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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.  

 Bibliotēkas misija ir satuvināt personību (kopienas iedzīvotājus, bibliotēkas lietotājus, 

apmeklētājus, ikvienu interesentu) un zināšanas ar mērķi, lai tās radītu garīgu, intelektuālu, 

ekonomisku un sociālu labumu. 

 Bibliotēkas darbības pamatmērķis ir daudzveidīgu, kvalitatīvu pakalpojumu un resursu 

piedāvājums ikvienam novada iedzīvotājam izglītības, informācijas un personības izveides 

vajadzībām, ieskaitot atpūtu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju. 

Bibliotēka ir plaši pieejama ikvienam novada iedzīvotājam (Alojas novadā uz 01.01.2019. – 

5096 (+220) iedzīvotāji), bibliotēka pamatā apkalpo Alojas pilsētas un Alojas pagasta iedzīvotājus, 

kuru skaits uz 01.01.2019. – 1683 (-329), t.sk., bērni līdz 18 gadu vecumam – 362 (+17).  

 

 Pārskata perioda darba prioritātes 

1. Bērnu un jauniešu lasītprieka veicināšana un literāro interešu attīstīšana, iesniedzot projektu 

VKKF un organizējot literāras tikšanās ar autoriem. 

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

jauniešu un vecāku žūrija”. 

3. Dalība lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts” (3-4 gadīgiem). 

4. Dalība Limbažu un Alojas publisko bibliotēku profesionālajā konkursā “… un tinam gaismas 

kamolu tālāk”. 

Ar Alojas novada domes lēmumu Nr.363, no 27.09.2018, ir apstiprināts Alojas pilsētas 

bibliotēkas nolikums, iekļaujot bibliotēkas uzdevumu – sniegt Alojas novada Tūrisma informācijas 

punkta (TIP) pakalpojumus sadarbībā ar Alojas novada Tūrisma informācijas centru.  

 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

2. Finansiālais  nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 32064 31959 35503 

Pašvaldības budžets 32028 31509 34727 

Citi ieņēmumi: 36 449 776 

t.sk., maksas pakalpojumi 36 49 56 

t.sk., ziedojumi un dāvinājumi - - - 

t.sk., VKKF finansējums - 400 720 

t.sk., citi piešķīrumi - - - 

 

2018.gadā piešķirtais finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu, nav attīstību 

veicinošs. 

 Saņemtais finansējums no VKKF tika izlietots 6 literāru pasākumu organizēšanai jauniešiem. 
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 32064 31959 35503 

Darbinieku atalgojums (bruto) 22327 21845 25659 

Krājuma komplektēšana 2900 3398 3400 

 2018. gadā bibliotēkas izdevumi kopā pieauguši par 11% salīdzinājumā ar 2017.gadu, 10,7% 

salīdzinājumā ar 2016.gadu. Darbinieku atalgojums pieaudzis par 17,5% salīdzinājumā ar 2017.gadu, 

15% salīdzinājumā ar 2016.gadu. Krājuma komplektēšanai iegūtie līdzekļi salīdzinājumā ar 2016. 

gadu pieauguši par 17,2 %. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 Remontdarbi pārskata periodā bibliotēkā nav veikti ierobežoto finanšu dēļ. Ir plānoti 

remontdarbi un budžeta pieprasījumā 2019.gadam iesniegtas remontdarbu tāmes: ēkas logu un 

iekšdurvju nomaiņai, 2.stāva lasītavas kosmētiskajam remontam.  
  

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbinie-

kiem skaits 

Lieto- 

tājiem 

skaits 

Vērtējums  

 

Piezīmes  

Datori  4 6 5 datorus, kas saņemti 2005.gadā, 

būtu nepieciešams pakāpeniski 

nomainīt,  

1 portatīvais dators, saņemts projekta 

ietvaros 2011.gadā, 

4 datori darbiniekiem ir iepirkti 

2014.gadā 

 

Multifunkcio-

nālās iekārtas 

2 2 Iekārta Canon IR C2220i ir saņemta 

2015.gadā,  

Iekārta Canon i-SENSIS MF4870DN 

ir iepirkta 2014.gadā 

apmeklētājiem 

pieejamas materiālu 

izdrukas, 

kopēšanas, 

skenēšanas 

pakalpojumi 

Printeri  1  Krāsu printeris Canon Laser Color 

LBP-5050N iegādāts 2012.gadā 

 

Kopēšanas 

iekārtas 

    

Skeneri     Skenēšanas 

pakalpojumiem tiek 

izmantotas 

multifunkcionā- 

lās iekārtas 

Skeneri 

(svītrkodu) 

2 - Svītrkodu skeneris Datalogic ir 

iegādāts 2016.gadā;  

Skeneris Finn-ID 4300 saņemts 

2008. gadā projekta VVBIS ietvaros 

 

Interaktīvā 

tāfele ar 

aprīkojumu 

1  Ir projekta ietvaros saņemta 

2012.gadā 

Tiek izmantota 

pasākumu norises 

nodrošināšanai 
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  2008.gadā saņemtie 5 (pieci) “3td” datori ir vāji apmierinošā stāvoklī, taču bibliotēkas 

apmeklētājiem un darbiniekiem pie šiem datoriem ir piekļuve bezmaksas abonētajām datu bāzēm 

www.news.lv, www.letonika.lv  

Pie bezmaksas pieejamā interneta tīkla ir pieslēgti tikai 5 “3td” datori, no 2017.gada 

bibliotēkas darbinieku datoriem ir pieslēgts internets ar lielāku tīkla ātrdarbību, kas tiek abonēts par 

bibliotēkas budžeta līdzekļiem.  

7 datoriem trūkst nepārtrauktās barošanas bloki, taču tehniskā stāvokļa pilnīgai uzlabošanai 

nepietiek finansējuma. Uzlabošanu veiksim pamazām un pakāpeniski.  

Kopumā bibliotēkas tehniskais nodrošinājums ir vērtējams kā samērā labs. 

 

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 2018.gadā – EUR 235. 

 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. 

 2018.gadā bibliotekārie darbinieki piedalījušies Limbažu Galvenās bibliotēkas organizētajos 

apmācību semināros – bibliotēkas vadītāja saņēma apliecinājumu par 43 mācību stundu skaitu, vecākā 

bibliotekāre – par 5 mācību stundu skaitu.  

 Bibliotēkas vadītāja un vecākā bibliotekāre 10.septembrī saņēma apliecinājumu par 

piedalīšanos 8 stundu mācību kursā “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”, 

27.septembrī bibliotēkas vadītāja saņēma sertifikātu par piedalīšanos 3 akadēmisko stundu seminārā 

“Profesionālās izdegšanas mazināšana jeb kā noturēt dzīvesprieku”. 

 Bibliotēkas vadītāja 31.maijā piedalījās Limbažu un Alojas novadu bibliotēku darbinieku 

sezonas noslēguma – izbraukuma seminārā uz Aizkraukles, Kokneses, Jaunjelgavas un Skrīveru 

novadu bibliotēkām, dabas un kultūras objektiem. 

