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 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 2019”. 

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

4. Dalība Limbažu un Alojas novadu publisko bibliotēku profesionālajā konkursā “Lec, saulīte, 

rītā agri…”. 

 Jauni pakalpojumi 

1. Bibliotēka 2019.gada 20.novembrī noslēgusi vienošanos par sadarbību starpbibliotēku 

abonementa ietvaros ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku nolūkā sekmēt un pilnveidot 

bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu nodrošināšanu pielāgotā formātā (audio formātā, 

palielinātā drukā, Braila rakstā) personām ar redzes traucējumiem. 

2. Ar Alojas novada domes 2019.gada 19.decembra lēmumu Nr.468, apstiprināti Alojas pilsētas 

bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumi, iekļaujot jaunus maksas pakalpojumu veidus - 

dokumentu laminēšana un dokumentu iesiešana ar spirāli plastikāta vākos. 

 

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 01.01.2020. – 

4948 (-148) iedzīvotāji, bibliotēka pamatā apkalpo Alojas pilsētas un Alojas pagasta iedzīvotājus, 

kuru skaits uz 01.01.2020. – 1646 (-37), t.sk., bērni līdz 18 gadu vecumam – 334 (-28).  

 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

2. Finansiālais  nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 31959 35503 36966 

Pašvaldības budžets 31509 34727 36074 

Citi ieņēmumi: 449 776 892 

t.sk., maksas pakalpojumi 49 56 52 

t.sk., ziedojumi un dāvinājumi - - - 

t.sk., VKKF finansējums 400 720 840 

t.sk., citi piešķīrumi - - - 
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2019.gadā piešķirtais finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu, nav attīstību 

veicinošs. 

 Saņemtais finansējums no VKKF tika izlietots 7 literāru pasākumu organizēšanai jauniešiem. 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 31959 35503 36966 

Darbinieku atalgojums (bruto) 21845 25659 26079 

Krājuma komplektēšana 3398 3400 3400 

 2019. gadā bibliotēkas izdevumi kopā pieauguši par 4,12 % salīdzinot ar 2018.gadu, 15,7% 

salīdzinot ar 2017.gadu. Darbinieku atalgojums pieaudzis par 1,64% salīdzinot ar 2018.gadu, 19,4% 

salīdzinot ar 2017.gadu. Krājuma komplektēšanai iegūtie līdzekļi salīdzinot ar 2018. gadu ir 

nemainīgi, salīdzinot ar 2017. gadu pieauguši par 0,06 %. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

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

remontdarbi un budžeta pieprasījumā 2020.gadam iesniegtas remontdarbu tāmes: ēkas logu un 

iekšdurvju nomaiņai, 2.stāva telpas kosmētiskajam remontam.  
  

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbinie-

kiem skaits 

Lieto- 

tājiem 

skaits 

Vērtējums  

 

Piezīmes  

Datori  3 6 3 datorus, kas saņemti 2005.gadā,  

nepieciešams atjaunināt,  

1 dators nomainīts kā dāvinājums no 

SIA Tet (26.04.2019), 

1 portatīvais dators, saņemts projekta 

ietvaros 2011.gadā, 

4 datoru sistēmbloki ir budžeta 

ietvaros iepirkti 2014.gadā 

1 dators 

nedarbojas 

Multifunkcio-

nālās iekārtas 

2 2 Iekārta Canon IR C2220i ir projekta 

ietvaros 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, iepirkts 2012.gadā 

 

Kopēšanas 

iekārtas 

    

Skeneri     Skenēšanas 

pakalpojumiem tiek 

izmantotas 

multifunkcionālās 

iekārtas 

Skeneri 2 - Svītrkodu skeneris Datalogic ir  
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(svītrkodu) iepirkts 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 

  No 2005.gadā saņemtajiem 5 (pieciem) “3td” datoriem 3 ir vāji apmierinošā stāvoklī, 1 dators 

ir nomainīts ar dāvinājuma tehniku no SIA Tet, 1 dators nedarbojas. Bibliotēkas apmeklētājiem un 

darbiniekiem pie “3td” datoriem ir pieeja bezmaksas abonētajām datu bāzēm www.news.lv, 

www.letonika.lv  

Pie bezmaksas pieejamā interneta tīkla ir pieslēgti 4 “3td” datori, no 2017.gada bibliotēkas 

darbinieku datoriem un 2 lietotāju datoriem ir pieslēgts internets ar lielāku tīkla ātrdarbību, kas tiek 

abonēts par bibliotēkas budžeta līdzekļiem.  

2019.gadā 2 datoriem iegādāti nepārtrauktās barošanas bloki, 4 datoriem trūkst nepārtrauktās 

barošanas bloki, iegāde tiks veikta pakāpeniski budžeta ietvaros. 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 vidējo izglītību. 

No 2019.gada 8.februāra līdz 31.jūlijam vecākā bibliotekāre atradās ilgstošā darba nespējas 

prombūtnē, bibliotekāro darbu veica bibliotēkas vadītāja.  

Ar 2019.gada 1.augustu darba attiecības beidza vecākā bibliotekāre Mairita Vītola, kuras 

profesionālie darba gadi no 1988.gada 1.augusta līdz 2019.gada 1.augustam aizritējuši vienā darba 

vietā – Alojas bibliotēkā. 

 
 No 2019.gada 2.septembra darba attiecības vecākās bibliotekāres amatā uzsāka Anete 

Frīdenfelde. 

