzveidīgi kultūras pakalpojumi un kā konkrētais uzdevums - pilnveidot un attīstīt kultūras 

iestāžu infrastruktūru – bibliotēku rekonstrukciju un aprīkošanu. 

Bibliotēkai ir izstrādāti un apstiprināti bibliotēkas darbību reglamentējošie 

pamatdokumenti. Bibliotēkas darbības galvenais pamats ir Alojas novada domes apstiprināts 

iestādes nolikums (2009. gada 25. novembra sēdes lēmums Nr.256 (protokols Nr.10,7#)). 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi ar 2 pielikumiem - datoru, interneta un vispārpieejamo 

elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība un maksas pakalpojumi ir 

apstiprināti ar Alojas novada domes 2012. gada 23. maija sēdes lēmumu Nr.219 (protokols 

Nr.9,27#). 2014.gada 25.septembrī ar Alojas novada domes lēmumu Nr.477 (protokols Nr.15 38#) 

bibliotēkas lietošanas noteikumu 2. pielikums – Alojas pilsētas bibliotēkas maksas pakalpojumu 

izcenojumi tika apstiprināti, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu. 

Bibliotēkas attīstībai ir izstrādāti, saskaņoti un apstiprināti: 

1) Krājuma komplektēšanas un organizēšanas politika Alojas pilsētas bibliotēkā 2014. 

gadam.  

2) Alojas pilsētas bibliotēkas attīstības plāns 2014.-2019. gadam.  

Bibliotēkas darbs tiek plānots gada un ceturkšņa plānos. Katru mēnesi tiek sastādīts 

pasākumu plāns, kas tiek iesniegts Alojas novada domes izglītības, kultūras un sporta nodaļā.

 Bibliotēka ir plaši pieejama ikvienam novada iedzīvotājam (novadā uz 01.01.2015. – 5611 

iedzīvotāji (-103)), bet pamatā bibliotēka apkalpo Alojas pilsētas un Alojas pagasta iedzīvotājus, 

kuru skaits uz 01.01.2015. – 2237 (-27), t.sk., bērni līdz 18 gadu vecumam – 353 (+6).  
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Spilgtākie notikumi 2014.gadā: 

1) “Alojas pilsētas bibliotēkas vasaras lasītavas izveidošana” – EFLA pasākums “Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” LEADER programmā. Bibliotēka piedāvā jaunu inovatīvu pakalpojumu – rotaļu 

laukumu, kas piemērots bērnu veselīgai, aktīvai atpūtai un lapeni, kas paredzēta ikvienam 

bibliotēkas apmeklētājam atpūtai, periodikas lasīšanai, vai bezmaksas interneta izmantošanai.  

2) Pēc Alojas novada domes funkciju audita slēdziena panākta bibliotēkas darbinieku štatu 

nesamazināšana. 

3) Rosinot bērnos un jauniešos lasītprieku bibliotēka, ar Valsts kultūrkapitāla fonda un 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalstu, aicināja uz tikšanos autorus - Māru Zālīti, Indru 

Sproģi, Valdi Rūmnieku, Uldi Ausekli un Juri Zvirgzdiņu. Kā tikšanās reizē uzsvēra dzejniece 

Māra Zālīte – jauniešiem ir būtiski dzirdēt literārus darbus, sevišķi autora intonācijā. Būtiski 

sastapt arī autorus, jo bieži vien cilvēki pazīst darbus, bet nezina to radītājus.  

4) 2014.gads pagāja Alojas 565.jubilejas gada ietvaros. Bibliotēka ciešā sadarbībā ar PII 

“Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņiem un skolotājām visa gada garumā organizēja 

tematiskus pasākumus ar mērķi, lai bērni caur stāstiem iepazītu savu dzimto novadu, dabas 

objektus, vēsturiskus notikumus, īpašās Spēka vietas. Šo aktivitāšu rezultātā novembra mēnesī 

piedaloties Limbažu Galvenās bibliotēkas organizētajā Limbažu un Alojas novadu publisko 

bibliotēku konkursā “Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas”, Alojas pilsētas bibliotēka saņēma 

Atzinības rakstu nominācijā “Ko varu vēl tev, tēvzeme, par sirdi vairāk dot”  /Andrejs Eglītis/ 

5) Pozitīva sadarbība ar pašvaldību: 

- bibliotēkas speciālistiem no 01.10.2014 palielināta darba alga; 

- bibliotēkas darbiniekiem atjaunota datortehnika; 

- bibliotēkas budžetā piešķirts papildus finansējums krājuma papildināšanai. 

2014.gada 10.oktobrī akreditācijas komisija izvērtēja bibliotēkas darbību atkārtotai 

akreditācijai. 

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

Bibliotēka krājuma komplektēšanā vadās pēc izstrādātās Krājuma komplektēšanas un 

organizēšanas politikas. Komplektēšanas prioritātes 2014.gadā: 

o jaunākās latviešu oriģinālliteratūras iegāde, iepriekšējo gadu oriģinālliteratūras 

piekomplektēšana; 

o lietotāju pieprasītākās literatūras piekomplektēšana; 

o kvalitatīvas tulkotās daiļliteratūras iegāde; 

o jaunākās nozaru literatūras komplektēšanas pamatojoties uz komplektēšanas politikā 

noteiktajiem informācijas līmeņiem. 
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2014.gadā krājuma komplektēšanā pamatā izmantoja starpniecības uzņēmumu „Virja AK”, 

iegādātas 218 eks. jaunās grāmatas par 1839 EUR. Sadarbība ar piegādātāju ir vērtējama kā ļoti 

veiksmīga, jo piedāvātajām grāmatām ir salīdzinoši zemākas cenas, pieejama bezmaksas piegāde, 

kā arī atsaucība jauno grāmatu galdu nodrošināšanā un autoru atvešanā uz literāro pasākumu 

bibliotēkā. 

Kā dāvinājumi (Bibliotēku attīstības institūta, juridisko un privātpersonu) nokomplektēti 104 

eks. par 529 EUR. Vērtīgas grāmatas dāvinājušas gan juridiskās personas: Nodibinājums “Fonds 

Sibīrijas bērni”, Latvijas Banka, SIA “Celtnes apgāds”, Latvijas Zinātņu akadēmija, SIA Dienas 

Grāmata, LU Latviešu valodas institūts, gan privātpersonas: Vija Āboltiņa, Daina Gavare, Inga 

Mauriņa-Kaļva, Inguna Krūmiņa, Ivanda Kārkliņa, Ieva Ulme, Inese Lāčauniece, Monta Čukure, 

Elita Šķirmante, Sofija Celma, Nellija Hansone, Sarmīte Rozīte, Sarmīte Plotniece, Ināra 

Kuksenkova, Oļegs Cigankovs, Valdis Garnelis, Gints Ottersons. 

Papildināts oriģinālliteratūras un nozaru literatūras krājums caur Latvijas Bibliotekāru 

biedrības  un Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra 

bibliotēkās”, ko finansēja VKKF. Bibliotēkas krājums papildināts ar 17 eks. par summu 109 EUR. 

Programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, 2014” norisei bibliotēka saņēma grāmatu 

kopu dāvinājumus no Latvijas Nacionālās bibliotēkas – 4 eks. par summu 38 EUR, no Latvijas 

Bibliotekāru biedrības – 8 eks. par summu 51 EUR. 

No Lauku bibliotēku atbalsta biedrības bibliotēka dāvinājumā saņēma 20 eks. par summu 148 

EUR. 

Periodikas abonēšanai tika izmantoti Latvijas Pasta pakalpojumi. 2014. gadā abonēti 5 

nosaukumi avīzes un 34 nosaukumi žurnālu, t.sk., bērniem – 4 nosaukumi žurnālu. Laikrakstu 

„Brīvā Latvija” un „Latvija Amerikā” gada avīžu komplektus dāvinājumā saņēmām no 

novadniecēm Dzidras Purmales Anglijā un Ainas Janitenas Kanādā. Paldies privātpersonām par 

seriālizdevumu eksemplāru dāvinājumiem, kas ļauj ietaupīt periodikas abonēšanai piešķirtos 

līdzekļus. 

Daļu no seriālizdevumiem - mākslas, mūzikas, literāros un arī citu nozaru bibliotēka saņem no 

LNB Bibliotēku Attīstības institūta, tie ir, Latvju Teksti, Kino raksti, Rīgas laiks, Mūzikas saule 

u.c.), no Alojas novada domes bibliotēka saņem žurnālu Logs. 
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Citi bibliotēkas krājuma papildināšanas avoti 2014.gadā 

VKKF programma 17 eks. 109 EUR 

Lauku Bibliotēku Atbalsta biedrība  20 eks. 148 EUR 

Juridisko un fizisko personu dāvinājumi 104 eks. 529 EUR 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, 2014” 12 eks. 89 EUR 

Kopā: 153 eks. 875 EUR 

 

Jaunās grāmatas 2014.gadā tika komplektētas 1 reizi divos mēnešos un arī Jauno grāmatu 

dienas papildinājumā ar jauno grāmatu apskatu tika piedāvātas reizi divos mēnešos mēneša pēdējā 

ceturtdienā. 

2014. gadā krājuma komplektēšanai no pašvaldības budžeta piešķirti – 2693 EUR. 

Uz 1 reģistrēto bibliotēkas lietotāju finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai – 3,89 EUR. 

Uz 1 Alojas pilsētas un Alojas pagasta iedzīvotāju finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai – 

1,20 EUR. 

Uz 01.01.2015. bibliotēkas krājumā ir 14301 informācijas vienību, kas iedalās: 

- 10709 iespieddarbi pieaugušajiem; 

- 3231 iespieddarbi bērniem;  

- 326 seriālizdevumi; 

- 35 elektroniskie dokumenti; 

 

2014. gadā tika nokomplektēti: 

-  iespieddarbi bērniem – 102 eks.; 

- daiļliteratūra – 185 eks.; 

      -  nozaru literatūra – 84 eks. 



© Alojas pilsētas bibliotēka, 2014 7 

 

Saņemto izdevumu sadalījums
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2014.gadā krājums papildināts pa nozarēm: 

o daiļliteratūra (latviešu oriģinālliteratūra – 62 eks., tulkotā daiļliteratūra – 123 eks.(50%)); 

o bērnu literatūra – (oriģinālliteratūra – 36 eks., tulkotā - 66 eks. (27%)); 

o vēsture, ģeogrāfija – 19 eks. (5%); 

o māksla, izklaide, sports – 18 eks. (5%); 

o lietišķās zinātnes, medicīna – 12 eks. (3%); 

o sabiedriskās zinātnes – 10 eks. (3%); 

o valodniecība, literatūrzinātne – 8 eks. (2%) 

o filozofija, psiholoģija – 7 eks. (2%); 

o vispārīgā nodaļa – 5 eks.(1%) 

o matemātika, dabaszinātnes – 3 eks. (1%); 

o reliģija – 2 eks. (1%) 

Krājuma norakstīšana tiek veikta reizi gadā. Lietotāju nepieprasītā grāmata no krājuma tiek 

izņemta, ja tā nav izsniegta 10 gadu laikā.  

 

2014. gadā no krājuma izslēgti iespieddarbi: 

nolietotie – 570 eks. 

saturā novecojušie (seriālizdevumi)– 28 eks. 

 

 



© Alojas pilsētas bibliotēka, 2014 8 

 

Krājuma attīstības dinamika pēdējo 3 gadu laikā, tās vērtējums 

Krājuma 

apjoms 
 

 
izslēgts 

2012. 

 
ienācis 

 

 
kopā 

 

 
izslēgts 

2013. 
 

ienācis 

 

 
kopā 

 

 

izslēgts 

2014. 

 

ienācis 

 

 

kopā 

grāmatas 3792 351 13124 671 308 14113 542 369 13940 

t.sk., bērnu 

grāmatas 

515 72 3326 156 71 3164 35 102 3231 

seriālizdevumi 436 293 1428 1165 48 309 28 45 326 

elektroniskie 

dokumenti 

7 7 29 - 4 33 - 2 35 

pārējie 

dokumenti 

18 - - - - - - - - 

kopā 4253 651 14581 1836 360 14455 570 416 14301 

Lai krājums būtu aktuāls ar mūsdienīgu informāciju, ir jāveic krājuma attīrīšana no aktualitāti 

zaudējušas literatūras, nolietotiem iespieddarbiem, liekajām dubletēm. Izdevumi, kas vecāki par 5 

gadiem, bibliotēkas krājumā ir 68,81%. 

Gadā iepirkto grāmatu eksemplāru skaits ir nedaudz palielinājies (+97eks.).  

Ņemot vērā IFLAS/UNESCO rekomendācijas par krājuma atjaunošanas procentuālo struktūru, 

ka katru gadu jāiegādājas 5% izdevumu no kopējā bibliotēkas krājuma, tad procentuāli 

 

Jaunieguvumi  

2012.gads 2013.gads 2014. gads 

2,72% 2,21% 2,65% 

Seriālizdevumu eksemplāru skaits ir pielīdzināts BIS ALISE summārās uzskaites datiem un 

sadalījumam pa uzskaites kritērijiem. 

3. Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

Bibliotēkas darba laiks darba dienās no plkst. 10-18, sestdienās no plkst.10-15. Vasaras 

periodā (no 01.06.-01.09.) bibliotēka sestdienās slēgta. 2014.gadā jau maija mēnesī darbinieku 

atvaļinājuma laikā bibliotēka sestdienās bija slēgta. 

Spodrības dienas katra mēneša pēdējā piektdienā, kad bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta.  

2014. gadā bibliotēka apmeklētājiem bija atvērta 262 darba dienas. 

Reģistrēto pastāvīgo lietotāju skaits – 692, t.sk., bērni līdz 18 gadu vecumam – 203. 

 

APB mērķauditorija
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Bibliotēkas mērķauditorija 2014.gadā: 

o strādājošie – 236 (35%); 

o pamatskolas skolēni – 214 (32%); 

o nestrādājošie, mājsaimnieces – 79 (11%); 

o pensionāri – 72 ( 10%); 

o vidusskolēni – 24 (3%); 

o citu mācību iestāžu audzēkņi – 23 (3%); 

o studenti – 21 (3%); 

o invalīdi – 13 (2%); 

o pirmsskolas vecuma bērni – 10 (1%). 
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Bibliotēkas izmantošanas rādītāji 2014. gadā salīdzinājumā ar 2013. gadu: 

o bibliotēkas reģistrēto lietotāju skaits ir palielinājies par 8 lietotājiem; 

o bibliotēkas reģistrēto lietotāju - bērnu skaits ir palielinājies par 15 lietotājiem; 

o   apmeklētāju skaits ir palielinājies par 800 apmeklējumiem; 

o apmeklētāju - bērnu skaits ir palielinājies par 540 apmeklējumiem; 

o izsniegums samazinājies par 111 eksemplāriem; 

o izsniegums bērniem palielinājies par 1192 eks. 

Analizējot bibliotēkas izmantošanas rādītājus, secinājums, ka lietotāji bibliotēku apmeklē 

biežāk, līdzi lasīšanai uz mājām paņem ne vairs piecus eksemplārus, bet gan tikai pāris 

iespieddarbu eksemplārus. Apmeklējuma palielinājumu deva kopš vasaras piedāvātais inovatīvais 

pakalpojums – bērnu rotaļu laukums un lapene, kuru labprāt arī izmantoja ģimenes ar maziem 

bērniem. 