 8.jūlijā bibliotēka saņēma Pasaules latviešu klaidoņu brālības Pateicības rakstu, par nozīmīgu 

atbalstu Pasaules latviešu klaidoņu brālības saietu organizēšanā (10 saieti). 

 

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
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 18.-19.jūlijā bibliotēkas vadītāja piedalījās Latvijas bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 

21. saietā – konferencē “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi”, kas norisinājās 

Alūksnes kultūras centrā. 

 
 23.-24.augustam bibliotēkas vadītāja piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Igaunijas 

publiskajām bibliotēkām. 

 foto: O.Šišļanikova 
 Par dalību Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas norisēs, laikā no 12.-16.novembrim, bibliotēka 

saņēma pateicību no nedēļas organizētājiem. 

  

 
 20.decembrī bibliotekārie darbinieki piedalījās Limbažu un Alojas novadu bibliotēku 

darbinieku gada noslēguma seminārā “Gaismas kamola stāsts”, kura laikā tika sveikti profesionālā 

konkursa “…un tinam gaismas kamolu tālāk” 1. daļas Bibliotēka-bibliotēkai uzvarētāji.  

Bibliotēka prezentēja savu sadraudzības bibliotēku 2018. gadā - Stienes bibliotēku. 
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Alojas pilsētas bibliotēka saņēma Goda rakstu par iegūto nomināciju “Ne jau šī pasaule pati tā griežas, 

Tu esi tas, kurš šo pasauli griež”. /G.Račs/ 

 

 Sagatavotais plakāts Limbažu Galvenās bibliotēkas profesionālā konkursa “…un tinam 

gaismas kamolu tālāk” 2.daļas Bibliotēka-sabiedrībai ietvaros. 

 
 

 Mācību semināri, pieredzes apmaiņas braucieni, apmācības, konkursi ir vērtīgs ieguvums 

personāla pašvērtējumam, profesionālajai izaugsmei un bibliotēkas pakalpojumu pilnveidošanai. 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

  

2016 

 

2017 

% 

salīdzinot 

ar 

iepriekšējo 

gadu 

 

2018 

% 

salīdzinot 

ar 

iepriekšējo 

gadu 
Lietotāju skaits 711 701 -1,4% 670 -4,4% 

t.sk., bērni 228 238 +4,4% 202 -15% 

Fiziskais apmeklējums 13876 11429        -17,6% 7893 -31% 

t.sk., bērni  6238 5635 -9,6% 2857 -49,3% 

Virtuālais apmeklējums 1613 2154 +33% 1443 -33% 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

417 421 +0,9% 306 -27% 

Izsniegums kopā 15518 16553 +6,7% 12066 -27% 

t.sk., grāmatas 10769 10003 -7% 6376 -36,2% 

t.sk., periodiskie izdevumi 4716 5693 +20,8% 5683 -0,17% 

t.sk., bērniem  2630 2064 -21,5% 1510 -26,8% 

Bibliotekārais aptvērums % no 

iedzīvotāju skaita pašvaldībā 

34% 35% +2,9% 40% +5% 

t.sk., bērni līdz 18 gadiem 64% 69% +8% 56% -13% 

Iedzīvotāju skaits    2107    2012 -4,5%    1683 -16,3% 

 

Iedzīvotāju skaits Alojas pilsētas un Alojas pagasta teritorijā 2018. gadā mazinājies par 16,3%. 

Iemesls, ekonomiski aktīvie iedzīvotāji dodas prom darba meklējumos uz lielākām pilsētām, arī 

ārzemēm. 

 Lietotāju skaits mazinājies par 4,4%, bērnu lietotāju skaita mazinājies par 15%. Fiziskais 

apmeklējums mazinājies par 31%, izsniegums mazinājies par  27%. 

  

Vidējie darba rādītāji: 

Viena reģistrētā lietotāja apmeklējums gadā – 12 reizes; 

 Viena reģistrētā lietotāja – bērna apmeklējums gadā – 14 reizes; 

 Lasītība – 18 iespieddarbi; 

Lasītība bērniem – 7 iespieddarbi; 

Vidējais apmeklējuma skaits  1 darba dienā – 36; 

Vidējais bērnu apmeklējuma skaits 1 darba dienā – 13. 

 

 Pārskata perioda laikā, no 27. februāra līdz  25.jūnijam, kā arī darbinieka kārtējā atvaļinājuma 

laikā, bibliotēkas nepārtrauktu darbību nodrošināja tikai viens bibliotekārais darbinieks, darba dienās 

izmantojot vienu stundu pusdienas pārtraukumu. Laikā no 2.-17.maijam bibliotēka apmeklētājiem bija 

slēgta. 
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 Bibliotēkas reģistrēto lietotāju vecums ir 5- 99 gadi. 

 Liels pieprasījums ir pēc jaunākajām iznākušajām daiļliteratūras grāmatām, jo lasītāji seko līdzi 

jauno grāmatu reklāmām. Lasītāju pieprasījumus cenšamies apmierināt, budžeta iespēju robežās 

iepērkot, vai arī SBA kārtā pieprasot no citu bibliotēku krājumiem. Čaklākais lasītājs pieaugušais 

2018.gadā ir izlasījis 141 grāmatu, pamat klašu skolēns izlasījis – 61 grāmatu, sākum klašu skolēns – 

44 grāmatu un vidusskolnieks – 41 grāmatu.   

Pieaugušo lasītākās grāmatas pārskata periodā – Teilore, Lulū. Salā sastingusī saule; Vagnere, 

Jana. Vongezers; Betsa, Šarlote. Pils pie ezera. Bērnu un jauniešu lasītākās grāmatas - Ridels, Kriss. 

Ada un stindzinošā skate; Pantermillere, Alise. Lotas dienasgrāmata : pilna māja ar trušiem; Kinnijs, 

Džefs. Grega dienasgrāmata, 12. grāmata. Laižamies!. 

 Iegūstot formālo izglītību tiek likti akcenti uz spēju skolēnam patstāvīgi mācīties, orientēties 

informācijas plūsmā, būt radošam, attīstīt kontaktēšanās spējas, pašiniciatīvu un atvērtu pasaules 

redzējumu. Šīs spējas attīstīt palīdz bibliotēka ar sniegtajiem pakalpojumiem, tādēļ savā darbībā 

bibliotēka ir nozīmīgs izglītības sistēmas atzars, kas nodrošina formālās, gan neformālās mūžizglītības 

iespējas. 

 

 Pakalpojumu attīstība, jauninājumi-kopaina 

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

Spodrības diena katra mēneša pēdējā ceturtdienā, kad bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta. No 

2018.gada 2.oktobra bibliotēkā katra mēneša otrajā trešdienā ir metodiskā diena (organizatoriskie 

darbi), kad bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta. 