 Finansējums personāla profesionālajai pilnveidei 2019.gadā – EUR 302. 

   

 

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
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 Pārskata periodā bibliotekārie darbinieki piedalījušies Limbažu Galvenās bibliotēkas 

organizētajos apmācību semināros – bibliotēkas vadītāja saņēma apliecinājumu par 41 mācību stundu 

skaitu, vecākā bibliotekāre (no 02.09.2019.) – par 12,5 mācību stundu skaitu. 

Bibliotēkas vadītājas apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi pārskata gadā: 

 31.janvārī Limbažu Galvenajā bibliotēkā, dalība SIA Izglītības un attīstības centrs “EGO” 8 

akadēmisko stundu profesionālās pilnveides praktiskajā seminārā “Konfliktu risināšana un 

profilakse”. 

19.februārī Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA, dalība Rīgas 

Stradiņa universitātes aģentūras Darba drošības un vides veselības institūta 4 akadēmisko stundu 

profesionālās pilnveides seminārā “Stress un veselības veicināšana darba vietās – problēmas, 

iespējas un pieredze”.  

 30.maijā dalība Limbažu un Alojas novadu bibliotēku darbinieku sezonas noslēguma – 

izbraukuma seminārā uz Olaines un Jūrmalas bibliotēkām. 

 
 

 16.-17.jūlijā 13 akadēmisko stundu dalība Latvijas bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 

22. saietā-konferencē “Radošā tūre Vidzemes bibliotēku stiprināšanai”, kas norisinājās 

Vecgulbenes muižā. 

 
  

No 29.-30.augusta dalība pieredzes apmaiņas braucienā uz Latgales publiskajām bibliotēkām. 
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 28.novembrī bibliotekārie darbinieki Limbažu Galvenajā bibliotēkā piedalījās Kultūras 

informācijas sistēmu centra organizētajā 3 akadēmisko stundu mācību seminārā “Latvijas 

Vēstnesis”- valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma”. 

 19.decembrī bibliotekārie darbinieki piedalījās Limbažu un Alojas novadu bibliotēku 

darbinieku gada noslēguma seminārā, kura laikā tika sveikti profesionālā konkursa “Lec, saulīte, rītā 

agri…” uzvarētāji.  

 

 Mācību semināri, pieredzes apmaiņas braucieni, apmācības, meistarklases, profesionālie 

konkursi ir vērtīgs ieguvums personāla pašvērtējumam, profesionālajai izaugsmei un bibliotēkas 

pakalpojumu pilnveidošanai. 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

  

2017 

 

2018 

% 

salīdzinot 

ar 

iepriekšējo 

gadu 

 

2019 

% 

salīdzinot 

ar 

iepriekšējo 

gadu 

Lietotāju skaits 701 670 -4% 697 +4% 

t.sk., bērni 238 202 -15% 248 +23% 

Bibliotēkas apmeklējums 11429        7893 -31% 8228 +4% 

t.sk., bērni  5635 2857 -49% 3482 +22% 

Virtuālais apmeklējums 2154 1443 -33% 2932 +103% 

Izsniegums kopā 16553 12066 -27% 11744 -2% 

t.sk., grāmatas 10003 6376 -36% 7333 +15% 

t.sk., periodiskie izdevumi 5693 5683 -0,1% 4384 -22% 

t.sk., bērniem  2064 1510 -27% 1638 +8% 

Bibliotekārais aptvērums % no iedzīvotāju skaita 

pilsētā un pagastā 

35% 40% +14% 42% +5% 

t.sk., bērni līdz 18 gadiem 69% 56% -19% 72% +28% 

Iedzīvotāju skaits    2012    1683 -16% 1646 -2% 
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 Bibliotēkas lietotāju skaits palielinājies par 4%, bērnu līdz 18 gadiem lietotāju skaits 

palielinājies par 23%. Lasītāju bērnu skaita palielinājums saistīts ar bibliotekāro stundu un 

tematisku pasākumu organizēšanu bibliotēkā, kuros piedalījās skolēni  no vairākām klašu grupām. 
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Bibliotēkas apmeklējums palielinājies par 4%, bibliotēkas apmeklējums bērniem līdz 18 

gadiem ir palielinājies par 22%. Apmeklētāju bērnu skaita palielinājums saistīts ar bibliotekāro 

stundu un tematisku pasākumu apmeklēšanu bibliotēkā, kuros piedalījās skolēni  no vairākām klašu 

grupām. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Virtuālais apmeklējums

2017

2018

2019

 
Bibliotēkas virtuālais apmeklējums pārskata periodā ir palielinājies par 103% salīdzinot ar 

2018. gadu, par 36% salīdzinot ar 2017.gadu. Pie virtuālā apmeklējuma tiek uzskaitīti pašvaldības 

mājas lapas http://www.aloja.lv/kultura/alojas-pilsetas-biblioteka/ vietnes apmeklējumi. 
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Kopējais izsniegums pārskata periodā ir mazinājies par 2%, izsniegums bērniem līdz 18 

gadiem ir palielinājies par 8%. Apmeklējot bibliotēkas organizētos pasākumus, kā arī ikdienā 

uzturoties bibliotēkā, skolēni labprāt izmanto laiku, lai uz vietas aplūkotu dažādu tematu bērnu 

grāmatas, veidojot izsnieguma palielinājumu. 

Iedzīvotāju skaits Alojas pilsētas un Alojas pagasta teritorijā 2019. gadā mazinājies par 2%.  

