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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 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 attīstībai ir izstrādāta un saskaņota “Krājuma komplektēšanas un 

organizēšanas politika Alojas pilsētas bibliotēkā 2015. gadam”.  

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

pasākumu plāns, kas tiek ievietots Alojas novada pasākumu e-vides kalendārā http://teamup.com.

  Bibliotēka ir plaši pieejama ikvienam novada iedzīvotājam (novadā uz 01.01.2016. – 5449 

iedzīvotāji), bibliotēka pamatā apkalpo Alojas pilsētas un Alojas pagasta iedzīvotājus, kuru skaits 

uz 01.01.2016. – 2173 (-64), t.sk., bērni līdz 18 gadu vecumam – 346 (-7).  

Spilgtākie notikumi 2015.gadā: 

1) Alojas un Limbažu novada 14. Grāmatu svētki, kas norisinājās Alojā ar daudzveidīgu un 

jebkuram vecumam saistošu programmu; 

2) Svētki “Gaismu sauca” Alojā, par godu novadniekam, dzejniekam Auseklim 165.jubilejā, 

kurā bibliotēka piedalījās ar radošu aktivitāti “Es rakstu, domājot par dzejnieku Ausekli”; 

3) Dalība UNESCO nedēļā 2015, organizējot bibliotēkā Alojas un tās apkārtnes vēstures 

izzināšanas atmiņu stāstu pēcpusdienu, saņemot pateicību no UNESCO LNK ģenerālsekretāra 

p.i. Baibas Moļņikas par iesaisti un līdzdalību Latvijas kultūras mantojuma apzināšanā, 

popularizēšanā un saglabāšanā. 

2015. gadā izmaiņas skāra bibliotēkas personālu, kas ietekmēja bibliotēkas darba laika 

izmaiņas. No septembra mēneša bibliotēka apmeklētājiem ir atvērta tikai darba dienās no pl.9 -
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18, kas pamatojams ar darbinieku skaita samazinājumu, jo Alojas novada dome likvidēja 

bibliogrāfa amata vienību.   

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

Bibliotēka krājuma komplektēšanā vadās pēc izstrādātās Krājuma komplektēšanas un 

organizēšanas politikas. Komplektēšanas prioritātes 2015.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. 

2015. gadā krājuma komplektēšanā pamatā izmantoja IK „Virja AK”, iegādātas 102 eks. 

jaunās grāmatas par 862 EUR un SIA “Latvijas grāmata”, iegādāta 81 grāmata par 704 EUR . 

Grāmatu svētku laikā no apgādiem SIA “Divpadsmit”, SIA “Jumava”, SIA “Nordik”, izdevniecība 

“Avots”, SIA “Lauku Avīze” iegādātas 63 grāmatas par 434 EUR. 

Kā dāvinājumi (Bibliotēku attīstības centra, juridisko un privātpersonu) nokomplektēti 177 

eks. par 769 EUR. Vērtīgi papildinājumi grāmatu krājumam saņemti no privātpersonām: Vija 

Āboltiņa, Anda Birkava, Sofija Celma, Seira Giņko, Nellija Hansone, Iveta Jirgensone, Vija 

Kreišmane, Inguna Krūmiņa, Ināra Kuksenkova, Svetlana Logina, Ausma Orova, Sarmīte 

Plotniece, Krišs Balodis (Ādaži), Oļegs Cigankovs, Valdis Garnelis, Aleksejs Meļņiks, Voldemārs 

Streļķis, Kaspars Šimkevičs. 

Papildināts oriģinālliteratūras un nozaru literatūras krājums ar Latvijas Bibliotekāru biedrības  

un Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” 

starpniecību, ko finansēja VKKF. Bibliotēkas krājums papildināts ar 5 eks. par summu 49 EUR. 

Saskaņā ar programmu “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu 

izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanā” Latvijas 

Nacionālā bibliotēka izsniedza 6 grāmatas par 83 EUR. 

Programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, 2015” norisei bibliotēka saņēma grāmatu 

kopu dāvinājumus no Latvijas Nacionālās bibliotēkas – 2 eks. par 9 EUR, no Latvijas Bibliotekāru 

biedrības – 11 eks. par summu 72 EUR. 

Nacionālais kino centrs, īstenojot projektu “Latvijas filmu izlase”, bez atlīdzības bibliotēkai 

nodeva videofilmu izlasi, 25 DVD diski vērtībā 180 EUR. 

Periodikas abonēšanai tika izmantoti Latvijas Pasta pakalpojumi. 2015. gadā abonēti 4 

nosaukumi avīzes un 25 nosaukumi žurnālu, t.sk., bērniem – 4 nosaukumi žurnālu. Laikrakstu 

„Brīvā Latvija” un „Latvija Amerikā” gada avīžu komplektus dāvinājumā saņēmām no 
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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 centra, tie ir, Latvju Teksti, Kino raksti, Rīgas laiks, Mūzikas saule 

u.c.), no Alojas novada domes bibliotēka saņem žurnālu Logs un avīzi “Alojas Novada Vēstis”. 

 Abonētā periodika 

2013. gads 

Ls 

2014.gads 

EUR 

2015.gads 

EUR 

660 854 903 

 

Citi bibliotēkas krājuma papildināšanas avoti 2015.gadā 

Juridisko un fizisko personu dāvinājumi 213 eks. 1081 EUR 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, 2015” 13 eks. 81 EUR 

Kopā: 226 eks. 1162 EUR 

 

Jaunās grāmatas 2015.gadā tika komplektētas 1 reizi divos mēnešos un arī Jauno grāmatu 

dienas papildinājumā ar jaunākās literatūras apskatu tika piedāvātas reizi divos mēnešos mēneša 

pēdējā trešdienā. 

 

Sarmītes Frīdenfeldes foto 

2015. gadā krājuma komplektēšanai no pašvaldības budžeta piešķirti – 2903 EUR. 

Uz 1 reģistrēto bibliotēkas lietotāju finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai – 3,96 EUR. 

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

1,33 EUR. 

Uz 01.01.2016. bibliotēkas krājumā ir 13977 informācijas vienību, kas iedalās: 

- 10360 iespieddarbi pieaugušajiem; 

- 3213 iespieddarbi bērniem;  

- 344 seriālizdevumi; 
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- 60 elektroniskie dokumenti; 

2015. gadā tika nokomplektēti: 

-  iespieddarbi bērniem – 109 eks.; 

  - daiļliteratūra – 223 eks.; 

       -  nozaru literatūra – 115 eks. 

 -    elektroniskie dokumenti – 25 eks. 

Saņemto izdevumu sadalījums

12%

66%

8%

1%

6%

1%

5%

1%

vispārīgā nodaļa filozofija, psiholoģija

reliģija sabiedriskās zinātnes

dabaszinātnes lietišķās zinātne, medicīna

māksla, izklaide, sports daiļliteratūra

 

2015.gadā krājums papildināts pa nozarēm: 

o daiļliteratūra (latviešu oriģinālliteratūra – 74 eks., tulkotā daiļliteratūra – 149 eks.(48%)); 

o bērnu literatūra – (oriģinālliteratūra – 43 eks., tulkotā – 66 eks. (23%)); 

o māksla, izklaide, sports – 42 eks. (9%); 

o sabiedriskās zinātnes – 26 eks. (6%); 

o vēsture, ģeogrāfija – 23 eks. (5%); 

o lietišķās zinātnes, medicīna – 20 eks. (4%); 

o filozofija, psiholoģija – 17 eks. (4%); 

o valodniecība, literatūrzinātne – 6 eks. (1%) 

o matemātika, dabaszinātnes – 2 eks. (0%); 

o reliģija – 2 eks. (0%) 

o vispārīgā nodaļa – 2 eks.(0%) 

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

izņemta, ja tā nav izsniegta 10 gadu laikā.  

2015. gadā no krājuma izslēgti iespieddarbi: 

nolietotie – 814 eks. 

saturā novecojušie (seriālizdevumi)– 31 eks. 
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Krājuma attīstības dinamika pēdējo 3 gadu laikā, tās vērtējums 

Krājuma 

apjoms 
 

 
izslēgts 

2013. 
 

ienācis 

 

 
kopā 

 

 

izslēgts 

2014. 

 

ienācis 

 

 

kopā 

 

 

izslēgts 

2015 

 

ienācis 

 

 

kopā 

grāmatas 671 308 14113 542 369 13940 814 447 13573 

t.sk., bērnu 

grāmatas 

156 71 3164 35 102 3231 127 109 3213 

seriālizdevumi 1165 48 309 28 45 326 31 49 344 

elektroniskie 

dokumenti 

- 4 33 - 2 35 - 25 60 

pārējie 

dokumenti 

- - - - - - - - - 

kopā 1836 360 14455 570 416 14301 845 521 13977 

 

Gadā iepirkto grāmatu eksemplāru skaits ir nedaudz palielinājies (+78eks.).  

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

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

 

Jaunieguvumi  

2013.gads 2014. gads 2015.gads 

2,21% 2,65% 3,29% 

 

3. Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

Bibliotēkas darba laiks darba dienās no plkst. 9-18, sestdienās bibliotēka slēgta.  

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

2015. gadā bibliotēka apmeklētājiem bija atvērta 245 darba dienas. 

Reģistrēto pastāvīgo lietotāju skaits – 732, t.sk., bērni līdz 18 gadu vecumam – 270. 

 

Mērķauditorija

10%

38%

2%

2%

3%

0%

2%
9%

34%

PAMATSKOLAS SKOLĒNI

VIDUSSKOLĒNI

CITU MĀCĪBU IESTĀŽU AUDZĒKŅI

STUDENTI

STRĀDĀJOŠIE

NESTRĀDĀJOŠIE, MĀJSAIMNIECES

INVALĪDI

PENSIONĀRI

PIRMSSKOLAS VECUMS

  

Bibliotēkas mērķauditorija 2015.gadā: 

o strādājošie – 251 (34%); 

o pamatskolas skolēni – 268 (38%); 

o nestrādājošie, mājsaimnieces – 66 (9%); 

o pensionāri – 74 (10%); 
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o vidusskolēni – 23 (3%); 

o citu mācību iestāžu audzēkņi – 18 (2%); 

o studenti – 14 (2%); 

o invalīdi – 15 (2%); 

o pirmsskolas vecuma bērni – 3 (0%). 

2015. gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, par 1% ir samazinājies strādājošo lasītāju skaits,  

par 2% nestrādājošo, mājsaimnieču skaits. Pamatskolas skolēnu skaits ir palielinājies par 6%, kas 

balstīts uz Staiceles vidusskolas mācību procesu viena mācību ceturkšņa garumā Alojas Ausekļa 

vidusskolā, kā rezultātā pamatskolas vecuma skolēni aktīvi izmantoja mūsu bibliotēku. 1% 

samazinājumu veidoja gan pirmsskolas vecuma bērnu auditorija, gan citu mācību iestāžu 

audzēkņi, arī klātienes studenti.  

692
732
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Bibliotēkas izmantošanas rādītāji 2015. gadā salīdzinājumā ar 2014. gadu: 

o bibliotēkas reģistrēto lietotāju skaits ir palielinājies par 40 lietotājiem; 

o bibliotēkas reģistrēto lietotāju – bērnu skaits ir palielinājies par 67 lietotājiem; 

o   apmeklējuma skaits ir palielinājies par 4424 apmeklējumiem; 

o Bērnu apmeklējuma skaits ir palielinājies par 1760 apmeklējumiem; 

o izsniegums samazinājies par 1837 eksemplāriem; 

o izsniegums bērniem palielinājies par 1199 eks. 

Analizējot bibliotēkas izmantošanas rādītājus, secinājums, ka reģistrēto lietotāju skaita 

palielinājumu deva Staiceles vidusskolas skolēni no 5. līdz 12.klasei, kuri skolas remonta laikā 

pirmo mācību ceturksni mācījās Alojas Ausekļa vidusskolā un aktīvi apmeklēja Alojas pilsētas 

bibliotēku.  Lietotāji bibliotēku apmeklēja biežāk, apmeklējuma palielinājumu deva arī bibliotēkas 

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

bērniem. Bibliotēka kopš maija mēneša strādāja tikai darba dienās, tā rezultātā veidojies 

izsnieguma samazinājums. Taču pozitīvs rādītājs ir palielinājums izsniegumam bērniem, kas 

norāda, ka lasītprieks bērnos nav zudis, bibliotēkai arī turpmāk radoši tas ir jāveicina.  

Izsnieguma sadalījums

3780; 25%

2999; 20%

4089; 27%

4341; 28%

daiļliteratūra bērnu literatūra nozaru literatūra seriālizdevumi

 

Izsnieguma sadalījums pa nozarēm: 

o seriālizdevumi – 4341 eks. (28%); 

o daiļliteratūra – 4089 eks. (27%); 

o bērnu grāmatas – 2999 eks. (20%); 

o vispārīgā nodaļa – 2857 eks. (19%); 

o māksla, izklaide, sports – 164 eks. (1%); 

o lietišķās zinātnes, medicīna – 179 eks. (1%); 

o sabiedriskās zinātnes – 140 eks. (1%); 

o vēsture, ģeogrāfija – 136 eks. (1%); 

o filozofija, psiholoģija – 189 eks. (1%); 
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o valodniecība, literatūrzinātne – 56 eks.  

o matemātika, dabaszinātnes  - 28 eks.  

o reliģija – 5 eks.  

No kopējā pastāvīgo reģistrēto lietotāju skaita 695 lietotāji izmanto bibliotēkas grāmatu un 

periodikas krājumu, bet 37 ir tikai informācijas tehnoloģiju un interneta lietotāji. 

 

10 pieaugušo lietotāju pieprasītākās grāmatas 2015.gadā: 

Aherna, Sesilija. Līdz varavīksnei. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. 

Grišams, Džons. Reketieris. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. 

Kīza, Meriana. Šarmantā vīrietī iemīlēties nedrīkst. – Rīga : Kontinents, 2014. 