2018. gadā bibliotēka apmeklētājiem bija atvērta 219 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,  

izdrukas, skenēšana.  

 Ikdienas pamatpakalpojumi ir iespieddarbu izsniegšana un saņemšana, grāmatu rezervēšana, 

preses izdevumu un interneta pieejamība, materiālu izdrukas, kopēšana, skenēšana, uzziņu sniegšana 

u.c. 

No oktobra mēneša bibliotēka sniedz sabiedrībai Alojas novada Tūrisma informācijas punkta 

(TIP) pakalpojumus sadarbībā ar Alojas novada Tūrisma informācijas centru, nodrošinot sabiedrībai 

pieejamu un kvalitatīvu informācijas plūsmu par Alojas novada tūrisma piedāvājumu pieejamību 

Alojas novadā, apkārtējos novados un citur Latvijā.  

 

 Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti 

Bibliotēku nedēļas laikā, no 23.-29. aprīlim, bibliotēkas apmeklētāji un iedzīvotāji piedalījās 

aptaujā “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” (skat.3.pielikumu). Aptauja tika ievietota gan mājas 

lapā www.aloja.lv, norādot elektronisko saiti, gan arī uz vietas bibliotēkā aptauju varēja aizpildīt 

papīra formātā.  

http://www.aloja.lv/


©Alojas pilsētas bibliotēka, 2018                                                                                                9 

 

Lai pilnveidotu un attīstītu bibliotēkas sniegtos pakalpojumus un padarītu tos iedzīvotājiem 

pieejamākus, interesantākus un laikam atbilstošākus, lai veidotu bibliotēkas vidi apmeklētājiem 

patīkamāku un ērtāku, bija svarīgi uzzināt, kāds ir bibliotēkas apmeklētāju un iedzīvotāju viedoklis par 

bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, pieejamību un attīstību.  

Aptaujā piedalījās 39 iedzīvotāji, bibliotēka apkopojusi aptaujas rezultātus un secinājusi, ka 

100% aptaujāto apmeklē bibliotēku, vecumā  no 61 un vairāk gadu – 36%, vecumā no 26-60 gadi – 

54%, vecumā līdz 18 gadiem un no 19-25 gadi – 5%, no tiem 49% ir strādājošie, 36% ir seniori, 5% 

nestrādājošie, 5% mācās skolā un 5% studē. Par bibliotēkas apmeklējuma mērķiem 77% minējuši 

bibliotēkas krājuma izmantošanu, 62% kā informācijas ieguves vietu, 44% izmanto dokumentu 

kopēšanai, izdrukām, skenēšanai, 23% aptaujāto izmanto bibliotēku brīvajam laikam, e-pakalpojumu 

izmantošanai, kā tikšanās vietu neformālām sarunām, 20% izmanto bibliotēku profesionālās 

kompetences paaugstināšanai. Ar bibliotēkas sniegto informāciju iedzīvotāji iepazīstas 67% uz vietas 

bibliotēkā, 49% Alojas novada mājas lapā www.aloja.lv, 41% lasot pašvaldības informatīvo izdevumu 

“Alojas Novada Vēstis”, 33% informāciju iegūst apmeklējot interneta sociālos tīklus, 31% informāciju 

ievēro uz informācijas stendiem pilsētā, kā arī saņemot informāciju no draugiem un paziņām. 

Jautājumos par bibliotēkas pakalpojumu uzlabošanu, jauninājumiem, vai nepieciešamajām 

izmaiņām, vairākums atbildējuši, ka bibliotēkai ir nepieciešamas plašākas, izremontētas telpas, kur 

būtu pieejams lielāks klāsts jaunākās grāmatas, lielāka žurnālu daudzveidība un vairāk vietas 

pasākumu organizēšanai. 

Arī mājas lapā www.aloja.lv tika ievietota neliela aptauja ar jautājumu – Kādi ir jūsu 

bibliotēkas apmeklējuma mērķi? Aptaujā atbildes snieguši 48 iedzīvotāji, no tiem 40% bibliotēkā 

izmanto krājumu, 10% izmanto bibliotēku informācijas ieguvei un  dokumentu kopēšanai, skenēšanai, 

izdrukām, 6% izmanto bibliotēku brīvā laika pavadīšanai, rīkoto pasākumu apmeklēšanai, 4% izmanto 

savas profesionālās kompetences paaugstināšanai, 2% izmanto bibliotēku kā tikšanās vietu 

neformālām sarunā, kā arī  izmanto piedāvātos e-pakalpojumus, 18% bibliotēku neapmeklē.  

  

 
 

19.septembrī bibliotēkas vadītāja tikās sarunā un domu apmaiņā ar biedrības “Alojas seniori” 

biedriem, iepazīstinot seniorus ar bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem un programmām, aicinot 

seniorus izteikt savus vērtējumu par bibliotēku, aizpildot arī iepriekšminēto aptauju. 

 foto: G.Krūmiņa 

http://www.aloja.lv/
http://www.aloja.lv/
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 Ikdienā apmeklētājiem ir iespējas iesniegt bibliotēkas darbiniekiem savus ierosinājumus un 

ieteikumus, ievietojot tos īpašā kastītē. 

 Bibliotēkai ir svarīgs sabiedrības viedoklis un vērtējums, tādēļ visa gada garumā bibliotēkas 

apmeklētāji un viesi tika aicināti veikt ierakstus bibliotēkas atsauksmju un viesu grāmatās. 

 Īpaša diena bibliotēkas apmeklētājiem bija 26.marts, kad bibliotēkai apritēja vēsturiskās 

dibināšanas 95.jubileja. Bibliotēkas darbinieki sarūpēja mazu paldies katram apmeklētājam un aicināja 

uzrakstīt savu vēlējumu bibliotēkai. Apmeklētāji vēlēja spēku, izturību un pilnveidošanos, dažs pauda 

cerību, ka varbūt nākamajos piecos gados izdosies bibliotēkas telpās veikt iecerēto remontu. 

 
  Iespējams, ka līdz bibliotēkas simtgadei savāksim apmeklētāju vēlējumus un varēsim 

tos parādīt apkopotā veidā. 

 

 
  

 Ieskatam daži no ierakstiem 
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 Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

Lai bibliotēkas lietotājs ratiņkrēslā varētu iekļūt bibliotēkā, to nodrošina uzbrauktuve pie 

bibliotēkas ieejas. Bibliotēkas lasītavā apmeklētājiem ir pieejama palielināmā iekārta, ar kuras 

palīdzību var palielināt lasāmo tekstu. 

Bibliotēkas lietotājiem, kam ir ierobežota socializēšanās iespēja, tiek piedāvāta iespieddarbu piegāde 

un apmaiņa dzīvesvietā Alojas pilsētas teritorijas robežās. 