    

Vidējie darba rādītāji: 

Viena reģistrētā lietotāja apmeklējums gadā – 16 reizes; 

 Viena reģistrētā lietotāja – bērna apmeklējums gadā – 14 reizes; 

 Lasītība – 16 iespieddarbi; 

Lasītība bērniem – 7 iespieddarbi; 

Vidējais apmeklējuma skaits  1 darba dienā – 58 apmeklētāji; 

Vidējais bērnu apmeklējuma skaits 1 darba dienā – 17 apmeklētāji. 

 

 Bibliotēkas reģistrēto lietotāju vecums ir no 5- 94 gadiem.  

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

līdzi jauno grāmatu reklāmām. Lasītāju pieprasījumus izpildām gada budžeta iespēju robežās 

iepērkot, vai arī SBA kārtā saņemot uz laiku no citu bibliotēku krājumiem. Vecāko klašu skolēniem 

skolas mācību gada laikā katram ir jāsagatavo prezentācija par izlasīto latviešu oriģinālliteratūras 

grāmatu, kas iznākusi pēdējos gados, tādēļ bibliotēkai ir aktīvi jāiepērk vai jāsaņem SBA kārtā 

latviešu oriģinālliteratūras izdevumi. 

Čaklākais pieaugušais lasītājs pārskata gadā ir izlasījis 183 grāmatas, sākum klašu skolēns – 

98 grāmatas, pamat klašu skolēns – 60 grāmatas, pirmsskolnieks – 26 grāmatas un vidusskolnieks – 

18 grāmatas.   

Pieprasītākās grāmatas pieaugušajiem – Teilore, Katrīna. Pļavas ziedu vasara, Račko, Karīna. 

Debesis pelnos, Dimante, Inguna. Nāve kraukļu ciemā. 
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 Lasītākās grāmatas bērniem – Pilkijs, Deivs. Dogmens. Stāsts par diviem kaķiem, Skotons, 

Robs. Runcis Puncis atkal skolā, Arlabunakti : īsi stāsti saldam miedziņam. 

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, pusdienas pārtraukums no plkst.12-13. 

Sestdienās un svētdienās bibliotēka slēgta.  

Bibliotēka apmeklētājiem slēgta katra mēneša otrajā trešdienā – metodiskā diena 

(organizatoriskie darbi), katra mēneša pēdējā ceturtdienā - Spodrības diena. 

Pārskata gadā bibliotēka apmeklētājiem bija atvērta 201 darba dienu. 

Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bezmaksas, maksas pakalpojumi ir apstiprināti ar Alojas 

novada domes lēmumu 2019. gada 19. decembrī, maksas pakalpojumos ietilpst dokumentu kopēšana,  

izdrukas, skenēšana, laminēšana un iesiešana.  

 Ikdienas pamatpakalpojumi ir iespieddarbu izsniegšana un saņemšana, grāmatu rezervēšana, 

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

u.c. 

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.  

Bibliotēka aicina bibliotēkas reģistrētos lietotājus saņemt autorizācijas datus, lai tie varētu 

reģistrēties un bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. “3td E-GRĀMATU 

bibliotēka” ir pakalpojums, ko nodrošina KISC sadarbībā ar SIA “Tieto Latvia”.  

 

 Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti; jaunu lasītāju 

piesaiste 

 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. 

 Lai piesaistītu bibliotēkai jaunus lasītājus, pārskata periodā bibliotēka ar organizētajiem 

tematiskajiem pasākumiem bērniem un pieaugušajiem ir devusies ārpus bibliotēkas telpām – pie 

skolēniem Alojas Ausekļa vidusskolā, Alojas novada domes Dienas centrā pie biedrības “Alojas 

seniori” biedriem, pie audzēkņiem pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”. Šo pasākumu rezultātā 

bibliotēka ir piesaistījusi jaunus lasītājus.  

      

 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. 
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 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-pasta adresēm. Individuāli konsultēti klienti ikgadējo deklarāciju iesniegšanā VID, darbnespējas 

lapu iesniegšanā VSAA u.c. Šai mērķgrupai, pēc mutiskas aptaujāšanas, bibliotēka pārskata periodā 

noorganizēja 3 tematiskus pasākumus: 

 - Tikšanos ar uztura speciālisti Agniju Irkli 27.februāra seminārā par veselīgu uzturu “Kā dzīvot 

garšīgi, veselīgi un ekonomiski”. 

              
 

- Tikšanos ar aktrisi, astroloģi un grāmatu autori Akvelīnu Līvmani 17. aprīļa sarunā par 

ikdienišķo un neparasto. Akvelīna ikvienam klātesošajam sniedza vērtīgus padomus, kādu veiksmes 

formulu, lai mēs dzīvotu priecīgāk, līksmāk, laimīgāk un veselīgāk. 

    
 

- Tikšanos ar veselīga dzīvesveida popularizētāju Inesi Ziņģīti 18.septembrī. Viešņa  

klātesošajiem dāsni dalīja padomus veselības uzturēšanai, ik pa brīdim iestarpinot pa stāstam no 

savas dzīves pieredzes.  
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 Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs 

Pārskata periodā bibliotēka sniegusi 472 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 25.-29.martam, bibliotēka apmeklētājiem piedāvāja konsultācijas 

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

informācijas atlasē, kā arī individuālas konsultācijas un apmācības kā lietot mobilās aplikācijas 

SMART ID, attaisnotie izdevumi, kā kļūt par 3td e-grāmatu bibliotēkas lasītāju.  

