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1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 

Alojas pilsētas bibliotēka (turpmāk tekstā - APB) ir novada domes dibināta un 

finansēta kultūras, izglītības un informācijas institūcija, kura veic novada domes 

noteiktās funkcijas un ir reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā. 

Bibliotēkas funkcija - padarīt savus un globālos informācijas resursus plaši 

pieejamus un noderīgus ikvienam Alojas novada iedzīvotājam, rosināt bērnos un 

jauniešos interesi par grāmatu, veicinot lasīšanu. Bibliotēkas grāmatu un periodikas 

krājums nodrošina kvalitatīvas informācijas, izglītības un atpūtas iespējas visām 

vecuma grupām. 

APB darbojas kā ģimenes bibliotēka ar pilnīgu krājuma pieejamību, ir 

demokrātiska un plaši pieejama ikvienam novada iedzīvotājam (novadā uz 

01.01.2011. – 6006 iedzīvotāji), bet pamatā bibliotēka apkalpo Alojas pilsētas un 

Alojas pagasta iedzīvotājus, kuru skaits uz 01.01.2011. – 2366, t.sk., bērni līdz 18 

gadu vecumam – 379.  

2010. gadā bibliotēkas reģistrēto pastāvīgo lietotāju skaits – 615, t.sk., bērni līdz 

18 gadu vecumam – 206. 

APB mērķauditorija
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 Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

Bibliotēkas darba laiks darba dienās no plkst. 10 – 18, kopš 2010. gada marta 

mēneša bibliotēka nav atvērta apmeklētājiem sestdienās. Nemainīgas ir spodrības 

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

grāmatu dienas tika piedāvātas reizi divos mēnešos mēneša pēdējā ceturtdienā. 



 3 

 

APB izmantošana 

2010. gadā bibliotēka apmeklētājiem bija atvērta 228 darba dienas. 
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Bibliotēkas izmantošanas rādītāji 2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu: 

- bibliotēkas reģistrēto lietotāju skaits ir palielinājies par 25 lietotājiem; 

- lietotāju bērnu skaits ir samazinājies par 3 lietotājiem; 

- apmeklētāju skaits ir palielinājies par 1739 apmeklējumiem; 

- apmeklētāju bērnu skaits ir samazinājies par 289 apmeklējumiem; 

- izsniegums samazinājies par 836 eksemplāriem; 
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- izsniegums bērniem palielinājies par 69 eks. 

No kopējā pastāvīgo reģistrēto lietotāju skaita 532 lietotāji izmanto bibliotēkas 

grāmatu un periodikas krājumu, bet 83 ir tikai informācijas tehnoloģiju un 

interneta lietotāji. Ľemot vērā, ka bibliotēka apmeklētājiem 2010. gadā bija 

atvērta piecas dienas nedēļā, ir nedaudz mazinājies apmeklētāju bērnu skaits, taču 

izsniegums bērniem ir palielinājies, kas liecina, ka bērnos tiek rosināts lasītprieks. 

Vidējie darba rādītāji: 

Viena reģistrētā bibliotēkas lietotāja apmeklējums gadā – 33 reizes; 

Lasītība – 34 iespieddarbi; 

Vidējais apmeklētāju skaits 1 darba dienā – 67; 

Krājuma apgrozība – 1 reizi; 

Bibliotekārais aptvērums – 31% (APB- 615, Ungurpils bibliotēkā – 122 lietotāji) 

APB pamatpakalpojumi ir bezmaksas, maksas pakalpojumi ir apstiprināti ar 

Alojas novada domes lēmumu 2010. gada 17. martā, pamatā maksas pakalpojumi ir 

dokumentu kopēšana, dokumentu izdrukas, oriģinālu skenēšana, SBA izmantošana – 

iespieddarbu nosūtīšana. 

Bibliotēka lietotājiem piedāvā: 

Kolekcijas – vecumam atbilstošas grāmatas (labākā oriģinālliteratūra, labākā 

tulkotā literatūra, vērtīga uzziľu literatūra, labākā klasika), videofilmas, CD ieraksti, 

abonēti atbilstoši laikraksti un žurnāli lietotāju interesēm. 