Koberbēla, Lēne. Klusa nemanāma slepkavība. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. 

Mariņina, Aleksandra. Pēdējā rītausma. – Rīga : Nordik, 2014. 

Mensela, Džila. Bez piecām minūtēm laimīgi. – Rīga : Kontinents, 2014. 

Patersons, Džeimss. Zoo : trilleris. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. 

Perija, Anna. Nāve Keiterstrītā. – Rīga : J.L.V., 2014. 

Railija, Lūsinda. Orhideju nams. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. 

Stoketa, Ketrīna. Kalpone. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. 

 

10 pieprasītākās bērnu grāmatas 2015.gadā: 

Baltvilks, Jānis. Kaķuzirņi un kurmjukārkli. – Rīga : Liels un mazs, 2014. 

Jundze, Arno. Kristofers un Ēnu ordenis. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. 

Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata : suņudienas. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. 

Maša un lācis. Raibie stāsti. – Rīga : Egmont Latvija, 2014. 

Melgalve, Ieva. Bulta, zvaigzne un Laī. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. 

Olsone, Kristīna. Stikla bērni. – Rīga : Zvaigzne, 2015. 

Pantermillere, Alise. Lotas dienasgrāmata : pilna māja ar trušiem. – Rīga : Zvaigzne ABC, 

2014. 

Samauska, Ieva. Govs uz bagāžnieka. – Rīga : Pētergailis, 2014. 

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

Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata : ne pārāk graciozas daiļslidotājas stāsti. – 

Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. 
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Kā katru gadu, arī 2015.gadā bibliotēka izvērtēja grāmatu pieprasījumus konkursam “LIELĀ 

LASĪTĀJU BALVA – 2015”. 

Nominācija Autors Grāmata Tulkotājs Izdevējs Skaits 

Oriģinālproza D. Avotiņa Dzērvju svētība  Zvaigzne 

ABC 
24 

 L Dreimane Kaķa lāsts  Zvaigzne 

ABC 
22 

 M Zīle Ar tādām 

neprecas 

 Lauku 

Avīze 
18 

 M. Pohodņeva Tumsas inversija  Lauku 

Avīze 
17 

Oriģināldzeja K. Apškrūma Dzirdēt ar sirdi  Zvaigzne 

ABC 
10 

 M. Laukmane Durvis  Jumava 9 
 D. Avotiņa Tikšanās  Zvaigzne 

ABC 
7 

 K. Apškrūma Zemes balss  Zvaigzne 

ABC 
6 

Tulkotā 

daiļliteratūra 

L. Valdena Maorietes lāsts Sinda 

Krastiņa 

Zvaigzne 

ABC 
35 

 D. Koreckis Pa velna pēdām Maija Medne Juventas 33 
 L. Valdena Pēdējā moa 

noslēpums 

Juris 

Miesnieks 

Zvaigzne 

ABC 
30 

 K. Makkalova Dronta noslēpums Aija 

Čerņevska 

Zvaigzne 

ABC 
28 

 M. Džonsone Negaidītā 

romance 

Gunita 

Mežule 

Kontinents 27 

Bērnu 

oriģinālliteratūra 

R. Skrebele Palaidnību karaļa 

Jāņa B 

dienasgrāmata 

 Zvaigzne 

ABC 
11 

 M. Rungulis Nekrietnais 

Alfrēds 

 Liels un 

mazs 
9 

 L. Muižzemniece Bez robežām  Jumava 8 
Tulkotā bērnu 

literatūra 

R. Rasela Nikijas 

dienasgrāmata: ne 

parāk talantīgas 
popzvaigznes stāsti 

Daina 

Ozoliņa 

Zvaigzne 

ABC 
36 

 Dž. Kinnijs Grega 

dienasgrāmata. 

Trešais lieks 

Daina 

Ozoliņa 

Zvaigzne 

ABC 
35 

  Madagaskara 3. 

Jautrais cirks 

Andris 

Akmentiņš 

Egmont 

Latvija 
31 

Dokumentālā un 

zinātniski 

populārā 

oriģinālliteratūra 

I. Jēruma No Zentas līdz 

Zentai 

 Zvaigzne 

ABC 
18 

 L. Blaua Harijs 

Spanovskis. 

Nekas jau 

nebeidzas 

 Žurnāls 

Santa 
17 
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 I. Lagzdiņa Izslāpums. Olga 

Dreģe 

 Zvaigzne 

ABC 
16 

 I. Prisjolkova Audzēt mīlestību  Inese 

Prisjolkova 
14 

  Mans Ziedonis  Zvaigzne 

ABC 
10 

Tulkotā 

dokumentālā 

literatūra 

M. Adamss Ceļā uz Maču 

Pikču 

Vita Holma Jāņa Rozes 

apgāds 
11 

 K. Deividsone Kaķumīļu 

rokasgrāmata 

Anda Dzenīte Jāņa Rozes 

apgāds 
9 

 S. Kolinsa Suņumīļu 

rokasgrāmata 

Anda 

Dzenīte, 

Vineta Vizule 

Jāņa Rozes 

apgāds 
 

 

Vidējie darba rādītāji: 

Viena reģistrētā bibliotēkas lietotāja apmeklējums gadā – 27 reizes; 

Viena reģistrētā bibliotēkas lietotāja – bērna apmeklējums gadā – 31 reize; 

Lasītība – 20 iespieddarbi; 

Lasītība bērniem – 17 iespieddarbi; 

Vidējais apmeklējuma skaits 1 darba dienā – 80; 

Vidējais bērnu apmeklējuma skaits 1 darba dienā – 34; 

Krājuma apgrozība – 1,1 reizi; 

Bērnu krājuma apgrozība – 1,5 reizes; 

Bibliotekārais aptvērums – 39%  

Bibliotekārais aptvērums bērniem – 83,5%  

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; 
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-  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. 2015.gadā kopumā apmācīti 9 iedzīvotāji, vecumā no 39 līdz 84 gadiem. Bibliotēkas 

darbinieces palīdz ne tikai apgūt datorlietošanas pamatiemaņas, bet arī veic klientu vajadzībām 

dokumentu sagatavošanu, izdrukas, kopēšanu, skenēšanu, faksa pakalpojumus, dokumentu 

nosūtīšanu uz e-pastu, aviobiļešu rezervēšanu un izdrukas, izdrukas no portāla elektrum.lv, 

lattelecom.lv, no i-bankām, dažādu online veidlapu aizpildīšana. 

2015. gadā izpildītas tematiskās uzziņas – 581, t.sk., bērniem un jauniešiem – 168. 

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.  

Izsniegti izdevumi  

Alojas Ausekļa vidusskolas bibliotēka 86 

Staiceles pilsētas bibliotēka 31 

Limbažu Galvenā bibliotēka 2 

Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka 2 

Ozolmuižas pamatskolas bibliotēka 1 

Vitrupes bibliotēka 1 

Straumes bibliotēka 1 

Kopā 124 
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Saņemti izdevumi  

Limbažu Galvenā bibliotēka 31 

Staiceles pilsētas bibliotēka 19 

Alojas pagasta Ungurpils bibliotēka 18 

Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka 18 

Braslavas pagasta bibliotēka 9 

Alojas Ausekļa vidusskolas bibliotēka 7 

Pociema bibliotēka 2 

Stienes bibliotēka 2 

Ozolmuižas pamatskolas bibliotēka 2 

Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēka 1 

Vitrupes bibliotēka 1 

Straumes bibliotēka 1 

Viļķenes bibliotēka 1 

Burtnieku novada Matīšu pagasta bibliotēka 1 

Kopā 113 

 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Bibliotēkas darbības viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir bērnu lasīšanas veicināšana un 

literāro interešu attīstīšana. Nenoliedzami, ka šodien interneta virtuālā pasaule daudz vairāk 

aizrauj bērnus un jauniešus, nekā grāmatas lasīšana. Taču bibliotēkai ir jādarbojas ļoti radoši, lai 

bērnos un jauniešos rosinātu un saglabātu interesi par grāmatu un lasīšanu. 

Bibliotēka ik gadus krājumu papildina gan ar visiem vecumposmiem atbilstošām interesantām 

un pieprasītām grāmatām, gan abonē žurnālus, kā arī jau divpadsmito gadu aicināja bērnus un 

jauniešus kļūt par lasīšanas ekspertiem, iesaistoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu 

literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

 Sarmītes Frīdenfeldes foto 
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Lai pamudinātu uz dotu ierosmi tēmu, satura un daiļdarbu piedāvājuma izzināšanai, bibliotēkā 

regulāri plauktos izvietojām tematiskas grāmatu izstādes, aicinājām bērnus un jauniešus piedalīties 

interaktīvos pasākumos, kā arī organizējām tikšanos ar grāmatu autoriem, lai ne tikai iepazītu 

tuvāk dažādu žanru radītājus – literātus, bet arī daiļdarbus, sevišķi autora interpretācijā un 

izpildījumā. 

Dažādi tematiskie pasākumi bērniem tika organizēti gan pēc klašu audzinātāju, gan 

pirmsskolas izglītības skolotāju izvēles, kā arī bibliotēkas piedāvātie pasākumi (literāras tikšanās, 

diskusijas, pārrunas, lasījumi, erudīcijas konkursi, valsts svētku, gadskārtu ieražu svētku tematikai 

veltīti pasākumi, radošās darbnīcas). 

Viena no bibliotēkas mērķgrupām, ar kuru ik gadus ir visciešākā sadarbība, ir pirmsskolas 

izglītības iestādes “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņi un viņu skolotājas Inguna un 

Ineta. 2015.gadā pirmsskolēni apmeklēja 12 bibliotēkas organizētus pasākumus. (pasākumu 

aprakstus skatīt pielikumā). Prieks, ka katrā tikšanās reizē bērni ļoti vēlējās un ar interesi aplūkoja 

bibliotēkas krājumā esošās krāsainās bērnu grāmatiņas, kas ir pozitīvs moments lasītgribas, 

lasītprieka un lasītprasmes ierosmei. 

 Mairitas Vītolas foto 

Lai bibliotēkas ikdienas apmeklētāji pusaudži, kuriem bezgala svarīga ir virtuālā interneta 

vide, zinātu kā sevi tajā aizsargāt, kā nekļūt datoratkarīgiem, bibliotēkas darbinieki 10. februārī 

aicināja uz diskusiju 16 pusaudžus. Diskusijas tēma “Mana esība virtuālajā vidē – šodienas dzīves 

neatņemama sastāvdaļa”. (skat.3. pielikumu) 

 Sarmītes Frīdenfeldes foto 
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23. februārī bibliotēkas mērķgrupa – ikdienas datorlietotāji pusaudži, uz brīdi sanāca kopā 

bibliotēkas lasītavā, lai viens otram veltītu un arī ieklausītos – draiskos, rotaļīgos, sirsnīgos un 

labdabīgi ķircinošos mīļvārdiņos. Šī pēcpusdiena tika organizēta atzīmējot Starptautisko dzimtās 

valodas dienu. (skat. 4. pielikumu) 

 Mairitas Vītolas foto 

Ikgadējs pasākums bibliotēkā februāra mēnesī ir Bērnu un jauniešu žūrijas noslēgums. Šoreiz 

īpaši aicināti bija 26 lasīšanas eksperti vecuma grupā 5+. Visi lasīšanas eksperti bija PII 

“Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņi. Bērni ikvienai no izlasītajām grāmatām bija 

veltījuši zīmējumu, kā rezultātā bibliotēkai tika uzdāvināti pieci biezi zīmējumu albumi, katrai 

izlasītajai grāmatai savs albums. (skat. 5.pielikumu) 

 Sarmītes Frīdenfeldes foto 

Tradicionāls pasākums ir pirmklasnieku iepazīšanās ar bibliotēku. 27. februārī bibliotēkā 

ciemojās 23 pirmklasnieki un skolotāja Aija. Savukārt 16.oktobrī bibliotēku apciemoja 1.a klases 

skolēni un skolotāja Maija. Prieks, ka vairums bērnu bibliotēku neapmeklēja vis pirmoreiz, bet ir 

pastāvīgie bibliotēkas apmeklētāji jau no pirmsskolas vecuma. Bērni uzzināja, kā grāmatas nokļūst 

bibliotēkā, kā ir izkārtotas plauktos, kā tās pareizi izvēlēties, kas jāievēro bibliotēkas 

apmeklētājiem. (skat. 6. pielikumu) 
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 Zandas Adernieces foto 

E-prasmju nedēļas laikā no 23.-28.martam bibliotēka aicināja pirmsskolēnus un 

pirmklasniekus uz tematisku pasākumu ‘Interaktīvā pele”. Ikviens no pasākuma dalībniekiem, 

noklausoties runājošo pasaku un veicot Runājošā pasaku karaļa uzdevumus, varēja iemēģināt savu 

roku, darbojoties ar interaktīvo pildspalvu (skat. 8. pielikumu) 

 Sarmītes Frīdenfeldes foto 

“Grāmatu lasīšana var padarīt cilvēku labāku un arī laimīgāku. Katram būtu jāatrod savā 

dzīvē sava grāmata”. Šādu novēlējumu ikvienam izteica rakstniece Nora Ikstena,  9. aprīlī 

tiekoties ar Alojas Ausekļa vidusskolas skolēniem (skat. 9. pielikumu) 

 Helmuta Bondara foto 

Bibliotēku nedēļa 24. aprīlī tradicionāli noslēdzās ar Bibliotēkas vakara stundu pasākumu, 

kurā ikviens dalībnieks varēja piedalīties orientēšanās spēlē “Pa bibliotēkas saulainajiem 

stūrīšiem”, piedalīties atrakcijā “Bibliotēku apmeklētāju brīnumainās pārvērtības”, gan 

noslēgumā noskatīties un nogaršot “Popkorna salūtu”. (skat. 10. pielikumu) 
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 Sarmītes Frīdenfeldes foto 

Vairāki pasākumi bibliotēkā noritēja UNESCO LNK “Stāstu bibliotēkas” 2015. gada 

aktivitāšu ietvaros, atzīmējot dzejnieku Raiņa un Aspazijas 150.gadadienu.  