Laikā no 30.septembra – 4.oktobrim, akcijas “Dienas bez rindām 2019” ietvaros bibliotēka 

aicināja apmeklētājus  iepazīties ar e-pakalpojumu dažādību, lai veicinātu paradumu maiņu – ar 

dažādām dzīves situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē, kā arī iesaistīties e-

pakalpojumu zināšanu viktorīnā. 

 
 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 
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 Iekšzemes un starptautiskais SBA      

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

133 155 163 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

52 60 140 

No citām bibliotēkām pārskata periodā ir pieprasīta latviešu oriģinālliteratūra, jo bibliotēkā 

pietrūkst eksemplāru skaits, lai vecāko klašu skolēni varētu tos izmantot mācību procesā, nozaru 

literatūras grāmatas psiholoģijā, pedagoģijā, uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā, 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.  

Ikviens bibliotēkas lietotājs, kurš ir vēlējies saņemt un iepazīties ar bibliotēkas jaunāko grāmatu 

sarakstiem ar grāmatu anotācijām, norādot savu e-pasta adresi, to arī pārskata periodā ir saņēmis. 

Gluži tāpat, pēc norādītās e-pasta adreses, bibliotēka ir informējusi bibliotēkas lietotājus par 

bibliotēkas darba laika izmaiņām. 

 

6. Krājums  

 Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas  politika ir izstrādāta un apstiprināta 

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 266 eks. iepirkti pie piegādātāja SIA “Virja LK”, SIA “Latvijas Grāmata”, 

no Latvijas Nacionālās bibliotēkas bez atlīdzības saņemtas 7 grāmatas, privātpersonu dāvinātas un 

bez atlīdzības nodotas 82 grāmatas, periodika, 20 nosaukumi žurnālu un 2 nosaukumi avīzes, tika 

abonēti ar VAS Latvijas Pasts starpniecību, 4 žurnāli un 1 nosaukums avīzes, saņemti dāvinājuma 

veidā. 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Finansējums krājuma komplektēšanai 3398 3400 3400 

t.sk., pašvaldības finansējums 3398 3400 3400 

grāmatām 2499 2500 2500 

t.sk., bērnu grāmatām 489 356 521 

periodiskajiem izdevumiem 899 900 900 
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Finansējums krājumam uz 1 iedzīvotāju apkalpes zonā 

(pašvaldības finansējums) 

1.69 2.02 2.06 

 Pārskata periodā pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai ir nemainīgs, salīdzinot ar 

2018.gadu, par 0.06% ir lielāks kā 2017.gadā. Par 46% ir pieaudzis pašvaldības finansējums bērnu 

grāmatu iegādei, salīdzinot ar 2018.gadu, par 6% lielāks finansējums, salīdzinot ar 2017.gadu. 

 

Rekataloģizēts viss bibliotēkas grāmatu krājums.  

Krājuma pārbaude pārskata periodā nav veikta. 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi  793 760 775 

Grāmatas  359 358 353 

t.sk., latviešu daiļliteratūra 120 81 98 

t.sk., bērniem 77 67 85 

Izslēgtie dokumenti 615 1188 1339 

Krājuma kopskaits 14884 14456 13892 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,1 0,83 0,6 

Periodisko izdevumu apgrozība 4,2 4,6 3,6 

Pārskata perioda gadā jaunieguvumu kopskaits ir palielinājies par 1,9% salīdzinājumā ar 

2018.gadu, par 2,2% samazinājies, salīdzinājumā ar 2017. gadu. Latviešu oriģinālliteratūra ir iepirkta 

par 20% vairāk kā 2018. gadā, par 18% mazāk kā 2017. gadā, literatūra bērniem par 26% vairāk 

salīdzinājumā ar 2018.gadu, par 10% vārāk kā 2017.gadā.  

Grāmatu krājuma apgrozība salīdzinājumā ar 2018.gadu ir mazinājusies par 27%, par 45% 

salīdzinājumā ar 2017.gadu. 

346 eksemplāri seriālizdevumu ir saņemti ar VAS Latvijas Pasts abonēšanas starpniecību, 74 

eksemplāri dāvinājuma veidā, periodisko izdevumu apgrozība salīdzinājumā ar 2018. gadu ir 

samazinājusies par 21%, salīdzinājumā ar 2017.gadu samazinājusies par 14%. 

Pa literatūras veidiem krājums pārskata periodā ir papildināts:  

- daiļliteratūra par  191 eks. (53%), nozaru literatūra par 79 eks. (22%), bērnu grāmatas 

par 85 eks. (24%). 

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

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

pārskata periodā intensīvi strādāja pie krājuma jaunu starpkaršu noformēšanas, kā arī grāmatu 

atrašanās salīdzināšanu ar plaukta norādi uz grāmatas šifras, kopkatalogā un bibliotēkas plauktā. 

Krājuma kopskaits salīdzinājumā ar 2018.gadu ir samazināts par 4%. Dokumentu skaits uz 1 

lietotāju ir 20 eksemplāri.  