Izsnieguma sadalījums

2239; 13%

3554; 21%

5123; 30%

6130; 36%

daiļliteratūra bērnu literatūra nozaru literatūra seriālizdevumi

 

Izsnieguma sadalījums pa nodaļām 

30%

36%
8%

0%

1%

1%

1%

1%

0%

0%
1%

21%

vispārīgā nodaļa filozofija, psiholoģija
sabiedriskās zinātnes dabaszinātnes
lietišķās zinātnes, medicīna māksla, izklaide, sports
reliģija valodniecība, literatūrzinātne
vēsture, ģeogrāfija bērnu grāmatas
daiļliteratūra seriālizdevumi
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Izsnieguma sadalījums pa nozarēm: 

o seriālizdevumi – 6130 eks. (36%); 

o daiļliteratūra – 5123 eks. (30%); 

o bērnu grāmatas – 3554 eks. (21%); 

o vispārīgā nodaļa – 1714 eks. (8%); 

o māksla, izklaide, sports – 175 eks. (1%); 

o lietišķās zinātnes, medicīna – 172 eks. (1%); 

o sabiedriskās zinātnes – 171 eks. (1%); 

o vēsture, ģeogrāfija – 170 eks. (1%); 

o filozofija, psiholoģija – 161 eks. (1%); 

o valodniecība, literatūrzinātne – 60 eks.  

o matemātika, dabaszinātnes  - 39 eks.  

o reliģija – 6 eks.  

No kopējā pastāvīgo reģistrēto lietotāju skaita 665 lietotāji izmanto bibliotēkas grāmatu un 

periodikas krājumu, bet 27 ir tikai informācijas tehnoloģiju un interneta lietotāji. 

10 čaklākie lasītāji 2014.gadā: 

Inguna Krūmiņa – 191 eks., Juris Šķepasts – 155 eks.,Vilma Cepurniece – 146 eks., Mārīte 

Borovska – 106 eks., Zaiga Grunte – 96 eks., Vija Āboltiņa – 91eks., Ernests Irbe – 88 eks., 

Laima Kalniņa – 85 eks., Maiga Liepiņa – 76 eks., Agnese Avotiņa - Ulme – 74 eks. iespiedd. 

10 čaklākie lasītāji bērni un jaunieši: 

Ieva Ulme – 101 eks., Kristiāna Borovska – 67 eks., Lana Vītola – 64 eks., Kitija Vanesa 

Gubska – 49 eks., Anta Egita Jaroševiča – 48 eks., Jana Anna Lapšina – 44 eks., Annija 

Delvere – 44 eks., Viktorija Laksberga – 38 eks., Katrīna Merca – 37 eks., Oksana Šabane – 

33 eks. iespieddarbu. 

10 pieaugušo lietotāju pieprasītākās grāmatas 2014.gadā: 

Džonsone, Millija. Negaidīta romance. – Rīga : Kontinents, 2013. 

Judina, Dace. Ziemas blūzs. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. 

Olivera, Lorena. Delīrijs. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. 

Brauns, Dens. Inferno. – Rīga : Kontinents, 2013. 

Avotiņa, Daina. Dzērvju svētība. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. 

Grietēna, Margarita. No Zentas līdz Zentai. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. 

Tirzītis, Gunārs. Kur mājvieta mana. – Rīga : Lauku Avīze, 2013. 

Adlers – Olsens, Jusi. Vēstule pudelē. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. 

Meils, Pīters. Viesnīca “Pastis”. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. 
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Mārtins, Čārlzs. Kalns starp mums. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. 

10 pieprasītākās bērnu grāmatas 2014.gadā: 

Skotons, Robs. Runcis Puncis. – Rīga : The White book, 2013. 

Bālinta, Agneša. Vējainā ģimene. – Rīga : Jumava, 2014. 

Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata : ne pārāk talantīgas popzvaigznes stāsti. – 

Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. 

Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata : trešais lieks. – Rīga : Zvaigzne AB, 2013. 

Cielēna, Māra. Mazais Mākoņzaurs. – Rīga : Lietusdārzs, 2013. 

Ridels, Kriss. Ada un peles rēgs. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. 

Lorēna, Karīna. Vistiņa iemīlējusies. – Rīga : Jumava, 2013. 

Rotaļīgais lauvēns. – Rīga : Egmont Latvija, 2013. 

Smurfi : smurfu zupa. – Rīga : Jumava, 2013. 

Locāne, Laima. Alfabēta un ciparu skaitāmpantiņi. – Rīga : Fonds mammām un Tētiem, 

2013. 

Kā katru gadu, arī 2014.gadā bibliotēka izvērtēja grāmatu pieprasījumus konkursam “LIELĀ 

LASĪTĀJU BALVA – 2014”. 

Nominācija Autors Grāmata Tulkotājs Izdevējs Skaits 

Oriģinālproza M. Zīle  Ar tādām neprecas   Lauku Avīze 21 

 Ē. Lanss Vai mēs tiksimies 

vēlreiz 

  Lauku Avīze 15 

 M. Svīre Audums kāzu kleitai   Lauku Avīze 13 

 D. Judina Ziemas blūzs   Zvaigzne ABC 13 

 D. Avotiņa  Dzērvju svētība  Zvaigzne ABC 12 

Oriģināldzeja K. Apškrūma Zemes balss  Zvaigzne ABC 10 

 K. Apškrūma Liepu un ozolu paēnā  Annele 7 

 M. Laukmane Durvis  Jumava 5 

 I.Tora No mīlestības 

mīlestība zied 

 Vītola 

izdevniecība 
4 

Tulkotā 

daiļliteratūra 

L. Valdena Maorietes lāsts Sinda 

Krastiņa 

Zvaigzne ABC 25 

 K. Makkalova  Dronta noslēpums Aija 

Čerņevska 

Zvaigzne ABC 23 

 K. Brenne Zem kuplo lapotņu 

dziļajām ēnām 

Māra 

Valpētere 

Kontinents 22 

 L. Valdena Pēdējā moa 

noslēpums 

Juris 

Miesnieks 

Zvaigzne ABC 21 

 M. Gārdinere Dzimšanas dienas 

dāvana 

Anda 

Smilga 

Kontinents 21 

Bērnu 

oriģinālliteratūra 

L. Dreimane Kaķa lāsts  Zvaigzne ABC 26 

 R. Skrebele Palaidnību karaļa Jāņa 

B dienasgrāmata 

 Zvaigzne ABC 11 

 M. Rungulis Nekrietnais Alfrēds  Liels un mazs 10 
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 M. Rūmnieks  Atnācēji  Zvaigze ABC 8 

 E. Gulbe Koko un Riko  Zvaigzne ABC 8 

Tulkotā bērnu 

literatūra 

I Abedi Čuksti Inga 

Dalbiņa 

Zvaigzne ABC 13 

 R. Skotons Runcis Puncis Ruta 

Svaža 

The White book 12 

  Barbie princešu skola Eva 

Jansone 

Egmont Latvija 10 

 Dž. Kinnijs Grega dienasgrāmata: 

Trešais lieks 

Daina 

Ozoliņa 

Zvaigzne ABC 10 

 R. Rasela Nikijas 

dienasgrāmata.Ne 

pārāk laimīgas dzīves 

stāsti 

Daina 

Ozoliņa 

Zvaigzne ABC 10 

 

 

Dokumentālā un 

zinātniski 

populārā 

oriģinālliteratūra 

P. Strubergs Tuvie Austrumi  Zvaigzne ABC 16 

 V. Singajevska Mans mūžs  Upe tuviem un 

tāliem 
13 

 K. Anitens  Mana svētku diena  Mikrofona 

ieraksti 
13 

  100 dziednieki Latvijā  Lauku Avīze 13 

 I.Ziņģīte Sarunas par veselīgu 

dzīvošanu 

 Jumava 11 

Tulkotā 

dokumentālā 

literatūra 

V. Suvorovs Atbrīvotājs Jānis 

Kalve 

Dienas Grāmata 10 

 S. Aleksijeviča Černobiļa Lāse Vilka Jumava 9 

 K. Makdugals Dzimuši, lai skrietu Vita 

Holma 

Jāņa Rozes 

apgāds 
8 

 T. Prosņakova Papīra figūriņas Irīda 

Miska 

Jumava 6 

 V. Siņeļņikovs Svētīgs uzturs Marita 

Freija 

Valērija 

Siņeļņikova 

redakcija 

3 

 

Vidējie darba rādītāji: 

Viena reģistrētā bibliotēkas lietotāja apmeklējums gadā – 23 reizes; 

Viena reģistrētā bibliotēkas lietotāja – bērna apmeklējums gadā – 33 reizes; 

Lasītība – 24 iespieddarbi; 

Lasītība bērniem – 17 iespieddarbi; 

Vidējais apmeklētāju skaits 1 darba dienā – 62; 

Vidējais apmeklētāju – bērnu skaits 1 darba dienā – 25; 

Krājuma apgrozība – 1,1 reizi; 

Bērnu krājuma apgrozība – 1,1 reizi; 
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Bibliotekārais aptvērums – 38% (APB – 692 lietotāji, Ungurpils bibliotēkā – 129 lietotāji) 

Bibliotekārais aptvērums bērniem un jauniešiem – 62% (APB – 203 lietotāji, Ungurpils 

bibliotēkā – 14 lietotāji) 

Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bezmaksas, maksas pakalpojumi ir apstiprināti ar Alojas 

novada domes lēmumu 2012. gada 23. maijā, pamatā maksas pakalpojumi ir dokumentu kopēšana, 

dokumentu izdrukas, oriģinālu skenēšana. 

Viena no bibliotēkas darbības būtiskākajām sastāvdaļām ir kvalitatīvi informācijas 

pakalpojumi, kuru uzdevums ir padarīt zināšanas pieejamas un informēt par tām, reklamēt tās 

ikvienam novada iedzīvotājam. Bibliotēkā šo uzdevumu veic, izmantojot visus tās rīcībā esošos 

informācijas izplatīšanas paņēmienus un līdzekļus: 

- elektronisko katalogu ar attālinātas rezervēšanas iespējām; 

- daudzveidīgas tematiskās mapes; 

- tiešsaistes datu bāzi Letonika; 

- Lursoft „Laikrakstu bibliotēku”; 

- universālu un aktuālu krājumu gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem; 

- kvalitatīvu un pilnīgu novadpētniecības krājumu; 

-  bibliotēku un literatūru popularizējošus pasākumus; 

- publiskumu un sabiedrības informēšanu par bibliotēkas darbību masu medijos („Alojas 

Novada Vēstis, „Auseklis”, novada domes mājas lapa, Limbažu GB mājas lapa, Latvijas 

bibliotēku portāls, Latvijas digitālā kultūras karte); 

- lasīšanu veicinošus pasākumus bērniem un jauniešiem; 

- apkalpošanu jautājumu un atbilžu režīmā; 

- jaunieguvumu apskatus; 

- tematiskas izstādes; 

- erudīcijas konkursus, viktorīnas, aptaujas; 

- pārrunas, diskusijas, informācijas dienas; 

- novada domes informācijas. 

Bibliotēka piedāvā datorapmācības (gan individuālas, gan organizētas) pieaugušajiem un 

bērniem. 2014.gadā kopumā apmācīti 27 iedzīvotāji, vecumā no 15 līdz 84 gadiem.  

Visi bibliotekārie darbinieki ikdienā strādā ar dažādām informācijas lietotāju grupām, palīdzot 

ne tikai apgūt datorlietošanas pamatiemaņas, bet arī veikt klientu vajadzībām dokumentu 

sagatavošanu, izdrukas, kopēšanu, skenēšanu, faksa pakalpojumus, dokumentu nosūtīšanu uz e-

pastu, aviobiļešu rezervēšanu un izdrukas, izdrukas no portāla e-latvenergo, lattelecom, no i-

bankām, dažādu online veidlapu aizpildīšana. 
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2014. gadā izpildītas tematiskās uzziņas - 667, t.sk., bērniem un jauniešiem – 217. 

Uzziņu un informācijas darba pamatā ir kvalitatīvs uzziņu literatūras un periodikas krājums. 

Uzziņu un informācijas darbu veic, izmantojot arī bibliotēkā pieejamās datu bāzes Letonika, 

Lursoft laikrakstu bibliotēka, LNB elektroniskos informācijas resursus, internetu. 

SBA pakalpojumu piedāvājums 

Lai nodrošinātu bibliotēkas lietotājus pieprasījumus pēc izdevumiem, kuri neatrodas 

bibliotēkas krājumā, lietotājiem piedāvājam Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus. 

Tiek izmantots iekšzemes SBA.  

SBA kārtā no citām bibliotēkām saņemtas 115 grāmatas, t.sk., no Staiceles pilsētas bibliotēkas 

saņemti 33 eks., no Ungurpils bibliotēkas – 30 eks., no Limbažu GB – 26 eks., no Vilzēnu 

bibliotēkas – 9 eks., no Puikules bibliotēkas – 4 eks., no Pociema  bibliotēkas – 4 eks., no 

Braslavas bibliotēkas – 3 eks., no Straumes bibliotēkas – 2 eks., no Viļķenes bibliotēkas – 1 eks., 

no Lādes bibliotēkas – 1 eks., no Vitrupes bibliotēkas – 1 eks., no Alojas Ausekļa vidusskolas – 1 

eks. iespieddarbu. 

SBA kārtā izsniegtas citām bibliotēkām 161 grāmata, t.sk., Vilzēnu bibliotēkai – 80 eks., 

Alojas Ausekļa vidusskolai – 47 eks., Staiceles pilsētas bibliotēkai – 21 eks., Braslavas bibliotēkai 

– 4 eks., Ungurpils bibliotēkai – 3 eks., Limbažu GB – 2 eks., Puikules bibliotēkai – 2 eks. 

iespieddarbu. 

 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Bibliotēkas darbības viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir bērnos un jauniešos rosināt un 

saglabāt interesi par grāmatu un lasīšanu. Palīdzēt bērniem atrast noderīgāko informāciju, jo 

ikviena informācija, ko bērni un jaunieši iegūst bibliotēkā, pārvēršas par zināšanām, tādējādi ir 

liels atbalsts kvalitatīvas formālās izglītības iegūšanā. 

Bērni un jaunieši ik gadu tiek aicināti iesaistīties VKKF lasīšanas veicināšanas programmā 

„Bērnu un jauniešu žūrija”. Kopumā 10 gadu laikā, kopš bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas 

programmā, tajā ir piedalījušies 246 žūrijas eksperti. 

Latviešu rakstnieces Zentas Mauriņas atziņai “bet no visiem pasaules brīnumiem 

visbrīnumainākā ir grāmata, un šais brīnumos tu vari brīvi ienirt” piekrita visi 15. februārī uz 

kopīgu noslēguma pasākumu bibliotēkā kopā sanākušie 10 čaklākie “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija, 2013” lasīšanas eksperti. Dažādu iemeslu dēļ pasākumā neizdevās sapulcēties visiem 

lasīšanas ekspertiem, taču tie, kas ieradās, pastāstīja pārējiem par savu interesantāko izlasīto 

grāmatu. (skat.1.pielikumu)  
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Mairitas Vītolas foto 

2014.gads pagāja Alojas 565.jubilejas gada ietvaros. Bibliotēka ciešā sadarbībā ar PII 

“Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņiem un skolotājām visa gada garumā organizēja 

dažādus tematiskus pasākumus ar mērķi, lai bērni caur stāstiem iepazītu savu dzimto novadu, 

dabas objektus, vēsturiskus notikumus, īpašās Spēka vietas.  

