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 Pārskata perioda darba prioritātes 

1. Pilnīga krājuma inventarizācija. 

2. Bibliotēkas attīstības plāna 2020.-2025. gadam apstiprināšana. 

3. Bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politikas 2020.-2022. apstiprināšana. 

4. Bibliotēkas nolikuma, lietošanas noteikumu apstiprināšana. 

 Projekti 

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

VKKF un organizējot literāras tikšanās ar autoriem. (skat.19.-20.lpp.) 

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

jauniešu un vecāku žūrija 2020”. (skat.17.lpp.) 

3. Dalība LNB Atbalsts biedrības organizētajā lasīšanas veicināšanas projektā “Grāmatu starts” 

(3-4 gadīgiem bērniem). (skat. 16.-17.lpp.) 

4. Dalība lasīšanas veicināšanas projektā “Bibliotēka”, ko iniciēja “Baltic international Bank”. 

(skat. 26.lpp.)  

 Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā 

Bibliotēka klātienes apmeklējumiem tika slēgta laika periodā no 13.marta līdz 12.maijam un 

no 21.decembra, pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” un 

Alojas novada domes rīkojumu. Laikā no 13.maija līdz 9.jūnijam, kā arī no 9.novembra līdz 

21.decembrim, atsaucoties uz MK noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, bibliotēka uzņēma individuālus apmeklētājus, kuri 

izmantoja grāmatu krājumu un datoru darbstaciju tikai lietišķu darbu veikšanai. Lasītava 

apmeklētājiem bija slēgta, tika ierobežots uzturēšanās laiks bibliotēkā, apmeklētājiem bija jāievēro 

noteiktā distance, jādezinficē rokas, kā arī jālieto sejas aizsarg maskas. No lasītājiem saņemtās 

grāmatas tika ievietotas “karantīnā” uz 3 dienām. 

Šajā periodā bibliotēkas apmeklētāji tika aicināti izmantot bibliotēkas pakalpojumus attālināti, 

grāmatas pirms bibliotēkas apmeklējuma aicināja rezervēt pa norādītiem bibliotēkas kontaktiem. Lai 

lietotu datubāzi www.letonika.lv, bibliotēka aicināja reģistrētos bibliotēkas lietotājus saņemt 

attālinātās pieejas paroli, kā arī saņemt autorizācijas datus iespējai lasīt e-grāmatas vietnē 

www.3td.lv.  

Šajā periodā bibliotēkas plānotās aktivitātes, pasākumi, apstiprināto projektu norises tika  

ierobežotas. 

 

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 01.01.2021. – 

4858 (-90, salīdzinājumā ar 2019.gadu) iedzīvotāji, bibliotēka pamatā apkalpo Alojas pilsētas un 

Alojas pagasta iedzīvotājus, kuru skaits uz 01.01.2021. – 1943 (+297), t.sk., bērni līdz 18 gadu 

vecumam – 321 (-13).  

Pārskata periodā bibliotēkas struktūrā tika veiktas izmaiņas. Ar Alojas novada domes  

lēmumu Nr.219, 26. jūnijā “Par Alojas novada domes struktūras (iestāžu un struktūrvienību) 

reorganizāciju”, tika nolemts reorganizēt iestādes “Alojas pilsētas bibliotēka” un “Alojas novada 

http://www.letonika.lv/
http://www.3td.lv/
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uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka Sala”, pievienojot bibliotēku “Alojas novada 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka Sala” kā struktūrvienību Alojas pilsētas bibliotēkai ar 

nosaukumu “Bibliotēka “Sala”” un nosakot Alojas pilsētas bibliotēkai vienu jaunu amata vienību – 

struktūrvienības vadītājs (profesijas kods 1349 32). Lēmums stājās spēkā pēc atzinuma saņemšanas 

no Latvijas Bibliotēku padomes.  

Ar 2020. gada 1.septembri Alojas pilsētas bibliotēkai ir pievienota struktūrvienība – 

Bibliotēka “Sala”, kuru vada struktūrvienības vadītājs. Struktūrvienības adrese – Liepu iela 3, 

Ungurpils, Alojas pagasts, Alojas novads, LV-4064. 

 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

2. Finansiālais  nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 35503 36966 38369 

Pašvaldības budžets 34727 36074 37391 

Citi ieņēmumi: 776 892 978 

t.sk., maksas pakalpojumi 56 52 18 

t.sk., ziedojumi un dāvinājumi - - - 

t.sk., VKKF finansējums 720 840 960 

t.sk., citi piešķīrumi - - - 

 

2020.gadā piešķirtais finansējums nodrošina tikai bibliotēkas funkciju veikšanu, nav attīstību 

veicinošs. 

 Saņemtais finansējums no VKKF tika plānots 8 literāru pasākumu organizēšanai bērniem un 

jauniešiem. 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 35503 36966 37391 

Darbinieku atalgojums (bruto) 25659 26079 26525 

Krājuma komplektēšana 3400 3400 3400 

 

 2020. gadā bibliotēkas izdevumi kopā pieauguši par 5,32 %, salīdzinot ar 2018.gadu. 

Par 1,15 % pieauguši, salīdzinot ar 2019.gadu. Darbinieku atalgojums pieaudzis par 3,37%, 

salīdzinot ar 2018.gadu. Par 1,71 % pieaudzis, salīdzinot ar 2018.gadu. Krājuma komplektēšanai 

piešķirtie finanšu līdzekļi 3 gadu garumā ir nemainīgi. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

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

remontdarbi un budžeta pieprasījumā 2021.gadam iesniegtas remontdarbu tāmes: ēkas logu un 

iekšdurvju nomaiņai, 2.stāva telpas kosmētiskajam remontam.  
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Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbinie-

kiem skaits 

Lieto- 

tājiem 

skaits 

Vērtējums  

 

Piezīmes  

Datori  3 4 1 datoru, kas saņemts 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 

 

Kopēšanas 

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 

 

Skeneri     Skenēšanas 

pakalpojumiem tiek 

izmantotas 

kopēšanas iekārtas 

Skeneri 

(svītrkodu) 

2 - Svītrkodu skeneris Datalogic ir 

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 

   

Bibliotēkas apmeklētājiem un darbiniekiem pie diviem datoriem (1 dators ir no “3td”, 1 

dators ir SIA Tet dāvinājums) ir pieeja bezmaksas abonētajām datu bāzēm www.news.lv, 

www.letonika.lv  

Pie bezmaksas pieejamā interneta tīkla ir pieslēgti divi datori, no 2017.gada bibliotēkas 

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

tiek abonēts par bibliotēkas budžeta līdzekļiem.  

2020.gadā diviem datoriem iegādāti nepārtrauktās barošanas bloki, diviem 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. 