Uz 01.01.2020 bibliotēkas krājumā ir 13892 informācijas vienības, kas iedalās: 

- 10234 iespieddarbi pieaugušajiem; 

- 2358 iespieddarbi bērniem; 

- 1211 eksemplāri seriālizdevumi; 

- 64 audiovizuālie resursi; 

- 13 nošu izdevumi; 

- 6 elektroniskie izdevumi; 

- 1 spēle; 

- 5 nepublicētie dokumenti – novadpētniecības materiālu mapes. 
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 Datubāzes  

 Abonētās tiešsaistes datubāzes – Letonika, News.lv  

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Datubāze  2017 2018 2019 

Letonika  17 17 30  

 

News.lv 44 49 108 

Datubāze Letonika tika izmantota, aicinot apmeklētājus piedalīties Digitālās nedēļas laikā 

erudīcijas spēlē. 

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

pieprasījuma, pēc Alojas novada domes priekšsēdētāja pieprasījuma, kā arī ievietošanai 

novadpētniecības materiālu mapēs. 

 

 Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Pārskata periodā organizētas 77 tematiskās grāmatu izstādes, t.sk., bērniem un jauniešiem – 

42. Jauno grāmatu dienas ar jaunākās literatūras apskatu tika organizētas 6 reizes gadā. 

   
Krājuma popularizēšanai ir organizētas gan bērniem, gan pieaugušajiem lasītājiem plauktu 

izstādes gan svētkos un atceres dienās, gadskārtās, rakstnieku jubilejās, gan dažādas tematiskās 

grāmatu izstādes. (skatīt 1.pielikumu) 
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 Darbs ar parādniekiem 

Atgādnes lasītājiem par laikā nenodotām grāmatām tiek sūtītas ar e-pasta vēstuli, nosūtītas 

īsziņā pa telefonu, vai 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 2019”; 

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

bērniem; 

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

“Ziemeļvalstu literatūras 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. 

2019.gadā jaunieguvumi: 

-  bērniem (B+J) ir 85 eks., 24% no kopējā jaunieguvumu skaita,  

-  vidējam skolas vecumam (V) ir 16 eks., 5% no kopējā jaunieguvumu skaita. 

Grāmatas bērniem ir 19% no kopējā grāmatu krājuma skaita. Uz 01.01.2020 krājumā ir 2358 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). 

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 164 uzziņas, pamatā tās ir tematiskās, adresālās, 

precizējošās uzziņas. 
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 Pārskata perioda pasākumi dažādām vecuma grupām un veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas 

aktivitātes: 

 Pirmklasnieku ekskursija un iepazīšanās ar bibliotēkas krājumu; 

      
26.aprīlī, Bibliotēkas nedēļas ietvaros, bibliotekārajā stundā “Iepazīsti savu  

bibliotēku”, īpaša uzmanība tika veltīta pirmklasniekiem, kas bibliotēkas grāmatu un informācijas 

resursu pasaulē sper savus pirmos soļus. 

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

pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” vidējā grupā “’Mārītes”; 
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9 nodarbību reizēs, kopīgi ar bibliotēkas “pūcīti”, bērni klausījušies grāmatu lasījumos un 

raisījuši sarunas par dažādiem tematiem, piemēram, par zobu draugiem un nedraugiem, par to, kas ir 

cilvēka ķermenī, par bērnu drošību, par apģērbu, par dažādiem svētkiem – Lieldienām, 

Ziemassvētkiem, gatavojot arī apsveikumu Latvijai dzimšanas dienā. 

 Dalība LNB Bērnu literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas projektā  

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019” (16. gads); 

Kopīgi 6 žūrijas grāmatas no kolekcijas vecuma posmam 5+, tika lasītas ar pirmsskolas 

izglītības iestādes “Auseklītis” vecākās grupas “Bitītes” audzēkņiem un Alojas Ausekļa vidusskolas 

2. klašu skolēniem. 

 
 

 Izglītojošs pasākums par drošību internetā ar dalību konkursā “Izaicini savas pelēkās 

 šūnas” (3. un 4.klašu skolēniem); 

   
Kopīgi ar 3. un 4.klašu skolēniem tika izrunāts, kas ir internets, ko un kādas iespējas tas dod, 

kādas funkcijas varam veikt internetā, par privātumu un drošību darbojoties internetā, par atbildību – 

apzināties un saprast – ko drīkst/nedrīkst darīt internetā. 

 Digitālās nedēļas aktivitātes “Medijpratība – kā veidojas informatīvā vide, prasme 

kritiski izvērtēt redzēto un dzirdēto” (3. un 4. klasēm); 

  
Skolēni nodarbībā izzināja, cik svarīga ir piekļuve daudzpusīgai informācijai, kā 
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kritiski novērtēt informācijas saturu un avotus, kā remdēt ziņkāri un nepieciešamību pēc jaunas 

informācijas, ar neliela testa palīdzību skolēni varēja pārbaudīt savu medijpratību. 

 Tikšanās un literāras sarunas ar grāmatu autoriem un grāmatu ilustratoriem (9 

 tikšanās): 

5.aprīlī sākumklašu skolēni tikās ar mākslinieci un grāmatu par “Trako lapsu” autori Agnesi 

 Aizpurieti. Katrs no klātesošajiem bērniem izveidoja savu grāmatzīmi ar lapsas zīmējumu pēc savas 

iztēles. 

 māksliniece Agnese Aizpuriete  
11.aprīlī  vecāko klašu skolēni piedalījās Ievas Plūmes literārajā darbnīcā, ar uzdevumu - 

 sagatavot un prezentēt savu reklāmas variantu par kādu no grāmatām. Grāmatas reklāmas uzdevums- 

izmantojot dažādus komunikācijas līdzekļus pievērst uzmanību, iepazīstināt, radīt interesi un rosināt 

vēlmi šo grāmatu izlasīt. Jaunieši ar šo uzdevumu tika lieliski galā, jo prezentācijas pēc izpildes veida 

ietvēra gan kustību, tekstu, skaņu, vizuālos attēlus un pat videoklipu. 

