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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 Alojas pilsētas bibliotēka (turpmāk tekstā – bibliotēka) ir Alojas novada Alojas pilsētas un  

Alojas pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā 

reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā. 

Bibliotēka ir plaši pieejama ikvienam novada iedzīvotājam (novadā uz 01.01.2017. – 5307 

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

01.01.2017. – 2107 (-66), t.sk., bērni līdz 18 gadu vecumam – 358 (+12).  

 Pārskata perioda prioritātes 

1. Bērnu un jauniešu lasītprieka veicināšana un literāro interešu attīstīšana, organizējot literāras 

tikšanās ar autoriem. 

2. Dalība LNB Bērnu literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija”. 

3. Aktīva iesaistīšanās novadnieka, Pirmo trīs vispārējo Dziesmu svētku virsdiriģenta Indriķa 

Zīles 175.jubilejas svētkos Alojā 21.maijā. 

 Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēkas akreditācija 

 pārskata periodā nav notikusi. 

2. Finansiālais  nodrošinājums 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 44073 41706 32064 

Pašvaldības budžets 40411 38243 32028 

Citi ieņēmumi: 3662 3463 36 

t.sk., maksas pakalpojumi 32 40 36 

t.sk., ziedojumi un dāvinājumi - - - 

t.sk., VKKF finansējums 380 - - 

t.sk., citi piešķīrumi 3250 3423 - 

2016.gadā piešķirtais finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu, nav attīstību veicinošs. 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 43240 38283 32064 

Darbinieku atalgojums (bruto) 25024 24518 22327 

Krājuma komplektēšana 2693 2903 2900 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 Remontdarbi pārskata periodā bibliotēkā nav veikti ierobežoto finanšu dēļ. 

Ir plānoti telpu remontdarbi 2017.gadā: ēkas logu un iekšdurvju nomaiņa, 2.stāva lasītavas 

kosmētiskais remonts. Remontdarbu tāmes ir sagatavotas. 

        Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekiem 

skaits 

Lietotājiem 

skaits 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes  

Datori  4 6 5 datori lietotājiem 

/apmierinošs;  

1 dators lietotājiem/ labs 

Darbiniekiem / labs 

 

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

2 2 teicams  

Printeri  1  labs  

Kopēšanas iekārtas     

Skeneri      

Citas iekārtas     

  

5 (pieci) “3td” datori ir vāji apmierinošā stāvoklī, taču bibliotēkas apmeklētājiem un darbiniekiem pie 

šiem datoriem ir pieeja bezmaksas abonētajām datu bāzēm www.news.lv; www.letonika.lv  

4. Personāls  

 Pavisam bibliotēkā strādā 2 bibliotekārie darbinieki uz pilnu slodzi, bibliotēkas  

vadītāja ar iegūtu bakalaura grādu sociālajās zinātnēs, vecākā bibliotekāre ar iegūtu profesionālo vidējo 

izglītību. 

 Finansējums personāla attīstībai – EUR 161. 

 Problēmas personāla jomā ir jau no 2015.gada decembra, kad Alojas novada dome 

 likvidēja bibliogrāfa amata vienību. Šīs izmaiņas ietekmēja bibliotēkas darba laiku - bibliotēka 

apmeklētājiem ir atvērta tikai darba dienās. Kad darbinieka atvaļinājuma vai prombūtnes laikā 

bibliotēkā strādā tikai viens darbinieks, bibliotēka ir slēgta apmeklētājiem 1 stundu dienā arī pusdienas 

laikā. 