 Finansējums personāla profesionālajai pilnveidei 2020.gadā tika plānots 370 EUR, izlietots 

apmēram 66 EUR. 

 Pārskata periodā bibliotekārie darbinieki piedalījušies Limbažu Galvenās bibliotēkas 

organizētajos apmācību semināros – bibliotēkas vadītāja saņēma apliecinājumu par 33 mācību stundu 

skaitu, vecākā bibliotekāre – par 30 mācību stundu skaitu. 

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
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Bibliotekāro darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi pārskata gadā: 

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

akadēmisko stundu profesionālās pilnveides praktiskajā seminārā “Pasākuma vizuālā tēla un 

noformējuma veidošana”. 

No 11.-23.maijam dalība Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajā pieaugušo 

neformālās izglītības tiešsaistes kursu programmā (20 stundas) “Kultūras un cilvēciskais 

pieskāriens tiešsaistē: jaunas iespējas uzrunāt un iesaistīt plašu auditoriju kultūras un 

izglītības projektos”. 
27.augustā dalība Limbažu un Alojas novadu bibliotēku darbinieku pieredzes apmaiņas 

ekskursijā uz Skultes multifunkcionālo centru, Saulkrastu novada bibliotēku un Salacgrīvas novada 

Tūjas bibliotēku. 

23.septembrī pieslēgšanās Vidzemes reģionālajām tiešsaistes semināram, 9.oktobrī 

pieslēgšanās Latgales reģionālajam tiešsaistes semināram “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga 

attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši". 

No 19.-23. oktobrim vecākā bibliotekāre piedalījās akcijas “Dienas bez rindām” tiešsaistes 

vebināros “Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids”. 

20.novembrī pieslēgšanās tiešsaistes semināram bibliotekāriem par mediju lietošanu un 

kultūras mantojumu “Ceļazīmes mediju lietošanā”. 

26.novembrī pieslēgšanās tiešsaistes konferencei “Digitālā piekļūstamība. Prakse. 

Piemēri”. 

10. decembrī pieslēgšanās tiešsaistes pasākumam “Mūsdienīga un inovatīva saziņa ar 

valsts pārvaldi”. 

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

profesionālie konkursi, ir vērtīgs ieguvums personāla pašvērtējumam, profesionālajai izaugsmei un 

bibliotēkas pakalpojumu pilnveidošanai. Vienīgi šajā pārskata gadā valstī noteiktās ārkārtējās 

situācijas laikā netika organizētas klātienes apmācības, arī LBB Vidzemes nodaļas 23. 

konference Valmierā. 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

  

2018 

 

2019 

% 

salīdzinot 

ar 

iepriekšējo 

gadu 

 

2020 

% 

Salīdzinot 

ar 

iepriekšējo 

gadu 

Lietotāju skaits 670 697 +4% 697 0 

t.sk., bērni 202 248 +23% 286 +15% 

Bibliotēkas apmeklējums 7893 8228 +4% 5572 -32% 

t.sk., bērni  2857 3482 +22% 2283 -34% 

Virtuālais apmeklējums 1443 2932 +103% 1625 -44% 

Izsniegums kopā 12066 11744 -2% 7321 -38% 

t.sk., grāmatas 6376 7333 +15% 5007 -32% 

t.sk., periodiskie izdevumi 5683 4384 -22% 2127 -51% 

t.sk., bērniem  1510 1638 +8% 1030 -37% 

Bibliotekārais aptvērums % no iedzīvotāju skaita 

pilsētā un pagastā 

40% 42% +5% 36% -14% 

t.sk., bērni līdz 18 gadiem 56% 72% +28% 89% +23% 

Iedzīvotāju skaits    1683 1646 -2% 1943 +18% 
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Bibliotēkas lietotāju skaits, salīdzinot ar 2019. gadu, ir nemainīgs, bērnu lietotāju skaits ir 

palielinājies par 15%, Lasītāju bērnu skaita palielinājums saistīts ar bibliotekāro stundu, tematisku 

pasākumu, kopīgu lasījumu organizēšanu bibliotēkā, kuros piedalījās pirmsskolas audzēkņi un  

skolēni  no vairākām klašu grupām. 
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Bibliotēkas apmeklējums, salīdzinot ar 2019.gadu, ir samazinājies par 32%, bibliotēkas 

apmeklējums bērniem līdz 18 gadiem ir samazinājies par 34%. Apmeklētāju skaita samazinājums  

saistīts ar valstī pasludināto ārkārtējās situācijas laiku, kad tika gan slēgtas bibliotēkas 

apmeklētājiem, gan ierobežoti bibliotēkas klātienes apmeklējumi un liegta pasākumu organizēšana. 
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Bibliotēkas virtuālais apmeklējums pārskata periodā ir samazinājies par 44%, salīdzinot ar 

2019. gadu. Pie virtuālā apmeklējuma tiek uzskaitīti pašvaldības mājas lapas 

http://www.aloja.lv/kultura/alojas-pilsetas-biblioteka/ vietnes apmeklējumi. Bibliotēkas vietnē tiek 

ievietota aktuālā informācija, īpaši tā 2020. gadā bija situācijas skaidrojums par bibliotēkas un 

pakalpojumu pieejamību valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā. Katru mēnesi vietnē tika 
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popularizētas bibliotēkā pieejamās tematiskās grāmatu, mākslas darbu vai kolekciju izstādes, kā arī 

noorganizēto tematisko pasākumu apraksti. 
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Kopējais izsniegums pārskata periodā ir mazinājies par 38%, izsniegums bērniem līdz 18 

gadiem ir samazinājies par 37%. Iespieddarbu izsnieguma samazinājuma iemesls bija bibliotēkas 

darba dienu skaita samazinājums, kad bibliotēka bija atvērta apmeklētājiem, saistībā ar valstī 

noteiktās ārkārtējās situācijas laika noteiktajiem ierobežojumiem un liegumiem.  

Bibliotēka 2020. gadā ir popularizējusi piekļuvi tiešsaistes bibliotēkas pakalpojumiem, kā arī 

iespējai lasīt e-grāmatas vietnē www.3td.lv, izsniedzot autorizācijas datus reģistrācijai. 

Iedzīvotāju skaits Alojas pilsētas un Alojas pagasta teritorijā 2020. gadā palielinājies par 

18%.  

    

Vidējie darba rādītāji: 

 Viena reģistrētā lietotāja apmeklējums gadā – 8 reizes; 

 Viena reģistrētā lietotāja – bērna apmeklējums gadā – 8 reizes; 

 Lasītība – 10 iespieddarbi; 

 Lasītība bērniem – 4 iespieddarbi; 

 Vidējais apmeklējuma skaits  1 darba dienā – 30 apmeklētāji; 

 Vidējais bērnu apmeklējuma skaits 1 darba dienā – 12 apmeklētāji. 