5 no šiem tematiskajiem pasākumiem bija plānoti arī UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 

2014.gada aktivitāšu ietvaros. 

30.janvārī bibliotēkas vadītāja piedalījās PII “Auseklītis” organizētajā pasākumā par godu 

Alojas pilsētas 22. dzimšanas dienai. Bērni ieklausījās stāstījumā par Alojas vietas un nosaukuma 

izcelšanos un par dažiem izcilākajiem novadniekiem. (skat. 2.pielikumu) 

 

Vinetas Vītolas foto 

4.martā PII “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņi un skolotājas apmeklēja 

bibliotēku, lai piedalītos izcilās bērnu rakstnieces un mākslinieces Margaritas Stārastes piemiņas 

pasākumā. 2.februārī māksliniece sagaidīja savu 100.dzimšanas dienu, taču divas nedēļas vēlāk 

(18.02) mākslinieces sirds apstājās uz mūžu, un viņas pasaku mežs apklusa. Bērni aplūkoja 
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rakstnieces un mākslinieces grāmatas, ieklausījās rakstnieces dzīvesgājumā, nedaudz paši iejutās 

mākslinieku lomā un kopīgi noskatījās animācijas filmu “Zīļuks”. (skat.3.pielikumu) 

 

Mairitas Vītolas foto 

No 24. - 28.martam bibliotēka aicināja apmeklētājus iesaistīties e-prasmju nedēļas pasākumos. 

27.martā PII “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” 22 audzēkņi vēlējās veikt savu pirmo klikšķi – 

vispirms piereģistrējoties bibliotēkas datoros kā e-prasmju nedēļas dalībnieki, pēc tam darbojoties 

interneta lapā www.kidi.lv. Kidi.lv ir interneta lapa pirmsskolas vecuma bērniem, kas ir 

nekomerciāls Ančupānu ģimenes projekts. Izvēloties spēli “Mēness pulkstenis”, uz interaktīvās 

tāfeles ar pildspalvas (kas veic datorpeles funkcijas) palīdzību bērni palīdzēja salabot pulksteni 

īstam seno laiku burvim, kas ir tikpat vecs kā pats pulkstenis. (skat.4.pielikumu) 

 

Mairitas Vītolas foto 

27.martā PII “Auseklītis” audzēkņi bibliotēkas tematiskajā pasākumā iepazina pasakas, kas 

pierakstītas Alojā. Vispirms bērni atsauca atmiņā teiku par Alojas izcelšanos, tad ieklausījās 

bibliotēkas vadītājas pasakas “Tā nu tas bija…” lasījumā. Šo jaunrades pasaku 1998.gadā 

http://www.kidi.lv/
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uzrakstījuši Alojas Ausekļa vidusskolas 11.klases skolēni un pasaka stāsta par Alojas vietas un 

nosaukuma izcelšanos. Pasākumu noslēdza mīklu, kas pierakstītas Alojā, atraktīva minēšana. 

(skat. 5.pielikumu) 

 

Mairitas Vītolas foto 

Tradicionāli pasākumi ir Alojas Ausekļa vidusskolas 1.klases iepazīšanās ar bibliotēku. Arī 

šoreiz pirmā satikšanās pirmklasniekiem ar bibliotēku noritēja Bibliotēku nedēļas laikā. 22.aprīlī 

kopā ar skolotāju Līgu Kokinu bibliotēkā ciemojās 21 pirmklasnieks, lai klātienē iepazītos gan ar 

bibliotēkas telpām, to izkārtojumu, gan noskaidrojot, kur un kuros grāmatu plauktos atrodamas 

grāmatas lasīšanai un līdzņemšanai, ko darīt bibliotēkas lasītavā. Arī pirmklasnieki aplūkoja 

tematisko izstādi veltītu Alojas 565.jubilejai, ieklausījās nostāstos, kā radās Aloja un tās 

nosaukums, kā arī aktīvi iesaistījās mīklu minēšanā. Pirmklasnieki noklausījās portālā 

www.letonika.lv piedāvāto runājošo pasaku „Divi lāči”, taču laika nedaudz pietrūka, lai izpildītu 

visus 10 Runājošā pasaku karaļa uzdotos uzdevumus, un rezultātā iegūstot Runājošā pasaku karaļa 

piešķirto sertifikātu (skat.6.pielikumu) 

   

Mairitas Vītolas foto 

Bibliotēku nedēļa 25.aprīlī pēc plkst.18 noslēdzās ar Bibliotēku nakts piedāvātajiem 

pasākumiem „Informēts un vesels”. Nakts pasākumā piedalījās 16 dalībnieki. Kā pirmā noritēja 

http://www.letonika.lv/
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diskusija par datora lietošanu, kā mēs ikviens pārvaldām savu datora lietošanu ikdienā, ko datora 

pārmērīga lietošana var negatīvu izraisīt, kā iedarbojas uz veselību. Tālāk sekoja spēle – 

orientēšanās bibliotēkā “Meklē pēc norādēm”. Katrai komandai bija jāiziet pieci uzdevumi. Pie 

katras atbildes bija piestiprināta balviņa saldumu veidā, pēc piecu balvu sakrāšanas sekoja nākamā 

diskusija “Esi gudrs – izvēlies veselīgo”. Pirms pasākuma dalībnieki vēra vaļā atnestos 

“groziņus”, saldumu paciņas (čipsus, cepumus, konfektes utt.) un saldo dzērienu pudeles un pakas, 

katrs dalībnieks aplūkoja caur palielināmo stiklu, kādas pārtikas piedevas – E vielas ir pievienotas 

katram produktam. Sarakstā tika pārbaudīts, vai pārtikas viela ir atļauta produktu ražošanā, vai 

nebūs iespējams iegūt kādus nopietnus veselības traucējumus. Secinājums, pirms veikalā 

iegādāties našķus, aplūkot, kas uz iepakojuma ir rakstīts un atsevišķu kaitīgo E vielu numurus 

derētu pat iegaumēt. Pasākums noslēdzās ar praktisko darbnīcu. Katrs dalībnieks izveidoja un 

krāsaini noformēja “veselības luksoforu”. (skat.6.pielikumu)  

   

Mairitas Vītolas foto 

20.maijā PII “Auseklītis” audzēkņi bibliotēkas tematiskajā pasākumā izzināja, kā uzcelta 

baznīca Alojā, kāpēc baznīcas tornī ir krusts, nevis gailis. Pasākums noslēdzās ar kopīgu 

ekskursiju uz Alojas ev.luter.baznīcu, klātienē aplūkojot kā baznīca izskatās gan no ārpuses, gan 

iekšpuses. (skat.7.pielikumu) 

  

Sarmītes Frīdenfeldes foto 



© Alojas pilsētas bibliotēka, 2014 20 

 

Pateicoties VKKF finansējumam Literatūras nozares projektā, rosinot bērnos un jauniešos 

lasītprieku, bibliotēka noorganizēja 4 tikšanās ar autoriem, kas noritēja Alojas Ausekļa vidusskolā 

(353 apmeklētāji). Ar bērniem un jauniešiem tikās rakstnieki, dzejnieki un mākslinieki Valdis 

Rūmnieks, Indra Sproģe, Uldis Auseklis, Juris Zvirgzdiņš.(skat.8.-11. pielikumu) 

  

  Māksliniece Indra Sproģe                                 Dzejnieks Uldis Auseklis      

Sarmītes Frīdenfeldes foto 

VKKF un LNB atbalstītā projekta “Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” ietvaros bibliotēka 

8.oktobrī Alojas Ausekļa vidusskolā (137 apmeklētāji) noorganizēja tikšanos ar latviešu 

ievērojamāko dzejnieci Māru Zālīti. Šo tikšanos viennozīmīgi var uzskatīt par lielo literatūras 

stundu kopā ar dzejnieci. Kā uzsvēra pati dzejniece – jauniešiem ir būtiski dzirdēt literārus 

darbus, sevišķi autora intonācijā. Būtiski sastapt arī autorus, jo bieži vien cilvēki pazīst darbus, 

bet nezina to radītājus.(skat.12.pielikumu) 

 

Helmuta Bondara foto 

2.oktobrī bibliotēkas tematiskajā pasākumā PII “Auseklītis” audzēkņi izzināja, kā radušās 

Ungurpils ezera peldošās salas, uz interaktīvās tāfeles aplūkojot vairākas Ungurpils dzirnavu ezera 

un arī salas fotogrāfijas. Arī šajā tikšanās reizē, gluži kā jau tradīcija, noritēja atraktīva mīklu 

minēšana un animācijas filmu noskatīšanās.  Tikšanās noslēgumā kopbilde tapa pavisam 

interesanta, jo katrs dalībnieks saņēma dāvaniņu – pūcītes masku. Pūcīte ir gan bibliotēkas izvēlēts 
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simbols, gan zināšanu un gudrības simbols ikvienā pasakā. Rezultātā bibliotēkā tapa daudz 

zinātkāru pūcīšu kopbilde. (skat.13.pielikumu) 

     

Mairitas Vītolas foto 

Helovīna jeb Visu svēto dienas priekšvakarā 30.oktobrī, arī Alojas pilsētas bibliotēkā netrūka 

jautru un mistiski aizraujošu kopīgu nodarbju, kā masku veidošana, zīmējumu krāsošana, ķirbju 

grebšana. Dalībnieki aktīvi piedalījās dažādās atrakcijās, piemēram, mūmijas ietīšanā, vadoties 

pēc īpašām norādēm orientējās bibliotēkas telpās, iepazina pagraba spoka ērmošanos sveču 

gaismā, piedalījās spoku stāstu skaļā lasīšanā. Neizpalika arī našķošanās ar visai dīvainu 

nosaukumu ēdieniem un dzērieniem. (skat. 14.pielikumu) 

 

   

Sarmītes Frīdenfeldes foto 

Ar tematisku grāmatu izstādi “Par Muminu un citiem troļļiem” 10.novembrī bibliotēkā iesākās 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākumi par tēmu “Troļļi Ziemeļos”. 13. novembrī, kopā ar PII 

“Auseklītis” audzēkņiem, bibliotēkā noritēja Rīta stundas lasījums no Ziemeļvalstu autoru darba 

“Briesmonīšu tracis”, taču Krēslas stundā fragmentus no zviedru rakstnieka Stefana Spjuta 

grāmatas “Stallo” lasīja bibliotēkas ikdienas apmeklētāji – pusaudži.(skat. 15. pielikumu) 
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Sarmītes Frīdenfeldes un Zandas Adernieces foto 

UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 2014.gada aktivitāšu ietvaros un noslēdzot Alojas 

565. jubilejas gadu, kopā ar PII “Auseklītis” audzēkņiem 26. novembrī pabeidzām iesāktos stāstus 

par Alojas izcelšanos, kad bērni klausījās nostāstos, teikās un jaunrades pasakās gan par Alojas 

vietas, nosaukuma, baznīcas un Ungurpils dzirnavu ezera  peldošo salu izcelšanos, gan iepazina 

teikas, pasakas, mīklas, kas pierakstītas Alojā. Šajā tikšanās reizē bērni ieklausījās bibliogrāfes 

Zandas stāstījumā par Velna klēpja, Čūsku un Soģu kalniņu, kā arī Lauru pilskalna izcelšanos. 

Pasākumu noslēdza animācijas filmas noskatīšanās. Par godu pasaku autoram Kārlim Skalbem, 

kam novembra mēnesī apritēja 135.dzimšanas diena, bērni vispirms iepazinās ar rakstnieka 

grāmatām, pēc tam noskatījās populārāko no rakstnieka pasakām “Kaķīša dzirnavas”. Pasaku par 

kaķīti, kurš piedeva visiem saviem pāridarītājiem, lai pasaulē nevairotos sāpes. Lai vairojas labāk 

prieks. (skat. 16.pielikumu) 

 

             Sarmītes Frīdenfeldes foto 

Tuvu Ziemassvētku laikam, 16.decembrī, bibliotēkas lasītava uz mirkli pārtapa par teātra 

skatuvi, kurā darbojās Margaritas Stārastes pasakas “Kraukšķītis” tēli. Katrs pasākuma 

“Lasāmlaiks bibliotēkā Ziemassvētku noskaņā” dalībnieks varēja izvēlēties savu lomu un masku, 

uz interaktīvās tāfeles tika rādīts lugas teksts un katra darbojošās persona centās izteiksmīgi un 

atraktīvi nolasīt savu tekstu. Pēc teātra izspēles pasākuma dalībnieki tika aicināti uz viktorīnu un 
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krustvārdu mīklas minēšanu. Dalībniekiem tika dota iespēja atminēt gan latviešu tautas mīklas, 

gan ticējumus, gan krustvārdu mīklu, kurā bija jāatmin visas ledainās lietas. Pasākums noslēdzās 

ar kopīgu animācijas filmu “Ledus sirds” un “Mamuta Ziemassvētki” noskatīšanos. (skat. 17. 

pielikumu) 

 

Sarmītes Frīdenfeldes foto 

Gada laikā bērniem un jauniešiem ir piedāvāti 6 neklātienes konkursi, viktorīnas, krustvārdu 

mīklas. Tematiskās grāmatu izstādes tiek papildinātas ar neklātienes konkursa “Lielais 

gudrinieks” jautājumiem. 2014.gada konkursa tēmas bija “Alojai 565”, “Pie mums, Latvijā”, 

“Ziemas saulgrieži”. Krustvārdu mīklas par tēmu “Latvija”, “Ledus kalendārs”, kā arī mīklu un 

ticējumu minēšana. 

 

Zandas Adernieces foto 

Bibliotēkas mērķgrupai ikdienas datorlietotājiem – bērniem un pusaudžiem reizi nedēļā 

piedāvājām animāciju filmu pēcpusdienas. Bērni noskatījušies filmas ”Zīļuks”, “Sārtulis”, 

“Kraukšķītis”, “Kaķīša dzirnavas”, “Joka pēc alfabēts”, “Sprīdītis”, “Ledus sirds”, “Ziemassvētki 

Madagaskarā” utt. 
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Mairitas Vītolas foto 

Tematiskie pasākumi bērniem tiek organizēti gan pēc klašu audzinātāju, gan pirmsskolas 

izglītības skolotāju izvēles, kā arī bibliotēkas piedāvātie pasākumi (diskusijas, pārrunas, lasījumi, 

erudīcijas konkursi, valsts svētku, gadskārtu ieražu svētku tematikai veltīti pasākumi). 

Bērnu literatūras krājums ir – 3231 eksemplāri jeb 22,6 % no krājuma. Bērniem tika abonēti 4 

nosaukumi žurnāli (Ezis, Ilustrētā Junioriem, Sīrups, Zīlīte). 

Bērniem bibliotēkā ir pieejamas 6 datorvietas, aprīkots stūrītis (dīvāns, paklājs, sēžamie 

spilveni, galds un krēsliņi, grāmatu skapis un grāmatu kastes uz ritenīšiem) 

2014.gadā gadā bērnu stūrītim tika iegādās trīsvietīgs dīvāniņš par 143 EUR. 