 

 Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām 

Bibliotekārie darbinieki ikdienā strādā ar lasītāju mērķgrupām, lai nodrošinātu ar nepieciešamo 

informāciju un grāmatām. Vairāk tiek strādāts ar nepilna laika studentiem un pirmsskolas izglītības 

skolotājiem, kas studē, lai nodrošinātu ar studiju programmā nepieciešamo nozaru literatūru. Jāteic, ka 

ne vienmēr pieprasītā grāmata ir krājumā, ja ir, tad tikai vienā eksemplārā, tādēļ nākas izmantot SBA 

pakalpojumus, lai nodrošinātu mērķgrupu ar nepieciešamo literatūru. 

Bibliotēkas mērķgrupai – nestrādājošie un seniori, bibliotekārie darbinieki ikdienā palīdz ne tikai 

individuāli apgūt datorlietošanas pamatiemaņas un konsultē datorlietošanā, bet arī veic šo 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. 

 Individuāli konsultēti vairāki klienti, kam bijuši nepieciešami e-risinājumi, piemēram, 

swedbank klientiem, pārejai uz vienkāršāku un ērtāku internetbankas pārvaldīšanas veidu viedtālrunī – 

“Smart-ID” lietotni. 

 

 Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs 

Pārskata periodā bibliotēka sniegusi 404 uzziņas. 

Uzziņu un informācijas darba pamatā ir kvalitatīvs uzziņu literatūras, periodikas un novadpētniecības 

materiālu krājums. Uzziņu krājuma piedāvājumā ir enciklopēdijas, vārdnīcas, ceļveži, kā arī nozaru 

literatūra – ģeogrāfijas, vēstures, literatūrzinātnes, mākslas nozarēs. 

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

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

Bibliotekārie darbinieki sniedz dažāda veida uzziņas bibliotēkas apmeklētājiem, kā arī 

attālinātajiem lietotājiem pa telefonu. Pamatā tiek sniegtas bibliogrāfiskās uzziņas (tematiskās, 

precizējošās, adresālās), arī faktogrāfiskās uzziņas un konsultācijas gan par bibliotēkas darba laiku, gan 

krājuma izvietojumu, gan piedāvātajiem pakalpojumiem. 

Precizējošās uzziņas pamatā jāsniedz skolas vecuma bērniem, jo pēc viņu informacionālā 

pieprasījuma, bieži vien vēl sarunu veidā jānoskaidro un jānoprecizē nepieciešamais grāmatas autors 

un grāmata. 

Adresālās uzziņas pamatā tiek sniegtas, norādot lasītājam grāmatas atrašanās vietu plauktos, 

vai arī norādot, kurā bibliotēkā SBA pakalpojumu kārtā var saņemt mūsu bibliotēkas krājumā neesošu, 

vai lasītājam izdoto grāmatu. 

Digitālās nedēļas laikā, no 19. – 23.martam, bibliotēka apmeklētājiem piedāvāja konsultācijas 

un apmācības bibliotēkas elektronisko resursu (e-kataloga, abonēto datu bāzu) izmantošanā un 

informācijas atlasē “Izmanto e-resursus bibliotēkā”, kā arī individuālas konsultācijas un apmācības 

datorlietošanā iesācējiem, konsultācijas par rēķinu un citu maksājumu veikšanu internetā “Apgūsti 

prasmes – esi ar datoru uz Tu”. 
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Foto no bibliotekārās stundas 4.klasei “Kas ir uzziņu literatūra?”  Un komandu darbs, sagatavojot 

prezentācijas, izmantojot uzziņu literatūru. 

 

 Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju aktuāla informācija 

Informācija iedzīvotājiem bibliotēkā tiek nodrošināta  un izplatīta gan afišu, aptauju veidā, gan 

aktuālu materiālu izstādē, gan sarunās ar apmeklētājiem. 

Bibliotēkā, kā novada tūrisma informācijas punktā, ir izvietots stends ar tūrisma bukletiem, ceļvežiem, 

informatīviem materiāliem, ko piegādā Alojas novada Tūrisma informācijas centrs. 

Labprāt bibliotēkā izvietojam pašvaldības iestāžu, nevalstisko organizāciju pasākumu afišas un 

informatīvos materiālus. 

 

 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 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

98 133 155 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

68 52 60 

 

No citām bibliotēkām pārskata periodā ir pieprasīta latviešu oriģinālliteratūra, īpaši no sērijas 

“Mēs. Latvija, XX gadsimts”, jo bibliotēkā pietrūkst eksemplāru skaits, lai vecāko klašu skolēni varētu 

tos izmantot mācību procesā, nozaru literatūras grāmatas psiholoģijā, pedagoģijā, vēsturē, kā arī 

dažādu ārzemju autoru tulkotā literatūra. 

 

 Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Diezgan maz tiek izmantots bibliotēkas elektroniskais katalogs, lietotāju pieprasījuma, eksemplāru 

rezervācijas vai termiņa pagarinājuma veikšanai. Tas nozīmē, ka bibliotekārajiem darbiniekiem 

aktīvāk jāinformē un jāizglīto lietotājs par šīm iespējām. Te, protams, varētu būt runa par mērķgrupām, 

kas to patstāvīgi var veikt, tie pamatā ir jaunieši, studenti un strādājošie.  
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6. Krājums  

 Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

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

Pamatuzdevums – veidot, uzturēt, padarīt pieejamu mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēku 

informācijas krājumu Alojas pilsētas un pagasta iedzīvotājiem, uzkrāt un saglabāt vietējas nozīmes 

kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm. 

Prioritātes pārskata periodā – iepirkt latviešu oriģinālliteratūru visām vecuma grupām, iepirkt lasītāju 

pieprasītu un vērtīgu tulkoto daiļliteratūru, aktuālu dažādu nozaru literatūru, veikt intensīvāku krājuma 

attīrīšanu no mazizmantotiem izdevumiem, kas vecāki par 5 gadiem. 

 Jaunās grāmatas 248 eks. iepirkti ar individuālā komersanta “’Virja AK” starpniecību, 

privātpersonas dāvinājušas 100 grāmatas, periodika, 24 nosaukumi žurnālu un 2 nosaukumi avīzes, 

tika abonēti ar VAS Latvijas Pasts starpniecību. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Finansējums krājuma komplektēšanai 2900 3398 3400 

t.sk., pašvaldības finansējums 2900 3398 3400 

grāmatām 2000 2499 2500 

t.sk., bērnu grāmatām 398 489 356 

periodiskajiem izdevumiem 900 899 900 

Finansējums krājumam uz 1 iedzīvotāju apkalpes zonā 

(pašvaldības finansējums) 

1.37 1.69 2.02 

 Pārskata periodā pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai ir pieaudzis par 0,1%  

salīdzinot ar 2017. gadu un  17% salīdzinot ar 2016.gadu. Par 27% mazāku finansējumu salīdzinājumā 

ar 2017.gadu ir nokomplektētas bērnu grāmatas. Par 20% ir pieaudzis pašvaldības finansējums uz 1 

iedzīvotāju. 

 

 Rekataloģizēts viss bibliotēkas grāmatu krājums.  