 

 Bibliotēkas reģistrētie lietotāji ir vecumā no 4 - 95 gadiem.  

 
 Aktīvākie reģistrētie lietotāji ir vecumposmā no 16-18 gadiem – 19% no reģistrēto lietotāju 

kopskaita, no 20-22 gadiem – 15%, bet no 12-14 gadiem – 12%. 

http://www.3td.lv/
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Liels pieprasījums ir pēc jaunākajām iznākušajām daiļliteratūras grāmatām, jo lasītāji seko 

līdzi jauno grāmatu reklāmām dažādās informācijas vietnēs. Lasītāju pieprasījumi tiek izpildīti gada 

budžeta iespēju robežās, grāmatas iepērkot, vai arī SBA kārtā saņemot uz laiku lasīšanai no citu 

bibliotēku krājumiem. Ikvienai klašu grupai, sākot no jaunākās līdz vecākajai, skolas mācību gada 

laikā ir jāsagatavo prezentācija par izlasīto latviešu oriģinālliteratūras vai tulkotās literatūras grāmatu, 

kas iznākusi pēdējos trijos gados, tādēļ bibliotēkai ir aktīvāk jāiepērk, vai jāsaņem SBA kārtā, pamatā 

latviešu oriģinālliteratūras izdevumi. 

Čaklākais pieaugušais lasītājs pārskata gadā ir izlasījis 140 grāmatas, pamat klašu skolēns – 

32 grāmatas, vidusskolnieks – 23 grāmatas, pirmsskolnieks – 13 grāmatas, sākum klašu skolēns – 10 

grāmatas.   

Pieprasītākās grāmatas pieaugušajiem – Ērnestama, Marija “Mīlestībai nav brīvdienu”, 

Railija, Lūsinda “Itāļu meitene”, Devero, Džūda “Nāve pēc pieprasījuma”. 

 Lasītākās grāmatas bērniem – Pilkijs, Deivs “Dogmens. Blusu valdnieks”, Kinnijs, Džefs 

“Grega dienasgrāmata. Sabrukums”, Jundze, Arno “Šušņirks un pazemes bubuļi”. 

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 186 darba dienas. 

Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bezmaksas, maksas pakalpojumu 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 aicināja 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”.  

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, kad bibliotēka apmeklētājiem bija pieejama tikai 

attālināti, laikā no 5. maijā līdz 21.maijam, katru darba dienu, bibliotēkas sociālajā vietnē 

www.facebook.com/Alojasbiblioteka tika ievietoti tiešsaistes uzdevumi, kas saistīti ar literatūru “Vai 

zini grāmatu nosaukumus?” Dalībnieki tika aicināti izveidot 10 grāmatu nosaukumus un nosaukt 

šo grāmatu autorus. Izkaisītā veidā attēlā tika doti grāmatu nosaukumu vārdi dažāda žanra, nozaru un 

vecumposmu literatūrai, piemēram, latviešu oriģinālliteratūrai, tulkotajai, latviešu dzejas, dažu 

nozaru (psiholoģijas, tautas medicīnas, ceļojumu un atklājumu) literatūrai, arī bērnu, pusaudžu un 

jauniešu literatūrai. Kopumā vajadzēja atminēt 120 grāmatu nosaukumus un to autorus. 

http://www.facebook.com/Alojasbiblioteka
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 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, bibliotēka pārskata periodā, tik, cik bija iespējams 

noorganizēt starp valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikiem, 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 izdevies 

piesaistīt arī jaunus lietotājus.  

      

 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.  

 



©Alojas pilsētas bibliotēka, 2020                                                                                                10 

 

 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. 

 Senioriem, pēc viņu mutiskas aptaujāšanas, bibliotēka pārskata periodā, sadarbībā ar Alojas 

novada domes Dienas centru, noorganizēja 1 tematisku pasākumu: 

 - iedvesmojošu tikšanos 11.martā ar ciguna instruktori Kaiju Zembergu. 

 

  
 

 Pasākuma dalībnieki pāris stundu laikā kļuva izteikti možāki un dzīvespriecīgāki. Tam par 

iemeslu kļuva nodarbībā apgūtā pašatveseļošanās prakse. Ciguna instruktores pamata padoms – 

mums ikvienam ir jāstrādā ar savu fizisko ķermeni, sajūtām, emocijām, dvēseli, un galvenais, ar 

domu enerģiju. Kad jūtamies slikti, jāpiedomā, vai neesam sevī ielaiduši dusmas, aizvainojumu, 

bailes no nākotnes. Viss ir veselumā, kad esam labi atpūtušies, padomājuši par sevi. Šīs visas ir senču 

gudrības, kuras arī mums ir jāpraktizē. 

Diemžēl valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā tika ierobežota un pat pilnīgi aizliegta publisku 

pasākumu organizēšana, tādēļ neizdevās šai mērķgrupai noorganizēt vēl arī citus plānotos 

pasākumus. 

 

 Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs 

Pārskata periodā bibliotēka sniegusi 480 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. 
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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. 

 

 

 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 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

155 163 71 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

60 140 22 

 

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. 

Uz citām bibliotēkām nosūtīta galvenokārt tulkotā literatūra, Kamillas Lekbergas 3 tulkotie 

detektīvromāni, Merisas Meijeres “Mēness hronikas” 3 grāmatas, arī nozaru literatūra, Vitolda 

Mašnovska izdevumi “Muižas Latvijā” 1. un 2. grāmata, kā arī novadnieka Mārtiņa Zīles grāmata 

“Par ārsta pasaules skatījumu un slimības jēgu: uzsaukums dzīvības sintēzei”. 

 

 Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Samērā nedaudz bibliotēkas reģistrēto lietotāju izmanto bibliotēkas elektronisko kopkatalogu, 

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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Ikviens bibliotēkas lietotājs, kurš ir vēlējies saņemt un iepazīties ar bibliotēkas krājuma 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 2020.-2022.gadam ir izstrādāta 

un apstiprināta 2020.gada.25.martā. 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. 