 

 

  
 

 Mairitas Vītolas foto 
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Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

 darbiniekiem Lietotājiem     Pašvērtējums 

apmierinošs 

 

neapmierinošs 

Datori 4 6 5  5  

Printeri  2 2 1  1 

Multifunkcionālas iek. 2 2 1 1  

Kopēšanas iekārtas 1 1 1   

Skeneri  1 1  1  

Internets bibliotēkā ir ir apmierinošs  

Informācija mājas lapā www.aloja.lv  apmierinoša  

Bibliotēku informācijas 

sistēma 

BIS Alise-i  apmierinoša  

 

5. Novadpētniecības darbs 

Lai nodotu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, bibliotēka nopietnu darbu veic 

novadpētniecības materiālu apzināšanā, apkopošanā, saglabāšanā, veidojot tematiskas mapes 

(kopskaitā 54).     

Tematiskās mapes tiek izmantotas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanai, 

skolēniem projektu nedēļas ietvaros pēc interesējošām tēmām, studentiem bakalauru darba 

izstrādei.  

Bibliotēkā tiek apkopota hronoloģija „Aloja un Ungurpils gadsimtu ritumā”, pirmais notikumu 

ieraksts ir datēts ar 1211. gadu. 

Bibliotēka joprojām aktīvi sadarbojas ar vietējo kolekcionāru Juri Šķepastu, kas bibliotēkai 

nodod dažādu vērtīgu novadpētniecības materiālu oriģinālus vai kopijas, fotogrāfijas, izsniedz 

savas kolekcijas novadpētniecības materiālu izstāžu iekārtošanai bibliotēkā.  

 

2014. gadā bibliotēkā tika veidotas tematiskas izstādes  un pasākumi saistīti ar novadu 

Laiks Pasākums  Attēls 

Janvāris Tematiska izstāde 

“2014.gadā – Alojai 565” 
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aprīlis Viktorīna 

“Alojai 565” 

 

augustā Tematiska izstāde 

“Baltijas ceļa 25.gadadiena” 

Novadnieka Jura Šķepasta 

atmiņas un fotogrāfijas 

 

 

decembrī Tematiska izstāde 

“Es palūgšu baltajam eņģelim, 

Kurš man tik pazīstams šķiet - 

Lai aiziet pie Tevis un palūko, 

Kā Tev šais Ziemassvētkos iet?”  

Eņģelīšu figūru izstāde no 

novadnieces  

Ingunas Krūmiņas privātkolekcijas 

 

 

No 27. oktobra līdz 5.decembrim bibliotēka piedalījās Limbažu Galvenās bibliotēkas 

organizētajā Limbažu un Alojas novadu publisko bibliotēku konkursā “Uz tevi, Latvija, iet 

visas mūsu domas”. Konkursa mērķis: iedzīvināt patriotisma tradīcijas savā novadā, pilsētā, 

pagastā; atrast un izcelt īpašās sava pagasta/pilsētas kultūras ceļa zīmes, ejot uz Latvijas 

simtgadi. (skat.18. pielikumu). Alojas pilsētas bibliotēka saņēma Atzinības rakstu nominācijā 

“Ko varu vēl tev, tēvzeme, par sirdi vairāk dot” /Andrejs Eglītis/  
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Bibliotēka 12. decembrī no Alojas novada domes saņēma Pateicību par ieguldījumu Alojas 

novada kultūras dzīves attīstībā. 

 

 

6. Projektizstrāde 

Lai iesaistītu bērnus un jauniešus grāmatu lasīšanā un izvērtēšanā jau vienpadsmito gadu 

piedalāmies lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”.  

VKKF projektu konkursā Literatūras nozarē bibliotēkai piešķirti 380 EUR pasākumu cikla 

„Literāras tikšanās Alojas pilsētas bibliotēkā” 2.kārtai. Uz tikšanos ar lasītājiem bibliotēka aicināja 

bērnu grāmatu autorus Valdi Rūmnieku, Indru Sproģi, Uldi Ausekli, Juri Zvirgzdiņu. 
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“Alojas pilsētas bibliotēkas vasaras lasītavas izveidošana” – EFLA pasākums “Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” LEADER programmā. Projektā piešķirti 3250 EUR. 

Projekta rezultātā šovasar bibliotēkā ieviests inovatīvs pakalpojums – rotaļu laukumus, kas 

piemērots bērnu veselīgai, aktīvai atpūtai un lapene, kas paredzēta ikvienam bibliotēkas 

apmeklētājam atpūtai, periodikas lasīšanai, vai bezmaksas interneta izmantošanai. 

 

Rotaļu laukums  

 

Lapene  

Sarmītes Frīdenfeldes foto 

Piedalīšanās dažādos projektu konkursos  

 2012. 2013. 2014. 

Summa  
 Ls 2345 

(3336 EUR) 
Ls 458 

(652 EUR) 
3668 EUR  

Projektu skaits 2 3 3 

Neatbalstīto projektu skaits - 1 - 
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 Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 

Sadarbība ar citām bibliotēkām, izglītības u.c. iestādēm atbilstoši bibliotēkas funkcijām un 

uzdevumiem 

Bibliotēka veido sadarbības kontaktus ar pašvaldības izglītības iestādēm. Ilggadēja sadarbība 

ir ar Alojas Ausekļa vidusskolu, pirmsskolas izglītības iestādi „Auseklītis” dažādu tematisku 

pasākumu organizēšanā.  
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9 mākslas darbu izstādes bibliotēkas telpās iekārtoja Alojas mūzikas un mākslas skolas 

sagatavošanas klases audzēkņi un skolotāja Inatra Vaļicka.  

   

                 

     
Mairitas Vītolas foto 
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Dažādu tematisku pasākumu organizēšanā ir pozitīva sadarbība ar Alojas kultūras namu.  

 

Bibliotēka pēc pieprasījuma konsultatīvo palīdzību bibliotekārā darba jautājumos sniedz 

novada publiskajām un arī skolu bibliotēkām. 

7. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 Stāvoklis Piezīmes, komentāri 

Bibliotēkas ēkas būvniecības gads Ap 1900. gadu Ēka ir pietiekami labā stāvoklī 

Telpu kopējā platība 321 m2 Nepieciešama lielāka platība – 

vismaz 370 m2 

Krātuvju telpas 59 m2 Pietiekoša platība apmaiņas 

krājuma, periodikas un arhīva 

glabāšanai 

Lietotāju apkalpošanas telpas 161 m2 Nepieciešamas plašākas telpas 

Lietotāju darba vietu skaits bibliotēkā 30  

Telpu tehniskais stāvoklis (labs, apmierinošs, 

nepieciešams remonts) 

Nepieciešams 

remonts 

Ir aprēķinātas izmaksas 

nepieciešamajam remontam 

Kad pēdējo reizi veikta rekonstrukcija, kapitālais 

vai kārtējais kosmētiskais remonts 

2011. gadā Nomainīts jumta segums 

Nepieciešams telpu 

kosmētiskais remonts 

Apgaismojuma atbilstība (labs, apmierinošs, 

neapmierinošs) 

labs  

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība apmierinošs Finanšu iespēju robežās tiek 

nomainītas atbilstošas mēbeles 

un aprīkojums bērniem 
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Mēbeļu un pārējā aprīkojuma iegāde 2014. gadā 

Bibliotēkas ārdurvju bloka iegāde un nomaiņa 1199 EUR 

Paneļu žoga iegāde teritorijas iežogojuma sakārtošanai 650 EUR 

Konferences krēsli 16 gab. lasītavas aprīkošanai 351 EUR 

2 sekciju rotējošie plaukti novadpētniecības mapju novietošanai 299 EUR 

Trīsvietīga dīvāna iegāde bibliotēkas bērnu stūrītim 143 EUR 

Kopā  2642 EUR 

 

 

Lasītavas krēsli un rotējošais plaukts mapēm  

Mairitas Vītolas foto 

 

8. Bibliotēkas personāls 

Alojas pilsētas bibliotēkā strādā 4 darbinieki, no tiem 3 ir bibliotekārie darbinieki. 2 

bibliotekārie darbinieki ir ar speciālo bibliotekāro izglītību: 1 sociālo zinātņu bakalaurs, 1 ar 

profesionālo vidējo izglītību, 1 bibliotekārais darbinieks ar vidējo speciālo izglītību citā jomā. 

Bibliotekārie darbinieki regulāri papildina savas zināšanas un prasmes profesionālās pilnveides 

kursos, piedalās semināros, pieredzes apmaiņas pasākumos, konferencēs. Lai pilnveidotu savas 

darba prasmes un rastu idejas jaunu bibliotēkas pakalpojumu ieviešanā, kā arī esošo pakalpojumu 

uzlabošanā, vismaz 2 reizes gadā bibliotēkas darbinieki piedalās Limbažu un Alojas novadu 

bibliotēku darbinieku mācību ekskursijās/pieredzes braucienos. 

Vēsturisks notikums norisinājās 18. janvārī Rīgā. Limbažu un Alojas novadu bibliotekāri 

piedalījās akcijā “Gaismas ceļš – Grāmatu draugu ķēde”. Alojas bibliotekāres stāvēja pie jaunās 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ārdurvīm, un kopīgi sadziedoties ar citu Latvijas novadu 

bibliotekāriem,  padeva grāmatas Gaismas pils iekštelpās. 
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Olgas Šišļaņikovas foto 

Bibliotēkas vadītāja piedalījusies 4 Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) organizētajos 

bibliotēku darbinieku darba semināros un 1 sarunā/diskusijā Alojas novadā 28. martā. 20. janvārī 

bibliotēkas vadītāja piedalījās Alojas novada domes organizētajā seminārā „Dokumentu un arhīva 

pārvaldības darba organizācija”. 25. septembrī Limbažu un Alojas novadu publisko un skolu 

bibliotēku darbinieku seminārā bibliotēkas vadītāju sveica 50 gadu dzīves jubilejā. 

 
Džūlijas Sniķeres foto 

Vecākā bibliotekāre piedalījusies 1 LGB organizētajā bibliotēku darbinieku seminārā un 1 

sarunā/diskusijā Alojas novadā 28. martā.  

2014. gada 2. jūnijā bibliogrāfes amatā darbu uzsāka Zanda Aderniece, kuras pamatprofesija 

nav saistīta ar bibliotēku informācijas darbu, tādēļ darbiniece iesaistīsies tālākizglītības procesā, 

lai iegūtu profesionālas zināšanas bibliotēku informācijas jomā. Darbiniece 2014. gada 30. aprīlī ir 

ieguvusi apliecību par profesionālās pilnveides izglītību mācību un konsultāciju centrā “ABC”, 

apgūstot 320 stundu izglītības programmu “Projektu vadība”. 15. oktobrī bibliogrāfe piedalījās 

UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” seminārā Siguldas novada Jūdažos.  
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23. oktobrī bibliogrāfe piedalījās Limbažu Galvenās bibliotēkas organizētajās apmācībās 

bibliotekāriem – iesācējiem. 

 
Mairitas Vītolas foto 

29. maijā bibliotēkas vadītāja un vecākā bibliotekāre piedalījās Limbažu un Alojas novadu 

bibliotēku darbinieku mācību ekskursijā/pieredzes braucienā uz Skultes, Saulkrastu, Pabažu 

bibliotēkām un Sējas novada bibliotēku.  
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9. un 10. jūlijā bibliotēkas vadītāja un vecākā bibliotekāre piedalījās LBB Vidzemes nodaļas 

17. saietā – konferencē “Bibliotēkas kā kultūras iestādes pienesums vietējās kopienas attīstībā – 

neizmantotās iespējas” Smiltenes novada Grundzāles pagastā. 

 
Intas Meisteres foto 

29.augustā bibliotēkas darbinieces piedalījās Limbažu un Alojas novadu bibliotēku darbinieku 

mācību ekskursijā/pieredzes braucienā uz LNB jaunās ēkas – Gaismas pils atklāšanu un kultūras 

pili Ziemeļblāzma. 

 

9. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

2014. gada budžeta izpilde – 43240 EUR 

t.sk., personāla atalgojumam – 25028 EUR 

krājuma komplektēšanai – 2693 EUR 

informācijas tehnoloģiju uzturēšanai – 1054 EUR 

līdzekļi bibliotēkas uzturēšanai – 8975 EUR 

kapitālie izdevumi- 5490 EUR 

Finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējo 3 gadu laikā 

Finansējums 2012. 

(Ls) 

2013. 

(Ls) 

2014. 

(EUR) 

+/- 

kopā 24573 

(34946 EUR) 

23356 

(33232 EUR) 

43240 + 

Pašvaldības budžets 24064 

(34240 EUR) 

22995 

(32719 EUR) 

40411 + 

Fondu piešķīrumi (VKKF, LEADER) - 325 

(462 EUR) 

2797 + 

Ziedojumi, sponsorējumi - - - - 

Maksas pakalpojumi 40 

(57 EUR) 

36 

(51 EUR) 

32 - 

Dotācija no valsts budžeta VVBIS 

ietvaros 

469 

(667 EUR) 

- - - 
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Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai 

 2012. 2013. 2014. Vērtējums 

Lietotāji 772 684 692 apmierinošs 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai  

(Ls) 

1354 

(1927 EUR) 

(Ls) 

1320 

(1878 EUR) 

(EUR) 

2693 

Nodrošina 

bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

Līdzekļi krājuma 

komplektēšanai uz vienu 

lietotāju  

(Ls) 

1.75 

(2.49 EUR) 

(Ls) 

1.93 

(2.75 EUR) 

(EUR) 

3.89 

Nodrošina 

bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

Līdzekļi krājuma 

komplektēšanai uz vienu 

iedzīvotāju pašvaldībā  

(Ls) 

0.50 

(0.71 EUR) 

(Ls) 

0.58 

(0.83 EUR) 

(EUR) 

1.20 

Nodrošina 

bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

Atbilstība bibliotēkas uzdevumiem (MK noteikumiem „Bibliotēku darbībai nepieciešamā 

finansējuma normatīvi” - grāmatu un periodisko izdevumu iegādei pašvaldību bibliotēkās – ne 

mazāk kā 0.43 EUR). 

10. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 

Sadarbības tīkls, partneri  

Partneri  Sadarbības veids 

Alojas novada Alojas pilsētas pārvalde Finanšu un saimnieciskā darbība, lietvedība  

Grāmatu apgādi, individuālie komersanti Krājuma komplektēšana 

Latvijas Pasts Periodikas abonēšana 

Kultūras nama darbinieki Kopīgu pilsētas kultūras pasākumu organizēšana 

Alojas mūzikas un mākslas skola Mākslas izstāžu iekārtošana bibliotēkas telpās 

Alojas Ausekļa vidusskola, 

Alojas PII „Auseklītis” 

Sadarbība literatūras popularizēšanas pasākumos 

Limbažu Galvenā bibliotēka Metodiskais centrs, semināri, kursi, grāmatu saņemšana 

Staiceles, Ungurpils, Puikules, Vilzēnu, 

Alojas Ausekļa vidusskolas bibliotēkas 

Sadarbība un konsultācijas bibliotekārajos jautājumos 

Novadniece Dzidra Purmale Anglijā Abonē laikrakstu “Brīvā Latvija”  

Novadniece Aina Janitena Kanādā Abonē laikrakstu “Latvija Amerikā” 

BIS “ALISE” Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE-i 

Alojas dienas centrs Sadarbība tematisku pasākumu organizēšanā 

Alojas muzejs Sadarbība tematisku pasākumu organizēšanā, materiālu 

saņemšana no muzeja krājuma 

Sabiedrība tiek informēta ar Alojas novada domes tīmekļa vietnes starpniecību, 

http://www.aloja.lv/, Latvijas bibliotēku portālu www.biblioteka.lv (2014.gadā 122 virtuālie 

apmeklējumi), Latvijas digitālo kultūras karti www.kulturaskarte.lv, Limbažu Galveno bibliotēku 

www.limbazubiblioteka.lv publicējot informāciju par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un 

http://www.aloja.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.limbazubiblioteka.lv/
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radošajām aktivitātēm. Interneta vietnē www.slideshare.net (2014.gadā 287 virtuālie 

apmeklējumi) tiek ievietotas ikmēneša prezentācijas, kas ir saistītas ar bibliotēkas piedāvātajiem 

tematiskajiem pasākumiem. No bibliotēkas publiskajiem datoriem ir nodrošināta piekļuve 

portālam www.filmas.lv. 

 Katru gadu ar bibliotēkas darbības pārskatu iepazīstas iedzīvotāji, bibliotēkas apmeklētāji un 

domes deputāti. 

Bibliotēkas lietotāji tiek nodrošināti ar novada domes sagatavotajām un publicētajām 

informācijām, publiskajiem gada pārskatiem. 

Ikdienas darbā bibliotēkas darbinieki gan formālu un neformālu sarunu gaitā ar bibliotēkas 

lietotājiem, gan izpētot pieprasījumus, ikdienas izsniegumus, veic dažādus pētījumus, lai noteiktu 

lietotāju vēlmes un vajadzības. Bibliotēku nedēļas laikā tika veikta rakstiska aptauja „Tava ideja 

par bibliotēkas dārza iekārtojumu un izmantošanu”, kurā apmeklētāji izteica savas idejas un 

priekšlikumus. 

Bibliotēkā ir iekārtota lietotāju atsauksmju un ierosinājumu kastīte, kurā tiek ievietoti 

ierosinājumi bibliotēkas darbības un pakalpojumu uzlabošanai.  

Informācijas resursu popularizēšanas pasākumi 

 Bibliotēka 2014.gadā popularizējusi: 

Tematiskas grāmatu izstādes – 75  

- grāmatu izstādes bērniem un jauniešiem – 34 

- grāmatu izstādes valsts svētkos un atceres dienās – 2 

- grāmatu izstādes gadskārtu ieražu svētkos – 4 

- grāmatu izstādes rakstnieku jubilejās – 29 

- grāmatu izstādes bērnu rakstnieku jubilejās - 12 

- jauno grāmatu izstādes - 6 

Tematiski pasākumi – 24 

Ekskursijas un iepazīšanās ar bibliotēku – 2 

Konkursi un viktorīnas– 6 

Lasījumi - 2 

Mākslas darbu izstādes – 9 

Aptauja – 1 

Pasākums Skaits 

2012. gadā 

Skaits  

2013.gadā 

Skaits  

2014.gadā 

Izstādes 74 68 75 

Tematiskie un citi pasākumi 32 34 44 

Tematisko pasākumu apmekl. 748 963 980 
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Ieskats tematiskajās izstādēs 

Izstādes nosaukums Attēls 

 

“Gada dzīvnieks 2014. – 

pelēkais vilks” 

 

 

Bērnu rakstniekam 

Vikam - 75 

 

 

 

“Izlasi… tad uzzināsi…” 

 

 

 

“Zelta rudens ienācis ir klusi 

krāšņo kļavu lapu čabatās” 

 

 

“Mārtiņi, Mārtiņi, 

ziemai vaļā vārtiņi. 

Rudentiņis projām iet, 

nu tik ziemu sagaidiet!”                                                 

(J.Osmanis) 
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Rakstniekam 

Kārlim Skalbem – 135 

 

 

 

“Latvju rakstu zīmes gadskārtās” 

 

 

 

 

“Iešūpo Lieldienas” 

 

 

“Tā zied Jāņu naksniņā…" 

(Līgo svētki un Jāņu diena) 

 
 

 

 

 

Latvijas 96. dzimšanas diena 

 

 

15.01.2015  Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde 
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www.aloja.lv         1.pielikums  

 19.02.2014 

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums  

Alojas pilsētas bibliotēkā 

 

 

o  

 

 

 

 

 

 

Latviešu rakstnieces Zentas Mauriņas atziņai „bet no visiem pasaules brīnumiem 

visbrīnumainākā ir grāmata, un šais brīnumos tu vari brīvi ienirt”, piekrita visi 15.februāra 

pēcpusdienā bibliotēkā kopā sanākušie lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija, 2013” čaklākie lasīšanas eksperti. Dažādu iemeslu dēļ pasākumā neizdevās 

sapulcēties visiem lasīšanas ekspertiem, taču tie, kas ieradās, pastāstīja par savu interesantāko 

izlasīto grāmatu. 

Jaunākajām ekspertēm Tīnai un Evai bija iepatikušies seši stāsti par tīģeri un lāci Janoša 

grāmatā „Ak, skaistā Panama”. Ingus nešauboties izvēlējās Māra Runguļa anekdošu krājumu 

„Pēteris un Anniņa”, klātesošajiem nolasot iepatikušos anekdoti. Rūtu bija ieinteresējusi Ulfa 

Starka „Diktators”, taču Kristīnei vistuvākā bija Ērika Kestnera „Punktiņa un Antons” un tieši 

tādēļ, ka saturs atklāts komiksu variantā, kas Kristīnei patīk vislabāk. Viktorija bija aizrāvusies ar 

Danas briesmu pilnajiem piedzīvojumiem Lauras Vilkas grāmatā „Dana un medaljons”, taču 

Madara priekšroku deva piedzīvojumiem Rika Riordana grāmatā „Zibens zaglis”. Ieva un Anta kā 

labāko izvēlējās Luisa Lorija fantastikas romānu „Devējs”. Vecāku žūrijas eksperte Inguna visiem 

klātesošajiem pastāstīja, kādēļ būtu vērts izlasīt Kitijas Krauzeres noslēpumaino pasaku „Ezera 

Annija”. 

 Pasākuma noslēgumā katrs žūrijas eksperts tika apbalvots ar atzinības rakstu, balviņām, 

kam sekoja kopīga bildēšanās. Tad vēl brīdis pie tējas tases un svētku kliņģera, līdz arī desmitais 

lasīšanas gads programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” Alojas pilsētas bibliotēkā tika 

noslēgts. Kopumā desmit gadu laikā lasīšanas veicināšanas programmā piedalījušies 246 žūrijas 

eksperti. 

http://www.aloja.lv/
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Liels paldies par pēdējo trīs gadu laikā lasīšanai saņemtajām grāmatu kolekcijām no 

VKKF un LNB Bērnu literatūras centra projekta „Bērnu un jaunatnes žūrija”, kā arī LNB Atbalsts 

biedrības labdarības projekta „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”. 

Paldies vecākiem, kuri atbalstīja un mudināja lasīt, tā ļaujot bērniem iepazīt grāmatu 

lasīšanu kā aizraujošu nodarbi brīvajā laikā starp mācībām, mākslas, mūzikas, sporta aktivitātēm 

un arī datorspēlītēm! 

Teksts: Sarmīte Frīdenfelde 

Foto: Mairita Vītola 
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www.aloja.lv `        2.pielikums 

 04.02.2014 

 

PII „Auseklītis” audzēkņi izzināja, kā cēlusies Aloja 

 
30. janvāra rītā pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” audzēkņi sanāca kopā uz pasākumu par 

godu Alojas pilsētas 22. dzimšanas dienai.  

Spītējot lielajam salam, kas valdīja aiz loga, pasākums iesākās ar skanīgu tautasdziesmas „Bēdu manu lielu 

bēdu, es par bēdu nebēdāju…” izdziedāšanu. Bērni ar interesi ieklausījās Alojas pilsētas bibliotēkas 

vadītājas Sarmītes stāstījumā par Alojas vietas un nosaukuma izcelšanos un par dažiem izcilajiem 

novadniekiem. 

Vēstures avotos Alojas vārds pirmo reizi minēts 565 gadus atpakaļ, un bērni labprāt vēlējās noklausīties 

vienu no trijiem nostāstiem par to, kā cēlies Alojas nosaukums: „kādreiz Alojas vietā bijis milzīgs mežs. 

Mežā bijis tik daudz sēņu, ka ne pabrist. Nākuši sēņotāji no malu malām. Bet mežā mitis pats nelabais. Un, 

kā tas sācis vadāt ļaudis, tā tie dienām alojušies pa mežu un meža malā netikuši. Gan skaitījuši pātarus, bet 

nekas nelīdzējis. Neko darīt, ļaudis apmetušies mežā, sākuši celt mājas un dzīvot. Tā radusies Aloja”. 

Fotogrāfijās aplūkojām, kāda tad izskatījās Aloja pirms apmēram 110 gadiem, kad tā sāka veidoties kā 

pagasta centrs. 

Lai bērni nepagurtu no klausīšanās, skolotāja Inguna uzaicināja bērnus paminēt mīklas, kas pierakstītas 

Alojas apkārtnē. Brīdi noritēja atraktīva mīklu minēšana, tad turpinājām iepazīties ar trim izciliem Alojas 

novadniekiem, dzejnieku Ausekli, dziesmu svētku virsdiriģentu Indriķi Zīli un gleznotāju, grāmatu 

ilustrāciju mākslinieku Arvīdu Galeviusu. Aplūkojām Ausekļa dzejas krājumu, Indriķa Zīles apdarinātās 

tautasdziesmas no krājuma „Dziesmu rota” un mākslinieka Arvīda Galeviusa grāmatu ilustrācijas. Kopīgi 

padziedājām, šoreiz nodziedot pantiņu no Ausekļa „Uz skolu”. 

Pasākuma noslēgumā noskaidrojām, ka Alojas pilsētas centrā, blakus plīvojošam Latvijas valsts karogam, 

atrodas piemiņas akmens. Vispirms tas veltīts mūsu izcilajiem novadniekiem – Auseklim un Indriķim 

Zīlem, jo tās dzeltenās zvaigznītes, kas iekaltas akmenī, tās domātas šim lielajām personībām. Nākamajiem 

dižgariem veltītā zvaigznīte paslēpta baseiniņa ūdenī. 

Pasākumu noslēdzām ar kopīgu rotaļu, fotografēšanos un vienojāmies, ka kļūstot siltākam laikam, 

satiksimies Alojas pilsētas bibliotēkā un UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” 2014.gada aktivitāšu 

ietvaros turpināsim iesākto stāstu par Alojas izcelšanos. 

 

Sarmīte Frīdenfelde 

Foto: Vineta Vītola 

   

http://www.aloja.lv/
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www.aloja.lv         3.pielikums 

 2014.gada 6.marts 

 

PII “Auseklītis” audzēkņi iepazinās ar M. Stārastes grāmatām 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. martā Alojas pilsētas bibliotēku apmeklēja PII „Auseklītis” vecākās grupas „Mārītes” 

audzēkņi ar skolotājām Ingunu un Inetu. Apmeklējuma mērķis bija klātienē aplūkot rakstnieces un 

mākslinieces Margaritas Stārastes grāmatas, uzzināt par rakstnieces dzīvesgājumu, nedaudz 

pašiem iejusties mākslinieku lomā un kopīgi noskatīties animācijas filmiņu „Zīļuks”. 

Bērnu grāmatu rakstniece un māksliniece Margarita Stāraste nodzīvoja bezgala garu un 

krāsainu mūžu, kā māksliniece pati izteikusies: „mūžs nostaigāts kā pasakā!”. 

Mēnesi atpakaļ, 2.februārī māksliniece sagaidīja savu 100.dzimšanas dienu, taču divas nedēļas 

vēlāk (18.02) mākslinieces sirds apstājās uz mūžu, un viņas pasaku mežs apklusa. 

Savā garajā mūžā māksliniece ir ilustrējusi aptuveni 100 gan pašas, gan citu autoru 

sarakstītās grāmatas – pasakas, tēlojumus, dzejoļus, tautasdziesmas. 

Mākslinieces ilustrētās grāmatiņas nepavisam neieguļas bibliotēku grāmatu plauktos, bet 

tiek lasītas un pārlasītas. Ar viņas pasakām un pasaku tēliem – Zīļuku, piparkūku vīriņu – 

Kraukšķīti, zinātkārajām meitenēm Ieviņu un Tinci, ir kopā izaugušas veselas paaudzes. 

Kad māksliniecei radās zīmēšanas prieks? Mazā meitene Margarita zīmēt sāka pavisam 

maza būdama. Mazā Margarita vēl nemaz nemācēja staigāt, kad tētis jau deva rokās krāsu 

zīmuļus. Margaritai bērnībā nepirka rotaļlietas, bet vienmēr apgādāja ar papīru, ar krāsām, ar 

zīmuļiem. Tētim patika kā Margarita zīmēja un viņa sapnis bija, lai izaugdama un izskolodamās 

Mākslas akadēmijā pie ainavista Vilhelma Purvīša, Margarita kļūtu par dabasskatu gleznotāju. 

Savukārt rakstniecībai Margaritu pievērsa viņas vecmāmiņa, ļaujot iemīlēt pasakas, teikas un 

tautasdziesmas. Vecmāmiņa sēdēja un adīja, rokas kustējās, un stāstītās pasakas tinās krāsainā 

kamolā. 

Ejot skolā Margaritas stiprā puse bija zīmēšana, literatūra, taču galīgi nepadevās 

matemātika. Meitenei nepavisam nepatika un likās ļoti garlaicīgi katrā burtnīcas rūtiņā kārtīgi 

rakstīt ciparus un skaitīt, kas tur kopā sanāks. Meitene centās atdzīvināt skaitļus, piemēram, 

piezīmēja astoņniekam podziņas uz vēdera vai vieniniekam rociņas un kājiņas, lai tas varētu 

izrāpties no savas rūtiņas sprosta. Uzsākot skolas gaitas Margaritai nepatika arī burtu mācīšanās, 

http://www.aloja.lv/
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jo ābece bija tāda pelēka, ar pelēkiem zīmējumiem, garlaicīga un Margarita domāja, ka ābecei taču 

gan ir jābūt pavisam citādai – krāšņai, iespaidīgai, lai katrs burts uzreiz iespiestos atmiņā. Pagāja 

daudzi gadi, kad beidzot Margaritai radās Burtu meitiņas ābece, kur katram burtam ir sava pasaka. 

Kā iesākās pasaku sacerēšana? Toreiz viņa vēl bija maza, tikko burtus mācījās kopā salikt. 

Margarita nevarēja samierināties, ka ir ļoti skaista pasaka, bet pēkšņi beidzas. Gribējās taču zināt, 

kas tur tālāk varētu notikt. Margarita zīmēja bildes, kurās varoņi turpināja darboties. Taču izaugot 

lielai, līdztekus studijām Mākslas akadēmijā, un arī pēc tās beigšanas Margarita ir allaž kavējusies 

pasaku pasaulē, sākusi tās sacerēt un ilustrēt pati. 