 Krājuma pārbaude pārskata periodā nav veikta. 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi  2137 793 760 

Grāmatas  412 359 358 

t.sk., latviešu daiļliteratūra 57 120 81 

t.sk., bērniem 78 77 67 

Izslēgtie dokumenti 1408 615 1188 

Krājuma kopskaits 14706 14884 14456 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,05 1,1 0.83 

Periodisko izdevumu apgrozība 3,3 4,2 4,6 
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Pārskata perioda gadā jaunieguvumu kopskaits ir mazinājies par 4,2% salīdzinājumā ar 2017.gadu, 

64,4% salīdzinājumā ar 2016. gadu. Latviešu oriģinālliteratūra ir iepirkta par 32,5% mazāk kā 2017. 

gadā, par 42,1% vairāk kā 2016. gadā, literatūra bērniem par 13% mazāk salīdzinājumā ar 2017.gadu.  

Kā dāvinājumi pārskata periodā ir krājumā ienākuši 112 eksemplāri, 100 eks. no privātpersonām, 

6 eks. no Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas, 4 eks. no Limbažu 

muzeja, 2 eks. no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, projekta “Sākot pilsonisko izglītību Latvijā” 

ietvaros.  

Grāmatu krājuma apgrozība salīdzinājumā ar 2017.gadu ir mazinājusies par 24,5%, jo mazinājies 

par 27% ir izsniegums. 

397 eksemplāri seriālizdevumu ir saņemti ar VAS Latvijas Pasts abonēšanas starpniecību un 

periodisko izdevumu apgrozība salīdzinājumā ar 2017. gadu ir palielinājusies par 9,5%, salīdzinājumā 

ar 2016.gadu 39,4%. 

Pa literatūras veidiem, krājums pārskata periodā ir papildināts: daiļliteratūra par  186 eks. (51,2%), 

nozaru literatūra par 110 eks. (30,3%), bērnu grāmatas par 67 eks. (18,5%). 

Pārskata periodā tika veikta krājuma kvalitātes izpēte, veicot lasītāju nolietoto, mazizmantoto 

izdevumu, kas vecāki par 5 gadiem un dubletu eksemplāru norakstīšanu.  

Krājuma kopskaits salīdzinājumā ar 2017.gadu ir samazināts par 2,9%. dokumentu skaits uz 1 

lietotāju ir 21,5 eksemplāri.  

Uz 01.01.2019 bibliotēkas krājumā ir 14456 informācijas vienības, kas iedalās: 

- 10630 iespieddarbi pieaugušajiem; 

- 2514 iespieddarbi bērniem; 

- 1225 eksemplāri seriālizdevumi; 

- 64 audiovizuālie resursi; 

- 12 nošu izdevumi; 

- 6 elektroniskie izdevumi; 

- 5 nepublicētie dokumenti – novadpētniecības materiālu mapes. 

 

 Datubāzes  

 Abonētās tiešsaistes datubāzes – Letonika, News.lv  

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Datubāze  2016 2017 2018 

Letonika  26 17 17 

News.lv 40 44 49 

 

Datubāze Letonika tika izmantota, piedaloties “Lursoft IT” un Kultūras informācijas sistēmu 

centra piedāvātajā erudīcijas konkursā „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”, meklējot atbildes 

letonika.lv datubāzē uz konkursa otrās kārtas “Latvijas simtgade. Vietas” jautājumiem. 

Datubāzi News.lv tika izmantota, iegūstot nepieciešamos avīžu pilnos rakstus pēc lietotāju 

pieprasījuma, kā arī ievietošanai novadpētniecības materiālu mapēs. 

 

 Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Pārskata periodā organizētas 72 tematiskās izstādes, t.sk., bērniem un jauniešiem – 42.  

Jauno grāmatu dienas ar jaunākās literatūras apskatu tika organizētas 6 reizes gadā. 
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Katru gadu izvērtējam lasītākās grāmatas konkursam „Lielā lasītāju balva”. 

 Darbs ar parādniekiem 

Atgādnes lasītājiem par laikā nenodotām grāmatām tiek sūtītas caur e-pastu, nosūtītas pa 

telefonu, nodotas mutiski.  

 

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, organizējot daudzveidīgus lasīt 

veicināšanas un informācijpratības uzlabošanas pasākumus, kā arī nodrošinot kvalitatīva brīvā laika 

pavadīšanas iespēju. 

Uzdevumi darbā ar bērniem un jauniešiem: 

 Jaunu lasītāju (bērnu un jauniešu) piesaiste; 

 Literatūras un lasīšanas popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas pasākumos; 

 Piedalīšanās lasīšanas mērķprogrammā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”; 

 Piedalīšanās lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts” 3-4 gadīgiem 

bērniem; 

 Aktivitātes “Digitālajā nedēļā”, “Par drošāku internetu”, “Latvijas bibliotēku nedēļā”, 

“Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā” u.c.; 

 Darba ar bērniem un jauniešiem popularizēšana un publicitāte.  

Bibliotēkas 6 publiski lietojamie datori ir brīvi pieejami bērniem un jauniešiem, kas tiek 

izmantoti gan izklaides nolūkiem (datorspēles), gan socializējoties (draugiem.lv, facebook.com utt.), 

gan mācību nolūkos, pildot mājas darbus. Bērni un jaunieši ar saviem viedtālruņiem bibliotēkas telpās 

var pieslēgties bezmaksas internetam izmantojot bezvadu internetu (Wi-Fi). 

 Bibliotēkas krājuma veidošana un papildināšana 

Grāmatas bibliotēkā ik gadu tiek komplektētas 4 vecumgrupām – pirmsskolai, jaunākā skolas 

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

2018.gadā jaunieguvumi bērniem (B+J) ir 67 eks., 25,5% no kopējā jaunieguvumu skaita, vidējam 

skolas vecumam (V) ir 18 eks., 5% no kopējā jaunieguvumu skaita, grāmatas bērniem ir 17,4% no 

kopējā grāmatu krājuma skaita. Uz 01.01.2019 krājumā ir 2514 eks. bērnu grāmatas. 

 Uzziņu darbs, pakalpojumi, pasākumi 

Pakalpojumi bērniem – kvalitatīvs grāmatu krājums visām vecuma grupām, abonējamo 

seriālizdevumu skaits gan mazinājies – ir 3 izdevumi (Avene, Ilustrētā Junioriem, Spicīte). 
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Pirmsskolas vecuma bērniem ir savs stūrītis ar atbilstošām, košām mēbelēm, galdiņu, dīvāniņu un 

sēžamspilveniem. Bērniem pieejama interaktīvā tāfele, latviešu filmu kolekcija. Bibliotēkas teritorijā 

bērniem līdz 12 gadiem pieejams rotaļu laukums kustību aktivitātēm ar šūpolēm, slidkalniņu, virvju 

trepēm, līdztekām. 