Pakalpojumus – brīvpieejas abonementu, lasītavu ar iespēju izmantot uzziľu 

krājumu, galda spēles, iespēju izmantot bez maksas datorus, internetu, materiālu 

kopēšanu, skenēšanu, video, iekārtu mūzikas klausīšanai, starpbibliotēku abonementu. 

Programmas – lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu žūrija”, ekskursijas pa 

bibliotēku, tematiskas izstādes, erudīcijas konkursu („Meklē un atrodi datu bāzē 

Letonika.lv”), tematiskus pasākumus. 

Bibliotēka sagatavo informācijas bukletu par bibliotēkas sniegtajiem 

pakalpojumiem. Interneta lietotājiem tiek sagatavoti informācijas avotu ceļveži, 

bibliotekāri regulāru uzmanību velta tīkla adrešu noskaidrošanai, iekļaušanai 

informācijas ceļvedī, kā arī vairs nedarbojošos tīkla adrešu izľemšanai no ceļveža. 

Ikviens no bibliotēkas apmeklētājiem tiek individuāli konsultēts, ja ir nepieciešama 

palīdzība bibliotēkas krājuma vai informācijas tehnoloģiju izmantošanā. 

Cilvēki ar īpašajām vajadzībām bibliotēkā iekļūt nevar. 
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Informācija par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un radošajām aktivitātēm 

regulāri tiek ievietota Alojas novada mājas lapā 

http://www.aloja.lv/kultura/biblioteka_aloja.php., kā arī Latvijas bibliotēku portālā. 

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

APB krājumu komplektē pēc 2008. gadā ar Alojas pilsētas domi saskaľotas APB 

krājuma komplektēšanas un organizēšanas politikas, kam pamatā ir bibliotēkas 

galvenais uzdevums – veidot universālu un aktuālu, dažādam lietotāju vecumam un 

izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu, lai 

varētu sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības 

mūžizglītību. 

APB krājuma komplektēšanai 2010.gadā izmantoja starpniecības uzľēmumu 

„Virja AK”. 9.Grāmatu svētku laikā jaunās grāmatas tika iegādātas no apgāda 

„Zvaigzne ABC”, dāvanu karte tika atprečota apgādā „Jumava”. 

Periodikas abonēšanai tika izmantoti Latvijas Pasta pakalpojumi. 

Jaunās grāmatas 2010.gadā tika komplektētas 1 reizi ceturksnī. 

2010. gadā krājuma komplektēšanai no pašvaldības budžeta piešķirti – Ls 1751. 

Uz 1 reģistrēto bibliotēkas lietotāju finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai – Ls 

2.85. 

Uz 1 Alojas pilsētas un Alojas pagasta iedzīvotāju finanšu līdzekļi krājuma 

komplektēšanai – Ls 0.74. 

Uz 01.01.2011. APB krājumā ir 19855 informācijas vienību, kas iedalās: 

- 14028 iespieddarbi pieaugušajiem; 

- 4001 iespieddarbi bērniem; 

- 1780 seriālizdevumi; 

- 28 elektroniskie dokumenti; 

- 3 kartogrāfiskie dokumenti; 

- 15 nepublicētie dokumenti. 

2010. gadā APB tika nokomplektēti: 

-  iespieddarbi bērniem – 103 eks.; 

- daiļliteratūra – 184 eks.; 

-  nozaru literatūra – 127 eks. 

2010. gadā abonēti 6 nosaukumi avīzes un 19 nosaukumi žurnālu, t.sk., bērniem – 

2 nosaukumi avīzes un 3 nosaukumi žurnālu. 

http://www.aloja.lv/kultura/biblioteka_aloja.php
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Krājuma norakstīšana tiek veikta reizi gadā. Lietotāju nepieprasītā grāmata no 

krājuma tiek izľemta, ja tā nav izsniegta 10 gadu laikā. 2010. gadā no krājuma izslēgti 

iespieddarbi: 

nolietotie – 1789 eks. 

saturā novecojušie (seriālizdevumi)– 381 eks. 

Krājuma attīstības dinamika pēdējo 3 gadu laikā, tās vērtējums 

Krājuma 

apjoms 
 

 
izslēgts 

2008. 

 
ienācis 

 

 
kopā 

 

 
izslēgts 

2009. 

 
ienācis 

 

 
kopā 

 

 

izslēgts 

2010. 