17.martā pirmsskolēni bibliotēkā piedalījās Aspazijas jubilejas dzejas rītā “Sēd uz sliekšņa 

pasaciņa”. (skat.7. pielikumu) Savukārt 23. septembrī pirmsskolēni iepazina Raiņa dzeju bērniem. 

(skat. 14. pielikumu) 

Uz bērnu dzejnieces Ivetas Skapstes uzdoto jautājumu, kādi svētki katru gadu tiek septembrī 

svinēti, 15. septembra literārās tikšanās dalībnieki atbildēja pavisam droši, ka septembrī ir svētki 

dzejniekiem. (skat. 11.pielikumu) 

 Sarmītes Frīdenfeldes foto 

Īpaši muzikāla tikšanās pirmsskolēniem un jaunāko klašu skolēniem 7. oktobrī bija ar 

grāmatas “Lielā ķeza” autoru Uldi Punkstiņu. (skat. 16. pielikumu) 

Sarmītes Frīdenfeldes foto 
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Bibliotēkā šajā gadā ir noritējušas 6 bibliotekārās stundas un 4 literatūras stundas. Bibliotēku 

kā vietu latviešu literatūras stundām izvēlējās Staiceles vidusskolas latviešu un literatūras 

skolotāja Antra Rudzīte: 

“Tā ir brīnišķīga iespēja, kamēr remonta laikā mācāmies Alojā, mācību stundas organizēt arī 

pie jums – skolas un pilsētas bibliotēkās, kur ļoti laipni mūs uzņem un gaida. Audzēkņiem patika 

iepazīšanās ar jaunākajām grāmatām, iestādes piedāvājuma plašais spektrs. Viņi ar prieku 

novērtēja savdabīgās un regulārās izstādes, mājīgās telpas un bagātīgo bibliotēkas vadītājas 

stāstījumu. Turpmāk būsim bieži viesi šeit, jo tikai klātesot grāmatai var labi izprast literatūru un 

ar to saistītos procesus.” 

Ieklausoties jauniešu viedoklī, bibliotēkas darbiniekiem jau allaž kļūst skaidrāks, kāds 

literatūras žanrs un kāda veida grāmatas ir pieprasītas un rosinošas lasīšanai un kādas mazāk 

interesē. 

Mairitas Vītolas foto 

Lai par vienu solīti vēl tuvāk pietuvotos lasītpriekam, bibliotēka pirmsskolēniem un 

pirmklasniekiem organizējusi pasaku rītus, kas veltīti bērnu rakstnieku jubilejām (piem., Alanam 

Aleksandram Milnam, Aspazijai, Hansam Kristianam Andersenam, Rainim, Džanni Rodāri, 

Žanim Grīvam). Bērni piedalījās lielajā kopā lasīšanas pasākumā – Ziemeļvalstu Bibliotēku 

nedēļā. 

Mairitas Vītolas foto 

Ikviens bērniem veltītais pasākums bibliotēkā noslēdzās ar kādas animācijas filmas, kas 

veidota pēc pasaku motīviem, noskatīšanos, kas arī ir pozitīvs moments, lai rosinātos bērnos 
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lasītprieks un lasītgriba. Gada laikā skatītas 15 animācijas filmas kā, piemēram, Lote no 

izgudrotāju ciema, Ābolu maiss, Sisidra, Zelta sietiņš, Mākonītis un Mākonīte, Saule un Mēness, 

Bukurags, Kā linu druva sāka ziedēt, Vinnijs Pūks un jaunās astes konkurss uc. 

Bērnu literatūras krājums ir – 3213 eksemplāri jeb 23 % 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) 

 

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

 darbiniekiem Lietotājiem     Pašvērtējums 

apmierinošs 

 

neapmierinošs 

Datori 4 6 5  5  

Printeri  2 2 2   

Multifunkcionālas iek. 2 2 2   

Kopēšanas iekārtas     

Skeneri      

Internets bibliotēkā ir ir apmierinošs  

Informācija mājas lapā www.aloja.lv  apmierinoša  

Bibliotēku informācijas 

sistēma 

BIS Alise-i  apmierinoša  

 

6. Novadpētniecības darbs 

Lai nodotu vietējo kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, bibliotēka veic 

novadpētniecības materiālu apzināšanu, apkopošanu, saglabāšanu, pirmkārt, veidojot tematiskas 

mapes (kopskaitā 55), kas 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. 

2015. gadā bibliotēkā tika veidotas dažādas tematiskas izstādes  un tematiski pasākumi, kas 

saistīti ar novada vēsturi, cilvēkiem, notikumiem. Interesanti 30.janvārī tika aizvadīta Alojas 

pilsētas 23 gadu jubileja – ar erudīcijas konkursu jauniešiem “Es dzīvoju Alojā…” Šoreiz tas bija 

sadarbības pasākums, ko organizēja Alojas Dienas centrs, bibliotēka un muzejs. (skat.2.pielikumu) 

Šajā gadā bibliotēka izveidoja 9 tematiskas izstādes, atklājot vietējo iedzīvotāju kolekcijas.  

 

http://www.aloja.lv/
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Laiks Pasākums  Attēls 

Janvāris Tematiska izstāde 

“Alojas pilsētai 

23.dzimšanas diena” 

 

Janvāris  Tematiska izstāde 

 

“Staltie brieži” – 

ekspozīcijā materiāli 

no Ata Timermaņa 

privātkolekcijas 

 

 

Februāris  Tematiska izstāde 

 

“Kā svece deg. Cik 

skaisti svece deg!” 

/Imants Ziedonis/ 

 

(sveces no 

privātpersonu 

kolekcijām) 

 

 

Marts  Tematiska izstāde 

“Marta zaķis”  

(mīkstās rotaļļietas  

no privātpersonu 

kolekcijām) 
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Aprīlis  Tematiska izstāde 

 

“Pavasara ziedi 

pastkartēs” 

(pastkartes no AAV 

bibliotēkas vadītājas 

Aivas Nemmes 

privātkolekcijas) 

 

 

Maijs  Tematiska izstāde 

“Raibu raibās 

podziņas…” 

 

 

 

Jūlijs  Tematiska izstāde 

Gliemežvāki un 

priekšmeti ar/no 

gliemežvākiem 
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Septembris  Tematiska izstāde 

“Pie klusas debess 

malas gaisma aust… 

Un jaukais rītiņš 

latvjiem mostās”. 

 

 Dzejniekam 

Auseklim – 165 

 
 

Septembris  Tematiska izstāde 

Leļļu izstāde  

“Manu lellīti sauc 

Lolīti, viņas actiņas 

zilas, 

spīdošas. Lellīte 

labiņa, klausa uz 

vārdiņa… Lai to vēl 

izdara kas?” /Rainis/  

Novembris  Tematiska izstāde 

 

“Kabatas 

kalendāri” /1980.-

1990.gadi/ 
 

 

 

Decembris  Tematiska izstāde 

 
“Skani, zvaniņ, 

skani!” 

Zvaniņi no Ingas 

Mauriņas – Kaļvas 

privātkolekcijas 

 

 

 

Dzejnieka Ausekļa 165.jubilejas svētku “Gaisma ausa” ietvaros, bibliotēka sadarbībā ar 

Alojas muzeju, 19.septembrī no pl.10-15 aicināja ikvienu apmeklētāju bibliotēkas lasītavā 

iepazīties ar dzejnieka Ausekļa atcerei iekārtotu tematisku izstādi   “Pie klusas debess malas 
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gaisma aust… Un jaukais rītiņš latvjiem mostās”. Izstādē bija aplūkojamas dzejnieka Ausekļa 

apkopotās dzejas izlases,  autoru (Jāņa Kalniņa, Jāņa Sarmas) izdevumi par Ausekli, 

novadpētniecības mapes, kurās uzkrātie materiāli atspoguļo dzejnieka dzīvi, radošo un 

pedagoģisko darbību, materiālus dzejnieka rokrakstā, materiālus par Ausekļa piemiņas 

saglabāšanas vietām un mape Ausekļa atcerei. Izstādes fonā bija aplūkojams alojieša Jura 

Šķepasta 1976.gadā veidots dzejnieka Ausekļa portrets kokgriezumā. 

 Ikviens no izstādes apmeklētājiem tika laipni aicināts uzrakstīt savu veltījumu dzejniekam, 

izmantojot gan antikvāras, gan mūsdienu kaligrāfijas rakstāmlietas un rakstīšanas ierīces. 

Rakstītājs varēja brīvi izvēlēties, vai rakstīt ar tušas spalvaskātu,  tintes pildspalvu, 

rakstāmmašīnu, ar krītiņu uz tāfeles, rakstīt caur koppapīru, vai datorrakstā. Jāteic, ka dzejniekam 

tapa daudz vēlējumu, sveicienam izmantojot gan pašu, gan arī paša dzejnieka dzejas rindas. 

Paldies alojiešiem Mārai Ozolai, Jurim Šķepastam un viešņai no Ikšķiles, Ilgai Osītei, kas 

veltījumā ierakstīja pašu radītās dzejas rindas. Prieks, ka savu veltījumu dzejniekam Auseklim šajā 

dienā ierakstīja arī Krogzemju dzimtas pārstāve – Velga Griķe (dzim. Krogzeme).    

 Sarmītes Frīdenfeldes foto 

UNESCO mantojuma nedēļā 14. oktobrī ar aktivitāti “Sens, tik sens ir tas stāsts” iesaistījās 

bibliotēka un  muzejs. Alojas un tās apkārtnes vēstures izzināšanas atmiņu pēcpusdienā dalībnieki 

pētīja senas un ne tik senas fotogrāfijas, skatījās divus kino stāstus par dzīvi un darbu Limbažu 

rajonā un padomju saimniecībā “Aloja”. Vizuālo informāciju lieliski papildināja Alojas senioru 

Māras Martinsones, Skaidrītes Jenčas, Laimas Graumanes, Sarmītes Plotnieces un Jāņa Rolmaņa 

atraktīvie un vitālie komentāri par cilvēkiem un notikumiem. Tas bija gan emocionāls baudījums, 

gan arī ieguvums, jo kaut daļēji, bet atklāja nezināmo par cilvēkiem fotogrāfijās un filmā “100 

gadi pēc Ausekļa”. 
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Mairitas Vītolas foto 

Priecē, ka šajā pēcpusdienā dalību ņēma arī Alojas jaunā paaudze. Pēc pasākuma Alojas 

Ausekļa vidusskolas 7. klases skolniece Annija Ģērmane atzina: ”Pasākumā viss bija 

interesanti”. Šādi vārdi sniedz gandarījumu un dod pārliecību, ka bija vērtīgi ļaut satikties 

pagātnei ar tagadni, lai saglabātu nākotnei vietējo kultūrvēsturisko mantojumu. 

 

 No 07. 04. – 30.11. bibliotēka piedalījās Limbažu Galvenās bibliotēkas organizētajā 

konkursā “Pozitīvie foto mirkļi bibliotēkā”. (skat. 21. pielikumu) 
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7. Projektizstrāde 

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

piedalāmies lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”.  

Piedalīšanās dažādos projektu konkursos  

 2013. 2014. 2015. 

Summa  
Ls 458 

(652 EUR) 
3668 EUR  81 EUR 

Projektu skaits 3 3 3 

Neatbalstīto projektu skaits 1 - 2 

 

 Alojas novada domes izstrādātā ERAF projekta “Alojas novada pašvaldības publisko 

interneta punktu attīstība” ietvaros Alojas pilsētas bibliotēkai iegādāta daudzfunkcionāla iekārta 

(A3 formāts) par summu 3423 EUR. 

 

8. 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.  

6 mākslas darbu izstādes bibliotēkas telpās iekārtoja Alojas mūzikas un mākslas skolas 

sagatavošanas klases audzēkņi un skolotāja Inatra Vaļicka.  
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Sarmītes Frīdenfeldes foto 

Dažādu tematisku pasākumu organizēšanā ir aktīva sadarbība ar Alojas Dienas centru un 

Alojas muzeju. Piemēram, erudīcijas konkursa jauniešiem “Es dzīvoju Alojā…”, projekta “Aktīvs 

un radošs jauniešu laiks Alojā” konkursu organizēšanā. 
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Bibliotēka pēc pieprasījuma konsultatīvo palīdzību bibliotekārā darba jautājumos sniedz 

novada publiskajām un arī skolu bibliotēkām. 

9. 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 2015. gadā 

Kopētājs Canon IR C2220i komplekts 3423 EUR 

Dārza krēsli (vasaras lasītavas iekārtošanai) 3 gb. 268 EUR 

Dārza galds (vasaras lasītavas iekārtošanai) 1 gb. 59 EUR 

Galdiņš 1 gb. (bibliotēkas apmeklētājiem) 50 EUR 

Laminēšanas ierīce A3 formāta 67 EUR 

Kopā  3867 EUR 

 

10. Bibliotēkas personāls 

Alojas pilsētas bibliotēkā līdz maija mēnesim strādāja 4 darbinieki, no tiem 3 bibliotekārie 

darbinieki: bibliotēkas vadītāja, vecākā bibliotekāre un bibliogrāfe. Bibliogrāfe no 2015.gada 5. 

maija tika norīkota veikt Alojas novada domes tehniskās sekretāres darba pienākumus. Ar Alojas 

novada domes 29.12.2015. sēdes lēmumu Nr.744, tika likvidēta struktūrvienībā Alojas pilsētas 

bibliotēka bibliogrāfa amata vienība. 

Bibliotekārie darbinieki regulāri papildina savas zināšanas un prasmes profesionālās 

pilnveides kursos, piedalās semināros, pieredzes apmaiņas pasākumos, konferencēs.  

Bibliotēkas vadītāja piedalījusies 4 Limbažu Galvenās bibliotēkas organizētajos bibliotēku 

darbinieku darba semināros un 2 sarunās/diskusijās Alojas novadā 1.aprīlī un 22.oktobrī. 