Ar mākslinieces pasakām un viņas pasaku tēliem – ar runājošiem kokiem un dzīvniekiem, 

ar smaidošajām puķēm un sauli mākoņmaliņā, ikviens mazais lasītājs ir sācis un mācījies izprast 

dabu un dabas parādības, kokus, augus, mājdzīvniekus, zvērus un kukaiņus, iemācījies atšķirt labo 

no ļaunā, attīstījis tādas rakstura īpašības kā godīgums, taisnīgums un neatlaidība iecerēto nodomu 

sasniegšanā, uzņēmība un izpalīdzība. Mākslinieces grāmatās visa pasaule ir dzīva, koki, augi, 

kukaiņi, pati Saule un Mēness runā bērniem saprotamā valodā un draudzīgi sadzīvo. Bezgala mīļi 

ir jokainie pintiķi (svešzemju rūķu latviskie radinieki), rūķis Labrencis, Zīļuks, lācēni Čips un 

Čaps, laimes sēklas meklētāja Zeltīte, kā arī nešpetnais rūķu dēlēns Knīpucis. 

Par Margaritas Stārastes bagātīgo mūžu var teikt, kāds bagāts, kāds laimīgs mūžs, kad bērnības 

zeme un pasakas visur un vienmēr nāk līdz. 

(no Lijas Brīdakas grāmatas Mūžs kā pasaka: Margarita Stāraste) 

 

Teksts: Sarmīte Frīdenfelde 

Foto: Mairita Vītola 
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www.aloja.lv                      4.pielikums 

 2014.gada 3.aprīlis 

 

e-prasmju nedēļa Alojas pilsētas bibliotēkā 

 

No 24.- 28.martam Alojas pilsētas bibliotēka aicināja apmeklētājus iesaistīties e-prasmju nedēļas 

pasākumos. Jau piekto reizi Latvijā noritēja „E-prasmju nedēļa”. Ikviens bibliotēkas apmeklētājs 

šajā nedēļā piereģistrējās kā e-prasmju nedēļas dalībnieks, novērtējot savas prasmes datora un 

interneta lietošanā. 

24. martā bibliotēkas apmeklētāji varēja no plkst.11.30-13.00 vērot tiešraidi un ieklausīties e-

prasmju nedēļas atklāšanas pasākumā, no plkst.14.00-16.00 ieklausīties stāstā par kultūras e-vides 

pakalpojumiem un aktivitātēm tiešraides pasākumā „Kultūra e-vidē”. 

Visas nedēļas garumā bibliotēka piedāvāja: 

 pārbaudīt savas zināšanas un prasmes IKT drošībā, izmantojot e-Guardian drošības 

prasmju barometru; 

 jauniešiem aizpildīt zināšanu testu „Es-elektroniskā vidē”; 

 konsultācijas „e-resursi un to pieejamība bibliotēkā”; 

 piedalīties konkursā „Atklāj monētu noslēpumus Lursoft laikrakstu bibliotēkā” 

27. martā PII „Auseklītis” vecākās grupas „Mārītes” 22 audzēkņi vēlējās veikt savu pirmo klikšķi 

– darbojoties interneta lapā www.kidi.lv. Vispirms gan visi bērni, kā arī abas skolotājas Inguna un 

Ineta piereģistrējās bibliotēkas datoros kā e-prasmju nedēļas dalībnieki. 

Kidi.lv ir interneta lapa pirmsskolas vecuma bērniem, kas ir nekomerciāls Ančupānu ģimenes 

projekts. Interneta lapā izvēlējāmies spēli „Mēness pulkstenis”, ar interaktīvās tāfeles un 

pildspalvas (kas veic datorpeles funkciju) palīdzību bērni palīdzēja salabot pulksteni īstam seno 

laiku burvim, kas ir tikpat vecs kā pats mēness, ja ne vēl dažas dienas vecāks. Pēc kopīgā atraktīvā 

http://www.aloja.lv/
http://www.kidi.lv/
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darba bērni vēlējās noskatīties animācijas filmiņu „Kraukšķītis”, pieminot izcilo bērnu rakstnieci 

un mākslinieci Margaritu Stārasti. 

Teksts: Sarmīte Frīdenfelde    

Foto: Mairita Vītola 
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www.aloja.lv          5.pielikums 

 2014.gada 4.aprīlis 

 

PII “Auseklītis” audzēkņi iepazina pasakas, kas pierakstītas Alojā 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” 2014.gada aktivitāšu ietvaros un par godu Alojas 

565.jubilejai, kopš Alojas vārds pirmoreiz ir minētas vēstures avotos, kopā ar PII „Auseklītis” 

vecākās grupas „Mārītes” audzēkņiem turpinājām iepriekš iesākto stāstu par Alojas izcelšanos. 

Vispirms kopīgi atcerējāmies iepriekšējā tikšanās reizē stāstīto teiku par Alojas vietas un 

nosaukuma izcelšanos, bērni ar interesi atkal aplūkoja attēlus, kuros redzams, kā Aloja izskatījās 

vairāk kā 100 gadus atpakaļ. 

Turpinājumā bērni ieklausījās pasakas „Tā nu tas bija…” lasījumā. Šo jaunrades pasaku 1998.gadā 

uzrakstījuši Alojas Ausekļa vidusskolas 11.klases skolēni un arī šī pasaka stāsta par Alojas vietas 

un nosaukuma izcelšanos. 

Izlasījām Alojā pierakstītu teiku „Kā putni radušies”. Šo teiku ap 1926.gadu ir pierakstījis Bērziņu 

Jānis no Alojas. 

Agrākos laikos dievs ar velnu dzīvojuši ļoti draudzīgi, vēl velns nav bijis apgrēkojies. Tā nu viņi 

dzīvojuši un dzīvojuši, bet kādu dienu velns briesmīgi saskaities uz dievu, spļāvis dievam taisni 

acīs. Bet dievs izmanījies un spļāviens aizgājis garām. Velns spļāvis otrreiz, dievs saskaities par 

tādu velna rīcību un teicis: „kaut tavi spļaudekļi pārvērstos par putniem!” No tā brīža velns 

putnus vien spļāvis, bijuši lielāki un mazāki putni, kā jau velna spļaudekļu pikas. 

Bērniem šo teiku noklausoties gan bija savs viedoklis par to, kā rodas putni, taču beigu beigās 

piekrita, ka teika ir gluži tā pati pasaka un tā notikumi varētu risināties. 

http://www.aloja.lv/
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Stāstu pasākumu pabeidzām ar atraktīvu mīklu minēšanu, ar mīklām, kas pierakstītas Alojā. 

Piemēram, kas tas ir, nav koks, bet ar lapām, nav drēbe, bet sasiets, nav cilvēks, bet pastāsta? 

(grāmata). Līks kā loks, nav loks, zied kā puķe, nav puķe? (varavīksne). Mazs, mazs vīriņš, deviņas 

ādiņas, kas viņu izģērbs, tas gauži raudās? (sīpols). Maza, maza meitiņa sēd ceļa malā, kas iet 

garām, tam dod kukuli? (dadzis). 

Nākamajā tikšanās reizē, turpinot izzināt Alojas vietas izcelšanos, kopīgi iepazīsim nostāstus un 

teikas, kā Alojā ir uzcelta baznīca. 

Teksts: Sarmīte Frīdenfelde 

Foto: Mairita Vītola 
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6.pielikums 

Bibliotēku nedēļas “Informēts un vesels” norises  

Alojas pilsētas bibliotēkā 
 No 22.-27.aprīlim Alojas pilsētas bibliotēka piedāvāja dažādas tematiskās aktivitātes 

ikvienam bibliotēkas apmeklētājam.  

22.aprīlī kopā ar skolotāju Līgu Kokinu bibliotēkā ciemojās 21 pirmklasnieks, lai klātienē 

iepazītos gan ar bibliotēkas telpām, to izkārtojumu, gan noskaidrojot, kur un kuros grāmatu 

plauktos atrodamas grāmatas lasīšanai un līdzņemšanai uz mājām, ko darīt bibliotēkas lasītavā. 

Aplūkojot lasītavā tematisko izstādi veltītu Alojas 565.jubilejai, pirmklasnieki ieklausījās vienā no 

nostāstiem, kā radās Aloja un tās nosaukums, kā arī aktīvi iesaistījās mīklu minēšanā. Tikšanās 

noslēgumā pirmklasnieki ieinteresēti noklausījās runājošo pasaku “Divi lācēni”, ko piedāvā vietne 

www.letonika.lv.  

  
 

  
 

  

http://www.letonika.lv/
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                                  Att. pirmklasnieki un skolotāja Līga Kokina 

 

Visas nedēļas garumā ikvienam apmeklētājam tika piedāvāta viktorīna “Alojai 565”. 

Viktorīnu aizpildīja 19 bibliotēkas apmeklētāji, t.sk. 13 bērni un 6 pieaugušie.  

 

 
Att. bibliotēkas apmeklētāja Sarmīte Plotniece aizpilda viktorīnu “Alojai 565” 

24. aprīlī bibliotēka interesentiem piedāvāja Jauno grāmatu izstādi un jaunākās 

literatūras apskatu. 

Nedēļas laikā ikvienam bibliotēkas apmeklētājam tika dota iespēja izteikt savu viedokli 

aptaujā “Tava ideja par bibliotēkas dārza iekārtojumu un izmantošanu”.  Bibliotēkas 

darbinieki ieguva dažādas interesantas idejas gan no bērniem, gan pieaugušajiem bibliotēkas 

apmeklētājiem. 

 

 

Atsaucoties Bibliotēkas nedēļas vadmotīvam “Informēts un vesels”, visas nedēļas garumā 

bibliotēka apmeklētājiem piedāvāja tematisko izstādi “Kā man dzīvot veselīgi”. 
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25.aprīlī pēc plkst.18 bibliotēkā noritēja vakara stundu pasākumi “Informēts un vesels”, 

kuros aktīvi piedalījās 16 dalībnieki.  

Kā pirmā noritēja diskusija par datora lietošanu, kā mēs ikviens pārvaldām savu datora 

lietošanu ikdienā, ko pārmērīga datora lietošana var negatīvu izraisīt, kā iedarbojas uz veselību. 

Secinājums, ka par datorlietošanas problēmām norāda šādas pazīmes: 
- nesekmīgi mēģinājumi pārtraukt vai ierobežot datora lietošanu; 
- tiek zaudēta laika izjūta, sēžot pie datora; 
- ja datorlietošanas laiks tiek ierobežots, jūties saspringts, aizkaitināts, nervozs; 
- zūd pienākuma apziņa, atbildība. 

 
 

Tālāk sekoja spēle-orientēšanās bibliotēkā “Meklē pēc norādēm”. Katrai komandai bija 

jāiziet pieci uzdevumi, pie katras atrastās atbildes sekoja nākamais uzdevums. Pie katras atbildes 

bija piestiprināta balviņa saldumu veidā, katrai komandai piecas balvas bija jāsakrāj, jo pēc tam 

sekoja nākamā diskusija “Esi gudrs – izvēlies veselīgo”. 
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 Katram pasākuma dalībniekam šim vakaram līdzi bija jāpaņem arī savs neliels cienasta 

“groziņš”. Protams, ka bērni izvēlējās līdzņemšanai savus garšīgākos našķus, taču, pirms kopīgas 

cienāšanās sekoja pēdējā šī vakara diskusija “Esi gudrs – izvēlies veselīgo”. Pirms vērām vaļā 

saldumu paciņas (čipsus, cepumus, konfektes u.tt.) un saldo dzērienu pudeles un pakas, katrs 

apskatījāmies caur palielināmo stiklu, kādas pārtikas piedevas - E vielas jeb E piedevas ir 

pievienotas katram produktam.  Sarakstā pārbaudījām, vai pārtikas piedeva ir atļauta lietot 

produktu ražošanā, vai nebūs iespējams gūt kādus nopietnus veselības traucējumus (alerģiju, aknu, 

nieru slimības). 

Secinājums, pirms veikalā iegādāties našķus, aplūkot, kas uz iepakojuma ir rakstīts un atsevišķu 

kaitīgo E vielu numurus pat derētu iegaumēt. 

 

   
 Noslēgumā pasākuma dalībnieki darbojās praktiskajā darbnīcā, kurā katrs izveidoja un 

krāsaini noformēja veselības luksoforu. Kas ir veselības luksofors? Tie ir trīs tālruņa numuri katra 

veselībai, izvēlies pareizo. Tie ir galvenie tālruņa numuri par kuriem meklēt palīdzību – 113 

jāzvana tad, kad tiek apdraudēta veselība vai dzīvība, 66016001 – medicīniski padomi par 

veselības problēmām, 80001234 – iespēja iegūt informāciju par valsts apmaksātajiem veselības 

aprūpes pakalpojumiem. 

  
 

    Liels paldies par atsaucību  visiem aktīvajiem Bibliotēkas nedēļas tematisko pasākumu 

dalībniekiem un bibliotēkas apmeklētājiem! 

Teksts: Sarmīte Frīdenfelde Foto: Mairita Vītola 
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www.aloja.lv          7.pielikums 

 2014.gada  26.maijs 

 

PII “Auseklītis” audzēkņi izzināja, kā uzcelta baznīca Alojā 

 

UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” 2014.gada aktivitāšu un Alojas 565.jubilejas 

gada ietvaros, kopā ar PII „Auseklītis” vecākās grupas „Mārītes” audzēkņiem 20.maijā turpinājām 

jau iepriekš iesākto stāstu par Alojas izcelšanos. Šoreiz bērni ieklausījās teikās un nostāstos gan 

par baznīcas uzcelšanu Alojā,  gan par to, kāpēc baznīcas tornī ir krusts, nevis gailis. Bērni ar 

interesi ieklausījās jaunrades pasakas “Pasaka par baznīcu” lasījumā, kura stāsta kā Alojā uzcelta 

baznīca.     

Pasākums noslēdzās ar kopīgu ekskursiju uz Alojas evaņģēliski luterisko baznīcu, klātienē 

aplūkojot kā baznīca izskatās gan no ārpuses, gan iekšpuses. 

Ziņas par pašu pirmo celto Alojas baznīcu nav, taču vēstures avotos ir atrodamas ziņas, ka 

apmēram pirms 390 gadiem Alojā ir bijusi ar salmiem klāta koka baznīca. Apmēram pirms 320 

gadiem Alojas baznīca atrasta tik bēdīgā stāvoklī, ka vairāk līdzinājusies kūtij, nekā baznīcai, 

tāpēc bija nepieciešams to atjaunot.      

250 gadu atpakaļ, 24.maija vakarā, stundu pirms pusnakts, koka baznīcas tornī, kurš 

atradies līdzās baznīcai, iespēris zibens un baznīcas koka daļas nodega, mazāk bija cietusi no 

laukakmeņiem mūrētā altāra telpa. Tagadējā Alojas evaņģēliski luteriskā baznīca pēc skaita ir 

ceturtā. Iepriekšējās trīs baznīcas atradušās šajā pašā vietā. Pēdējā baznīca ir sākta celt 245 gadus 

atpakaļ, pēc pieciem būvēšanas gadiem baznīca tika iesvētīta un skatāma pašreizējā veidolā. 