 vidū rakstniece Ieva Plūme 
 24.aprīlī noritēja tikšanās ar rakstnieci prozaiķi Ingu Žoludi. Rakstniece jauniešiem atklāja kā 

pie viņas atnāk stāsts. Tas pamatā notiek caur kādu piedzīvotu dzīves situāciju, redzētu notikumu, 

dzirdētu dialogu, skatītu dabas ainavu, un to visu apaudzējot, gluži kā pa sastāvdaļām kopā saliekot, 

rodas jauns produkts, tā arī rakstniecei veidojas jauns stāsts. 

 rakstniece Inga žolude 

 16.maijā ar jauniešiem par rakstnieka darbu sarunājās rakstniece Inga Ābele. “Visgrūtāk 

 reizēm ir sākt, atrast tēmu. Kad ir sākts, tad jau pamazām aiziet. Iedvesma var rasties pēkšņi – citreiz 

no mākoņiem, citreiz no cilvēkiem. Kad ir iedvesma, tik viegli viss darās, gribas rakstīt. Dažreiz var 

pietikt tikai ar neatlaidību, lai uzrakstītu labu stāstu vai grāmatu. Tikai tam jābūt tādam mērķim, ka tā 

tev ir vērtība un ka tam tu atrodi laiku”, tā par rakstīšanu jauniešiem stāstīja rakstniece. 

 rakstniece Inga Ābele 
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 12.septembrī, Dzejas dienu ietvaros, ar jauniešiem tikās dzejnieks Andris Akmentiņš. Tā 

vienuviet satikās dzeja, dziesmas un labs humors. Kā teica dzejnieks, - “parasti Dzejas dienas ir tas 

laiks, kad no atvilknēm tiek izcelti pa gadu sarakstītie dzejoļi un rodas iedvesma jauniem”.  

“Laika nemaz nav tik daudz un tas paskrien visiem vienādi”, ar šiem vārdiem dzejnieks vērsās pie 

jauniešiem. “Jūs katrs esat sava stāsta galvenais varonis, tādēļ tas jārada pašiem, lai dzīvot būtu 

interesanti, lai būtu kādam noderīgi un būtu, ko atcerēties”. 

dzejnieks Andris Akmentiņš 
 Dzejas dienu mēnesi 25.septembrī noslēdza tikšanās ar dzejnieci Annu Auziņu. Ar sevi 

iepazīstinot, dzejniece atklāja, ka raksta dzeju kopš 14 gadu vecuma, nedaudz salīdzinot tās ar 

palaidnībām, kas atņēmušas laiku kādām vērtīgākām nodarbēm. Klātesošiem bija tā iespēja 

ieklausīties pašas autores dzejas lasījumā un stāstā, kā radies un veidojies katrs no dzejas krājumiem. 

 dzejniece Anna Auziņa 
 29.oktobrī noritēja tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi. Sarunas gaitā rakstnieks vairākkārt 

mudināja jauniešus labi apgūt valodas un matemātiku, uzsverot, ka visi pasaules ceļi nebūt 

neatvērsies, ja pietrūks tieši šo dzīvei nepieciešamo zināšanu. 

  rakstnieks Arno Jundze 
 30. oktobrī sākumklašu skolēni tikās ar bērnu grāmatu ilustratori Lindu Lošinu. Māksliniece 

bērniem pastāstīja un parādīja kā top viņas zīmējumi, līdz tie krāsaini un skaisti nonāk grāmatu 

lappusēs. 

 māksliniece Linda Lošina  
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 4.decembrī jaunieši tikās sarunā ar biologu, vides pētnieku, dabas draugu, TV raidījumu 

vadītāju un arī grāmatu autoru Māri Olti. Viesis pusotras stundas garumā iesaistīja jauniešus sarunā 

un domu apmaiņā par videi draudzīgu dzīvesveidu, par tīras vides nozīmīgumu, par to kā mēs katrs 

varam samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Māra Oltes vēlējums jauniešiem – “meklēt pieturas 

punktus sevī un iet uz priekšu, lai Latvijā justos kā savā zemē, bet ejot dabā, domāt – kā un ko tu 

dari!” 

 vides pētnieks Māris Olte 
 Latvijas bibliotēku nedēļas “Bibliotēka – dialogs ceļā uz pārmaiņām” aktivitātes; 

No 26. – 30.aprīlim sākumklašu skolēni piedalījās literārajās stundās “Izlasi arī Tu!”. Skolēni  

iepazinās ar skaistām un vērtīgām 2018.gadā izdotajām bērnu grāmatām, paralēli bibliotekāres 

stāstījumam, klātesošie bērni dalījās iespaidos par kādu jau izlasīto no šīm grāmatām. 

 
 “Vidzemē mums būt” - dalība Bibliokuģa “Krišjānis Valdemārs” projektā “Grāmata 

 vieno Burtnieku ar jūru”; 

2.oktobrī Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs” piestāja Alojas Ausekļa vidusskolā. Pirms šīs  

tikšanās skolēni lasīja mūsu novadnieku – rakstnieku grāmatas, skatījās fotoalbumus, rakstīja un 

zīmēja par lasīto. 