Bibliogrāfe 19.februārī piedalījās UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” seminārā “Dzimtā 

valoda dzimtajos dialektos”. 26. februārī piedalījās Limbažu Galvenās bibliotēkas organizētajā 

bibliotēku darbinieku darba seminārā. 

Vecākā bibliotekāre piedalījusies 3 Limbažu Galvenās bibliotēkas organizētajā bibliotēku 

darbinieku seminārā un 2 sarunās/diskusijās Alojas novadā.  

26. maijā bibliotekāre piedalījās Limbažu un Alojas novadu bibliotēku darbinieku mācību 

ekskursijā/pieredzes braucienā uz Cēsu Centrālo bibliotēku, Taurenes un Vecpiebalgas 

bibliotēkām. 

8. un 9. jūlijā bibliotēkas vadītāja un vecākā bibliotekāre piedalījās LBB Vidzemes nodaļas 18. 

saietā – konferencē “Bibliotēkas 21.gadsimtā: nemainīgais – derīgais un nepieciešamais – jaunais” 

Amatas novada Drabešu pagastā. 
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11. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

2015. gada budžeta izpilde – 38283 EUR 

t.sk., personāla atalgojumam – 24518 EUR 

krājuma komplektēšanai – 2903 EUR 

informācijas tehnoloģiju uzturēšanai – 1228 EUR 

līdzekļi bibliotēkas uzturēšanai – 6211 EUR 

kapitālie izdevumi- 3423 EUR 

Finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējo 3 gadu laikā 

Finansējums 2013. 

(Ls) 

2014. 

(EUR) 

2015. 

(EUR) 

+/- 

kopā 23356 

(33232 EUR) 

43240 38283 - 

Pašvaldības budžets 22995 

(32719 EUR) 

40411 38243 - 

Fondu piešķīrumi (VKKF, LEADER) 325 

(462 EUR) 

2797 - - 

Ziedojumi, sponsorējumi - - - - 

Maksas pakalpojumi 36 

(51 EUR) 

32 40 + 

Dotācija no valsts budžeta VVBIS 

ietvaros 

- - - - 

Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai 

 2013. 2014. 2015. Vērtējums 

Lietotāji 684 692 732 apmierinošs 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai  

(Ls) 

1320 

(EUR) 

2693 

(EUR) 

2903 

Nodrošina 

bibliotēkas funkciju 
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(1878 EUR) veikšanu 

Līdzekļi krājuma 

komplektēšanai uz vienu 

lietotāju  

(Ls) 

1.93 

(2.75 EUR) 

(EUR) 

3.89 

(EUR) 

3.96 

Nodrošina 

bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

Līdzekļi krājuma 

komplektēšanai uz vienu 

iedzīvotāju pašvaldībā  

(Ls) 

0.58 

(0.83 EUR) 

(EUR) 

1.20 

(EUR) 

1.33 

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). 

12. 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/, (2015.gadā 1562 virtuālie apmeklējumi), Latvijas bibliotēku portālu 

www.biblioteka.lv, Latvijas digitālo kultūras karti www.kulturaskarte.lv, Limbažu Galveno 

bibliotēku www.limbazubiblioteka.lv (foto galerijas skatītas 1703 reizes), publicējot informāciju 

par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un radošajām aktivitātēm. Interneta vietnē 

www.slideshare.net (2015.gadā 783 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. 

http://www.aloja.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.limbazubiblioteka.lv/
http://www.filmas.lv/
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 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. 

Ikvienam apmeklētājam tika dota iespēja izteikt savu viedokli aptaujā “Bibliotēka ir atvērta 

Tev”, lai kopīgi padarītu bibliotēku par vēl labāku vietu, kur pavadīt laiku. Aptaujā piedalījās 25 

bibliotēkas apmeklētāji, vecumā no 7 – 52 gadiem. Bibliotēkas darbiniekiem ar aptaujas palīdzību 

izdevās uzzināt, kādam nolūkam apmeklētāji izmanto bibliotēkas pakalpojumus, kas vēl būtu 

nepieciešams, lai ieinteresētu apmeklēt bibliotēku, kādi pakalpojumi vēl pietrūkst.  

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

ierosinājumi bibliotēkas darbības un pakalpojumu uzlabošanai.  

Informācijas resursu popularizēšanas pasākumi 

 Bibliotēka 2015.gadā popularizējusi: 

Tematiskas grāmatu izstādes – 91  

- grāmatu izstādes bērniem un jauniešiem – 45 

- grāmatu izstādes valsts svētkos un atceres dienās – 5 

- grāmatu izstādes gadskārtu ieražu svētkos – 5 

- grāmatu izstādes rakstnieku jubilejās – 34 

- grāmatu izstādes bērnu rakstnieku jubilejās – 19 

- jauno grāmatu izstādes – 6 

Tematiski pasākumi – 21 

Ekskursijas un iepazīšanās ar bibliotēku – 9 

Konkursi un viktorīnas– 3 

Lasījumi – 3 

Mākslas darbu izstādes – 6 

Aptauja – 1 

Bibliotekārās stundas -  6 

Radošās darbnīcas – 2 

Pasākums Skaits  

2013.gadā 

Skaits  

2014.gadā 

Skaits  

2015.gadā 

Izstādes 68 75 91 

Tematiskie un citi pasākumi 34 44 51 

Tematisko pasākumu apmeklējumi 963 980 1102 
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Ieskats tematiskajās izstādēs 

Izstādes nosaukums Attēls 

 

2015.gads – Zilās koka kazas gads 

 

 

Barikāžu aizstāvju atceres diena 

 

 

2015.gada dzīvnieks – meža cūka 

 

 

25.marts  - Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas diena 
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“Ir tikai viena Latvija. Un citas nav 

nekur” /Andrejs Eglītis/ 

               4.maijs – Latvijas 

Republikas Neatkarības 

atjaunošanas 25.gadskārta 

 
 

 

“Man ir sava māmuliņa. 

Es tai zelta atslēdziņa” 

9.maijs – Mātes diena; 

15.maijs – Starptautiskā 

ģimenes diena 

  

 

Visa zeme ziedos zied! 

 

“Liela diena, Liela diena, tā atnāca 

tukšu roku; Miķelīts, mazs vīriņš, 

tas atnāca pilnu roku” /l.t.dz./ 
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 Folkloristam, publicistam 

                                                                                   

Krišjānim Baronam – 180  

 

 

 “Man sava zeme skaistākā, kur 

mani ļaudis iet, 

   un latvju tautas valodā tie dzidrās 

balsīs dzied!” /V.Kokle-Līviņa/ 

 

 

“Vai tu dzirdi, vai tu mani? Skan 

jau Ziemassvētku zvani” 

 

 

 

14.01.2016. Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde 
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www.aloja.lv                      1.pielikums 

 22.01.2015  

Vinnijs Pūks un draugi nāk ciemos! 

 
15.janvāra rītā Alojas pilsētas bibliotēkā bija sanākuši ciemiņi. Alojas PII “Auseklītis” vecākas 

grupiņas “Mārītes” 23 audzēkņi, skolotājas Inguna, Ineta un skolotāja palīgs Skaidrīte ieradās uz rotaļu 

lācīša Vinnija Pūka dzimšanas dienas pasākumu. 

18.janvārī angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam apritēja 133.dzimšanas diena, savukārt 

rotaļu lācītim Vinnijam Pūkam – 89.dzimšanas diena. 

Neskatoties uz savu cienījamo vecumu, Vinnijs Pūks ir ļoti labsirdīgs rotaļu lācītis, kuru mēs kā 

galveno varoni varam iepazīt daudz dažādās krāsainās lasāmās grāmatās. Mazie grāmatu draugi bibliotēkā 

vispirms arī iepazinās ar grāmatu izstādi. 

Uz interaktīvās tāfeles bērniem tika sagatavota prezentācija par lācīti un Pūka draugiem – Sivēnu, 

Tīģerīti, Pūci, mazulīti Rū un viņa māmiņu Kengu, Ēzelīti I-a un, protams, Kristoferu 

Robinu. Ciemiņiem bija jārod atbildes gan uz āķīgiem jautājumiem, gan jāatmin minammīklas. Bērni ar 

visiem uzdevumiem godam tika galā. 

Lielu jautrību un smieklus bērnos izraisīja praktiskais uzdevums, kas bija jāpaveic ar aizsietām 

acīm – Ēzelīša I-a astes piestiprināšana pareizajā vietā, kā arī pašu pārvērtības par Pūka draugiem.  Bērni 

 izvēlējās sev maskas un pārtapa gan par Vinnijiem Pūkiem, Tīģerīšiem, Robiniem, Pūcēm un Sivēniem, 

gan citiem tēliem. 

Dzimšanas dienas noslēgumā visi noskatījās animācijas filmiņu “Vinnijs Pūks un jaunās astes 

konkurss”, kā arī kārumam katrs saņēma Vinnija Pūka saldo konfekti. 

Bibliotēkas darbinieces saka lielu paldies Viktoram Miķelim, Markusam Ķirsim un Kristiānam 

Lapenasam par atsaucību masku pagatavošanā pasākumam “Vinnijs Pūks un draugi nāk ciemos”. 

 Zanda Aderniece 

Mairitas Vītolas foto 

 

 

  

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

Interesanti aizvadīta Alojas pilsētas 23 gadu jubileja 
 
“Kas ir Alojas pilsētas himnas vārdu autore?, “Kas ir Alojas simbolika?”, “Cik pašvaldības 

iestādes ir Alojā?”– tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem nācās atbildēt jauniešiem erudīcijas 

konkursa “Es dzīvoju Alojā…” laikā. Konkurss noritēja Alojas Dienas centrā 30. janvāra pēcpusdienā.  

Konkursam pavisam pieteicās četras komandas, taču piedalījās 3 komandas ar nosaukumiem 

“Petrous”, “Ieejas Dačiki”, “Jaunais stils”. Komanda ar nosaukumu “Neuzvaramais četrinieks” tika 

uzvarēta jau pirms cīņas konkursā. Komandām uz konkursu bija jāierodas noformējumā atbilstoši 

komandas nosaukumam. Starp visām komandām uzreiz bija pamanāma “Jaunā stila” komanda – meitenes 

košās vasarīgās kleitās, kuras rotāja krāšņas šalles, savukārt komandas vienīgais zēns bija tērpies vasarīgos 

šortos, visi komandas dalībnieki bija tērpušies zeķēs. Jaunā stila noformējums īpaši uzrunāja konkursa 

žūrijas pārstāvi Artūru Vītolu. Iespējams, ka sportisti kādā pilsētas sporta pasākumā būs tērpušies tieši 

“Jaunā stila” iedvesmoti. 

Konkursu par godu Alojas pilsētas 23 gadu jubilejai organizēja Alojas Dienas centrs, sadarbībā 

ar Alojas pilsētas bibliotēku un Alojas muzeju. Kopīgi tika sagatavots konkursa nolikums un 49 

jautājumi gan par Alojas iedzīvotājiem, iestādēm, vēsturi, dabu, kultūru un sportu. Konkursa vērtēšanai tika 

izveidota plaša žūrijas komisija 5 cilvēku sastāvā: Rihards Būda – Alojas pilsētas un pagasta pārvaldnieks, 

Līga Moderniece – Alojas muzeja vadītāja, Zanda Aderniece – Alojas pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe, 

Artūrs Vītols – Sporta organizators Alojas novadā un Guna Krūmiņa – Alojas dienas centra vadītāja. 

Konkurss noritēja divās kārtās – priekšsacīkstes un fināla spēle. Konkursa gaitai rūpīgi sekoja 

līdzi un to vadīja Inga Neimane. Visi jautājumi tika vizuāli demonstrēti uz lielā ekrāna. Lai komandas 

nepārsniegtu jautājumu apspriešanas laiku, uz ekrāna bija redzams, līdz sekundes simtdaļai precīzs, smilšu 

pulkstenis. Priekšsacīkstēs katrai komandai bija jāatbild uz 5 jautājumiem, savukārt finālā bija jāatbild uz 3 

jautājumiem. Pēc pusfināla ar vienādu punktu skaitu – 15, līderos izvirzījās 2 komandas – “Petrous” un 

“Jaunais stils”. Taču konkursa finālā uzvarēja “Petrous” komanda ar 35 punktiem, 2. vietā aiz sevis 

atstājot “Jaunā stila” komandu ar 33 punktiem, bet 3.vietā “Ieejas dačiki” ar 28 punktiem. 

Gan nopietnie, gan jautrie konkursa mirkļi noslēdzās ar bagātīgu apbalvošanu.   Pie uzņēmuma 

SIA “Aloja – Starklesen” gardajām želejām tika katrs konkursa dalībnieks. Neparastas bija konkursa balvas 

komandām – 1.vietai “Pusdienas ar Alojas pārvaldes vadītāju Rihardu Būdu kafejnīcā “Avotiņš””, 2.vietai 

– “Pusdienas kafejnīcā “Mieriņš””, bet 3.vietas ieguvēji tika pie garda SIA “Madara 93” kliņģera. Par 

speciālām balvām bija padomājis arī katrs žūrijas loceklis. Paldies visiem dāvinātājiem! 

Konkursam noslēdzoties, visi tā dalībnieki un organizētāji secināja, ka šādi konkursi jāorganizē 

biežāk. Konkurss deva ne tikai jaunas zināšanas, bet arī iespēju būt kopā gan jauniešiem, gan skolotājiem, 

gan iestāžu vadītājiem. 