 

ienācis 

 

 

kopā 

grāmatas 3061 603 22147 3050 307 19404 1789 414 18029 

seriālizdevumi 329 440 1795 351 342 1786 381 375 1780 

elektroniskie 

dokumenti 

- 1 19 - 6 25 - 3 28 

pārējie 

dokumenti 

- 1 16 - - 16 - 2 18 

kopā 3390 1045 23977 3401 655 21231 2170 794 19855 

Lai krājums būtu aktuāls ar mūsdienīgu informāciju, ir jāveic krājuma attīrīšana 

no aktualitāti zaudējušas literatūras, nolietotiem iespieddarbiem, liekajām dubletēm. 

Gadā iepirkto grāmatu eksemplāru skaits ir nedaudz palielinājies, galvenokārt tika 

iepirktas grāmatas bērniem. Nedaudz palielinājās abonēto seriālizdevumu skaits.  

3. Informācijas pakalpojumu attīstība 

Viena no APB darbības būtiskākajām sastāvdaļām ir kvalitatīvi informācijas 

pakalpojumi, kuru uzdevums ir padarīt zināšanas pieejamas un informēt par tām, 

reklamēt tās ikvienam novada iedzīvotājam. APB šo uzdevumu veic, izmantojot visus 

tās rīcībā esošos informācijas izplatīšanas paľēmienus un līdzekļus: 

- tradicionālos kartīšu katalogus (papildināti līdz 2009.gadam), elektronisko 

katalogu ar attālinātas rezervēšanas iespējām; 

- daudzveidīgas tematiskās kartotēkas, tematiskus bibliogrāfiskos rādītājus, 

tematiskās mapes; 

- tiešsaistes datu bāzi Letonika; 

- universālu un aktuālu krājumu gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem; 

- kvalitatīvu un pilnīgu novadpētniecības krājumu; 

-  bibliotēku un literatūru popularizējošus pasākumus; 

- publiskumu un sabiedrības informēšanu par bibliotēkas darbību masu medijos 

(„Alojas Novada Vēstis, „Auseklis”, novada mājas lapa, Latvijas bibliotēku 

portāls); 

- lasīšanu veicinošus pasākumus bērniem; 

- apkalpošanu jautājumu un atbilžu režīmā; 
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- jaunieguvumu apskatus; 

- tematiskas izstādes; 

- erudīcijas konkursus; 

- pārrunas, diskusijas, informācijas dienas; 

- novada domes informācijas. 

Kopkatalogā no 19855 eksemplāru krājuma ir pašreiz ievadīti 8000 eksemplāru 

(40%), vēl ir jāveic intensīvs darbs, lai aktuālāko krājuma daļu ievadītu sistēmā un 

varētu uzsākt darbību pie automatizētas grāmatu izsniegšanas lietotājiem.  

2010. gadā izpildītas tematiskās uzziľas -742. 

SBA 2 pasūtījumi no LNB netika apmierināti. No LGB pasūtītas 11 grāmatas. 

Izsniegtas Staiceles pilsētas bibliotēkai 5 grāmatas, Vitrupes bibliotēkai 1 grāmata. 

4. Novadpētniecības darbs 

Lai nodotu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, bibliotēka 

nopietnu darbu veic novadpētniecības materiālu apzināšanā, apkopošanā, saglabāšanā, 

veidojot tematiskas mapes (kopskaitā 45).     

Bibliotēkā tiek apkopota Alojas notikumu hronoloģija, pirmais notikumu ieraksts 

ir datēts ar 1211. gadu. 

2010. gadā bibliotēkā tika veidotas tematiskas izstādes saistītas ar 

novadpētniecību 

Laiks Izstādes nosaukums 

janvāris 

Alojas pilsētai – 18!  

janvāris „Pa sniegotajām takām...” 