Iepriekšējā komplektēšanas dokumenta prioritātes – 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. Jaunā dokumenta prioritātes – turpināt uzlabot krājuma saturisko kvalitāti, norakstot 

neaktuālos izdevumus, ņemt krājuma uzskaitē izklaidējošas un izglītojošas galda un cita veida spēles, 

atlasīt izdevumus norakstīšanai vai novietošanai krātuvē, papildināt krājumu ar nozaru literatūru, 

krājuma fiziskā stāvokļa uzlabošana, izvērtēt dāvinājumus un vērtīgākos ņemt uzskaitē, paredzēt 

lielāku finansējumu krājuma atjaunošanai. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 3400 3400 3400 

t.sk., grāmatām 2500 2500 2500 

t.sk., bērnu grāmatām 356 521 699 

t.sk., periodiskajiem izdevumiem 900 900 900 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. skaita pilsētā un 

pagastā 

2.02 2.06 1.75 

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 3400 3400 3400 

  

Pārskata periodā pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai ir nemainīgs, salīdzinot ar 

2019.gadu. Par 34% ir pieaudzis pašvaldības finansējums bērnu grāmatu iegādei, salīdzinot ar 

2019.gadu. 

 

Rekataloģizēts viss bibliotēkas grāmatu krājums.  

 

Krājuma pārbaude (inventarizācija) pārskata periodā ir veikta. 

 Laikā no 16. marta līdz 7.aprīlim tika veikta pilnīga krājuma inventarizācija un 

inventarizācijas akts 2020. gada 7. aprīlī tika iesniegts Alojas novada domes grāmatvedībā. 

Secinājumi, no iepriekšējās krājuma inventarizācijas, kas tika veikta 2012. gadā, brīvpieejas krājumā 

konstatēto esošo grāmatu zudumi samērā nelieli – 59 eksemplāri par summu 268, 36 EUR. 
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Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi  760 775 935 

Grāmatas  358 353 482 

t.sk., latviešu daiļliteratūra 81 98 145 

t.sk., bērniem 67 85 102 

Izslēgtie dokumenti 1188 1339 3089 

Krājuma kopskaits 14456 13892 11738 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,8 0,6 0,6 

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

 

Pārskata perioda gadā jaunieguvumu kopskaits ir palielinājies par 23% salīdzinājumā ar 

2018.gadu, par 21% palielinājies, salīdzinājumā ar 2019. gadu. Latviešu oriģinālliteratūra ir par 79% 

vairāk kā 2018. gadā, par 48% vairāk kā 2019. gadā. Literatūra bērniem ir palielinājusies par 52% 

vairāk salīdzinājumā ar 2018.gadu, par  20% vairāk kā 2019.gadā.  

Grāmatu krājuma apgrozība salīdzinājumā ar 2018.gadu ir mazinājusies par 25%, salīdzinājumā 

ar 2019. gadu, ir nemainīga. 

Pārskata periodā jaunās grāmatas 266 eks. iepirkti pie piegādātāja SIA “Virja LK”, SIA “Latvijas 

Grāmata” un “Zvaigzne ABC”, no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības bez atlīdzības 

saņemtas 4 grāmatas, no Latvijas Nacionālās bibliotēkas saņemtas 90 grāmatas, privātpersonu 

dāvinātas un bez atlīdzības nodotas 126 grāmatas. 

Periodika, 23 nosaukumi žurnālu un 2 nosaukumi avīzes, tika abonēti ar VAS Latvijas Pasts un 

izdevniecības Dienas Žurnāli starpniecību, 2 nosaukumi žurnālu saņemti dāvinājuma veidā. 

389 eksemplāri seriāl izdevumi ir saņemti ar VAS Latvijas Pasts un izdevniecības Dienas Žurnāli 

abonēšanas starpniecību, 60 eksemplāri dāvinājuma veidā, periodisko izdevumu apgrozība 

salīdzinājumā ar 2018. gadu ir samazinājusies par 48%, salīdzinājumā ar 2019.gadu samazinājusies 

par 33%. 

Pa literatūras veidiem grāmatu krājums pārskata periodā ir papildināts:  

- daiļliteratūra 308 eks. (64%),  

- nozaru literatūra  72 eks. (15%),  

- bērnu grāmatas 102 eks. (21%). 

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 noformēšanas. 

Krājuma kopskaits salīdzinājumā ar 2019.gadu ir samazināts par 15%. Dokumentu skaits uz 1 

lietotāju ir 16,8 eksemplāri.  

Uz 01.01.2021 bibliotēkas krājumā ir 11738 informācijas vienības, kas iedalās: 

- 8877 iespieddarbi pieaugušajiem; 

- 1893 iespieddarbi bērniem; 

- 878 eksemplāri seriālizdevumi; 

- 62 audiovizuālie resursi; 

- 14 nošu izdevumi; 

- 6 elektroniskie izdevumi; 

- 3 spēles; 

- 5 nepublicētie dokumenti – novadpētniecības materiālu mapes. 
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 Datubāzes  

 Abonētās tiešsaistes datubāzes – www.letonika.lv, www.news.lv.   

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Datubāze  2018 2019 2020 

Letonika  17 30  

 

9 

News.lv 49 108 1282 

 

Datubāzes Letonika attālinātai lietošanai, pēc lietotāju pieprasījuma, tika izsniegta parole, lai 

laikā, kad bibliotēka apmeklētājiem nebija pieejama klātienē, varētu izmantot datubāzi nepieciešamās 

informācijas meklēšanai attālināti. 

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 60 tematiskās grāmatu izstādes, t.sk., bērniem un jauniešiem – 

42. Jauno grāmatu dienas ar jaunākās literatūras apskatu tika organizētas 5 reizes gadā. 

 

   
 

Katru mēnesi un gada beigās mājas lapas un sociālo tīklu bibliotēkas vietnē tika ievietots 

attēls ar bibliotēkā desmit lasītāko grāmatu pieaugušajiem nosaukumiem. 

 

 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
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Krājuma popularizēšanai ir organizētas gan bērniem, gan pieaugušajiem lasītājiem plauktu 

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

grāmatu izstādes. (skatīt 1.pielikumu) 

 

      Darbs ar parādniekiem 

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

īsziņā pa telefonu, vai nodotas mutiski. Veiksmīga sadarbība izveidojās ar Alojas Ausekļa 

vidusskolas administrāciju, risinot jautājumu, kas saistīta ar bibliotēkas lasītājiem-parādniekiem. 

Klašu  audzinātāji tika iesaistīti informācijas nodošanā konkrētajam lasītājam, kā rezultātā izsniegtās 

grāmatas tika diezgan raiti nodotas atpakaļ bibliotēkas krājumā. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums 

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. Pārskata perioda laikā 

pasākumi un aktivitātes ar bērniem un jauniešiem tika diezgan ierobežotas  valstī noteiktās ārkārtējās 

situācijas laika periodos. 

 

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 2020”; 

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

bērniem; 

 Aktivitātes “Par drošāku internetu”, “Skaļās lasīšanas sacensība”, “Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļa”; 

 Darba ar bērniem un jauniešiem popularizēšana un publicitāte.  