Pārskata periodā bērniem sniegtas 57 uzziņas, pamatā tās ir tematiskās, adresālās, precizējošās 

uzziņas. 

 Pārskata perioda pasākumi dažādām vecuma grupām un veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas 

aktivitātes: 

 Pirmklasnieku ekskursija un iepazīšanās ar bibliotēkas krājumu; 

 Programmas “Grāmatu starts” nodarbības (9 nodarbības) 3-4 gadīgiem bērniem 

pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” vidējā grupā “’Mārītes”; 

 Dalība LNB Bērnu literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas projektā 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” (15. gads); 

 Radošs pasākums kā būt gudram interneta lietotājam ar dalību konkursā “Foto 

detektīvs” (3.klases skolēniem); 

 Digitālās nedēļas aktivitātes “Zini, saproti un pielieto!” (3. klasēm); 

 Tikšanās un literāras sarunas ar grāmatu autoriem un ilustratoriem (9 tikšanās); 

 Latvijas bibliotēku nedēļas “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” aktivitātes; 

  “Bērnu žūrijas 2018” grāmatu kolekcijas kopīgi lasījumi bibliotēkā; 

 “Mūsu Latvija” - Latvijas 100. dzimšanas dienai veltītās aktivitātes (PII “Auseklītis” 

vecākajai grupai);  

 Rīta stundas lasījumi Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas “Ziemeļvalstu varoņi” ietvaros 

(4. klases); 

 Bibliotekārās stundas – “Kas ir uzziņu literatūra?” (4.klasei), “Latviešu autoru dzeja 

bērniem” (2. klasei), “Dzejnieka Ulda Ausekļa dzeja bērniem” (3.klasei) u.c. 

 Tematiski pasākumi, sarunas, pārrunas, dzejas rīti, animācijas filmas, interaktīvas spēles 

bibliotēkā u.c. 

Ar aprakstiem par tikšanos un literārajām sarunām ar autoriem var iepazīties mājas lapā 

http://www.aloja.lv/kultura/alojas-pilsetas-biblioteka/  

 

 Bibliotēku sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri 

Bibliotēka veido sadarbības kontaktus ar pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm. Ilggadīga 

sadarbība izveidojusies ar Alojas Ausekļa vidusskolu, pirmsskolas izglītības iestādi „Auseklītis”, 

Alojas dienas centru, kultūras namu, novadpētniecības centru -  dažādu kopīgu tematisku pasākumu 

organizēšanā. 

6 mākslas darbu izstādes gada laikā 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 57), kas tiek izmantotas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanai, skolēniem 

projektu nedēļas ietvaros pēc interesējošām tēmām, studentiem bakalauru darba izstrādei, kā arī 

ikvienam interesentam. 

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

ieraksts ir datēts ar 1211. gadu. 

 

 

http://www.aloja.lv/kultura/alojas-pilsetas-biblioteka/
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 Novadpētniecības darba popularizēšana 

2018. gadā bibliotēkā tika veidotas dažādas tematiskas izstādes  un tematiski pasākumi, kas saistīti ar 

novada vēsturi, cilvēkiem, notikumiem: 

 “Alojas pilsētai 26.jubileja” – janvārī; 

 
 Novadniekam Mārtiņam Zīlem – 155 – janvārī 

 
 

 “Iepazīsti savu bibliotēku” – aprīlī 

 
 

 Skolotājam un novadpētniekam Kārlim Antonam Galeviusam – 125 - maijā 
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 Prezentācija tēlnieka Kārļa Zāles pieminekļa, veltīta alojiešiem – Latvijas brīvības un 

neatkarības cīņu dalībniekiem, atklāšanas pasākumā 8.decembrī Alojas kultūras namā 

 

 

Pārskata periodā bibliotēka izveidoja 8 tematiskas izstādes, atklājot vietējo iedzīvotāju 

kolekcijas priekšmetus - gotiņas, aitiņas, zilonīšus, delfīnus, vardītes un mini kotedžas. Apmeklētājiem 

tika piedāvātas dekoratīvo koka trauku un darināto rotu izstādes.  

 Sadarbība novadpētniecības jomā ar Alojas novadpētniecības centru, Alojas novada 

iedzīvotājiem. 

 Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Sakarā ar 2015. gadā likvidēto bibliogrāfa amata vienību nav iespējas pievērst pienācīgu uzmanību 

novadpētniecības krājuma komplektēšanai un organizācijai. No 57 tematiskajām mapēm pagaidām 

rekataloģizētas ALISE kopkatalogā ir tikai 5. Šis darbs jāturpina nākamajā gadā. 

Jāturpina novadpētniecības materiālu apkopošanu, attīstot darbu pie novadpētniecības dokumentu 

vākšanas, sistematizēšanas, kā arī notikumu hronoloģiskās datubāzes “Aloja un Ungurpils gadsimtu 

ritumā”  pieejamības nodrošināšanu elektroniskā versijā. 

 

9. Projekti  

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta nosaukums Finansētājs  Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/nea

tbalstīts 

 “Literārās sarunas ar 

jauniešiem Alojā”  

Valsts 

kultūrkapitāla 

fonds 

 

720.00 

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  6 autoriem 

 

Atbalstīts 

 Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” grāmatu 

kolekciju bibliotēka iegādājās par budžeta līdzekļiem. 

 

10.  Publicitāte  

Publicitātei ir būtiska loma bibliotēkas tēla veidošanā un iedzīvotājiem draudzīgas vides radīšanā. 

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 

http://www.aloja.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.limbazubiblioteka.lv/
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tematiskajiem pasākumiem, arī sociālajā tīklā www.facebook.com/Alojasbiblioteka tiek publicēta 

informācija par pasākumiem un notikumiem bibliotēkā un papildināta attēlu galerija. 

 

 Bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Literāro pasākumu un tematisko izstāžu organizēšana ir viena no bibliotēkas tradicionālajām darba 

formām. 2018. gadā bibliotēka noorganizēja 34 tematiskus pasākumus (literāras tikšanās, iepazīšanās ar 

bibliotēku, Bibliotēku nedēļas pasākumus u.c.),  kā arī 72 izstādes (tematiskās plauktu izstādes, mākslas 

darbu, radošo darbu un kolekciju izstādes). 

 

Pasākums  Skaits 2016.gadā Skaits 2017.gadā Skaits 2018.gadā 

Izstādes  81 69 72 

Tematiskie un citi 

pasākumi 

28 20 34 

Tematisko pasākumu 

apmeklējumi 

1146 1805 1248 

 

Skaitliski liels apmeklējumu skaits gada laikā bija bērniem un jauniešiem tiekoties ar autoriem, jo 

šīs tikšanās tika organizētas Alojas Ausekļa vidusskolas telpās. Liels apmeklējumu skaits bibliotēkā ir 

pēc vietējo iedzīvotāju kolekciju  izstāžu organizēšanas, 2018.gadā tās bija 8 kolekciju izstādes. Izstāžu 

apmeklētāji ir gan ikdienas bibliotēkas apmeklētāji, gan tie iedzīvotāji, kas atnākuši tieši uz izstādi. Lai 

pasākumiem piesaistītu apmeklētājus, pasākumu reklāmām izmantojam pašu veidotās afišas, kuras 

izvietojam gan uz pilsētas afišu dēļiem, gan pašvaldības iestāžu telpās, gan mājas lapu vietnēs un 

sociālajos tīklos. 