Fotoizstāde no novadnieka, kolekcionāra Jura Šķepasta kolekcijas 
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marts „Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras 

telpā”  

Alojas novada dabas objekti, vēsturiskās ainavas sastāvdaļas un objekti 

augusts Novadnieks, mākslinieks Arvīds Galeviuss  

(Grāmatu ilustrācijas, gleznas) 

 

 

 

 

 

septembris „Tikai vien laikmetu vagā  

kavējies iekaisīt darbus,  

Gudrības māte, ko dēsta,  

klusi kas mūžībai zied” 

Dzejniekam Auseklim – 160 

5. Projektizstrāde 

Projekts adresēts Projekta nosaukums Projekta 

vadītājs 

Iegūtais 

finansējums 

Valsts Kultūrkapitāla 

fonds 

Izdevuma „Koru kustības rosinātāji 

Latvijā un Igaunijā: Indriķis Zīle un 

Miina Härma” izdošana 

S. Frīdenfelde netika 

atbalstīts 

„Rietumu Bankas 

labdarības fonds” 

sadarbībā ar AS 

„Lauku Avīze” 

„Sprīdis labākai dzīvei” S. Frīdenfelde netika 

atbalstīts 

6. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Bibliotēka strādā, lai rosinātu un saglabātu interesi par grāmatu, veicinot lasīšanu 

bērnu un jauniešu vidū, uzklausot un palīdzot bērniem atrast noderīgāko informāciju, 

kas atbildētu uz viľu jautājumiem – Kur? Kas? Kad? Ko? Kāpēc? 

Tradicionāli pasākumi bērniem ir 1.klases iepazīšanās ar bibliotēku, „Ābeču 

svētki”, pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” vecākās grupas bērnu iepazīšanās 

ar bibliotēku. 
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Skolēni tiek aicināti iesaistīties VKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu 

žūrija”. 

Tematiskie pasākumi bērniem tiek organizēti gan pēc klašu audzinātāju, gan 

pirmsskolas izglītības skolotāju izvēles, kā arī bibliotēkas organizētie pasākumi 

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

svētku tematikai veltīti pasākumi). 

Bērnu literatūras krājums ir – 4001 eksemplāri jeb 22 % no krājuma. Bērniem tika 

piedāvāti 2 nosaukumi avīzes (Spicā, Sīrups), 3 nosaukumi žurnāli (Ezis, Ilustrētā 

Junioriem, Zīlīte). 

Bērniem bibliotēkā ir pieejamas 6 datorvietas, aprīkots stūrītis (paklājs, sēžamie 

spilveni, galds un krēsliľi pirmsskolas vecuma bērniem), tiek piedāvātas galda spēles, 

rotaļlietas.    

 

Sadarbība ar citām bibliotēkām, izglītības u.c. iestādēm atbilstoši bibliotēkas 

funkcijām un uzdevumiem 

Bibliotēka veido sadarbības kontaktus ar pašvaldības izglītības iestādēm. Ilggadēja 

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

dažādu tematisku pasākumu organizēšanā. 

Savas tematiskās izstādes bibliotēkas telpās iekārtojusi Alojas Mūzikas un 

mākslas skola. 

APB konsultatīvo palīdzību bibliotekārā darba jautājumos sniedz Ungurpils 

bibliotēkas, Puikules bibliotēkas un Vilzēnu bibliotēkas bibliotekārēm. 

7. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Izvērtējot bibliotēkas materiāli tehnisko stāvokli, ir vairākas būtiskas problēmas, 

kas traucē bibliotēkas normālu darbību. 

Pirmkārt, ēkas pirmā stāva telpās, kurās izvietotas bibliotēkas galvenās 

struktūrvienības – abonements un lasītava, ir nepietiekošs apgaismojums. 
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Apgaismojumu nodrošina spoguļspuldzes, kuras sava nolietojuma dēļ vairs 

nedarbojas. Ļoti nepieciešams esošās elektroinstalācijas nomainīt uz jauniem 

materiāliem un iekārtām - dienasgaismas blokiem.  

Otrkārt, bibliotēka nav pieejama iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem, bet šī 

pieeja ir ļoti nepieciešama konkrētam apmeklētājam. Pie tam trepju stāvoklis pie 

bibliotēkas galvenās ieejas ir ļoti kritisks. Nepieciešama uzbrauktuves izveidošana 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veicot visus palīgdarbus: zemes darbi, pamatnes, 

margu, seguma ierīkošana. 