 

 

 

 

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

  Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2014 2015 % salīdzinot ar 

iepriekšējo 

gadu 

2016 % salīdzinot 

ar iepriekšējo 

gadu 
Lietotāju skaits 692 732 +6% 711 -3% 

t.sk., bērni 203 270 +33% 228 -15% 

Fiziskais apmeklējums 12010 15627 +30% 13876 -12% 

t.sk., bērni  6650 8410 +26% 6238 -34% 

Virtuālais apmeklējums 3241 3264 +0,7% 1613 -50% 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

- 783 +100% 417 -46% 

Izsniegums kopā 17046 15209 -12% 15518 +2% 

t.sk., grāmatas 10905 10862 -0,4% 10769 -0,9% 

t.sk., periodiskie izdevumi 6130 4341 -29% 4716 +8% 

t.sk., bērniem  3554 4753 +33% 2630 -44% 

Lietotāji % no iedzīvotāju 

skaita apkalpes zonā 

31% 34% +3% 34% 0% 

Iedzīvotāju skaits 2237 2173 -3% 2107 -3% 

Iedzīvotāju skaits Alojas pilsētas un Alojas pagasta teritorijā kopš 2014. gada ik gadu 

samazinās par 3%. Lietotāju, t.sk., bērnu lietotāju skaita samazinājums 2016.gadā par 15%,  fiziskais 

apmeklējums par 34% un izsniegums par 44% skaidrojams ar faktiem, ka 2015.gada I mācību 

ceturksnī Staiceles vidusskolas telpu remonta dēļ, skolēni mācījās Alojas Ausekļa vidusskolā un 

latviešu valodas un literatūras stundas (10 mācību stundas) ik pa laikam noritēja bibliotēkā, izmantojot 

bibliotēkas krājumu.  

Prieks, ka par 2% lielāks ir izsniegums, ko  ar 8%  pieaugumu sastāda periodisko izdevumu 

izsniegums. 

Protams, lielāks darbs bibliotēkai vēl veicams, izveidojot  kontus un profilus sociālajos tīklos. 

 Pakalpojumu attīstība, jauninājumi-kopaina 

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

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

2016. gadā bibliotēka apmeklētājiem bija atvērta 237 darba dienas. 

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.  

 Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 
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Lai bibliotēkas lietotājs ratiņkrēslā varētu iekļūt bibliotēkā, to nodrošina uzbrauktuve pie bibliotēkas 

ieejas. Bibliotēkas lietotājiem, kam ir ierobežota socializēšanās iespēja, tiek piedāvāta iespieddarbu 

piegāde un apmaiņa dzīvesvietā Alojas pilsētas teritorijas robežās. 

 Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām 

Pārskata gadā pieaugušajiem lasītājiem tika piedāvāti vairāki jaunu grāmatu atvēršanas svētki, kā arī 

tikšanās ar autoriem, tikšanās ar dziednieku un veiksmes konsultantu. 

 Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs 

Bibliotēkas darbinieces gan bezdarbniekiem, mājsaimniecēm un senioriem palīdz ne tikai apgūt 

datorlietošanas pamatiemaņas un konsultē datorlietošanā, bet arī veic klientu vajadzībām dokumentu 

sagatavošanu, izdrukas, kopēšanu, skenēšanu, dokumentu nosūtīšanu uz e-pastu, aviobiļešu 

rezervēšanu un izdrukas, izdrukas no portāla elektrum.lv, lattelecom.lv, no i-bankām, dažādu online 

veidlapu aizpildīšanu. 

Pārskata periodā bibliotēka sniegusi 300 uzziņas. 

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

Uzziņu un informācijas darbu veic, izmantojot bibliotēkas bezmaksas abonētās datu bāzes Letonika.lv, 

Lursoft “Laikrakstu bibliotēku”, LNB elektroniskos informācijas resursus, internetu. 

 Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju aktuāla informācija 

iedzīvotājiem bibliotēkā tiek nodrošināta  un izplatīta gan afišu, aptauju veidā, gan aktuālu materiālu 

izstādē, gan sarunās ar apmeklētājiem. 

 Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

Bibliotēka lietotājiem piedāvā elektronisko kopkatalogu ar attālinātas rezervēšanas iespējām. 