Bibliotēkas 4 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, gatavojot prezentācijas. Bērni un jaunieši ar saviem 

viedtālruņiem bibliotēkas telpās var pieslēgties bezmaksas internetam, izmantojot bezvadu internetu 

(Wi-Fi). Pārskata periodā bibliotēkas datoru izmantošana izklaides nolūkos gada laikā pamatā tika 

vairākkārt liegta, tas bija saistīts ar valstī noteikto ārkārtējās situācijas laika ierobežojumu, atļaujot  

datorus izmantot tikai mācību vajadzībām, izdrukājot nepieciešamos materiālus. 

 

 Bibliotēkas krājuma veidošana un papildināšana 

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

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

2020.gadā grāmatu jaunieguvumi: 

-  bērniem (B+J) ir 102 eks.- 21% no kopējā jaunieguvumu skaita,  

-  vidējam skolas vecumam (V) ir 23 eks.- 5% no kopējā jaunieguvumu skaita. 

Grāmatas bērniem (B+J) ir 18% no kopējā grāmatu krājuma skaita. Uz 01.01.2021 krājumā ir 1893 

eks. bērnu grāmatas. 

 

 Uzziņu darbs, pakalpojumi, pasākumi 

Pakalpojumi bērniem – kvalitatīvs grāmatu krājums visām vecuma grupām, abonējamo 

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

sēžamspilveniem. Bērniem pieejama interaktīvā tāfele, ar iespēju skatīties latviešu filmu kolekciju. 

Bibliotēkas teritorijā bērniem līdz 12 gadiem pieejams rotaļu laukums kustību aktivitātēm ar 

šūpolēm, slidkalniņu, virvju trepēm, līdztekām, pirmsskolas vecuma bērniem arī smilšu kaste. 

Pārskata periodā bērniem sniegtas 93 uzziņas, pamatā tās ir tematiskās, adresālās, 

precizējošās uzziņas. 

 

 Pārskata perioda pasākumi dažādām vecuma grupām un veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas 

aktivitātes: 

 Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” nodarbības (3 nodarbības) 3-4 

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

raisījuši sarunas par dažādiem tematiem, piemēram, sarunas par mājām, cik dažādas mēdz būt būves 

visā pasaulē, sarunas par to, kā kļūt par labu draugu, secinot, ka visiem bērniem ir vajadzīgi draugi, 

taču jāiemācās iegūt draugus un saglabāt šo draudzību, risināta saruna par bērnu drošību mājās, rotaļu 

laukumos un uz ielas.  

Bija plānotas vēl vismaz 5 nodarbības šajā lasīšanas veicināšanas programmā, kuras nevarēja 

realizēt valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā. 

 Dalība LNB Bērnu literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas projektā  

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” (17. gads); 

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

izglītības iestādes “Auseklītis” vecākajā grupā “Bitītes” Šoreiz ar bērniem grāmatas kopā lasīja bērnu 

skolotājas Līga un Sandija, jo bibliotekāre pirmsskolas izglītības iestādes telpās nedrīkstēja atrasties 

valstī noteiktās ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ.  

Gada sākumā, 17.janvārī, Alojas Ausekļa vidusskolas 2.a klases skolēni, kopā ar skolotāju 

Lāsmu bibliotēkā piedalījās pārrunās par “Bērnu žūrijas 2019” grāmatu kolekcijas vecuma grupai 5+ 

izlasītajām grāmatām un aizpildīja elektroniskās anketas, izvēloties 3 labākās grāmatas no 

izlasītajām. 

 

  
 

28.janvārī arī “Bitītes” audzēkņi, kopā ar skolotāju Līgu, bibliotēku apmeklēja, lai noslēgtu “Bērnu 

žūrija 2019” kopīgo lasīšanu un saņemtu balviņas par padarīto. 
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 Bibliotekārās stundas: 

Lai iepazītos tuvāk ar dzejnieka Friča Bārdas dzīves gājumu un viņa dzeju bērniem, 

29.janvārī bibliotēkā pulcējās Alojas Ausekļa vidusskolas trešklasnieki ar skolotāju Līgu. Kopīgi tika 

lasīti Friča Bārdas dzejoļi bērniem, kas pamatā ataino vizuāli krāšņas Latvijas dabas gleznas. 

 
 

 10.septembrī 5.klases skolēni un skolotāja Sarmīte R. bibliotēkā izzināja, kāda bijusi pirmās 

iespiestās grāmatas izcelšanās pasaulē un Latvijā. Skolēniem bija iespēja aplūkot bibliotēkas senākās 

grāmatas un novērtēt tās gan teksta, gan ilustrāciju ziņā, salīdzinājumā ar šodienas izdevniecību 

iespiestajām grāmatām. Stundas noslēgumā skolēni katrs dalījās ar 3 atziņām, ko guvuši, uzzinot 

grāmatu izcelšanās un iespiešanas vēsturi. 

 

   
 

 Izglītojošas sarunas par drošāku internetu “Padomi, kā būt gudram interneta 

 lietotājam”, bibliotēkā norisinājās ar 3. – 5. klašu skolēniem. 3. un 4.klases skolēni iesaistījās sarunā 

par tēmu kā būt gudram interneta lietotājam, saprotot, ka internets ir plašs, un to izmanto cilvēki ar 

dažādiem nolūkiem. Tādēļ ir jāsargā sava privātā informācija. 5.klasēm diskusija raisījās par digitālo 

pēdu un digitālo drošību, jo digitālā pēda ir viss, kas par mums ir atrodams internetā, ko rada 

aktivitātes sociālajos tīklos, e-pastu sarakste, dalīšanās ar fotogrāfijām un spēļu spēlēšana, mūzikas 

klausīšanās, filmu skatīšanās, dažādu lietotņu izmantošana. Tādēļ nopietni ikvienam jādomā par 

digitālo drošību, gan pie profilu veidošanas dažādos spēļu portālos vai sociālajos tīklos, jāatceras par 

drošām parolēm, privātuma iestatījumiem un arī par interneta ētiku. ikviens no 65 diskusiju 

dalībniekiem piedalījās “E-zināšanu čempionātā”, aizpildot testu internetā. 
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 26. februārī Alojas Ausekļa vidusskolas 6.klases skolēni pieņēma izaicinājumu  

piedalīties “Skaļās lasīšanas sacensībā”, kas noritēja pirmajā kārtā vietējā mērogā – Alojas pilsētas 

bibliotēkā. Visiem klātesošajiem tika dota iespēja dzirdēt 20 lielisku stāstu fragmentus no dažādām 

grāmatām, kas adresētas 11.-12.gadus veciem lsītājiem, tādējādi rosinot klātesošajos arī interesi kādu 

no šīm gramatām izlasīt. Skaļās lasīšanas sacensībā, ievērojot visus konkursa noteikumus, 

pārliecinoši uzvarēja Markuss Sipko, gūstot iespēju piedalīties reģionālajā pusfinālā. 