Alojas diena centra vadītājas Gunas Krūmiņas teksts 

Alojas pilsētas vecākās bibliotekāres Mairitas Vītolas foto 

 

 
Kopīgi tiek sastādīti 49 konkursa jautājumi        Žūrija ir gatava darbam 
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Konkursa vadītāja Inga Neimane         Komanda Petrous gatavo atbildi 

  
Komanda Ieejas Dačiki pārdomā jautājumu        Komanda Jaunais stils aktīvi diskutē 

           
Rit laiks atbildes sagatavošanai   Tiek gatavota atbilde uz jautājumu 

 

  
Komandas aizpildīja foto uzdevumu    Komanda Jaunais stils prezentē  

papildus punktu iegūšanai    noformējumu 
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Žūrija pati aizpilda foto uzdevumu  Atzinības rakstu izsniegšana ikvienam 

                                                                                                 dalībniekam 

            
Alojas pilsētas bibliotēkas simpātiju balvu  Alojas muzeja simpātiju balvu saņem 

Saņem komanda Ieejas Dačiki     aktīvākā dalībniece Paula Rozenbauma 

                  
Sporta organizatora Artūra Vītola simpātiju    Alojas dienas centra simpātiju balva tika Klāvam  

balva tika komandai Jaunais stils Elsiņam no komandas Ieejas Dačiki 

 

                
Alojas dienas centra pateicība Viktorijai   Komanda ieejas Dačiki ir priecīgi 

Laksbergai par komandu organizēšanu  par dāvanām 

konkursam 
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   1.vietas ieguvēji komanda Petrous  2.vietas ieguvēji komanda Jaunais stils 

 

       
   3.vietas ieguvēji komanda Ieejas Dačiki  Žūrijas locekļi paraksta Atzinības rakstus 
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3.pielikums 

www.aloja.lv 

 12.02.2015 

 

Diskusija Alojas pusaudžiem par drošāku internetu 

 

 
 10.februāra pēcpusdienā uz diskusiju Alojas pilsētas bibliotēkas lasītavā kopā sanāca 16 pusaudži. 

Diskusijas tēma “Mana esība virtuālajā vidē – šodienas dzīves neatņemama sastāvdaļa”. Šo tēmu kopīgi 

apspriest bibliotēkas darbinieces Sarmīte, Mairita un Zanda piedāvāja bibliotēkas mērķgrupai – ikdienas 

datorlietotājiem pusaudžiem – zēniem, vecumā no 4. – 5. klasei. Jāsaka, ka arī meitenes tomēr vēlējās 

piedalīties šajā diskusijā. Uzsākot sarunu aicinājām klātesošos padomāt, vai diskusijas tēma patiesi  atbilst 

patiesībai. Prieks bija dzirdēt vairākuma atbildes, ka, pirmkārt, prot nodalīt virtuālo vidi no reālās dzīves, 

veltot internetam ne vairāk kā divas stundas dienā. Otrkārt, ir viss skaidrs par drošību internetā. Lai arī 

pārējiem, kas varbūt jūtas ne tik droši un zinoši par to, kā sevi pasargāt virtuālajā vidē, tiem Jānis, Regnārs, 

Ralfs, Ričards, Kristaps, Mikus un Rūdolfs uz interaktīvās tāfeles demonstrēja, ar ko ikdienā nodarbojas 

internetā, pastāstīja, ko drīkst, ko nedrīkst, kā sevi aizsargāt. Vispirms ikvienam no stāstītājiem galvā bija 

jāuzliek īpašā gudrības cepure un tajā brīdī  viņš bija Gudrinieks, kas varēja dot vērtīgus padomus saviem 

vienaudžiem. 

 Diskusijas laikā pusaudži  nonāca pie pamat atziņām, ka darbojoties virtuālajā vidē ir jāievēro 

sekojošais: 

1) Izmantojot publiskās pieejas datorus, nekad nepalikt sistēmā ar savu paroli, liekot sistēmai paroli 

atcerēties; 

2) Nevērt vaļā e-pasta vēstules, kas nāk no svešiem, nezināmiem sūtītājiem, lai neinficētu datoru ar 

vīrusiem; 

3) Nevienam nedrīkst uzticēt savas paroles, lai lietotāja profilu nenobloķētu; 

4) Datorā ir jābūt antivīrusa programmai, lai lejup lādējot bezmaksas spēles, tās varētu noskenēt pret 

vīrusiem. Tika uzskaitītas arī konkrētas spēles, kurām līdzi nāk vīrusi; 

5) Nedrīkst uzņemt video, kuros ir redzami cilvēki, nepajautājot atļauju to darīt; 

6) Nedrīkst uzņemot video vai rakstot e-pasta vēstules, lietot rupjus, nepiedienīgus lamu vārdus; 

7) Lai paroles būtu pavisam drošas, tās jāveido ir gana sarežģītas, izmantojot burtu, ciparu un simbolu 

kombinācijas. 

Jāteic, ka pusaudži nemaz nepamanīja, ka tomēr reizēm ir neuzmanīgi. Demonstrāciju laikā viens 

no zēniem vairākkārtīgi neaizvēra savu profilu sociālajos portālos. Sekas šādai neuzmanībai bibliotēkas 

darbinieces ikdienā arī reizēm pieredz, kad kādam no pusaudžiem ir kreņķis, jo ir nobloķētas tiešsaistes 

spēles vai kāds no profiliem sociālajos portālos. 

http://www.aloja.lv/
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Taču prieks, ka pusaudži ikdienā internetā spēlē ne tikai datorspēles, bet interesējas arī par jaunāko 

Latvijā un pasaulē, apmeklējot, piemēram, portālu apollo.lv, kā arī meklējot sev nepieciešamo informāciju 

izmantojot meklētāju Google.lv. 

Diskusijas noslēgumā no vietnes drossinternets.lv izvēlējāmies noskatīties vairākas Sexting video 

epizodes, kas domātas bērniem un jauniešiem par drošību internetā. 

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts 

Zandas Adernieces foto 

 

              
 

               
                                            Jānis 

              
                          Regnārs                                Ralfs 

                       
                                    Rūdolfs              Sintija 
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4.pielikums 
www.aloja.lv 

 23.02.2015 

Mīļvārdiņu pēcpusdiena Alojas pilsētas bibliotēkā  

 
21.februārī pēc UNESCO iniciatīvas atzīmēja Starptautisko dzimtās valodas dienu. Pasaulē šo 

dienu atzīmē kopš 1999. gada. Tās mērķis ir izcelt dzimtās valodas nozīmi, no kuras sākas ik katra cilvēka 

personības atklāsmes un pilnveides ceļš.  

Kā savulaik teicis amerikāņu filozofs Ralfs Emersons: “Valoda ir pilsēta, kuras uzcelšanā ikviens 

cilvēks iemūrējis savu akmeni”. Dzimtā valoda saglabā un iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai 

tautai. Tādēļ svarīgi ir kopt, atbalstīt  dzimto valodu ar savu attieksmi, jo tas ir liktenis, kas vienmēr ir kopā 

ar cilvēku. 

23. februāra pēcpusdienā Alojas pilsētas bibliotēkas mērķgrupa – 14 ikdienas datorlietotāji, 

pusaudži, uz brīdi sanāca kopā bibliotēkas lasītavā, lai viens otram veltītu un arī ieklausītos – draiskos, 

rotaļīgos, sirsnīgos un labdabīgi ķircinošos mīļvārdiņos. 

Ikvienu no mums ģimenē ikdienā dēvē mīļāk, nekā skan vecāku iedotais vārds. Vai nu tiek 

izgudroti vārda saīsinājumi, vai vārda locījumi, taču galu galā ikviens tad tiekam dēvēts pavisam savādāk – 

mīļvārdiņā. Mīļvārdiņš izsaka ļoti, ļoti daudz, jo pauž vecāku attieksmi, mīlestību un ģimenes siltumu. 

Mīļvārdiņš var palikt kā tradīcija ģimenē, vai pat ceļot visu mūžu līdzi no mājām uz bērnudārzu, uz skolu 

un tālāk līdzi dzīvē. 

Klātesošajiem pusaudžiem tomēr viens no grūtākajiem uzdevumiem bija uz mirkli ieklausīties 

blakussēdētājā. Bibliotekāres uz lasītavas galda bija izvietojušas raibās mīļvārdiņu pasaulītes ziedu 

ziedlapiņas, zem kurām paslēptas dzejnieku Aspazijas un Raiņa dzejas četrrindes, kurās pausti mīļvārdiņi. 

Piemēram, dzejnieka Raiņa vārdi “Tev ziedu vainadziņš,  

                                                        Tu viegli to galviņā nesi, - 

                                                        Kas pati tu esi? 

                                                        Saules atspaidiņš!” 

Vai dzejnieces Aspazijas vārdi     “Ņem manu dvēselīti un susi, 

                                                       Tā kā bitīte samirkusi, 

                                                        Liec to uz plaukstas 

                                                        Un pašā saulītē turi! 

  

Pasākuma noslēgumā pusaudžiem tika dots šāds uzdevums – liekot pēdu pie pēdas, doties uz 

priekšu un saukt mīļvārdiņus, bet neatkārtojoties, cik tālu katrs nokļūs. Jāsaka, ka pusaudžiem šis 

uzdevums gan grūtību nesagādāja, daži pat iekrita azartā. 

 Pasākums noritēja UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 2015.gada aktivitāšu ietvaros. 

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts 

Mairitas Vītolas un Zandas Adernieces foto 
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5.pielikums 
www.aloja.lv 

 05.03.2015 
Bērnu žūrijas ekspertu noslēguma pasākums Alojas pilsētas bibliotēkā 

 

 
 

25. februārī Alojas pilsētas bibliotēkā uz Bērnu žūrijas 2014. gada noslēguma pasākumu ieradās 26 

lasīšanas eksperti, kas piedalījās grāmatu kopas lasīšanā un vērtēšanā vecuma grupā 5+. Visi lasīšanas 

eksperti ir Alojas PII “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņi. Bērni, kopīgi ar savām skolotājām 

Ingunu un Inetu, bija ne tikai izlasījuši un pārrunājuši visas piecas žūrijas grāmatas: Māras Cielēnas 

“Mazais mākoņzaurs”, Ojāra Vācieša “Astoņi kustoņi”, Jura Zvirgzdiņa “Ahoi! Plūdi Daugavā!”, Karīnes 

Lorēnas, Stefānijas Alastras “Vistiņa iemīlējusies” un Roba Skotona “Runcis Puncis”. Bērni ikvienai no 

izlasītajām grāmatām uzzīmēja savu zīmējumu, kā rezultātā bibliotēkai tika uzdāvināti pieci biezi 

zīmējumu albumi, katrai izlasītajai grāmatai savs albums. 

 Lai kopīgais lasīšanas pasākums taptu vēl krāsaināks, bibliogrāfe Zanda parādīja bērniem 

animācijas filmiņu “Kabata”, kas veidota pēc dzejnieka Ojāra Vācieša dzejoļa “Astoņi kustoņi”, kā arī 

iepazīstināja visus klātesošos ar dzejnieka Friča Bārdas, kam pavisam nesen apritēja 135. dzimšanas diena, 

bezgala jaukajiem un skanīgajiem dzejoļiem bērniem. Arī divus no dzejoļiem “Bukurags” un “Kā linu 

druva sāka ziedēt” bērni noskatījās kā animācijas filmiņas. Pirms filmiņu noskatīšanās ikviens no bērniem 

saņēma sejas masku, jo kā nekā 2015.gads ir Zilās Koka Kazas gads, tādēļ visi klātesošie un brīdi tapa 

nedaudz līdzīgi bukuragiem.   

Pēc uzmanīgas dzejoļu skatīšanās un klausīšanās bija radusies nepieciešamība arī kārtīgi izkustēties 

kopīgā rotaļā “Adiet, bērni, ko adati!”  

 Pasākuma noslēgumā ikviens no lasīšanas ekspertiem saņēma Pateicību un nelielu dāvaniņu – 

uzlīmju blociņu, kā arī gabaliņu garda kliņģera. 

 Bibliotēkas darbinieces saka lielu paldies astoņiem pārējo vecuma grupu lasīšanas ekspertiem – 

Rūdolfam Barkānam, Markusam Ķirsim, Tīnai Dalkai, Montai Grīnbergai, Oksanai Šabanei, Antai 

Jaroševičai, Kristiānai Borovskai un Viktorijai Laksbergai. Arī šie eksperti katrs saņems Pateicību par 

aktīvu dalību Bērnu un jauniešu žūrijā 2014. 

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts 

Mairitas Vītolas foto 
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6.pielikums 
www.aloja.lv 

 05.03.2015 
 

Pirmklasnieki ciemojās Alojas pilsētas bibliotēkā 

 

 
  
27. februārī bibliotēkā ciemojās 23 Alojas Ausekļa vidusskolas 1.klases skolēni un skolotāja Aija. Jāteic, ka 

daži no skolēniem bibliotēku neapmeklēja pirmoreiz, bet ir bibliotēkas pastāvīgie apmeklētāji jau no  

pirmsskolas vecuma.  

Bibliotēkas vadītāja skolēniem vispirms paskaidroja, ka tulkojumā no grieķu valodas vārds 

“bibliotēka” nozīmē – grāmatu krātuve. Kopīgi pārliecinājāmies, ka bibliotēkā atrodamas ne tikai grāmatas, 

bet arī žurnāli, mūzikas diski, filmas, kartes, datori, kuros var spēlēt arī spēles. Skolēni uzzināja, ko 

bibliotēkā ikdienā dara bibliotekāres, kā grāmatas nokļūst bibliotēkā, kā ir izkārtotas plauktos, kā tās 

pareizi izvēlēties, kas jāievēro bibliotēkas apmeklētājiem. Ikviens no klātesošajiem varēja izmēģināt, cik 

smaga ir bibliotēkas lielākā grāmata, salīdzināt to ar vismazāko, ieskatīties bibliotēkas visvecākajā grāmatā, 

kas izdota 130 gadus atpakaļ. 

 Lasītavā bibliogrāfe Zanda pirmklasniekus iepazīstināja ar dzejnieka Friča Bārdas brīnišķīgajiem 

dzejoļiem bērniem, parādīja animācijas filmiņas “Bukurags” un “Kā linu druva sāka ziedēt”.  