 Digitalizācija bibliotēkā netiek veikta 

 Iekšzemes un starptautiskais SBA      Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

115 113 98 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

161 124 68 

No citām bibliotēkām pārskata periodā ir pieprasītas nozaru literatūras grāmatas  

psiholoģijā, kā arī dažādu ārzemju autoru tulkotā literatūra. 

 Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti 

Bibliotēku nedēļas laikā no 18.-24.aprīlim bibliotēkas lietotāji piedalījās aptaujā “Ieguvumi, ko tev spēj 

sniegt bibliotēka”. Ikdienā apmeklētājiem ir iespējas iesniegt bibliotēkas darbiniekiem savus 

ierosinājumus un ieteikumus, ievietojot tos īpašā kastītē. 
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6. Krājums  

 Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Bibliotēkas krājuma attīstības politikas pamatuzdevumi izstrādāti un apstiprināti 2015.gadā. 

(dokuments pievienots pielikumā). Prioritātes pārskata periodā – veikt intensīvāku attīrīšanu no 

izdevumiem, kas vecāki par 5 gadiem, jo tie sastāda vairāk kā 70% no kopējā krājuma. 

 Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”  

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma komplektēšanai 2693 2903 2900 

t.sk., pašvaldības finansējums 2693 2903 2900 

grāmatām 1839 2000 2000 

t.sk., bērnu grāmatām 280 356 398 

periodiskajiem izdevumiem 854 903 900 

Finansējums krājumam uz 1 iedzīvotāju apkalpes zonā 

(pašvaldības finansējums) 

1.20 1.33 1.37 

 Pārskata periodā pašvaldības finansējumam bērnu grāmatu iegādei ir tendence  

pieaugt, salīdzinot ar 2014. gadu (+42%), ar 2015. gadu (+12%). 

 Rekataloģizēts viss bibliotēkas grāmatu krājums  

 Krājuma pārbaude pārskata periodā nav veikta 

   Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi  416 521 2137 

Grāmatas  369 447 412 

t.sk., latviešu daiļliteratūra 62 77 57 

t.sk., bērniem 102 109 78 

Izslēgtie dokumenti 542 845 1408 

Krājuma kopskaits 14301 13977 14706 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,02 1,1 1,05 

Periodisko izdevumu apgrozība 18,8 12,6 3,3 

Pārskata periodā jaunieguvumu samazinājums bērnu grāmatām parādās tādēļ, ka iepriekšējos 

gados tika pieskaitīti  arī jaunieguvumi vidējam skolas vecumam (V). 

 Datubāzes  

 Abonētās tiešsaistes datubāzes – Letonika, News 
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Datubāze  2014 2015 2016 

Letonika  43 192 26 

News 809 497 40 

 Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Pārskata periodā organizētas 81 tematiskās izstādes, t.sk., bērniem – 30.  

Datubāze Letonika tika izmantota E-prasmju nedēļas 2016 laikā no 7-12.martam, 

piedaloties konkursā, atrodot atbildes letonika.lv datubāzē. 

 Darbs ar parādniekiem 

Atgādnes lasītājiem par laikā nenodotām grāmatām tiek sūtītas caur kopkataloga funkciju - 

Atgādinājums, nosūtītas pa telefonu, nodotas mutiski. Skolēni jaunu mācību gadu uzsākot nevar skolas 

bibliotēkā saņemt mācību grāmatas, ja nav nokārtotas saistības ar bibliotēkām. 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums 

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. 

 Bibliotēkas krājuma veidošana un papildināšana 

Grāmatas bibliotēkā ik gadu ir jākomplektē 4 bērnu un jauniešu vecumgrupām – 

pirmsskolai, jaunākā skolas vecuma, vidējā skolas vecuma, vecāko klašu skolēniem-jauniešiem. 

2016.gadā jaunieguvumi bērniem (B+J) ir 19% no kopējā jaunieguvumu skaita, bērnu grāmatas ir 17% 

no kopējā krājuma skaita.  