  
 Sadarbībā ar Alojas novada domes Dienas centru, organizēts erudīcijas konkurss 

 skolēniem “Ko Tu zini par Latviju?” 
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 Rīta stundas lasījumi Ziemeļvalstu literatūras nedēļas “Svētki Ziemeļvalstīs” ietvaros;  

11.novembrī bibliotēkā Pepijas dzimšanas dienas svinēšanā piedalījās Alojas Ausekļa 

 vidusskolas 5.klases. Skolēni bija sagatavojuši nelielus skečus, kuros izspēlēja Pepijas raksturīgākās 

īpašības, neparasto spēku, spēju fantazēt, attieksmi pret saviem draugiem, secinot, ka Pepijas tēlā ir 

apslēpts katra bērna sapnis par spēku un cēlsirdību, bagātību un dāsnumu, brīvību un pašaizliedzību, 

taču pieaugušie Pepiju bieži vien nesaprot. 

   
 Bibliotekārās stundas – “Grāmatu iespiešanas sākotne” (5.klasei), “Informācijas  

meklēšana” (5. klasei), “Zini, atrodi vai mini” (6.klasei), “Ko Tu zini par Latviju?” (3.klasei); 

Bibliotekārā stunda 6.klasei par tēmu darbs ar uzziņu, nozaru un daiļliteratūras grāmatām,  

meklējot atbildes uz jautājumiem par Latviju. 

 
 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 novada domes Dienas centru, kultūras namu, novadpētniecības centru -  dažādu 

kopīgu tematisku pasākumu organizēšanā. 

12.novembrī, sadarbībā ar Alojas novada domes Dienas centru, skolēniem vecumā 7+ tika 

organizēts erudīcijas konkurss “Ko Tu zini par Latviju?”, kurā komandām jāatbild uz 10 jautājumiem 

saistītiem ar Latviju (vēsture, cilvēki, daba, sports…) 

                          

http://www.aloja.lv/kultura/alojas-pilsetas-biblioteka/
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5 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 58), kas tiek izmantotas 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. 

 

 Novadpētniecības darba popularizēšana 

2019. gadā bibliotēkā tika veidotas dažādas tematiskas izstādes  un tematiski pasākumi, kas 

saistīti ar novada vēsturi, cilvēkiem, notikumiem: 

 “25.marts – komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena” – atmiņu pēcpusdiena bibliotēkā. 

Bibliotēkā sapulcējās 13 represētie, kuri jaunajai paaudzei stāstīja par 1949.gada šausminošajiem 

notikumiem. 

           
 

 

 “Baltijas ceļam 30” 

 
 

Pārskata periodā bibliotēka izveidoja 5 tematiskas izstādes, atklājot vietējo iedzīvotāju 

kolekcijas priekšmetus: ikdienas aksesuārus – kabatas lakatiņus,  klaunu figūras un lelles, alus kausu 

kolekciju, pūcīšu kolekciju, suvenīrcūciņu kolekciju. 

 Sadarbība novadpētniecības jomā ar Alojas novadpētniecības centru un Alojas novada 

iedzīvotājiem. 

 Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 
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Sakarā ar 2015. gadā likvidēto bibliogrāfa amata vienību nav iespējas pievērst pienācīgu 

uzmanību novadpētniecības krājuma komplektēšanai un organizācijai. No 58 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 tikšanās 

“Ieklausīties un 

sadzirdēt”  

Valsts 

kultūrkapitāla 

fonds 

 

840.00 

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  7 autoriem 

 

Atbalstīts 

 Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019” grāmatu 

kolekciju bibliotēka iegādājās par budžeta līdzekļiem, 6 eksemplārus žūrijas grāmatas par 47 EUR 

saņemot no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. 

 Lasīšanas veicināšanas programmas pirmskolas vecuma bērniem “Grāmatu starts” ietvaros  

saņemti 10 dāvanu komplekti dalībniekiem 250 eiro vērtībā no LNB Atbalsta biedrības. 10 dāvanu 

komplekti dalībniekiem ir iegādāti 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/, 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, 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. 2019. gadā bibliotēka noorganizēja 60 tematiskus pasākumus (literāras tikšanās, 

iepazīšanās ar bibliotēku, Bibliotēku nedēļas pasākumus u.c.),  kā arī 77 izstādes (tematiskās plauktu 

izstādes, mākslas darbu, radošo darbu un kolekciju izstādes). 

 

Pasākums  Skaits 2017.gadā Skaits 2018.gadā Skaits 2019.gadā 

Izstādes  69 72 77 

Tematiskie un citi 

pasākumi 

20 34 60 

Tematisko pasākumu 

apmeklējumi 

1805 1248 1772 

http://www.aloja.lv/
http://www.limbazubiblioteka.lv/
http://www.facebook.com/Alojasbiblioteka
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Skaitliski liels apmeklējuma 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, 2019.gadā tās bija 5 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. 

Svarīgs bibliotēku popularizējošs pasākums pārskata periodā bija Alojas novada 5.Uzņēmēju 

diena 16.martā, kurā ar izdomu un apmeklētāju piesaisti izcēlās apvienotais novada bibliotēku stends. 