Treškārt, kaut arī pēdējoreiz ēkas jumta nomaiľa ir veikta 1996. gadā, jumts ir 

kļuvis ūdenscaurlaidīgs. 

 Stāvoklis Piezīmes, komentāri 

Bibliotēkas ēkas būvniecības gads Ap 1900. gadu Ēka ir pietiekami labā stāvoklī 

Telpu kopējā platība 321 m
2
 Nepieciešama lielāka platība – 

vismaz 370 m
2
 

Krātuvju telpas 59 m
2
 Pietiekoša platība apmaiľas 

krājuma, periodikas un arhīva 

glabāšanai 

Lietotāju apkalpošanas telpas 161 m
2
 Nepieciešamas plašākas telpas 

Lietotāju darba vietu skaits bibliotēkā 30  

Telpu tehniskais stāvoklis (labs, apmierinošs, 

nepieciešams remonts) 

Nepieciešams 

remonts 

Ir aprēķinātas izmaksas 

nepieciešamajam remontam 

Kad pēdējo reizi veikta rekonstrukcija, kapitālais 

vai kārtējais kosmētiskais remonts 

1996. gadā Nepieciešama jumta seguma 

nomaiľa un kosmētiskais 

remonts 

Apgaismojuma atbilstība (labs, apmierinošs, 

neapmierinošs) 

neapmierinošs Pilnībā jānomaina 1. stāva 

apgaismojums 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība apmierinošs Finanšu iespēju robežās tiks 

nomainītas atbilstošas mēbeles 

un aprīkojums bērniem 

Informācijas tehnoloģiju attīstība bibliotēkā  

 darbiniekiem Lietotājiem     Pašvērtējums 

apmierinošs 

 

neapmierinošs 

Datori 3 6  + 

Printeri  2 2 +  

Multifunkcionālas 

iekārtas 

1 1  + 

Kopēšanas iekārtas 1 1 +  

Skaneri  1 1 +  
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CD – ROM 

rakstiekārtas 

3 6 +  

Internets bibliotēkā ir ir +  

Informācija mājas lapā www.aloja.lv  +  

Bibliotēku informācijas 

sistēma 

BIS Alise 4i  +  

8. Bibliotēkas personāls 

APB darbinieki: 

3 bibliotekārie darbinieki un 1 tehniskais darbinieks. 

 

Bibliotekāre Kristīne Liepiľa 2010.gadā pabeidza studijas LU, iegūstot sociālo 

zinātľu bakalaura grādu.  

Bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde piedalījusies 1 Limbažu Galvenās 

bibliotēkas (LGB) organizētajā bibliotēku darbinieku darba seminārā un 2 

sarunās/diskusijās Alojas novadā. 

4.februārī visi bibliotēkas darbinieki piedalījās 8 akadēmisko stundu apmācību 

seminārā Limbažu 2.vidusskolā „Interneta un televīzijas iespējas informācijas 

laikmetā”.  

9.aprīlī lasītavas bibliotekāre Kristīne Liepiľa piedalījās 6 akadēmisko stundu kursos 

LGB „Mentoringa apmācības bibliotekāriem darbā ar bērniem”.  

8., 9. un 13.septembrī bibliotēkas vadītāja piedalījās 16 akadēmisko stundu apmācību 

kursā LGB „Latvijas bibliotēku portāls un vietējā satura publicēšanas iespēja”.  

15. septembrī bibliotēkas vadītāja piedalījās 3 akadēmisko stundu seminārā LGB 

„Vienotais pakalpojumu portāls www.latvija.lv” 

Apmācības tika rīkotas projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros. 

9. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

APB 2010. gada budžeta izpilde – Ls 21075; 

t.sk., personāla atalgojumam – Ls 14389; 

http://www.latvija.lv/
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krājuma komplektēšanai – Ls 1751; 

informācijas tehnoloģiju uzturēšanai – Ls 237; 

līdzekļi bibliotēkas uzturēšanai – Ls 4698. 

Bibliotēkā ieviestās informācijas tehnoloģijas palīdz bibliotēkai pildīt tās misiju. 