 Uzziņu darbs, pakalpojumi, pasākumi 

Pakalpojumi bērniem – kvalitatīvs grāmatu krājums visām vecuma grupām, abonējamo seriālizdevumu 

skaits gan mazinājies (bērniem nav Zīlīte, Ezis, jauniešiem – Sīrups, SHAPE). Pirmsskolas vecuma 

bērniem savs stūrītis ar atbilstošām, košām mēbelēm, dīvāniņu un sēžamspilveniem. Bērniem 

pieejamas 6 datorvietas un interaktīvā tāfele. Pārskata periodā bērniem sniegtas 44 uzziņas. 

Pārskata perioda pasākumi dažādām vecuma grupām: 

- Iepazīšanās ar bibliotēku (pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vecākā grupa un Alojas 

Ausekļa vidusskolas 1. klases) 

- Dalība LNB Bērnu literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija” (13. gads) 
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- Radošs pasākums par drošāku internetu, sadarbībā ar Alojas dienas centru un Alojas Ausekļa 

vidusskolas bibliotēku (9.februāris) 

- E-prasmju nedēļas pasākums pirmsskolas vecākajai grupai “Pirmais klikšķis” (9.marts) 

- Literāras tikšanās ar autoriem 

- Pasaku rīti, animācijas filmas, interaktīvas spēles bibliotēkā 

- “Bērnu žūrijas 2016” grāmatu kolekcijas kopīgi lasījumi bibliotēkā (abas 2.klases) 

- diskusijas, sarunas, piemēram, par Latviju un patriotismu 

- Rīta stundas lasījumi Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas “’Nākotne Ziemeļvalstīs” ietvaros (14. un 

15.novembris) 

 Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Literāras tikšanās ar autorēm Ingunu Baueri (Bibliotēku nedēļas laikā 28.aprīlī), Mariku Svīķi (Dzejas 

dienās 21.septembrī), Vitu Štelmaheri (20.oktobrī).   

 Bibliotēku sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri 

Bibliotēka veido sadarbības kontaktus ar pašvaldības izglītības iestādēm. Ilggadēja sadarbība ir ar 

Alojas Ausekļa vidusskolu, pirmsskolas izglītības iestādi „Auseklītis”, Alojas dienas centru dažādu 

tematisku pasākumu organizēšanā. 6 mākslas darbu izstādes bibliotēkas telpās iekārtoja Alojas 

mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas klases audzēkņi un skolotāja Inatra Vaļicka.  

8. Novadpētniecība 

 Novadpētniecības krājums 

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 utt. 

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

ieraksts ir datēts ar 1211. gadu. 

 Novadpētniecības darba popularizēšana 

2016. gadā bibliotēkā tika veidotas dažādas tematiskas izstādes  un tematiski pasākumi, kas saistīti ar 

novada vēsturi, cilvēkiem, notikumiem: 

- “Alojas pilsētai 24.jubileja” (Informatīva izstāde + viktorīna) 

- “1991.gada barikāžu 25.gadadiena” (informatīva izstāde) 

- “Novadniekam un Pirmo triju Vispārējo dziesmu svētku virsdiriģentam Indriķim Zīlem – 175. 

dzimšanas diena” (tematisku materiālu izstāde un I.Zīles dzimtas pēcteču (45) satikšanās bibliotēkā 

21.maijā) 
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Pārskata periodā bibliotēka izveidoja 4 tematiskas izstādes, atklājot vietējo iedzīvotāju kolekcijas: 

- “Krūzes ar apdruku” (ungurpilietes Ingas Neimanes kolekcija) 

- “Pildspalvu izstāde “ (alojietes Inetas Rudzinskas kolekcija) 

- “Stikla papīra piespiedēji” un “Galda pulksteņu izstāde” (alojieša Jāņa Birkmaņa kolekcijas). 