 
 

 Saruna par vēsturi ar rakstnieku Aivaru Kļavi. Tiekoties 12.martā ar Alojas Ausekļa 

 vidusskolas vecāko klašu skolēniem, rakstnieka saruna ar skolēniem galvenokārt ievirzījās vēstures 

tēmā. Stāstot par savu dzīves ceļu un darbību literārajā jomā, rakstnieks virākkārt uzsvēra, ka uz 

visām šodienas dzīves situācijām un jautājumiem atbildes ir atrodamas vēstures notikumos, vēstures 

gaitā. 
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 Dzejas dienas Alojā 9. septembrī ieskandēja Ingmāras Balodes dzeja un atdzeja.  

Skolēniem tika dota iespēja ieklausīties dzeju pašas autores lasījumā, kas plūda kā bezgala gaišs un 

pozoitīvs starojums. 

 

 
 

 Izzinoša tikšanās 23. septembrī ar grāmatu “Plastmasas huligāni” autori Agnesi 

 Vanagu. Skolēni uzzināja dažādus diezgan satraucošus faktus par dabas piesārņojumu, jo autore 

aizraujošā veidā lika paraudzīties uz apkārtējās vides piesārņojuma lielo problēmu, mudinot uz 

pārdomām par to, ko mēs paši ikdienā varam darīt, lai kļūtu dabai draudzīgāki. 

 

     
 

 Saruna ar putnu pētnieku Viesturu Ķerus. 13. oktobrī pie jaunāko klašu skolēniem 

 viesojās ornitologs, grāmatas bērniem “Meža meitenes Maija” autors Viesturs Ķerus. Autors lasīja 

fragmentus no savas grāmatas, papildinot tos ar stāstiem par putnu dzīvi visos četros gadalaikos, kā 

arī dodot iespēju paklausīties katram gadalaikam raksturīgāko putnu balsu ierakstā. Šajā grāmatā par 

putniem var uzzināt daudz, tādēļ tā ir vērtīgs avots, ks paplašina bērnu zināšanas par Latvijas 

putniem. 
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 Saruna ar “Bitītēm” par veselīgu dzīvesveidu. 8.oktobrī, apmeklējot bibliotēku, PII 

 “Auseklītis” vecākās grupas “Bitītes” audzēkņi, ar grāmatu, krāsainu attēlu, uzdevumu un sarunu 

starpniecību, ieguva jaunu informāciju un nostiprināja esošās zināšanas par to, kas ir veselīgs uzturs 

un veselīgs dzīvesveids. Kopīgi tika radīts arī kustību prieks, ielūkojoties M.Stārastes un E.Krūmiņas 

grāmatas “Arī mēs varam tā!” lapaspusēs un nedaudz attēlojot tur aprakstīto putnu kustības. 

 

    
 

           
 Tikšanās ar fantāzijas romāna jauniešiem autori Ilutu Plotņikovu. 

Pamata saruna ievirzījās tieši par pašu rakstīšanas procesu, dodot jauniešiem padomus, kas būtu 

jāievēro pirms sāk rakstīt grāmatu. Pēc autores domām vajadzētu atbildēt sev uz dažādiem 

jautājumiem – kas būs tas, ko es rakstīšu, kāds būs darba žanrs, vēlamais apjoms, kas manu 

uzrakstīto darbu lasīs, kas būs mana potenciālā auditorija, cik oriģināla un interesanta būs mana 

piedāvātā ideja, kāds grāmatu tirgū ir esošais piedāvājums, kāds ir mans mērķis un kāds ir laika 

grafiks, vai un ar ko es vēlēšos sadarboties. Autore pastāstīja par tām iespējām, kādas izmantot, lai 

uzrakstītā grāmata nonāktu līdz lasīšanai. 
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 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas “Ziemeļvalstis un pasaule” ietvaros 9.novembrī Rīta 

stundas lasījums norisinājās PII “Auseklītis” vecākajā grupā “Bitītes”. Audzēkņi ieklausījās 

skolotājas Līgas satāstījumā par Ziemeļvalstu “ģimeni”, kopīgi uz globusa izpētot kādas valstis 

atrodas Eiropas ziemeļos, kādi ir šo valstu karogi. Kopīgajam lasījumam bibliotēka piedāvāja 

izmantot zviedru autores E.Kesteres grāmatu “Ezītis un lielā oga”. 

 

      
 

 

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. 

5 mākslas darbu izstādes gada laikā bibliotēkas telpās iekārtoja Alojas mūzikas un mākslas 

skolas sagatavošanas klases audzēkņi un skolotāja Inatra Vaļicka.  

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ bibliotēkai neizdevās realizēt virkni 

pasākumu un aktivitāšu, kas bija plānotas. Netika realizēti Bibliotēku nedēļas pasākumi, kuras 

ietvaros ar bibliotēku un bibliotēkas pakalpojumiem iepazīstas Alojas Ausekļa vidusskolas 1.klases 

skolēni. Mācību gada laikā bibliotēkā regulāri tiek organizētas izzinošas sarunas vai bibliotekārās 

stundas ar klašu grupām par tēmām, ko piedāvā bibliotēka vai izvēlas skolotāji, taču pārskata periodā 

tās nevarēja noorganizēt. Neizdevās noorganizēt visas plānotās aktivitātes lasīšanas veicināšanas 

programmā “Grāmatu starts” 3-4 gadīgiem bērniem, neizdevās arī kopīga grāmatu lasīšana ar 

jaunākajām klasēm lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija 2020.” Ierobežojumi skāra arī 

VKKF atbalstītā projekta “Radošas tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem” gaitu, jo nācās trīs tikšanās 

ar autoriem pārcelt uz 2021. gadu.  

 

8. Novadpētniecība 

 Novadpētniecības krājums 

Lai nodotu vietējo kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, bibliotēka veic 

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

http://www.aloja.lv/kultura/alojas-pilsetas-biblioteka/
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mapes (kopskaitā 56), kas tiek izmantotas skolēniem projektu nedēļas ietvaros pēc interesējošām 

tēmām, studentiem bakalauru darba izstrādei, kā arī ikvienam interesentam. 

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

notikumu ieraksts ir datēts ar 1211. gadu. Gada laikā vecākā bibliotekāre datu bāzi papildināja ar 

jauniem atbilstošiem ierakstiem no laikrakstiem “Auseklis”, “Alojas Novada Vēstis”, datu bāzes 

“News.lv”, no ierakstiem mājas lapā www.aloja.lv., seriālizdevumiem un citiem materiāliem. 