Nākamajā tikšanās reizē rudens pusē, turpinot izzināt Alojas vietas izcelšanos, kopīgi 

iepazīsim nostāstus un teikas, kā radušās Ungurpils ezera peldošās salas. 

Teksts: Sarmīte Frīdenfelde 

Foto: Mairita Vītola, Sarmīte Frīdenfelde 

http://www.aloja.lv/
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www.aloja.lv         8.pielikums 

 2014.gada 11.aprīlis 

 

Alojā skolēni tikās ar rakstnieku Valdi Rūmnieku 

 

 
 

3. aprīlī Alojas Ausekļa vidusskolā ar 5.-8.klašu skolēniem tikās rakstnieks, dramaturgs, 

literatūrzinātnieks Valdis Rūmnieks. Autors raksta prozu un dzejoļus dažādu vecumu bērniem, 

lugas, fantāziju stāstus pusaudžiem, vēsturiskus romānus un monogrāfijas. Kā jautru sveicienu 

rakstniekam un arī visiem klātesošajiem, skolas teātra pulciņa dalībnieces, astotklasnieces Nikola 

Letīcija, Elēna, Anta un 8. klases skolnieks Klāvs, atraktīvi norunāja Pasaku par bebriem no 

krājuma „Murjāņu pasakas”. 

Autors savu stāstījumu iesāka ar fragmenta lasījumu no jaunākās grāmatas „Madaras 

lādīte”. Šī grāmata turpina un noslēdz darbos „Atnācēji” un „Atnācēju noslēpumi” aizsākto 

spraigo notikumu ķēdi. Autors apstiprināja, ka šo sēriju pusaudžiem tālāk gan neturpinās. 

Autoram nācās atbildēt uz dažādiem jautājumiem, kurus uzdeva gan skolotājas Līga Gūtmane un 

Ilona Vītola, gan klātesošie skolēni. Uz jautājumu, kāpēc un kad autors ir sācis rakstīt pasakas, 

sekoja jautra atbilde, ka jau no sešu gadu vecuma. Neprotot vēl šajā vecumā pat lāgā rakstīt, taču 

uz vecākiem piederošās rakstāmmašīnas burtus ir labi mācējis atrast un tos sarindot. Tādējādi ir 

radušās vairākas diezgan nesakarīgas pasakas, atsmēja autors. Tā īsti rakstīšanu ir sācis 16 gadu 

vecumā. Tā arī likumsakarīgi sekojušas studijas Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē. Uz 

jautājumu, kādi priekšmeti skolā vislabāk padevušies, sekoja atbilde, ka visi, izņemot zīmēšanu. 

Taču pašam nepavisam neprotot zīmēt, sadarbībā ar savu grāmatu ilustratoriem, reizēm gan 

mēdzot būt dikti liels ilustrāciju kritizētājs. Uz jautājumu, kuras grāmatas ir autoram vismīļākās, 

sekoja atbilde, ka Enidas Blaitonas „Slavenais pīlēns Tims”, Aleksandra Čaka „Mūžības skartie” 

un Mihaila Bulgakova „Meistars un Margarita”. 

 

 

http://www.aloja.lv/
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Tikšanās noslēgumā autors nolasīja vienu bezgala uzjautrinošu Pasaku par ļenkuriņu no 

visjaunākā pasaku krājuma, kas vēl ir tapšanas stadijā „Ziemassvētku karbonāde ar 

komatiem”. Tikšanās noritēja ar VKKF finansiālu atbalstu projektā „Pasākumu cikls „Literāras 

tikšanās Alojas pilsētas bibliotēkā” 2.kārta”. 

 

Teksts un foto: Sarmīte Frīdenfelde 
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www.aloja.lv         9.pielikums 

 2014.gada 3.jūnijs 

 

Tikšanās ar mākslinieci un grāmatu autori Indru Sproģi 

 

28. maija pēcpusdienā Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas zāle uz krietnu brīdi tika 

pārvērsta par radošo darbnīcu, kuru vadīja māksliniece Indra Sproģe. Mākslinieci 1.- 4.klašu 

skolēni sagaidīja ar skanīgu  dziesmu, kopīgi nodziedot dziesmu par alfabētu no Indras Sproģes 

grāmatas “Joka pēc alfabēts”. Autore un māksliniece ir radījusi trīs interesantas grāmatiņas “Joka 

pēc alfabēts”, “Miljons” un “Māci mani Degunlāci”. 

Grāmatā “Joka pēc alfabēts” ir ne tikai joka pēc radušies alfabēta teikumi, bet arī draiskas 

ilustrācijas un mīļas pasaciņas par to, kāpēc ābols cepa bumbiera čības, kā ērglim veicās ar 

gliemežu ģimenes fotografēšanu, kā cits citam palīdzēja dažādi dzīvnieki un pat helikopters. 

Grāmata “Miljons” no 300 vārdiem un 300 bildēm piedāvā izveidot miljons teikumu un miljons 

dīvainu personāžu. 

Grāmatā “Māci mani, Degunlāci” Degunlācis parāda, kā reizinātājus asociēt ar bērniem 

pazīstamiem un tuviem tēliem no pasaku pasaules, ikdienas un dabas pasaules kā, piemēram, 

septiņiem rūķīšiem, deviņgalvu pūķīšiem, piecstaru zvaigznēm, pieclatniekiem, astoņkājiem, 

skudrām, vaboli ar sešām kājām, divausainu zaķi, astoņām Saules sistēmas planētām, sešiem 

kontinentiem, trīspirkstu sliņķi, dievieti ar astoņām rokām, sešu suņu pajūgu u. tml. 

Turpinājumā māksliniece uzaicināja skolēnus izveidot pašiem savu - Alojas alfabētu. 

Izrādās, ka ar alfabēta burtiem var ļoti labi spēlēties. Katram alfabēta burtam tika veltīts vārds, līdz 

izveidojās interesants stāsts. Tālāk sekoja dalīšanās komandās, izvirzot komandas kapteiņus. Arī 

kapteiņiem tika savi uzdevumi no alfabēta, reizrēķina, saskaitīšanas, atņemšanas, līdz izvirzījās 

ātrākie pareizo atbilžu atbildētāji. Tad arī katram kapteinim bijā jāizvēlas pa Alojas alfabēta stāsta 

rindai, piemēram, saule šuj tērpu upei… Tālāk sekoja radošā darbošanās, katra grupa veidoja savu 

stāsta scenāriju un zīmēja kadrējumus. Māksliniecei vadīt radošo procesu palīdzēja arī vizuālās 

mākslas skolotāja Inatra Vaļicka. Kad komanda radošo darbu bija paveikusi, notika stāsta un 

zīmējumu prezentācija. 

Pēc šāda paša scenārija radoši darbojās arī 5.- 6.klašu skolēni, izveidojot un prezentējot savu 

Alojas alfabētu. 

Tikšanās noritēja ar VKKF finansiālu atbalstu projektā „Pasākumu cikls „Literāras tikšanās Alojas 

pilsētas bibliotēkā” 2.kārta”. 

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto 

http://www.aloja.lv/
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www.aloja.lv         10.pielikums  

   

 01.10.2014 

Tikšanās ar dzejnieku Uldi Ausekli 

 
 

 Septembris ir dzejas mēnesis, kad ļaujamies dzejas ritmam un plūdumam. 23.septembrī, 

satiekoties ar Uldi Ausekli, dzejnieka sirsnīgajos, rotaļīgajos un nebēdnīgajos dzejoļos ieklausījās 

Alojas Ausekļa vidusskolas 1.- 6.klašu skolēni. 

Uldis Auseklis ir viens no populārākajiem bērnu dzejniekiem Latvijā, apbraukājis Latviju 

krustu šķērsu, viesojies vai ikkatrā bibliotēkā un skolā.  

 Krāsainu rudens ziedu un tikpat krāsainu dzejas rindu sveicienu dzejniekam sniedza skolas 

skatuves runas un teātra pulciņa dalībnieki Līga, Annija Signe, Larisa, Ģirts, Mikus Kristiāns. 

Priecājoties par apsveikumu, dzejnieks uzaicināja visus klātesošos skaļi norunāt līdzi dzejoli 

“Apaļš mēness apaļš runcis”. 

Jāteic, ka gandrīz stundu dzejnieks no galvas norunāja savus dzejoļus, kas ne tikai rosina 

iztēli, ir bagāti ar vārdu spēlēm, interesantu leksiku, saistošiem tēliem, bet ir mīlestības pilni par 

mūsu valodiņu, Latviju, novadiem un pilsētām. Šāds ir dzejnieka viens no jaunākajiem krājumiem 

“Sīli iesēj zīli. Maza sauja mīlestības Latvijai.” Pavisam tikko ir iznākusi jaunākā grāmatiņa 

pašiem mazākajiem “Dziesmiņa piekusušajai kaķenītei”. Dzejnieks uzskata, ka caur dzejas tēliem 

var mācīt bērniem cilvēku attiecības, saskaņu un labestību. 

 Tikšanās noslēgumā bērni kopā ar skolotāju Līgu Gūtmani uzdeva dzejniekam ne vienu 

vien jautājumu, tādējādi noskaidrojot, ka Uldis Auseklis dzejoļus sācis rakstīt 12 gadu vecumā. 

Kopumā pašreiz ir iznākuši 22 dzejoļu krājumi bērniem, 13 – pieaugušajiem. Uz jautājumu, kāpēc 

runci sauc par Franci, kas ir galvenais tēls virknei grāmatu, sekoja atbilde, ka Runcis Francis pie 

dzejnieka atnācis pirms pāris gadu desmitiem, laikā, kad daudzi aizrāvās ar savu radu rakstu 

vākšanu. Runcim Francim gribējās uzzināt, kā pa Parīzes ielām klīdis viņa vectēvs, arī runcis 

Francis, ko tur jutis, kā nodzīvojis mūžu. 
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 Uz jautājumu, vai dzejnieks gadījumā nav pazīstams ar skolotāju Aivaru Ausekli, sekoja 

atbilde, ka nē, kaut gan dzīves laikā ir iepazinis vairākus sava uzvārda brāļus, dažādu profesiju 

pārstāvjus.  

Runājot par savu gandrīz uzvārda brāli, dzejnieku Ausekli, Uldis Auseklis sacīja: - 

Krogzemju Miķelis pieņēma Ausekļa vārdu, jo tā viņš juta pasauli. Jā, jaušu garīgu radniecību ar 

gandrīz brāli. Mūs saista Vidzeme un vēl kāds smalks, netverams gaismas gēns. 

 Tikšanās noritēja ar VKKF finansiālu atbalstu projektā „Pasākumu cikls „Literāras 

tikšanās Alojas pilsētas bibliotēkā” 2.kārta”. 

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto 
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Tikšanās ar rakstnieku Juri Zvirgzdiņu 

un lācēnu Tobiasu 
 

 
20.oktobrī pie Alojas Ausekļa vidusskolas 2.-5.klašu skolēniem viesojās cienījams vīrs 

gados ar baltu bārdu un rotaļu lācēnu kabatā. 

Skolotājas Laimas Kalniņas vadītā skolas 1.- 4.klašu teātra pulciņa dalībnieki Kristiāna, 

Undīne un Renārs klātesošajiem pastāstīja, kas ir lācēns Tobiass un kāda nozīme tam ir rakstnieka 

Jura Zvirgzdiņa daiļradē. 

Lācēns Tobiass ir vairāku bērnu grāmatu literārais varonis un arī rotaļlieta, kas 

rakstniekam vienmēr ir līdzi kabatā, ciemojoties pie bērniem. Lai iepazīstinātu ar Tobiasu tuvāk, 

rakstnieks nolasīja stāstiņu “Tobiass un lielās – apčī! – šķavas” no grāmatas “Tobiasa blēņu 

stāsti”. Kad rakstnieks lasījuma laikā pacēla labās rokas rādītājpirkstu, visiem klātesošajiem 

vienlaicīgi bija skaļi jāšķauda. Protams, tas bija jautri. 

Tikšanās laiks aizritēja ļoti ātri, jo rakstniekam bija daudz jautājumu bērniem, savukārt arī 

bērniem netrūka jautājumu. Tā viņi uzzināja, cik daudz lāču ir rakstnieka kolekcijā, cik lāči ir veci 

un kā sauc vecāko, kas tiem garšo, ar ko viņi nodarbojas, un vēl daudz citu faktu. Bērni uzzināja, 

ka grāmatu “Rīgas runča Maurīcija piedzīvojumi” rakstnieks veidojis 8 gadus, taču grāmata 

“Franklina cepure” tapusi vienas nakts laikā, savukārt somu rakstnieces Hannu Mekeles grāmata 

“Zirgs, kurš pazaudēja brilles” ir rakstnieka mīļākā grāmata. Bērni stāstīja rakstniekam, kādus 

zvērus un putnus var sastapt Alojas apkārtnē. Tikšanās noslēgumā rakstnieks aicināja bērnus 

rakstīt lācēnam Tobiasam vēstules. 

Pasākums notika ar VKKF finansiālu atbalstu projektā „Pasākumu cikls „Literāras tikšanās 

Alojas pilsētas bibliotēkā” 2.kārta”. 

 

Sarmīte Frīdenfelde  
Zandas Adernieces foto 
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Lielā literatūras stunda kopā ar dzejnieci Māru Zālīti 

 

 
 

Aizvadītajā nedēļā Alojas Ausekļa vidusskolā pulcējās 7.-11.klašu skolēni, lai klātienē 

tiktos ar dzejnieci Māru Zālīti. 

Uzsākot sarunu ar klausītājiem, dzejniece atcerējās, ka gandrīz 30 gadus atpakaļ ir 

viesojusies Alojā kā jaunā dzejniece, piedaloties Dzejas dienu pasākumā. Taču arī ar šīsdienas 

klausītājiem viņa ir pazīstama, piemēram, kaut vai caur tituldziesmu filmai “Sprīdītis” - “Virs 

galvas mūžīgs Piena ceļš…”, vai caur dziesmu no filmas “Ziemassvētku jampadracis”, kurām ir 

vārdu autore. 

Esmu dzimusi ļoti, ļoti tālu no Latvijas - Sibīrijā, - ar šiem vārdiem dzejniece iesāka stāstu 

par sevi. Dzejnieces jaunākais darbs, proza “Pieci pirksti”, ir autobiogrāfisks stāstījums par dzīves 

uztveri un pārdzīvoto, atgriežoties piecus gadus vecam bērnam no Sibīrijas. 

Dzeju sāku rakstīt, mācoties Murjāņu sporta skolā, - dzejniece iesāka stāstu par 

pievēršanos dzejas rakstīšanai. Pirmās dzejas  publikācijas  tika ievietotas Tukuma rajona avīzē un 

žurnālā “Karogs”, bet pirmais dzejoļu krājums „Vakar zaļajā zālē” iznāca 1977.gadā. Dzejniece ir 

apkopojusi piecus dzejas krājumus un sešas dzejas izlases. 