Sākot no 2007.gada un arī 2010.gadā tika piešķirta valsts budžeta mērķdotācija, lai 

nodrošinātu iespēju bibliotēkā bez maksas izmantot internetu un datorus, daļēji sedzot 

interneta abonēšanas pakalpojumu apmaksu. 2010.gadā finansējums tika piešķirts 

40% apjomā no pilnās pakalpojumu izmaksas (Ls 336). 

APB finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējo 3 gadu laikā 

Finansējums 2008.gads  2009.gads 2010.gads +/- 

kopā 27625 21322 21466 + 

Pašvaldības budžets 26675 20868 21075 + 

Fondu piešķīrumi (VKKF) - - - - 

Ziedojumi, sponsorējumi - - - - 

Maksas pakalpojumi 50 34 55 + 

Dotācija no valsts budžeta VVBIS 

ietvaros 

900 420 336 - 

Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai 

 2008. 2009. 2010. Vērtējums 

Lietotāji 515 590 615 apmierinošs 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai (Ls) 

2910 1050 1751 Nodrošina 

bibliotēkas 

funkciju 

veikšanu 

Līdzekļi krājuma 

komplektēšanai uz vienu 

lietotāju (Ls) 

5.58 1.78 2.85 Nodrošina 

bibliotēkas 

funkciju 

veikšanu 

Līdzekļi krājuma 

komplektēšanai uz vienu 

iedzīvotāju pašvaldībā 

(Ls) 

1.18 0.44 0.74 Nodrošina 

bibliotēkas 

funkciju 

veikšanu 

Atbilstība bibliotēkas uzdevumiem (MK noteikumiem „Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi” - grāmatu un periodisko izdevumu iegādei 

pašvaldību bibliotēkās – ne mazāk kā Ls 0.30). 
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10. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 

Sadarbības tīkls, partneri  

Partneri  Sadarbības veids 

Alojas novada Alojas pilsētas pārvalde Finanšu, saimnieciskā darbība, lietvedība  

Grāmatu apgādi, individuālie komersanti Krājuma komplektēšanai 

Latvijas Pasts Periodikas abonēšana 

Kultūras nama darbinieki Kopīgu pilsētas kultūras pasākumu organizēšana 

Alojas Mūzikas un mākslas skola Mākslas izstāžu iekārtošana bibliotēkas telpās 

Alojas Ausekļa vidusskola, 

Alojas PII „Auseklītis” 

Sadarbība literatūras popularizēšanas pasākumos 

Limbažu Galvenā bibliotēka Metodiskais centrs, semināri, kursi, grāmatu saľemšana 

Staiceles, Ungurpils, Puikules, Vilzēnu 

bibliotēkas 

Sadarbība un konsultācijas bibliotekārajos jautājumos 

Novadniece Dzidra Purmale Anglijā Abonē laikrakstu “Brīvā Latvija”  

Novadniece Aina Janitena Kanādā Abonē laikrakstu “Latvija Amerikā” 

BIS “ALISE” Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE 4i 

Alojas muzejs Kopīgu novadpētniecības materiālu izstāžu organizēšana 

Sabiedrība tiek informēta ar Alojas novada domes tīmekļa vietnes starpniecību, 

publicējot informāciju par bibliotēkas darbību un norisēm, publicējot jauno grāmatu 

sarakstus.  

Katru gadu ar bibliotēkas darbības pārskatu iepazīstas iedzīvotāji, bibliotēkas 

apmeklētāji un domes deputāti. 

Bibliotēkas lietotāji tiek nodrošināti ar novada domes sagatavotajām un 

publicētajām informācijām, publiskajiem gada pārskatiem. 

Ikdienas darbā bibliotēkas darbinieki gan formālu un neformālu sarunu gaitā ar 

bibliotēkas lietotājiem, gan izpētot pieprasījumus, ikdienas izsniegumus, veic dažādus 

pētījumus, lai noteiktu lietotāju vēlmes un vajadzības. Bibliotēku nedēļas laikā tika 

veiktas arī rakstiskas aptaujas pieaugušajiem „Bibliotēkas loma manā dzīvē” un 

bērniem „Kāpēc lasīt grāmatas?”. 

Bibliotēkā ir iekārtota lietotāju atsauksmju un ierosinājumu kastīte, kurā tiek 

ievietoti ierosinājumi bibliotēkas darbības un pakalpojumu uzlabošanai.  