 Taču, lai pirmklasnieki saņemtu Runājošā pasaku karaļa atzinību un sertifikātu, vispirms bija 

uzmanīgi jānoklausās runājošā pasaka “Divi lācēni”. Pasaku, kura pieejama www.letonika.lv , papildināja 

10 interaktīvu uzdevumu komplekts. Jāsaka, ka uzdevumi nemaz tik viegli nerisinājās, taču kopīgiem 

spēkiem pirmklasnieki to godam paveica. 

 Katrs pirmklasnieks saņēma dāvaniņā grāmatzīmi un pūcītes sejas masku. Pūcīte ir bibliotēkas 

izvēlētais simbols un tādēļ arī kopīgajā bildē vienkopus ir redzamas 23 jaunas, zinātkāras pūcītes. 

Pirmklasnieki, dodoties atpakaļ uz skolu, solīja drīzu atgriešanos bibliotēkā, lai kļūtu par bibliotēkas 

pastāvīgajiem lasītājiem un apmeklētājiem. 

Paldies 1.klases skolēniem un skolotājai Aijai Kalnmačai par atsaucību un ieinteresētību!  

Sarmītes Frīdenfeldes teksts 

Zandas Adernieces foto 

 

http://www.aloja.lv/
http://www.letonika.lv/
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Cik gan dažādas bibliotēkā ir grāmatas            Bibliogrāfe Zanda iepazīstina  

                                                                         pirmklasniekus ar dzejnieka Friča Bārdas dzeju 

             
un dzejnieka Friča Bārdas dzejoļu   Animācijas filma “Bukurags” pēc Friča Bārdas dzejoļa 

grāmatām bērniem 

 

 

            
 

Runājošā pasaka “Divi lācēni” no                       

vietnes www.letonika .lv                                             Runājošā pasaka “Divi lāči” ar  

16 interaktīvu uzdevumu komplektu 
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                                                       Uzdevumi tiek risināti kopīgi 

 
Runājošā pasaku karaļa atzinība pirmklasniekiem 

 

            
Grāmatzīme ar aicinājumu uz bibliotēku                           Cienasts ciemiņiem 
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7.pielikums  

www.aloja.lv 

 18.03.2015 

 

Aspazijas jubilejas dzejas rīts Alojas pilsētas bibliotēkā 

 
 17. martā Alojas pilsētas bibliotēkā, uz dzejnieces Aspazijas 150. jubilejā veltītu dzejas rītu “Sēd 

uz sliekšņa pasaciņa”, tika gaidīti PII “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņi. Šoreiz “Mārītes” 

bija paaicinājušas sev līdzi arī vidējās grupas “Bitītes” audzēkņus. “Bitītes” bibliotēkā viesojās pirmoreiz, 

tādēļ aplūkoja, kāda izskatās bibliotēka un kopā ar “Mārītēm” papriecājās par rotaļzaķu izstādi bibliotēkas 

lasītavā. 

Taču vispirms visi klātesošie bērni un viņu skolotājas ieklausījās bibliogrāfes Zandas stāstījumā par 

dzejnieci Aspaziju un viņas brīnišķīgajiem dzejoļiem bērniem. Bezgala krāsaini bērnu acu priekšā iznira 

“Raudoša debess”, “Vēja zirdziņš”, “Lausks”,  “Pasaciņa”. Kopīgi tika izdziedāti “Circenīša 

Ziemassvētki”. 

Noslēgumā vecākās grupas audzēkņi uz mirkli pārvērtās par radošiem māksliniekiem. Katram 

bērnam bija jāizvēlas viens melnbalts zīmējums. Virs zīmējuma atradās pavisam īss teksts, pamatā divi 

vārdi, vai pavisam neliela frāze, piemēram, lapu lindraciņš, vēja žužoņa, narcisu lapiņas, rasas tulzniņa, 

sniega uzsedziņš, aiz aruma paslēpies zirnītis, utt. Šos vārdus attēloja atbilstošs zīmējums. Bērni katrs savu 

zīmējumu rūpīgi izkrāsoja. Rezultātā, ieklausoties dzejnieces Aspazijas dzejoļa “Ziedoņa feja” rindās, 

ikviens no klātesošajiem saprata, kurā brīdī viņa zīmējums šo dzejas rindu attēlo. Tā uz galda rindās 

krāsaini izkārtojās un viens otru papildināja zīmējumi, kas pārvērtās bezgala mīļā, krāsainā un skanīgā 

dzejolī par tuvojošos pavasari. 

 

Aspazija “Ziedoņa feja” 

Sniega uzsedziņš, 

Lapu lindraciņš, 

Vizbulīts – 

Kamzolīts – 

Ziedoņa feja pa kailajiem laukiem staigā. 

Vēja žužoņa 

Svārciņus plivina, 

Mati kā bišu spārni saulītē zaigā. 

Saknītes irdina, 

Asniņus kustina,- 

Aiz aruma paslēpies zirnītis, 

Uz acīm cepuri viltīgi uzmaucis, 

http://www.aloja.lv/
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Noskatās: kāda šī, kas tur tā spīd? 

Sīciņas rociņas – 

Narcisu lapiņas, 

Maza sirsniņa – 

Rasas tulzniņa: 

Gribētu visu pasauli apzeltīt! 

 

Pasākums noritēja UNESCO LNK “Stāstu bibliotēkas” 2015.gada aktivitāšu ietvaros, atzīmējot 

Raiņa un Aspazijas 150.gadadienu. 

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto 

Zandas Adernieces foto 
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8.pielikums  

www.aloja.lv 

 30.03.2015 
 

Aizvadīta E-prasmju nedēļa Alojas pilsētas bibliotēkā 

 
 Jau sesto gadu Latvijā tika organizēta E-prasmju nedēļa, ar mērķi – ieinteresēt sabiedrību par e-

prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas 

pieejamas e-vidē.  

No 23.-28.martam Alojas pilsētas bibliotēka saviem apmeklētājiem un ikvienam interesentam 

piedāvāja tematisku materiālu izstādi “Vai zini savas e-iespējas?”, individuālas konsultācijas e-

pakalpojumos, e-prasmju apgūšanā. Ikviens apmeklētājs tika aicināts sevi pieskaitīt digitālajā skaitītājā kā 

e-prasmju nedēļas dalībniekam. Savukārt skolēniem un jauniešiem tika dota iespēja izpildīt e-Guardian 

IKT drošības prasmju barometru, novērtējot savas datu aizsardzības zināšanas un interneta, e-pasta 

lietošanas prasmes. 

23. martā  bibliotēkas apmeklētāji varēja vērot E-prasmju nedēļas atklāšanas tiešraides pārraidi no 

ES mājas (Aspazijas bulvāris 28) un ieklausīties diskusijās “Digitālās prasmes Digitālajā vienotā tirgū” un 

“E-prasmes digitālajai paaudzei”. 

24. martā uz tematisku pasākumu “Interaktīvā pele” tika aicināti PII “Auseklītis” vecākās grupas 

“Mārītes” audzēkņi, 27. martā – Alojas Ausekļa vidusskolas 1.klases skolēni. Pirmsskolēni noklausījās 

runājošo pasaku “Divi lācēni” no www.letonika.lv, pirmklasnieki noklausījās pasaku “Vislabākā lieta”.  

Pēc pasaku noklausīšanās sekoja 10 interaktīvu uzdevumu komplekti, kurus izpildot, ikviens no pasākumu 

dalībniekiem iemēģināja savu roku darbojoties ar interaktīvo pildspalvu. 

Runājošo pasaku karalis par godprātīgi veiktiem uzdevumiem izsniedza uzslavas un atzinības 

sertifikātu gan PII “Auseklītis” audzēkņiem, gan AAV 1.klases skolēniem. 

Interneta vietnē www.kidi.lv, abu pasākumu dalībnieki kopīgi izspēlēja interaktīvu spēli “Mēness 

pulkstenis”. Spēles laikā ikviens varēja nostiprināt savu prasmi darbojoties ar interaktīvo pildspalvu (kas 

veic datorpeles funkciju).  

Pasākumu noslēgumā ikviens dalībnieks pie datoriem patstāvīgi pieskaitījās digitālajā e-prasmju 

nedēļas skaitītājā. 

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto 

   
e-prasmju nedēļas dalībnieku kopbilde  IKT drošības prasmju barometru pilda Mikus 

 

http://www.aloja.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.kidi.lv/
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Interaktīvā spēle – Mēness pasaka   Darbošanās ar interaktīvo pildspalvu 

 

             

Uzdevumi uz interaktīvās tāfeles   Kā e-prasmju nedēļas dalībnieku sevi  

                                                                         pieskaita pirmklasnieks Haralds 

 

 

    

Nepieciešama skolotājas Aijas palīdzība         No tiešraides – E-prasmju nedēļas atklāšana 



© Alojas pilsētas bibliotēka, 2015 57 

 

   

No tiešraides – E-prasmju nedēļas atklāšana               Ralfs pilda uzdevumu 

   

Pirmklasnieki klausās runājošo pasaku          PII “Auseklītis” audzēkņi klausās runājošo pasaku 

“Vislabākā lieta”     “Divi lācēni” 

                     

 Tematiska materiālu izstāde                                    Visi aktīvi vēlas palīdzēt izpildīt uzdevumu 
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9.pielikums 

www.aloja.lv 

 16.04.2015  

Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu 
9.aprīļa priekšpusdienā pie Alojas Ausekļa vidusskolas skolēniem viesojās rakstniece Nora Ikstena. Sarunā 

par literatūru piedalījās arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja 

Liega Piešiņa. 

 Pasākumu ievadīja latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilona Vītola, sakot, ka šāda diena, kad skolā 

ierodas gaidīti viesi, ir skolas labā diena, ko arī ar skaļu jā apstiprināja visi klātesošie. Sveicienam 8.klases 

skolēni bija sagatavojuši pasakas “Elkšņu Skolmeistars” lasījumu. Šī ir viena no piecpadsmit rakstnieces 

Noras Ikstenas pasakām krājumā “Ulubeles pasakas”. Pasakas lasījumu skolēni pabeidza ar emocionālu 

mirkli, izdziedot pantiņu no skolas himnas “Dar’ man tēvis pastaliņas”. 

 Šajā saulainajā priekšpusdienā, atrodoties skolas aktu zālē, ieklausoties skolēnu pasakas lasījumā un 

lasījuma svinīgajā izskaņā, patiesi bija saprotama šīs pasakas simboliskā jēga: “saulīte ir tā lielākā 

pasaules apgaismotāja, turpretī skola ir tā lielākā sirds apgaismotāja. Saule apgaismo cilvēka ārpusi, bet 

skola – iekšpusi… Lai mūsu skola zeļ un Ulubeli gaismā ceļ!”. 

 Turpmākā saruna ar rakstnieci risinājās gan par to, kā un kad viņa sākusi rakstīt, gan par to, kāpēc un 

kādas grāmatas ir jālasa. Pati rakstniece bērnības un skolas laikā ļoti daudz lasīja pasakas, tās bija vismīļākā 

lasāmviela, it īpaši Kārļa Skalbes brīnišķīgās pasakas, kuras iesaka izlasīt ikvienam. 

 Klātesošie iepazinās ar diviem rakstnieces darbiem “Ulubeles pasakas” un “Dievmātes draudzene”. 

“Ulubeles pasakas” ir rakstnieces veltījums savai bērnības zemei un mājām. Kas ir Ulubele? Rakstniecei 

Ulubele ir dzimtā Ikšķile. Tādai Ulubelei uz pasaules ir jābūt, kur ikviens var patverties un būt laimīgs. 

Laimīgs ir cilvēks, kas kā Ulubeli var atcerēties savu skolu, vietu, kur dzīvo un mācās. 

 “Dievmātes draudzene” ir rakstnieces Gruzijas pieredzes grāmata. Gruzija vairs nav tikai rakstnieces 

ceļojums, tās ir viņas otrās mājas. Caur rakstnieces stāstu par Gruziju un skatoties fotoattēlos, ikviens 

klātesošais uzzināja daudz interesantas lietas par Gruziju, tās viesmīlību, kultūru un paražām, dabas 

varenību un vērtībām. 

 Tikšanās noslēgumā, atbildot uz jautājumu, ko dod grāmatu lasīšana un kāpēc jālasa grāmatas, rakstniece 

pastāstīja, ka ļoti bieži ceļojot ir tā iespēja paskatīties uz citām zemēm un to kultūrām, satikt šo zemju 

lasītājus. Kaut vai Amerikā, kur ir lielas pilsētas ar milzīgām informācijas tehnoloģiju iespējām, bet tik un 

tā katrā grāmatu veikalā redzami cilvēki, kas lasa grāmatas. 

 Grāmatu lasīšana var padarīt cilvēku labāku un arī laimīgāku. Katram būtu jāatrod savā dzīvē sava 

grāmata, šādu novēlējumu no rakstnieces Noras Ikstenas saņēma ikviens klātesošais. 

 Tikšanos ar rakstnieci organizēja Alojas pilsētas bibliotēka. 

Sarmīte Frīdenfelde  

Helmuta Bondara foto 

                       
                                          8.klases skolēnu pasakas lasījums 

http://www.aloja.lv/
http://www.aloja.lv/2015/04/16/tiksanas-ar-rakstnieci-noru-ikstenu/
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Baibas un Amandas muzikālais pavadījums                     Rakstniece Nora Ikstena 

                                
                                               Rakstniece Nora Ikstena 

                      
     LNB BKC projektu vadītāja Liega Piešiņa                     Pasākuma dalībnieki 

 
AAV latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilona Vītola pateicas 

rakstniecei Norai Ikstenai par šo interesanto tikšanos 
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10.pielikums 

www.aloja.lv 

 07.05.2015 

Par aizvadīto Bibliotēku nedēļu Alojā 

 
 Nedēļā, no 20.-26.aprīlim, Alojas pilsētas bibliotēka piedāvāja dažādas tematiskās 

aktivitātes ikvienam bibliotēkas apmeklētājam. Šīgada Bibliotēku nedēļas vadmotīva “Pastāvēs, 

kas pārvērtīsies!” ietvaros, aktivitātes galvenokārt bija veltītas pārmaiņām un visam jaunajam, kas 

ienāk bibliotēkā, kā arī dzejnieku Aspazijas un Raiņa 150.jubilejas gada ietvaros. 