Kad strādāju par žurnāla “Karogs” galveno redaktori, kā dzejniece izsaucu lielu 

skandālu, - M.Zālīte stāstīja par laika posmu, sākot no 1989.gada. Žurnāls “Karogs” pat tika 

konfiscēts, jo dzejniece savās dzejas publikācijās musināja uz neatkarību, brīvību, cīņu par savu 

valodu un pret pārkrievošanos. Latvieši tiek diskriminēti, jo paši savā zemē nevar runāt savā 

dzimtajā valodā. Pēc šī dzejas skandāla dzejniece piecus gadus dzeju nerakstīja, sāka pievērsties 

dramaturģijai, ir daudzu lugu un mūziklu libretu autore, tostarp „Pilna Māras istabiņa”, 

„Lāčplēsis” un „Kaupēn, mans mīļais”. Esmu visi savi tēli, jo man tajos ir jāiedzīvojas, - tā par 

lugu un libretu tapšanu stāstīja autore. 
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Tikšanās turpinājumā dzejniece runāja dzeju no grāmatas, kas vēl ir tikai autores prātā, 

kura pašreiz kārtojas un sauksies “Lietoti vārdi”. Klātesošie ieklausījās gan jau zināmā dzejā un 

zināmu dziesmu tekstos, gan varbūt mazāk zināmās dzejas rindās. 

- Kuras šobrīd ir tās trīs vērtības, ko latvietim paņemt sainītī līdzi un neatdot nevienam? 

Jautājumu dzejniecei uzdeva latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilona Vītola. - Pirmkārt, 

valodu, atbildēja dzejniece. - Valoda ir dvēseles māja, kas jāsargā. Latviešu valoda ir sena, tā ir 

viena no divām pēdējām baltu valodām, kas palikusi dzīva. Tādēļ mums ir jālepojas ar savas 

valodas senumu. Nedrīkstam pieļaut to, ka savā tēvu zemē nevaram runāt savā mātes valodā. 

Otrkārt, kultūras un klasisko mantojumu – latvju dainas. Dainās ir visa dzīves gudrība, tās ir 

perfektas pēc satura un formas. Latvju dainās ir visa mūsu mentālā un filozofiskā pasaule. 

Treškārt, cieņu pret līdzcilvēkiem. Jāiemācās mīlēt un cienīt citus cilvēkus, neizvairīties pateikt 

labo. Šodienas interneta anonimitāte tikai piesārņo mūs visus. 

Tikšanās noslēgumā klātesošie ieklausījās autores pasakas “Mamma un tētis kūrortā” 

fragmenta lasījumā. 

Dzejniece līdzi bija atvedusi arī brīnišķīgu grāmatu dāvinājumu, apgādā “Karogs” izdotās 

autores grāmatas “Trīs latviskas dziesmuspēles” un “Trīs drāmas”. Ikviens interesents varēja 

saņemt arī pašas autores ierakstu grāmatā. 

Liels paldies Alojas Ausekļa vidusskolas vadībai, skolotājai Ilonai Vītolai par sirsnīgo 

uzņemšanu, skolēniem Kristīnei, Artai, Edgaram, Mārtiņam un Rūdim par izjustajiem 

priekšnesumiem, kas padarīja šo tikšanos īpašu. 

Tikšanās noritēja VKKF un LNB atbalstītā projekta “Tikšanās Latvijas novadu 

bibliotēkās” ietvaros. 

 

Sarmīte Frīdenfelde 
Helmuta Bondara foto 
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PII “Auseklītis” audzēkņi izzināja, kā radušās Ungurpils dzirnavu ezera 

peldošās salas 

 
  

UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 2014.gada aktivitāšu ietvaros, kopā ar PII 

“Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņiem un skolotājām, 2.oktobrī turpinājām jau ziemā 

un pavasarī iesākto stāstu par Alojas izcelšanos, kad bērni klausījās nostāstos, teikās un jaunrades 

pasakās gan par Alojas vietas, nosaukuma, baznīcas izcelšanos, gan iepazina pasakas, kas 

pierakstītas Alojā. Šajā tikšanās reizē bērni ieklausījās bibliogrāfes Zandas stāstījumā par 

Ungurpils dzirnavu ezera peldošo salu rašanos. Teika, kas Alojā pierakstīta 1966.gadā, vēsta kā 

rijnieks cīnījās ar velnu, lai dabūtu to laukā no rijas. Kā rijnieks velnu apmānīja un velns pazaudēja 

savas acis. Izrādās, ka salas esot velna jaunās acis, kas uznākušas no ezera apakšas...  

Uz interaktīvās tāfeles aplūkojām vairākas Ungurpils dzirnavu ezera un arī salas 

fotogrāfijas.  

 Šajā tikšanās reizē, gluži kā jau tradīcija, noritēja gan atraktīva mīklu minēšana, gan 

kopīga animācijas filmu noskatīšanās. Vispirms gan vairākkārtīgi noskatījāmies animācijas 

filmiņu “Joka pēc alfabēts”, jo bērni vēlējās dziesmiņu par alfabētu arī līdzi izdziedāt. Atbilstoši 

pašreizējam gadalaikam, bērni izvēlējās noskatīties animācijas filmu “Zīļuks”, kas uzņemta pēc 

bērnu rakstnieces un mākslinieces Margaritas Stārastes pasakas motīviem. 

Tikšanās noslēgumā kopbilde šoreiz tapa pavisam interesanta, jo katrs bērns un arī 

skolotājas no bibliotēkas darbiniekiem saņēma dāvaniņu – pūcītes masku. Pūcīte ir gan bibliotēkas 

izvēlēts simbols, gan zināšanu un gudrības simbols ikvienā pasakā. Rezultātā bibliotēkā tapa 

daudz zinātkāru pūcīšu kopbilde. 

Nākamajā tikšanās reizē, turpinot izzināt Alojas izcelšanos, kopīgi iepazīsim nostāstus un 

teikas par Velna klēpja, Soģu kalniņa un Lauru pilskalna izcelšanos. 

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts 

Mairitas Vītolas foto 
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Helovīna priekšvakars Alojas pilsētas bibliotēkā 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Helovīns jeb Visu svēto dienas priekšvakars ir sena tradīcija. Daudzās pasaules valstīs 

bērni ar aizrautību gatavojas mošķu tērpu un masku gatavošanai, saldumu ēšanai, ķirbju grebšanai. 

Jau no seniem laikiem tiek uzskatīts, ka, beidzoties gaišajam gadalaikam un tuvojoties ziemai, 

robeža starp īsto un mistisko pasauli kļūst īpaši plāna un Visu svēto dienas priekšvakarā pār zemi 

valdot viss mistiskais.  

Viens no Helovīna simboliem ir izgrebts ķirbis, kura iekšienē ielikta svecīte. Šo tradīciju 

ieviesuši īri 20.gadsimta sākumā. Ķirbja grebšanas tradīcijas pamatā ir īru leģenda par kādu vīru 

vārdā Džeks, kurš aizrāvies ar pamatīgu uzdzīvi un apmānījis arī pašu velnu. Savu dvēseli viņš 

paturējis, taču vīra grēki bijuši tik lieli, ka viņš neticis uzņemts arī debesīs. Tā nu viņš visu mūžību 

esot spiests klīst pa ēnainām un tumšām vietām uz zemes. Lai atrastu ceļu tumsā, viņam bijusi 

atļauta tikai viena oglīte, kuru viņš ievietojis izgrebtā rācenī. Leģenda citu skanējumu ieguvusi 

Amerikas Savienotajās Valstīs, kur rāceņa vietā figurē izgrebts ķirbis. Amerikā Helovīna 

svinēšanas tradīcija ieviesusies tieši no tur ieceļojušajiem īriem. 

Laikam ejot, arī Latvijā šie svētki ir atraduši savu vietu, liekot veidot dažādas Helovīnam 

raksturīgās dekorācijas, tērpties dažādos briesmīgos tērpos un iet pie cilvēkiem pēc saldumiem, 

gluži kā ķekatās. 

Sagaidot Helovīnus, arī Alojas pilsētas bibliotēkā bērniem netrūka jautru un mistiski 

aizraujošu kopīgu nodarbju, kā masku veidošana, zīmējumu krāsošana, ķirbju grebšana. Bērni 

aktīvi piedalījās dažādās atrakcijās, piemēram, mūmiju ietīšanā, vadoties pēc īpašām norādēm 

orientējās bibliotēkas telpās, iepazina pagraba spoku ērmošanos sveču gaismā, piedalījās kopīgā 

spoku stāstu lasīšanā. Neizpalika arī našķošanās ar visai dīvainu nosaukumu ēdieniem un 

dzērieniem.  

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto 
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Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa Alojā 

 

 
 

 Latvijā jau 17. reizi novembra mēneša otrā nedēļa ir Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa, kuras 

galvenais mērķis - Ziemeļvalstu literatūras, kultūras un tradīciju iepazīšana. Laikā no 10.līdz 

16.novembrim, kas ir gada vistumšākais laiks, Ziemeļvalstīs (Dānija, Zviedrija, Somija, 

Norvēģija, Islande) un Baltijas valstīs (Latvija, Lietuva, Igaunija), vairākos tūkstošos publiskajās 

un skolu bibliotēkās vienlaicīgi tika iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. 

Ar tematisku grāmatu izstādi “Par Muminu un citiem troļļiem” Alojas pilsētas bibliotēkā 

10.novembrī iesākās Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākumi, jo šī gada tēma - “Troļļi 

Ziemeļos”. 

 13.novembrī, kopā ar PII “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņiem, bibliotēkā 

noritēja Rīta stundas lasījums no Ziemeļvalstu autoru Áslaug Jónsdóttir, Kalle Güettler, Rakel 

Helmsdal darba “Briesmonīšu tracis”. Tas ir stāsts par divām troļļiem līdzīgām būtnēm – 

briesmonīšiem, kas nevar izlemt, ar ko draudzēties.  

Turpinājumā bērni ieklausījās bibliotekāres Zandas stāstījumā par maģiskajām būtnēm - 

troļļiem, par ziemeļu troļļu atšķirību no mūsu pasaku rūķiem, milžiem, lutaušiem. 

 Bērniem tika dots uzdevums salikt kopā pa fragmentiem (puzzles veidā) ilustrācijas, kurās 

attēloti troļļi. Jāteic, ka nemaz tik viegli šis uzdevums nebija paveicams, jo troļļi mēdz izskatīties 

tik dažādi. 

 Tikšanās noslēgumā bērni noskatījās animācijas filmu “Sprīdītis”. Filma veidota pēc 

vienas no populārākajām un bērniem mīļākajām rakstnieces Anna Brigaderes pasaku lugām.  

 Bibliotēkas ikdienas apmeklētāji – pusaudži Krēslas stundas lasījumā arī pievērsās troļļu 

tēmai, lasot fragmentu no zviedru rakstnieka Stefana Spjuta grāmatas “Stallo”. Grāmata ir 

vēstījums par skandināvu mitoloģisko tēlu Trolli, par tā iespējamajām dīvainajām pārvērtībām, 

saikni ar cilvēka dzīves telpu un mistisko pasauli. 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden 

asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā 

ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. 

  

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto 
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PII “Auseklītis” audzēkņi izzināja, kādi kalni un pakalni  

reiz bijuši Alojas apkārtnē 

 
UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 2014.gada aktivitāšu ietvaros un noslēdzot 

Alojas 565.jubilejas gadu, kopā ar PII “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņiem un 

skolotājām, 26. novembrī pabeidzām iesāktos stāstus par Alojas izcelšanos, kad bērni klausījās 

nostāstos, teikās un jaunrades p asakās gan par Alojas vietas, nosaukuma, baznīcas un 

Ungurpils dzirnavu ezera peldošo salu izcelšanos, gan iepazina pasakas, teikas un mīklas, kas 

pierakstītas Alojā. Šajā tikšanās reizē bērni ieklausījās bibliogrāfes Zandas stāstījumā par Velna 

klēpja, Čūsku un Soģu kalniņu, kā arī Lauru pilskalna izcelšanos. Lūk, viena no teikām: “Senos 

laikos divi velni apsēduši Ungurpils (Perkiles) ļaudis. Vienudien šie izdomājuši uzbūvēt tiltu pāri 

ezeram, jo paši dzīvojuši purvā. Ņēmuši zemi un stiepuši uz ezeru, gribējuši bērt ezerā iekšā. Te 

iedziedājies gailis, velni mukuši kur kurais. Vēl tagad abpus ezeram esot uzkalniņi “Velna klēpis” 

un “Čūsku kalniņš”, kā arī lielas bedres, kur velni zemi ņēmuši. Viens velns mukdams vēl 

atspiedies uz akmens ezera krastā. Tur redzams viņa pēdas nospiedums”. 

 

Šajā tikšanās reizē, gluži kā jau tradīcija, noritēja kopīga animācijas filmas noskatīšanās. 

Par godu pasaku autoram Kārlim Skalbem, kuram novembra mēnesī apritēja 135. dzimšanas 

diena, bērni iepazinās ar rakstnieka grāmatām un noskatījās populārāko no rakstnieka pasakām 

“Kaķīša dzirnavas”. Pasaku par kaķīti, kurš piedeva visiem saviem pāridarītājiem, lai pasaulē 

nevairotos sāpes. Lai vairojas labāk prieks. 

 

Priecīgas bija bibliotēkas darbinieces par bērnu pasniegto dāvaniņu. Ievērojot, ka Alojas 

pilsētas bibliotēkas izvēlētais simbols ir pūcīte, bērni kopā ar skolotājām bija pagatavojuši 

krāsainus konfekšu ietinamos papīriņus ar pūcīte attēlu, kuros iesaiņot konfektītes.  

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto 

 

http://www.aloja.lv/
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17.pielikums 

 

Ziemassvētku noskaņa Alojas pilsētas bibliotēkā 
 

 
 

Tuvu Ziemassvētku laikam, 16.decembra pēcpusdienā, Alojas pilsētas bibliotēkas lasītava 

uz brītiņu pārvērtās par teātra skatuvi, kurā atraktīvi darbojās lācis Ķepuks, lapsa Okšķere, žagata 

Žadze, Siegbaltīte, Sniegpārsliņa, Leduspuķe, Rūķi un piparkūku puišelis Kraukšķītis. 18 

bibliotēkas ikdienas apmeklētāji – datorlietotāji pusaudži, atsaucās bibliotēkas aicinājumam 

piedalīties tematiskajā pasākumā “Lasāmlaiks bibliotēkā Ziemassvētku noskaņā”. Katrs pasākuma 

dalībnieks varēja izvēlēties savu lomu un masku, tad uz interaktīvās tāfeles tika rādīts lugas teksts, 

turpinājumā katra darbojošās persona centās izteiksmīgi un atraktīvi nolasīt savu teksta fragmentu 

no rakstnieces Margaritas Stārastes pasakas “Kraukšķītis”. 

  

Pēc mazās teātra izspēles, pasākuma apmeklētāji tika aicināti uz viktorīnu un krustvārdu 

mīklas minēšanu. Dalībniekiem tika dota iespēja atminēt latviešu tautas mīklas, ticējumus, gan 

krustvārdu mīklu, kurā bija jāatmin visas ledainās lietas. 

  

Noslēgumā pasākuma dalībnieki kopīgi noskatījās animācijas filmas “Ledus sirds” un 

“Mamuta Ziemassvētki”, kā arī balvā par atsaucību un piedalīšanos pasākumā saņēma pa saldam 

kārumam.  

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts 

Mairitas Vītolas foto 
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18.pielikums 

Limbažu un Alojas novadu publisko bibliotēku konkurss “Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas” 
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