Informācijas resursu popularizēšanas pasākumi 

 APB 2010.gadā popularizējusi: 

Tematiskas grāmatu izstādes – 83 

t.sk., grāmatu izstādes valsts svētkos un atceres dienās – 1 

gadskārtu ieražu svētkos – 3 

rakstnieku jubilejās – 21 
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novadpētniecības materiālu – 4 

Tematiski pasākumi – 7 

Ekskursijas un iepazīšanās ar bibliotēku – 4 

Konkursi – 4 

Mākslas darbu izstādes – 6 

Informācijas dienas, speciālistu konsultācijas – 4 

Aptaujas - 3 

Pasākums Skaits 

2008. gadā 

Skaits 

2009. gadā 

Skaits  

2010.gadā 

Izstādes 61 60 83 

Tematiskie un citi pasākumi 17 18 22 

Tematisko pasākumu 

apmeklējums 

429 335 297 

Ieskats dažos tematiskajos pasākumos: 

Pasākuma 

veids 

Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts 

Iepazīšanās 

ar 

bibliotēku 

Ābeču svētki AAV 1.klases audzēkľi iepazinās ar 

bibliotēku, ābeču izstādi  

 

Diskusija  Bērni un jaunieši internetā Diskusijā piedalījās 9 pamatskolas 

skolēni, pārrunājot par bērnu 

darbošanos internetā un izpildot testu 

par interneta lietošanu 

 

Informācijas 

diena 

„Nebaidies, iesaisties! E-prasmju nedēļas ietvaros 4. martā 

speciālistu konsultācijas 

- VID Elektroniskās deklarēšanas 

sistēma; 
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- Atvieglo dzīvi ar Lattelecom 

Izstāde  Adītas un tamborētas 

rotaļlietas 

No 9. novembra līdz 25.novembrim

Alojas pilsētas bibliotēkas 2.stāva lasītavā

aplūkojama ceļojoša rokdarbu izstāde

A D Ī T A S  UN T A M B O R Ē T A S

R O T A Ļ L I E T A S

Autore ILZE BELDAVA

izstāde-pārdošana

Laipni aicināti!

 

Izstāde  „Kā svece deg. 

 Tik balti svece deg! 

Cik balta liesma šūpodamās 

mirgo!” 

Kā svece deg. Tik balti svece deg! 

Cik balta liesma šūpodamās mirgo!

Bibliotēkas 

1.stāva lasītavā

aplūkojama 

svečturu izstāde

 

Izstāde „Iebrauca saulīte ābeļu dārzā,  

Deviľi riteľi, simts 

kumeliľu” 

Alojas Mūzikas un mākslas skolas 

audzēkľu darbi – Saules koka tēls 

rokdarbos 

Izstāde „Paldies sēľu māmiľai, 

Šogad sēnes devušās! 

Es iegāju siliľā, 

Lauzu pilnu cepurīti!” 

Izstāde veltīta rudens ražai – sēnēm 

Paldies sēņu māmiņai,

Šogad sēnes devušās!

Es iegāju siliņā,

Lauzu pilnu cepurīti!

 

Konkurss „Nāc un atrodi datu bāzē 

Letonika,lv” 

No 15. novembra līdz 6.decembrim 3. 

konkursa kārtās piedalījās 25 

bibliotēkas apmeklētāji 

Izstāde  „Ceļojums dzīvnieku 

pasaulē” 

4.oktobris- Starptautiskā 

dzīvnieku aizsardzības diena 

CEĻOJUMS DZĪVNIEKU

PASAULĒ
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Izstāde „Latvijas seģenē dzīpariľš 

mazs” 
Latvijas seLatvijas seģģenenēē dzdzīīparipariņņšš mazsmazs

18.novembris 18.novembris ––

Latvijas Latvijas 

dzimdzimššanas anas 

dienadiena

 

Izstāde Stop nabadzībai! 2010.gads Eiropas gads cīľai pret 

nabadzību un sociālo atstumtību 

 

Aptauja Alojas novada ģerbonis Balsošana par Alojas novada ģerboľa 

skici 

 

 

 

 

 

12.01.2011. Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde 

 

 

 

 

 