Bibliotēku piedāvājums apmeklētājiem: 

- aizpildīt krustvārdu mīklu “Alojas novada Uzņēmēju diena”, kurā jāatrod pareizās atbildes uz 

jautājumiem par uzņēmumiem Alojas novadā; 

        
- izspēlēt viktorīnu-spēli “Vai Tu pazīsti šos grāmatu varoņus?”; 

    
- iepazīties ar novadu bibliotēku bukletiem; 

 
- iespēja reģistrēties “3td e-grāmatu bibliotēkas” pakalpojumiem; 
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- aplūkot plakātus par novada bibliotēku radošo darbību un piedāvājumiem; 

    
- katram apmeklētājam reģistrēties īpašā reģistrācijas vietnē – krāsainu tauriņu piestiprināt pavasarīgi 

plaukstošiem bērza zariem. 

 
 

    
 

 

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 

izmantošana 



©Alojas pilsētas bibliotēka, 2019                                                                                                26 

 

BIS “ALISE” Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE 

Alojas novada domes Dienas centrs Sadarbība kopīgu tematisku pasākumu organizēšanā 

Alojas novadpētniecības centrs Sadarbība tematisku pasākumu organizēšanā, materiālu 

saņemšana no muzeja krājuma 

  

• 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. 

 

17.01.2020   Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde 
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PIELIKUMS 
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1.pielikums 

Izstādes Alojas pilsētas bibliotēkā 2019.gadā 

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

Janvāris 

 

“Miniatūrā pasaule” 

 

 

Novadnieka  

Jāņa Birkmaņa kolekcija 

 
Februāris  

 

Bērnu grāmatu 

ilustratorei un rakstniecei 

Margaritai Stārastei - 105 

 
Februāris 

 

“Ikdienas aksesuārs – 

kabatas lakatiņi” 

 

Novadnieces Daces 

Līsmanes kolekcija 

   
Marts 

 

“Mani mīļi dzejolīši…” 

 

Dzejniekam Vilim 

Plūdonim - 145 

 
 

Marts 

 

“Gada dzīvnieks 2019 – 

Latvijas lielākais meža 

dzīvnieks alnis” 
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Marts 

 

“Tuvojas pavasaris” 
 

 

 

Alojas mūzikas un mākslas 

skolas audzēkņu darbi  

                     
 

Aprīlis 

 

Rakstniekam Vikam - 80 

 
Aprīlis 

 

“Klaunu figūras un 

lelles” 

 

Novadnieka Jāņa 

Birkmaņa kolekcija 

 

 
 

 

Maijs 

 

“Izlasi arī Tu!” 

 

2018.gadā iznākušās 

bērnu grāmatas 

 
 

Maijs 

 

“Taureņu krāsu košums” 

 
Alojas mūzikas un mākslas 

skolas audzēkņu darbi  
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Jūnijs 

 

“Alus kausu kolekcijas 

izstāde” 

 

Novadnieka Jāņa 

Birkmaņa kolekcija 

 

 
 

Jūnijs 

 

“Mūsu mazie draudziņi – 

kaķīši” 

 
 

Jūlijs 

 

Dzejniekam Kārlim 

Vērdiņam - 40 

 
 

Augusts 

 

“Pūcīšu kolekcijas 

izstāde” 

 

Novadnieka Jāņa 

Birkmaņa kolekcija 

 

 

Augusts 

 

Lasi un vērtē!  

“Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2019” 

grāmatu kolekcija 
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Augusts 

 

“Kas dzīvo mežā?” 

 
 

Augusts 

 

Rakstniecei  

Dacei Rukšānei - 50 

 
 

Septembris 

 

Dzejniekam un 

rakstniekam 

Andrim 

 Akmentiņam - 50 

 
  

27. septembris- 

Pasaules tūrisma diena 

 
 

Septembris 

 

“Miķeļdiena – rudens 

saulgrieži” 
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Oktobris 

 

“Suvenīri – cūciņas” 

 

No kādreizējās 

staicelietes Zigmāras 

Varapogas kolekcijas 
 

 

Oktobris 

 

Angļu rakstniekam 

Oskaram Vaildam - 165 

 
 

Oktobris 

 

“Rudentiņš, bagāts vīrs, 

daudz tu vedi vezumā!”  

 

 

Alojas mūzikas un 

mākslas skolas  

audzēkņu darbi.  

Skolotāja Inatra Vaļicka 

 
 

Novembris 

 

“Es šeit, Latvijā manā!” 

 
 

Novembris 

 

“Mārtiņdiena latviešu 

tautas tradīcijās” 
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Decembris 

 

“Ziemassvētkus gaidot” 

 
 

Decembris 

 

“Interesantām un 

radošām idejām” 

 
 

 

Decembris 

 

“Gaidot ziemu” 

 

 

Alojas mūzikas un 

mākslas skolas 

 audzēkņu darbi. 

 

Skolotāja Inatra Vaļicka 
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Fotopielikums  

Bibliotēkas Draudziņa darbi 2019.gadā                                                          

28. marta Spodrības diena Alojas pilsētas bibliotēkā 

 

 

 

   

          Klau, meistar, Draudziņam liekas, ka signalizācijas 

apkopei  ir pienācis laiks! 

 

                                                  

                                                        Jāatver žalūzijas, lai bibliotēkā ienāk saulesgaisma 

 Kur kavējas elektriķis? Vai tad tas ir labs apgaismojums? 
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Arī šajā vietā nav kārtības ar apgaismojumu! 

                                      

                                                                                       Draudziņš jūtās jau krietni pastrādājis 

 

 

                            Pusdienas miega pauze Draudziņam ir godam nopelnīta! 

 

     

 Draudziņš  darba dienas noslēgumā 