 Sadarbība novadpētniecības jomā ar Alojas muzeju, Alojas novada iedzīvotājiem 

 Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Pārskata periodā bibliotēkā vairs nav bibliogrāfa amata vienība, tādēļ nav iespējas pievērst pienācīgu 

uzmanību novadpētniecības krājuma komplektēšanai un organizācijai. No 55 tematiskajām mapēm 

pagaidām rekataloģizētas ALISE kopkatalogā ir tikai 4. 

9. Projekti  

 Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta nosaukums Finansētājs  Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/nea

tbalstīts 

Pasākumu cikls “Literāras 

tikšanās Alojas pilsētas 

bibliotēkā” 3.kārta 

Valsts 

kultūrkapitāla 

fonds 

 

600.00 

Lai veiktu vienu no 

bibliotēkas svarīgākajiem 

uzdevumiem – bērnu un 

jauniešu lasīšanas 

veicināšanu un literāro 

interešu attīstīšanu, tika 

iesniegts projekts 

autoratlīdzības 

saņemšanai, lai varētu 

organizēt klātienes 

tikšanos ar  5 autoriem 

 

Neatbalstīts 

“Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2016” 

Valsts 

kultūrkapitāla 

fonds 

89.00 LNB Bērnu literatūras 

centra organizēta  

lasīšanas veicināšanas 

programma 

 

Atbalstīts  

 

10. Publicitāte  

Sabiedrība tiek informēta ar Alojas novada domes tīmekļa vietnes starpniecību, 

http://www.aloja.lv/, Latvijas bibliotēku portālu www.biblioteka.lv, Latvijas digitālo kultūras karti 

www.kulturaskarte.lv, Limbažu Galveno bibliotēku www.limbazubiblioteka.lv, publicējot informāciju 

par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un radošajām aktivitātēm. Interneta vietnē 

www.slideshare.net  tiek ievietotas ikmēneša prezentācijas, kas ir saistītas ar bibliotēkas piedāvātajiem 

tematiskajiem pasākumiem.  

 Bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem noritēja 21.maijā, kad IV Virsdiriģentu svētku laikā bibliotēkā 

sapulcējās I.Zīles dzimtas pārstāvji kuplā skaitā (45), gan no visas Latvijas, gan arī ārzemēm, lai 

http://www.aloja.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.limbazubiblioteka.lv/
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satiktos paši, satiktos ar Alojas pašvaldības vadību, kopīgi padalītos savos atmiņu stāstos, iepazītos ar 

mūsu bibliotēku. 

 Patīkami bibliotēkā sagaidīt viesus, īpaši profesijas kolēģus, lai iepazīstinātu ar bibliotēku un  

tās pakalpojumiem. Pārskata perioda laikā bibliotēku apmeklēja Salacgrīvas novada bibliotēku 

darbinieki, kā arī Saulkrastu bibliotēkas darbinieki. 

 Gada laikā bibliotēka organizēja vairākus tematiskus pasākumus pieaugušo auditorijai, tādēļ 

bibliotēku apmeklēja un ar bibliotēku iepazinās daļa iedzīvotāju, kas līdz šim nav bijuši bibliotēkas 

pastāvīgie apmeklētāji. 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

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, pieredzes apmaiņa, grāmatu saņemšana 

SALA, Staiceles, Puikules, Vilzēnu, 

Braslavas, Alojas Ausekļa vidusskolas 

bibliotēkas 

Sadarbība un konsultācijas bibliotekārajos jautājumos, SBA 

Novadniece Dzidra Purmale Anglijā Abonē laikrakstu “Brīvā Latvija”  

BIS “ALISE” Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE 

Alojas dienas centrs Sadarbība tematisku pasākumu organizēšanā 

Alojas muzejs Sadarbība tematisku pasākumu organizēšanā, materiālu saņemšana no 

muzeja krājuma 

 

 

 

 

 

 

20.01.2017   Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde 
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