Laikā, kad bibliotēka klātienes apmeklējumiem bija slēgta, sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo 

situāciju, vecākā bibliotekāre nopietnu darbu veica ar krājumā esošajām novadpētniecības mapēm, 

pārskatot to saturu, pievienojot klāt jaunus iegūtos materiālus un noformējot mapju satura norādes.   

Par godu novadniekam dzejniekam Auseklim, izdevniecība Jumava atkārtoti izdeva grāmatu 

“Gaismas pils”, kas papildināta ar jauniem foto materiāliem. Bibliotēkas krājums tika papildināts ar 5 

“Gaismas pils” grāmatas eksemplāriem.  

 
 

 Novadpētniecības darba popularizēšana 

2020. gadā bibliotēka par svarīgāko pasākumu novadpētniecības jomā uzskata iesaistīšanos 

novadnieka, dzejnieka Ausekļa 170. dzimšanas dienas svētku “Gaisma sauca” sagatavošanā un 

svētku norisē 19.septembrī Alojā. 

Pirms svētku norises Alojas radošais klubs Liepale aicināja alojiešus piedalīties atklātā konkursā 

“Gaismu sauca, gaisma ausa”, projektā “Aloja-rīta zvaigznes pilsēta”, izgatavojot zīmi “Auseklītis” 

no jebkāda materiāla, neierobežota izmēra, izliekot apskatei redzamā vietā.  

Alojas pilsētas bibliotēkas darbinieki piedalījās konkursā ar savu izgatavoto “Saules Auseklīti”, 

kas tika piestiprināts pie rotaļu mājiņas bērnu laukumā bibliotēkas dārzā. 

 

     
 

http://www.aloja.lv/
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Bibliotēka pirms svētkiem uzrunāja gan alojiešus gan atbalstītājus piedalīties “Ausekļa dzejas 

audio grāmatas” izveidošanā, ierakstu atskaņošanai pie bibliotēkas svētku dienā 19.septembrī. 

Atsaucās 19 dzejas ierunātāji, gan skolēni, gan pieaugušie. Šo dzejas audio grāmatu bibliotēka vēlas 

arī turpmāk papildināt ar  Ausekļa dzejas audio lasījumiem, atskaņošanai ar novadnieku dzejnieku 

Ausekli saistītajos pasākumos un atceres reizēs. 

 
 

Svētku dienā 19.septembrī bibliotēka aicināja ikvienu interesentu “Dzejas autobusa” izbraucienā 

pa dzejnieka Ausekļa dzīves pieturvietām, kura laikā Limbažu novada literātu domubiedru grupa – 

Kristīne Vītoliņa, Gunta Ristameca, Guna Grote-Majore un Kristofs Girgensons, dalījās ar savas 

dzejas lasījumiem, gan veltījumiem dzejniekam Auseklim. 
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Bibliotēkā svētku laikā bija skatāma arī tematiska grāmatu un novadpētniecības materiālu 

izstāde,veltīta novadnieka dzejnieka Ausekļa 170. dzimšanas dienai. 

 

 
 

Pārskata periodā bibliotēka izveidoja 3 tematiskas izstādes, atklājot vietējo iedzīvotāju un 

kaimiņu novada iedzīvotāju kolekcijas priekšmetus: krūzītes, bizmārītes un kaķu figūras. 

 Sadarbība novadpētniecības jomā ar Alojas novadpētniecības centru un Alojas novada 

iedzīvotājiem, kam interesē Alojas vēsture, notikumi, dzimtu vēstures, utt. 

 Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

No 56 tematiskajām novadpētniecības materiālu mapēm, pagaidām rekataloģizētas ALISE 

kopkatalogā ir tikai 5. Šis darbs paveicams 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 

 

 “Radošas tikšanās ar 

bērnu grāmatu 

autoriem”  

 

Valsts 

kultūrkapitāla 

fonds 

 

960.00 

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  8 autoriem 

 

Atbalstīts 
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Projektu pilnā apjomā bibliotēka realizēt nevarēja valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laika 

ierobežojumu dēļ, tādēļ 3 tikšanās tiek pārceltas uz 2021. gadu. 

Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” grāmatu 

kolekciju bibliotēka iegādājās par budžeta līdzekļiem, 11 eksemplārus žūrijas grāmatas par 94 EUR 

saņemot no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. 

 Lasīšanas veicināšanas programmas pirmskolas vecuma bērniem “Grāmatu starts” ietvaros  

saņemti 5 dāvanu komplekti dalībniekiem 125 eiro vērtībā no LNB Atbalsta biedrības. 5 dāvanu 

komplekti dalībniekiem ir iegādāti par budžeta līdzekļiem. 

 Laikā no 2020.gada 2. līdz 29.jūnijam konkursu rīkoja lasīšanas veicināšanas projekts 

“Bibliotēka”, ko iniciēja “Baltic international Bank”. Bibliotēka pēc noteiktā konkursa nolikuma 

izveidoja un iesniedza projekta organizatoriem video materiālu par savu bibliotēku un lasītākajām 

grāmatām dažādās vecumgrupās. Izveidotie video tika izplatīti mājas lapā www.manabiblioteka.lv, 

sociālajos tīklos un citos publicitātes kanālos, ar mērķi popularizēt lasīšanu kā lietderīgu un attīstošu 

brīvā laika nodarbi, veicināt lasīšanas paradumu veidošanos un iedzīvotāju bibliotēkas apmeklējumus 

un vērst sabiedrības uzmanību uz lasīšanu kā uz visās paaudzēs aktuālu garīgo vērtību. 

 

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 saistītas ar bibliotēkas piedāvātajiem 

tematiskajiem pasākumiem, izstādēm, arī sociālajā tīklā www.facebook.com/Alojasbiblioteka tiek 

publicēta informācija par pasākumiem, notikumiem, izstādēm bibliotēkā un papildināta attēlu 

galerija. 

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, kad bibliotēka klātienes apmeklējumiem bija liegta, kā 

arī ierobežotās piekļuves laikā, bibliotēka informēja apmeklētājus gan par kārtību, kādā bibliotēka 

apkalpo apmeklētājus, gan informējot par attālināto pakalpojumu izmantošanu. 

          
   

 

http://www.manabiblioteka.lv/
http://www.aloja.lv/
http://www.limbazubiblioteka.lv/
http://www.facebook.com/Alojasbiblioteka
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Ikviens bibliotēkas lietotājs uz savu norādīto e-pasta adresi saņēma no bibliotēkas apsveikumu 

Ziemassvētkos un Jaunajā gadā! 