Visas nedēļas garumā bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja aplūkot grāmatu izstādi 

“Bibliotēkas lepnums-grāmatas ar autoru autogrāfiem”. Bibliotēkas krājumā atrodas vairāki 

desmiti grāmatu, kuru titullapās autori ir ierakstījuši veltījumu bibliotēkas lasītājiem. 

  
Ikvienam apmeklētājam tika dota iespēja izteikt savu viedokli aptaujā “Bibliotēka ir 

atvērta Tev”, lai kopīgi padarītu bibliotēku par vēl labāku vietu, kur pavadīt laiku. Aptaujā 

piedalījās 25 bibliotēkas apmeklētāji, vecumā no 7 – 52 gadiem. Bibliotēkas darbiniekiem ar 

aptaujas palīdzību izdevās uzzināt, kādam nolūkam apmeklētāji izmanto bibliotēkas 

pakalpojumus, kas vēl būtu nepieciešams, lai ieinteresētu apmeklēt bibliotēku, kādi pakalpojumi 

vēl pietrūkst. 

23 bibliotēkas apmeklētāji, vecumā no 7 – 46 gadiem, labprāt piedalījās foto uzdevuma 

“Tā bibliotēka pārvēršas” izpildē.  Dotais uzdevums: A3 formāta lapā 6 fotoattēlu fragmenti 

liecina par bibliotēkas izkārtojumu šodien, bet 6 fotoattēlu fragmenti par bibliotēkas izkārtojumu 

kādreiz. Uzdevums bija atrast un savienot pareizos fotoattēlu fragmentus.  

http://www.aloja.lv/
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Nedēļas garumā ikviens varēja piedalīties gan radošajā darbnīcā “Mana bibliotēka sapņu 

tālumā”, gan zīmējumu un kolāžu veidošanā “Esmu ilustrators dzejnieku Aspazijas un Raiņa 

grāmatām”. Jāsaka, ka nedēļas beigās no zīmējumiem un kolāžām bibliotēkas lasītavā izveidojās 

raibu raibā izstāde. 
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Aprīļa mēneša jubilāram, pasaku meistaram Hansam Kristianam Andersenam par godu, uz 

pasaku rītu “Andersena pasaku pasaulē” 21.aprīlī tika aicināti PII “Auseklītis” vecākās grupas 

“Mārītes” audzēkņi, bet 24.aprīlī – AAV 1.klase. Bibliogrāfe Zanda bērniem pastāstīja gan par 

paša pasaku meistara dzīvi, gan mums visiem tik pazīstamajām pasakām. Pasākumu noslēgumā 

“Mārītes” vēlējās noskatīties pasaku filmu “Īkstīte”, toties pirmklasnieki izvēlējās pasaku 

“Princese uz zirņa”. 

          
22.aprīlī bibliotēka interesentiem piedāvāja Jauno grāmatu izstādi un jaunākās literatūras 

apskatu. 

 
Toties nedēļas noslēgumā, 24.aprīlī no plkst.18 – 21, ikviens tika aicināts uz Bibliotēkas 

vakara stundu pasākumu. Pirmais no vakara pasākumiem bija orientēšanās spēle “Pa bibliotēkas 

saulainajiem stūrīšiem”. Ikviens spēles dalībnieks izvēlējās lapiņu, kurā redzams grāmatas 

muguriņas fotoattēls, pēc šī attēla dalībniekam bija jāorientējas bibliotēkas bērnu krājumā. Atrodot 

īsto grāmatu, dalībnieks grāmatā atrada lapiņu ar dzejoļa divrindi. Atrodot visas divrindes, (katram 

spēles dalībniekam bija jāatrod vismaz 3 grāmatas), bija jāsadala tās pa krāsām: dzeltenās un zilās. 

Tālāk sekoja uzdevums: no dzeltenajām lapiņām bija jāizveido Aspazijas dzejolis “Pasaciņa”, no 

zilajām lapiņām Raiņa dzejolis “Grāmata”. Uzdevumi nebija no tiem vieglākajiem, taču ar 

kopīgiem spēkiem dzejoļi sarindojās pareizi. 

Vakara apmeklētājiem visatraktīvākais uzdevums bija atrakcija “Bibliotēku apmeklētāju 

brīnumainās pārvērtības”. Sadaloties divās komandās, dalībniekiem bija jāiztukšo priekšā noliktie 

maisi ar dažādiem apģērbiem un aksesuāriem, protams, uzvarēja komanda, kas ātrāk iztukšoja 
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maisu. Jāsaka, atrakcijas noslēgumā patiešām visi no apmeklētājiem bija pārvērtušies līdz 

nepazīšanai, dažam pat piecas kleitas uzvilktas, vai piecas cepures uzliktas.  

Vakara noslēgumā “Popkorna salūts”. Bibliotēkas darbinieki bija parūpējušies par iespēju 

uz vietas pagatavot popkornu. Ikviens klātesošais ar nepacietību gaidīja to mirkli, kad no katliņa 

šausies laukā popkorns. Visiem vakara dalībniekiem vēl vienu našķi – saldējumu sagādāja Alojas 

dienas centra vadītāja Guna. Liels paldies visiem 11 bērniem, kas atsaucās un piedalījās vakara 

stundu pasākumā, vēl lielāks paldies ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, kas nedēļas garumā 

aktīvi piedalījās bibliotēkas organizētajās tematiskajās aktivitātēs. 

    

   
 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto 
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11.pielikums 

www.aloja.lv 

 18.09.2015 

 

Tikšanās ar dzejnieci Ivetu Skapsti 

 
 

 Septembris, kā ik gadu, ir atnācis ar īpašajiem 

septembra svētkiem – Dzejas dienām. 15.septembra 

priekšpusdienā Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas 

zāli pieskandēja rotaļīgi un skanīgi dzejoļi, jo pie 1.- 

4.klašu skolēniem ciemojās bērnu dzejniece Iveta 

Skapste. Prieks, ka uz tikšanos ar dzejnieci bija atnākuši 

arī PII “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” 

audzēkņi. 

  Vispirms kā skanīgi sveicieni dzejniecei, no 

katras klases priekšnesumā tika sagatavoti 

pašas autores dzejoļi no krājuma “Kā atnāk dzejolis”. Kur 

paliks lelles, kad jāiet būs skolā? Šo dzejoli izstāstīja 1.a 

klases skolēni Sabīne, Monta, Enija, Madara, Ance, 

Beatrise Liene un Regnārs. Rūta no 1.b klases 

izvēlējās pavisam mīļu dzejolīti “Vakara bučas”. Evelīna 

no 2.klases ņipri norunāja “Baidāmo dzejoli”. Katrīna no 

3.klases izstāstīja kāds ir “Rātnais sapnītis”, taču 

enerģiskās 4.klases meitenes Alise un Tīna pastāstīja 

kā top “Ātrais ievārījums”.  

 Uz dzejnieces pirmo jautājumu, vai bērni zina, 

kādēļ šodien ir kopā sanākuši un kādi svētki katru 

gadu tiek septembra mēnesī svinēti, atbildēja pavisam 

droši, ka septembrī ir svētki dzejniekiem. Turpinājumā 

dzejniece, liekot lietā žestus, emocijas, gan ķermeņa 

kustības, ļoti atraktīvi pasniedza savu dzeju- bija gan 

baidāmais dzejolis, kurā visiem bija jābaidās, gan uz batuta 

lēkājamais dzejolis, kura laikā visiem bija jālēkā, gan par 

karoti, kas skaita zupu, gan par to kā lielais ēdājs ēdot tukšu lielo šķīvi, pa kluso aplaiza arī rīvi, jo izrādās 

šķīvi ir saldējums ar šokolādes skaidiņām…  

Dzejniece arī pastāstīja, ko darīt, kad dzejolis nerakstās un, ko darīt tad, kad dzejolis nāk, lai šo brīnumaino 

brīdi nenokavētu. 

Pavisam nemanot paskrēja laiks, kas bija ļoti krāsains un emocionāls piedzīvojums. Nobeigumā 

dzejniece aicināja bērnus apkampt un samīļot katram savu blakussēdētāju un tad jau sekoja ziedu klēpis 

dzejniecei. 

 Abas bibliotēkas, skolas un pilsētas, saņēma no autores lielisku dāvinājumu – dzejoļu krājumu “Kā 

atnāk dzejolis”.  

 Paldies direktora vietniecei audzināšanas darbā Inai Šternfeldei par atsaucību un sadarbību!  

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto 
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12.pielikums 

www.aloja.lv 

 18.09.2015 

 

Pirmklasnieki ciemojās bibliotēkā 

 
 16.oktobra rītā Alojas pilsētas bibliotēku apciemoja 1.a klases skolēni un skolotāja Maija. Patiess 

prieks, ka lielākā daļa no pirmklasniekiem bibliotēkā nebija vis pirmoreiz ienākuši, bet ir bibliotēkas 

pastāvīgie apmeklētāji jau no pirmsskolas vecuma. Vispirms kopīgi ar plaukstiņu palīdzību pa zilbei 

izrunājām diezgan sarežģīto vārdu- bibliotēka, tad pārrunājām, vai bibliotēkā ir atrodamas tikai grāmatas, 

kas vēl bez grāmatām atrodas bibliotēkā, kā arī kuros grāmatu plauktos meklēt savam skolas vecumam 

atbilstošās grāmatas.  

Pavisam nesen, 11.septembrī, dzejniekam Rainim apritēja 150. dzimšanas diena, tādēļ bērniem bija 

iespēja iepazīties gan ar dzejnieka dzejoļu krājumiem bērniem, aplūkot lasītavā iekārtoto leļļu izstādi 

“Manu lellīti sauc Lolīti…” un kopīgi noskatīties animācijas filmu “Zelta sietiņš”, kurā trīs dzejnieka Raiņa 

dzejoļi veido kopīgu stāstu par dažādām parādībām debesjumā. 

Katrs pirmklasnieks  saņēma dāvaniņā grāmatzīmi, lai būtu ko turpmāk ievietot no bibliotēkas 

lasīšanā saņemtajā grāmatā. 

Paldies 1.a klases skolēniem un skolotājai Maijai Bašenai par atsaucību un ieinteresētību! Ceram 

uz turpmāku sadarbību! 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts 

Anetes Frīdenfeldes foto 
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13.pielikums 

www.aloja.lv 

 22.09.2015 

 

Novēlējumi dzejniekam Auseklim 165.jubilejā 

 
 Dzejnieka Ausekļa 165.jubilejas svētku “Gaisma ausa” ietvaros, Alojas pilsētas bibliotēka 

sadarbībā ar Alojas muzeju, 19.septembrī no pl.10-15 aicināja ikvienu apmeklētāju bibliotēkas lasītavā 

iepazīties ar dzejnieka Ausekļa atcerei iekārtotu tematisku izstādi   “Pie klusas debess malas gaisma 

aust… Un jaukais rītiņš latvjiem mostās”. Izstādē bija aplūkojamas dzejnieka Ausekļa apkopotās dzejas 

izlases,  autoru (Jāņa Kalniņa, Jāņa Sarmas) izdevumi par Ausekli, novadpētniecības mapes, kurās uzkrātie 

materiāli atspoguļo dzejnieka dzīvi, radošo un pedagoģisko darbību, materiālus dzejnieka rokrakstā, 

materiālus par Ausekļa piemiņas saglabāšanas vietām un mape Ausekļa atcerei. Izstādes fonā bija 

aplūkojams alojieša Jura Šķepasta 1976.gadā veidots dzejnieka Ausekļa portrets kokgriezumā. 

 Ikviens no izstādes apmeklētājiem tika laipni aicināts uzrakstīt savu veltījumu dzejniekam, 

izmantojot gan antikvāras, gan mūsdienu kaligrāfijas rakstāmlietas un rakstīšanas ierīces. Rakstītājs varēja 

brīvi izvēlēties, vai rakstīt ar tušas spalvaskātu,  tintes pildspalvu, rakstāmmašīnu, ar krītiņu uz tāfeles, 

rakstīt caur koppapīru, vai datorrakstā. Jāteic, ka dzejniekam tapa daudz vēlējumu, sveicienam izmantojot 

gan pašu, gan arī paša dzejnieka dzejas rindas. Paldies alojiešiem Mārai Ozolai, Jurim Šķepastam un 

viešņai no Ikšķiles, Ilgai Osītei, kas veltījumā ierakstīja pašu radītās dzejas rindas. Prieks, ka savu 

veltījumu dzejniekam Auseklim šajā dienā ierakstīja arī Krogzemju dzimtas pārstāve – Velga Griķe (dzim. 

Krogzeme).    

Sarmītes Frīdenfeldes  teksts un foto      
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                                        Māra Ozola    Dace Lāce 

 
     Velga Griķe (dzim. Krogzeme).    
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14.pielikums 

Pirmsskolēni iepazīst Raiņa dzeju bērniem 

 
Septembris, gluži kā mūsu novadniekam, dzejniekam Auseklim, arī dzejniekam Rainim ir 

dzimšanas dienas mēnesis. Šogad dzejnieku Raini godinājām 150.dzimšanas dienā. 23.septembra rītā 

Alojas pilsētas bibliotēkā viesojās PII “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” 14 audzēkņi ar skolotāju Inetu 

un skolotāja palīgu Skaidrīti, lai nedaudz tuvāk iepazītos ar dzejnieka Raiņa dzejoļiem bērniem. 