 

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 

BIS “ALISE” Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE 

Alojas dienas centrs Sadarbība tematisku pasākumu organizēšanā 

Alojas novadpētniecības centrs Sadarbība tematisku pasākumu organizēšanā, materiālu 

saņemšana no muzeja krājuma 

  

 

 

http://www.facebook.com/Alojasbiblioteka
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14.novembrī Alojas novada publisko bibliotēku darbinieki viesojās pie kolēģes Ingas Puikules 

bibliotēkā, lai iepazītos ar bibliotēkas telpu maiņas un iekārtojuma veiksmīgajām pārmaiņām. 

 

 foto: I.Zarecka 
 

• Bibliotēku aizstāvības, bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs 

Bibliotēkas interešu aizstāvība notiek ar bibliotēkas darbību saistītu jautājumu izskatīšanā Alojas 

novada domē, sarunās par bibliotēkas uzturēšanai un attīstībai nepieciešamajiem budžeta līdzekļiem. 

 

 

 

 

16.01.2019   Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde 
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PIELIKUMS 
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1.pielikums 

Tematiski pasākumi Alojas pilsētas bibliotēkā 2018.gadā 

Pasākuma nosaukums Foto no pasākuma Apmeklētāju 

skaits 

26. janvārī 

“Bērnu žūrijas 2017”  

grāmatu lasīšanas 

noslēgums un 

elektroniskās anketas 

aizpildīšana  

 

17 

 

 

15. februāris 

“Grāmatu starts” 

1.nodarbība  

 “Par ziemas priekiem” 

 

 

16 

 

23.februāris 

Par drošāku internetu –  

”Kā būt gudram interneta 

lietotājam” 

 

Konkurss  

“Foto detektīvs” 
 

 

16 

 

 

 

28.februāris 

Ar pūcīti Ucipuci 

iepazīstina autore 

 Zane Zusta 

 

 

86 

 

2. marts 

“Grāmatu starts” 

2.nodarbība  

 “Par draiskulīgo un 

draudzīgo kucēnu Tobi” 

 

 

 

14 
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20. un 23.martā 

Digitālās nedēļas 

pasākumi 

“Zini, saproti un pielieto!” 

 
 

 

35 

 

 

 

20.martā 

Tikšanās ar mākslinieci  

Signi Ērmani 

 

 

46 

 

20.martā 

Bibliotekārā stunda 

3.klasei 

“Iepazīšanas ar  

Ulda Ausekļa dzeju 

bērniem” 

 

 

 

20 

 

 

23. marts 

“Grāmatu starts” 

3.nodarbība  

        “Bizbizmāsiņa” 

 

 

12 

 

6. aprīlis 

“Grāmatu starts” 

4.nodarbība  

“Kas meklē, tas atrod” 

 

 

11 
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16.aprīlis 

Tikšanās ar ģenerāli  

Kārli Krēsliņu 

 

 

26 

 

 

 

23.aprīlī 

Pirmklasnieku iepazīšanās 

ar bibliotēku 

 

 

22 

 

24.aprīlis 

Alojas jauniešu saruna ar 

rakstnieci  

Gundegu Repši 

 

 
VKKF finansēts projekts 

“Literārās sarunas ar jauniešiem 

Alojā” 

 

32 

 

26. aprīlis 

“Grāmatu starts” 

5.nodarbība  

 “Iepazīsim mūsu Latvijas 

četrus gadalaikus” 

 

 

17 

 

26.aprīlī 

Interaktīva nodarbība 

 3. klasei 

“Droša rīcība, lai 

nepieļautu negadījumus” 

 

 

19 
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24.maijā 

Tikšanās ar dzejnieku  

Kārli Vērdiņu 

 

 

 
VKKF finansēts projekts 

“Literārās sarunas ar jauniešiem 

Alojā”  

 

26 

 

 

25. maijs 

“Grāmatu starts” 

6.nodarbība  

 “Iepazīšanās ar savu 

bibliotēku” 

 

 

14 

 

 

28.maijs 

Bibliotekārā stunda 

2.klasei 

“Latviešu autoru dzeja 

bērniem” 

 
 

 

15 

 

 

 

11.septembris 

Tikšanās ar dzejnieci  

Dainu Sirmo 

 

 

 
VKKF finansēts projekts 

“Literārās sarunas ar jauniešiem 

Alojā” 
 

 

 

76 

14.septembris 

Bibliotekārā stunda 

4.klasei 

“Kas ir uzziņu literatūra?” 

 

21 
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8.oktobris 

Tikšanās ar rakstnieci  

Andru Manfeldi 

 
VKKF finansēts projekts 

“Literārās sarunas ar jauniešiem 

Alojā” 
 

 

 

56 

 

 

10. oktobris 

“Grāmatu starts” 

7.nodarbība  

 “Kā kokiem izgāja” 

 

 

15 

 

 

29.oktobris 

Iepazīšanās ar  

“Bērnu žūrija 2018” 

grāmatu kolekciju 

 

 

18 

 

30. oktobris 

Tikšanās ar folkloras 

pētnieci, rakstnieci 

 Sanitu Reinsoni 

 
VKKF finansēts projekts 

“Literārās sarunas ar jauniešiem 

Alojā”  

 

45 

 

 

2.novembris 

PII “Auseklītis” vecākā 

grupa “Bitītes”  

iepazinās ar grāmatām par 

Latviju 

 

 

16 
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6.novembris 

Tikšanās ar žurnālistu un 

rakstnieku  

Otto Ozolu 

 

 

 
VKKF finansēts projekts 

“Literārās sarunas ar jauniešiem 

Alojā” 

 

 

39 

 

12.novembris 

Rīta stundas lasījums 

 4. klasēm Ziemeļvalstu 

bibliotēkas nedēļā 

 
E. un A. Volundu grāmatas 

“Supervaroņu rokasgrāmata” 

fragmenti 

 

 

36 

 

 

 

14. novembris 

“Grāmatu starts” 

8.nodarbība  

 “Mūsu Latvija” 

 

 

16 

 

 

17. decembrī 

“Grāmatu starts” 

9.nodarbība  

“Ceļā uz Ziemassvētkiem” 

 

20 
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2.pielikums 

Izstādes Alojas pilsētas bibliotēkā 2018.gadā 

(mākslas, kolekciju, tematiskās plauktu) 
Izstādes nosaukums Izstādes foto 

Janvāris 

 

“Atklāj kādu noslēpumu” 

 
Izstāde vidējam skolas 

vecumam 

  
Janvāris 

 

Novadnieces 

 Ziedītes Jirgensones 

kolekcija 

“Gotiņas” 

 

 
Februāris 

 

“Gada dzīvnieks 2018- 

parastā vāvere” 

 
Izstāde jaunākajam skolas 

vecumam 

 
 

Februāris 

 

“No olimpisko spēļu 

vēstures” 

 
 

Februāris 

 

21.februāris – 

Starptautiskā dzimtās 

valodas diena 
 

Marts 

 

“Vēsturisku notikumu 

garstāsti” 
 

Izstāde vidējam skolas 

vecumam  
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Marts 

 

Novadnieces  

Sarmītes Braslavas 

“aitiņu” kolekcijas 

izstāde 

 
 

Aprīlis 

 

“Latviešu autoru 

grāmatas jauniešiem” 

 

 

 
 

Aprīlis 

 

Tulkotājai  

Silvijai Bricei - 60 

 
Jūnijs 

 

“Visa laba Jāņu zāle, ko 

plūc Jāņu vakarā. 