 
 

 Bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Literāro pasākumu un tematisko izstāžu organizēšana ir viena no bibliotēkas tradicionālajām 

darba formām. 2020. gadā bibliotēka noorganizēja 24 tematiskus pasākumus (literāras tikšanās, 

iepazīšanās ar bibliotēku, Bibliotēku nedēļas pasākumus u.c.),  kā arī 69 izstādes (tematiskās plauktu 

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

 

Pasākums  Skaits 2018.gadā Skaits 2019.gadā Skaits 2020.gadā 

Izstādes  72 77 69 

Tematiskie un citi 

pasākumi 

34 60 24 

Tematisko pasākumu 

apmeklējumi 

1248 1772 766 

Skaitliski lielākais 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 iedzīvotāju privātkolekciju izstāžu organizēšanas, 2020.gadā tās bija 3 kolekciju 

izstādes, kā arī bērnu grāmatu ilustratores Lindas Lošinas zīmējumu izstāde par žurkulēniem Koko un 

Riko.  

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 un piekomplektēšana 

VAS Latvijas Pasts,  

izdevniecība Dienas Žurnāli 

Periodikas abonēšana 

Kultūras nama darbinieki Kopīgu pilsētas kultūras pasākumu organizēšana 

Alojas Mūzikas un mākslas skola Mākslas izstāžu iekārtošana bibliotēkas telpās 
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Alojas Ausekļa vidusskola, 

Alojas PII „Auseklītis” 

Sadarbība literatūras popularizēšanas pasākumos 

Limbažu Galvenā bibliotēka Metodiskais centrs, semināri, kursi, pieredzes apmaiņa, grāmatu 

saņemšana 

Bibliotēka “SALA”, Staiceles, 

Puikules, Vilzēnu, Braslavas, 

Alojas Ausekļa vidusskolas 

bibliotēkas 

Sadarbība un konsultācijas bibliotekārajos jautājumos, SBA 

izmantošana 

BIS “ALISE” Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE 

Alojas novada domes Dienas centrs Sadarbība kopīgu tematisku pasākumu organizēšanā dažādām 

mērķgrupām 

Alojas novadpētniecības centrs Sadarbība tematisku pasākumu organizēšanā, materiālu 

saņemšana no novadpētniecības centra 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. 

 

20.01.2021   Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde 
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1.pielikums 

Izstādes Alojas pilsētas bibliotēkā 2020.gadā 

(mākslas, kolekciju, tematiskās plauktu) 

 

 

 

 

Izstādes nosaukums Izstādes foto 

Janvāris 

 

“Koko un Riko” 

 

Grāmatu mākslinieces Lindas 

Lošinas zīmējumi bērnu grāmatām 

par žurkulēniem 

 Koko un Riko 

 

www.facebook.com/Alojasbiblioteka  

 

 

 

Janvāris  

 

Rakstniecei  

Anna Saksei – 115 

 

/jaunākajam skolas vecumam/ 

  
 

Februāris  

 

“Dzimtā valoda, mans gods” 

 
 

 

Februāris 

 

“Grāmatas par draudzību” 

 

/jaunākajam skolas vecumam/ 

   

http://www.facebook.com/Alojasbiblioteka
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Marts  

 

“Bizmārīšu izstāde” 

 

No Mārītes Purmales kolekcijas 

 

 

www.facebook.com/Alojasbiblioteka  

 
 

 

Aprīlis 

 

Virtuālā izstāde 

 

“Mazo rūķīšu Lieldienu darbi” 

 

 

www.facebook.com/Alojasbiblioteka  

 
 

 

Maijs 

 

“Mīļajai māmiņai” 
 

/vidējam skolas vecumam/ 
 

 

 

www.facebook.com/Alojasbiblioteka  

 
                     

 

Maijs  

 

Rakstniekam un dzejniekam 

Mārim Rungulim - 70  

 

/jaunākajam un vidējam skolas 

vecumam/ 

 

 

www.facebook.com/Alojasbiblioteka  

 
   

Jūnijs  

 

“Vasaras saulgriežu īpašā enerģija” 

 

/Gadskārtu ieražu svētkiem/ 

 

 

 

http://www.facebook.com/Alojasbiblioteka
http://www.facebook.com/Alojasbiblioteka
http://www.facebook.com/Alojasbiblioteka
http://www.facebook.com/Alojasbiblioteka
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Jūnijs 

 

“Klusā daba un kukainīši” 
 

Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 

darbi. Skolotāja Inatra Vaļicka 
 

www.facebook.com/Alojasbiblioteka 

      
 

Jūlijs 

 

“Krūzīšu kolekcija” 

 

Novadnieka Jāņa Birkmaņa kolekcija 

 

www.facebook.com/Alojasbiblioteka 
   
 

Jūlijs 

 

“Pasaules latviešu klaidoņu 

piedzīvojumi grāmatās” 

 

 

 

 
 

Augusts 

 

Jubilāre rakstniece 

Marina Kosteņecka 

 
Augusts 

 

Grāmatu kolekcija 

 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

2020” 

 

http://www.facebook.com/Alojasbiblioteka
http://www.facebook.com/Alojasbiblioteka
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Septembris 

 

“Ir laiks dzejai” 

 
 

Septembris 

 

“Kaķu figūru kolekcijas izstāde” 

 

Matīšnieku kolekcija 

 

www.facebook.com/Alojasbiblioteka 

  
 

Oktobris 

 

Jubilārs folklorists, publicists 

Krišjānis Barons  

 

 
 

Oktobris  

 

“Krāsainais rudentiņš” 

 
Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 

darbi. Skolotāja Inatra Vaļicka 

 

www.facebook.com/Alojasbiblioteka 
   

 

Novembris  

 

“Es šeit, Latvijā manā!” 

 

  

http://www.facebook.com/Alojasbiblioteka
http://www.facebook.com/Alojasbiblioteka
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Izstāžu foto ir skatāmi mājas lapā Alojas pilsētas bibliotēka – Alojas Novads  

 

sociālajā vietnē www.facebook.com/Alojasbiblioteka/  

   

 

Bibliotēka ir brīvi pieejama ikvienam apmeklētājam 

 

Decembris  

 

“Ziemassvētki ir ceļā pasauli 

sasildīt…” 

 

www.facebook.com/Alojasbiblioteka 

 

 
 

 

Decembris 

 

“Ziemas noskaņai” 

 

Alojas mūzikas un mākslas skolas 

audzēkņu darbi. Skolotāja Inatra 

Vaļicka 

 

www.facebook.com/Alojasbiblioteka 

 

   

https://www.aloja.lv/kultura/alojas-pilsetas-biblioteka/
http://www.facebook.com/Alojasbiblioteka/
http://www.facebook.com/Alojasbiblioteka
http://www.facebook.com/Alojasbiblioteka