Dzejnieks sarakstījis savas dzīves laikā tik daudz dzejoļu, ka viņa dzejoļu krājumu nosaukumus 

vienā lapaspusē nemaz nevar sarakstīt. Plašs ir arī bērniem domāto dzejoļu krājumu klāsts. Bērni 

ieinteresēti ieklausījās dzejoļu lasījumos no dažādiem Raiņa dzejas krājumiem, tādējādi uzzinot: kā ar 

pirkstu palīdzību mācīties skaitīt līdz desmit, kā minēt mīklas, lasīt grāmatu, par kaķenīti, kurai bērni bija, 

par mākonīti un zirņa bērniem, par lellītes Lolītes piedzīvojumiem, par dažādiem dzīvniekiem, dažādiem 

gadalaikiem un notikumiem. Jāteic, ka Raiņa dzeja ir ļoti rotaļīga un bērniem viegli uztverama. 

Lai bērniem dzejoļi spilgtāk paliktu atmiņā, kopīgi noskatījāmies animācijas filmu, kurā trīs dzejoļi 

– Zelta sietiņš, Mākonītis un Mākonīte, Saule un Mēness, ir pārvērsti atsevišķās dziesmās ar komponista 

Imanta Kalniņa mūziku. Šie trīs muzikālie dzejoļi veido stāstu par dažādām parādībām debesjumā – tur 

Laimiņa staigā un sijā zvaigznes zelta sietiņā, tur Mākonītis un Mākonīte danco Vēja stabules un Pērkona 

bungu mūzikas pavadījumā, tur Saules meitai izbirst zirņu bļoda un Likteņtēvs liek Mēness puisim zirņus 

salasīt. 

Pirmsskolēni ar interesi aplūkoja bibliotēkā iekārtoto leļļu izstādi “Manu lellīti sauc Lolīti…”, kā 

arī labprāt paši radoši padarbojās – ar krāsu zīmuļiem izkrāsojot zīmējumus. Pasākuma noslēgumā bērni 

vēlējās aplūkot un pašķirstīt jaunākās bērnu grāmatas, tad mazliet uzkavējās rotaļu laukumiņā, iemēģinot 

šūpoles un slidkalniņu, bet pirms došanās prom bibliotēkas vasaras lapenītē tapa kopīgs fotomirklis. 

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts 

Mairitas Vītolas foto 
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15.pielikums 

www.aloja.lv 

 13.10.2015 
 

Literatūras stundas – Alojas pilsētas bibliotēkā 

 
 

Bibliotēkas darbības viens no pamatuzdevumiem ir rosināt bērnos un jauniešos zinātkāri, 

lasītprieku un vēlmi bagātināt savu personību, saglabājot interesi par grāmatām un lasīšanu. 

 Domājot par ikvienu apmeklētāju, Alojas pilsētas bibliotēka ik gadus krājumu papildina gan ar visiem 

vecumposmiem atbilstošām interesantām un pieprasītām grāmatām, gan abonē žurnālus, kā arī jau 

divpadsmito gadu aicina bērnus un jauniešus kļūt par lasīšanas ekspertiem, iesaistoties Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija”. 

Lai pamudinātu uz dotu ierosmi tēmu, satura un daiļdarbu piedāvājuma izzināšanai, bibliotēkā regulāri 

plauktos izvietojam tematiskas grāmatu izstādes, aicinām pieaugušos, bērnus un jauniešus piedalīties 

interaktīvos pasākumos, kā arī organizējam tikšanos ar grāmatu autoriem, lai ne tikai iepazītu tuvāk dažādu 

žanru radītājus – literātus, bet arī daiļdarbus, sevišķi autora interpretācijā un izpildījumā. 

Oktobra pirmajā nedēļā un šonedēļ Alojas pilsētas bibliotēku kā vietu latviešu literatūras stundām 9., 10., 

11. un 12. klasei izvēlējās Staiceles vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Antra Rudzīte: “Tā 

ir brīnišķīga iespēja, kamēr remonta laikā mācāmies Alojā, mācību stundas organizēt arī pie jums – skolas 

un pilsētas bibliotēkās, kur ļoti laipni mūs uzņem un gaida. Audzēkņiem patika iepazīšanās ar jaunākajām 

grāmatām, iestādes piedāvājuma plašais spektrs. Viņi ar prieku novērtēja savdabīgās un regulārās 

izstādes, mājīgās telpas un bagātīgo bibliotēkas vadītājas stāstījumu. Turpmāk būsim bieži viesi šeit, jo 

tikai klātesot grāmatai var labi izprast literatūru un ar to saistītos procesus.” 

Skolēni katrs izvēlējās vairākus daiļdarbus, komentēja to anotācijas, izteicās par māksliniecisko 

noformējumu un satura piedāvājumu, meklēja atziņas, lasīja fragmentus, pamatoja savas domas par tēmu, 

uzdeva jautājumus par redzēto un dzirdēto. 

 Ieklausoties jauniešu viedoklī, bibliotēkas darbiniekiem jau allaž kļūst skaidrāks, kāds literatūras žanrs un 

kāda veida grāmatas ir pieprasītas un rosinošas lasīšanai un kādas mazāk interesē. Paldies skolotājai par 

iesākto radošo sadarbību, gaidām nākamās tikšanās reizes ar citām klašu grupām. 

  

Sarmītes Frīdenfeldes teksts 

 Mairitas Vītolas foto 
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16.pielikums 

www.aloja.lv 

 15.10.2015 

 

Muzikāli literāra tikšanās ar autoru Uldi Punkstiņu 

 
7. oktobrī Alojas Ausekļa vidusskolā viesojās grāmatas “Lielā ķeza” autors Uldis 

Punkstiņš. Autors ar atraktīvu dzejoļu lasījumu un dziesmu izpildījumu uzbūra stāstījumu par 

brašā Vardulēna Vāka ceļojumu. Autora dzejas stāstījums atskaņās, rādītie krāsainie attēli bija kā 

padoms, lai mēs saudzīgi izturētos pret dabu, kas ikvienam klātesošajam noteikti lika aizdomāties, 

vai mēs saudzējam savu apkārtējo dabu, kā mēs uzvedamies dabā, ko varam labu dabai kopā ar 

draugiem paveikt. 

 Alojas pilsētas bibliotēkas krājumā tagad ir arī šī jaukā grāmatiņa, kas galvenokārt adresēta 

pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, kurai klāt pievienota Vardulēna nošu burtnīciņa 

un kompaktdisks ar dziesmu ierakstiem. 

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto 
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17.pielikums 

www.aloja.lv 

 20.10.2015 

 
Sens, tik sens ir tas stāsts 

 
 

Pagājušā nedēļa no 12.-18.oktobrim aizritēja UNESCO mantojuma zīmē. Jau piekto reizi arī 

Latvijā rīkoja šādu nedēļu. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija kopā ar sadarbības partneriem-

skolām, muzejiem, bibliotēkām, pašvaldībām un sabiedriskām organizācijām šo nedēļu veltīja 

sadarbības partneru ieguldījuma apzināšanai, izcelšanai un godināšanai mantojuma jomā, kā arī 

70. gadadienai kopš dibināta UNESCO. 

UNESCO mantojuma nedēļā ar aktivitāti “Sens, tik sens ir tas stāsts” iesaistījās arī Alojas pilsētas 

bibliotēka un Alojas muzejs. Alojas un tās apkārtnes vēstures izzināšanas atmiņu pēcpusdienā 

dalībnieki pētīja senas un ne tik senas fotogrāfijas, skatījās divus kino stāstus par dzīvi un darbu 

Limbažu rajonā un padomju saimniecībā “Aloja”. Vizuālo informāciju lieliski papildināja Alojas 

senioru Māras Martinsones, Skaidrītes Jenčas, Laimas Graumanes, Sarmītes Plotnieces un Jāņa 

Rolmaņa atraktīvie un vitālie komentāri par cilvēkiem un notikumiem. Tas bija gan emocionāls 

baudījums, gan arī ieguvums, jo kaut daļēji, bet atklāja nezināmo par cilvēkiem fotogrāfijās un 

filmā “100 gadi pēc Ausekļa”. 

Priecē, ka šajā pēcpusdienā dalību ņēma arī Alojas jaunā paaudze. Pēc pasākuma Alojas Ausekļa 

vidusskolas 7. klases skolniece Annija Ģērmane atzina: ”Pasākumā viss bija interesanti”. Šādi 

vārdi sniedz gandarījumu un dod pārliecību, ka bija vērtīgi ļaut satikties pagātnei ar tagadni, lai 

saglabātu nākotnei vietējo kultūrvēsturisko mantojumu. 

Pasākuma organizatori saka paldies visiem, kas 14.oktobra pēcpusdienā piedalījās Alojas vēstures 

mantojuma izzināšanā! 

 

Līgas Modernieces teksts 

Sarmītes Frīdenfeldes foto 
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18.pielikums 

Pasaku rīts Alojas pilsētas bibliotēkā 

 
 28. oktobrī uz pasaku rītu bibliotēkā par godu itāliešu bērnu rakstnieka Džanni Rodāri 95. jubilejai 

tika aicināti PII “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņi un skolotājas Inguna un Ineta. 

 Vispirms bērni aplūkoja rakstnieka grāmatu izstādi, tad sekoja bibliotēkas vadītājas stāsts par vienu 

no rakstnieka pasakām “Sīpoliņa piedzīvojumi”. Pasaka ir jautra un pamācoša, stāsta par Sīpoliņa 

drosmīgajiem piedzīvojumiem un taisnīgo cīņu pret Tomātu un Citronu, kurus pasakas autors ir atveidojis 

īpaši bargus un negodīgus attiecībā pret citiem dārzeņu valsts iedzīvotājiem. Tātad ik uz soļa pasakā 

saduras vienkāršo ļaužu labestība un aristokrātu visatļautība, taču vienmēr pārspēku gūst krietnie un 

godīgie. Līdztekus stāstam uz interaktīvās tāfeles bērni varēja aplūkot krāsainas ilustrācijas no šīs pasaku 

grāmatas. 

 Pasaku rīta turpinājumā skolotājas vēlējās, lai bērni noskatītos divas animācijas filmiņas. Pirmā 

bija krāsainā leļļu animācijas filmiņa “Sisidra” (sivēns sivēna draugs), kurā dziesmas veidā tiek stāstīti 

dažādi padomi, kā jāuzvedas viesībās pie galda un tml. Otrā animācijas filmiņā “Ābolu maiss” ir stāsts par 

zaķi, kurš pielasa pilnu maisu ar āboliem un dodas mājup pie mazajiem zaķēniem, taču pa ceļam sastop 

vilku un daudzus citus zvērus. 

 Tikšanās noslēgumā bērni ar interesi aplūkoja gan lasītavā iekārtoto izstādi “Kabatas kalendāri”, 

gan pāršķirstīja jaunākās bērnu grāmatas. 

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts 

Mairitas Vītolas foto 
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19.pielikums 

Par draudzību Ziemeļos 
 Jau astoņpadsmito reizi Latvija piedalījās Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā, kas šogad 

norisinājās no 9. līdz 15. novembrim. Nedēļas tēma 

“Draudzība Ziemeļos” un galvenais uzdevums – 

Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. 

Alojas pilsētas bibliotēka 9.novembrī uz 

Krēslas stundas lasījumu sveču gaismā aicināja 

bibliotēkas ikdienas apmeklētājus – pusaudžus, 

kopīgi lasot fragmentus no autores Marijas Parras 

grāmatas “Vafeļu sirds”. Šajā pēcpusdienā kopīgajā 

lasījumā piedalījās 15 pusaudži.  

Savukārt 11.novembra rītā uz Rīta stundas 

lasījumu bibliotēkā ieradās 17 pirmsskolas izglītības 

iestādes “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” 

audzēkņi, lai ieklausītos zviedru rakstnieces Astridas 

Lindgēnes grāmatas “Mēs – visi bērni no Trokšņu 

ciema” fragmentu lasījumā. Protams, arī šajā 

tikšanās reizē neiztikām bez animācijas filmas 

noskatīšanās, šoreiz bērni ar interesi vēroja filmu 

“Lote no izgudrotāju ciema”. 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts  

Mairitas Vītolas foto 
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20.pielikums 

Lasītprieka rosināšana pirmsskolas vecuma bērnos  
 Lai pirmsskolas vecuma bērni ar interesi ienāktu plašajā grāmatu pasaulē, mūsu – bibliotekāru – 

pienākums ir palīdzēt topošajiem lasītājiem, rosinot un veicinot viņos lasītprieku.  

Pasaku priekšā lasīšana mājās, pirmsskolas izglītības iestādē, bibliotēkā, ir vieni no pirmajiem 

soļiem, kas pozitīvi ietekmē intereses raisīšanos par grāmatu, grāmatas lasīšanu un lasītprasmes apguvi. 

8.decembrī uz kārtējo rīta stundas pasaku Alojas pilsētas bibliotēkā kopā sanāca pirmsskolas 

izglītības iestādes “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņi. Šoreiz bērni ieklausījās bibliotēkas 

vadītājas lasītajā “Pasaka par Diegabiksi”. Šīs pasakas autoram Žanim Grīvam 7.decembrī apritēja 105. 

jubileja. Klausoties pasakas lasījumu un vērojot uz lielā ekrāna grāmatas ilustrācijas, bērni uzzināja, kas ir 

Diegabiksis, kā tas devās pasaulē laimi meklēt un piedzīvot brīnumus. Pēc pasakas noklausīšanās risinājās 

kopīgas pārrunas par to, vai atrada un kur atrada Diegabiksis  meklēto laimi.  

Pēc bibliotēkā novērotā, bērni, ieklausoties pasaku lasījumos, patiešām labi uztver pasaku dažādo 

personāžu rīcību, darbošanos un noteiktās īpašības, kuras pēc tam prot kopīgās sarunās pamatot un sasaistīt 

ar savu iespējamo rīcību. 

Lai par vienu solīti vēl tuvāk pietuvotos lasītpriekam, arī šoreiz bērni noskatījās vairākas 

animācijas filmiņas, kas veidotas pēc pasaku motīviem, kā arī aplūkoja bibliotēkas krājumā esošās bērnu 

grāmatiņas. 

Sarmīte Frīdenfelde 

Mairitas Vītolas foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