Jāņu nakti zelta rasa 

katrā zāles galiņā” 

/l.t.dz./ 

 
Izstāde vidējam skolas 

vecumam un jauniešiem 
 

 
 

Jūnijs 

 

Alojietes  

Maijas Šembeles 

darināto rotu izstāde 

 
 

Jūnijs 

 

Novadnieka  

Jozefa Kovača 

darināto 

dekoratīvo koka trauku 

un priekšmetu izstāde 
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Jūlijs 

 

Novadnieces  

Zaigas Brūzītes 

kolekcijas priekšmeti 
 

“Veiksmes simbols – 

zilonis” 

 
Jūlijs 

 

Literārās  

dienasgrāmatas – 

lasāmviela pusaudžiem 

 

 

  
Augusts 

 

Lasi un vērtē!  

“Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2018” 

grāmatu kolekcija 

 

  
Oktobris 

 

“Krāsainais rudentiņš” 

 

 
Izstāde jaunākajam skolas 

vecumam” 

 

 
 

 Oktobris 

 

Kolekcijas izstāde 

“Ūdensdzīvnieku 

pasaule” 

 

delfīni un vardes 
 

Novembris 

 

 

“Mūsu Latvijai – 100” 

 
Izstāde vidējam skolas 

vecumam 
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Novembris 

 

“Ziemeļvalstu literatūras 

varoņi” 

 
 

Decembrī 

 

“Ziemassvētkus gaidot” 

 
Decembris 

 

“Ziemā vajag sniegu” 

 

 
Izstāde jaunākajam skolas 

vecumam 

  
 

Decembris 

 

Novadnieka  

Jāņa Birkmaņa 

 kolekcijas izstāde 

“Miniatūrā pasaule” 

 
 

 

https://www.facebook.com/Alojasbiblioteka/photos/ms.c.eJw1zcEJAEEIQ9GOFqNxov03tow4x0c~_RA3pRJINuD5dF0i2NWsdPg5bp6uczlhr~_qrX1wFS~_fa26dHP0OzwdcQ1~_6yT0xPrsjFyXGZxbe1r1~;1X5A9X7SqY.bps.a.791776324491130/791779171157512/?type=3&size=1984,1488&fbid=791779171157512


©Alojas pilsētas bibliotēka, 2018                                                                                                32 

 

Alojas mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas klases audzēkņu mākslas darbiņu izstādes 

Skolotāja Inatra Vaļicka 
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3.pielikums 

APTAUJA  

“Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”  

Lai pilnveidotu un attīstītu Alojas pilsētas bibliotēkas sniegtos pakalpojumus un padarītu tos 

iedzīvotājiem pieejamākus, interesantākus un laikam atbilstošākus, lai veidotu bibliotēkas vidi 

apmeklētājiem patīkamāku un ērtāku, ir svarīgi uzzināt, kāds ir bibliotēkas apmeklētāju viedoklis par 

bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, pieejamību un attīstību. 

Aptauja ir anonīma, rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. 

Pateicamies par piedalīšanos aptaujā. Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs. 

Norādiet informāciju par sevi: 

Dzimums 

□ sieviete □ vīrietis 

Vecums 

□ līdz 18 gadiem 

□ 19 – 25 gadi 

□  26 – 60 gadi 

□ 61 un vairāk gadu 

Nodarbošanās  

□ mācos skolā 

□ studēju 

□ strādāju 

□ nestrādāju 

□ esmu pensijā 

1. Vai Jūs apmeklējat Alojas pilsētas bibliotēku! 

□ jā  (pārejiet pie 3.jautājuma) 

□ nē 

2. Jūs bibliotēku neapmeklējat, jo: 

□ nav tāda nepieciešamība 

□ bibliotēka nepiedāvā nepieciešamos pakalpojumus 

□ bibliotēkas darba laiks nav piemērots apmeklējumam 

□ cita atbilde  

 

3. Vai Jums pašreizējā bibliotēkas darba laikā ir iespējams izmantot bibliotēkas pakalpojumus klātienē 

un attālināti (telefons, e-pasts, elektroniskais kopkatalogs)? 

□ jā (pārejiet pie 5.jautājuma) 

□ nē 
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□ dažreiz 

4. Lūdzu, norādiet, kāds būtu vēlamais bibliotēkas darba laiks?     (P, O, T ,C, P, Se, Sv) 

 
 

 

5. Kādi ir Jūsu bibliotēkas apmeklējuma mērķi: 

□ bibliotēkas krājuma izmantošana 

□ brīvā laika pavadīšana 

□ profesionālās kompetences paaugstināšana 

□ informācijas ieguve 

□ e-pakalpojumu izmantošana 

□ dokumentu kopēšana, izdrukas, skenēšana 

□ tikšanās vieta neformālām sarunām 

□ neapmeklēju 

□ cits 

 

 

6. Lūdzu, uzrakstiet, kas bibliotēkai būtu jāmaina vai jāuzlabo savā darbībā tuvāko 3 gadu laikā? 

 

 

 

7. Lūdzu, uzrakstiet, kādus jaunus pakalpojumus Jūs vēlētos saņemt bibliotēkā tuvāko 3 gadu laikā? 

 

 

 

8. Kur Jūs iepazīstaties ar informāciju par bibliotēkas pakalpojumiem un pasākumiem? 

 □ Alojas novada mājas lapā www.aloja.lv  

 □ pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alojas Novada Vēstis” 

 □ sociālajos tīklos 

 □ interneta vietnēs 

 □ bibliotēkā 

 □ uz informācijas stendiem pilsētā  

 □ no draugiem, paziņām 

 

 

http://www.aloja.lv/


©Alojas pilsētas bibliotēka, 2018                                                                                                35 

 

4.pielikums 

                            

 

Bibliotēkas Draudziņa darba dienas 2018.gadā 
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Bibliotēkas āra lasītava un bērnu rotaļu laukums vasaras pilnziedā 

 

   

 


