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Naujenes tautas bibliotēkas  

2006. gada darbības pārskats. 
 
 
1.Pamatinformācija 

 
Naujenes tautas bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, 
kuras darbības mērķis: 
 
Sekmēt uz klientiem orientētu un dinamisku  Naujenes tautas 
bibliotēkas attīstību,  stimulēt bibliotēkas daudzfunkcionālo raksturu, 
veidot un uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas 
krājumu un vienotās informācijas piegādes sistēmu. 

                          Naujenes tautas bibliotēkas  
                                                                                                                   direktore Diāna Čiževska 
Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta padomes dibināta un pakļautībā esošā 

publiskā iestāde. Bibliotēka dibināta 1.oktobrī,1955.gadā. Reģistrēta Bibliotēku reģistrā 
2003.g.10.oktobrī, reģ. Nr. BLB0086.   

Bibliotēkas apkalpojamā teritorija sastāda 129 km2., iedzīvotāju skaits 5950. Naujenes 
pagasta iedzīvotāji var apmeklēt un saņemt bibliotēkas pakalpojumus, 5 bibliotēkas apkalpošanas 
vietās, Kraujas, Vecstropu, Naujenes, Lociku un Židinu ciemos. (Bibliotēkas struktūra pielikumā 
Nr.1) . Bibliotēkā strādā 7 darbinieki ( direktors, 5.bibliotēkas darbinieki, 1.tehniskais 
darbinieks) .Bibliotēkas pakalpojumus un interneta pakalpojumus var saņemt  Naujenes tautas 
bibliotēkas abonementā, lasītavā, informācijas daļā un bērnu lasītavā, kur lietotājus apkalpo 3 
darbinieki. Bibliotēkas Lociku filiālē var saņemt  abonementa, lasītavas un interneta 
pakalpojumus, kur lietotājus apkalpo 1 darbinieks. Naujenes, Vecstropu un pārvietojamā Židinu 
apkalpošanas punktos var saņemt abonementa, lasītavas un interneta pakalpojumus, kur 
lietotājus apkalpo 1 darbinieks.   

Bibliotēkas funkcija: 
  Veikt pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un 
citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un  saglabāšanu, kā 
arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību   izmantošanu. 

Bibliotēkas uzdevums: 
Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, 

nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas 
pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. 

 
Pārskata gada laikā, tika veiktas sekojošas izmaiņas bibliotēkas darbībā: 
 
• Naujenes tautas bibliotēkas 2006.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme palielinājās 

uz 39 % salīdzinājumā ar 2005.gadu. 
• Gada laikā bibliotēkas tehniskais nodrošinājums palielinājās, tika iegādāti 4 datori. 
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• No 2006.gada janvāra, bibliotēka saskaņā ar sadarbības līgumu ar Daugavpils rajona 
padomes Tautas izglītības un kultūras centru, sāka veidot „Daugavpils rajona pašvaldību 
bibliotēku iespieddarbu vienotu elektronisku kopkatalogu” 

• 2006.g.27.09. izstrādāti un apstiprināti, grozījumi „Naujenes TB attīstības koncepcijā 
2006-2011” un  Naujenes tautas bibliotēkas  krājuma komplektēšanas plānā. 

• 2006.g.27.09. apstiprināti grozījumi Naujenes tautas bibliotēkas nolikumā. 
• 2006.g. 27.09. izveidots un apstiprināts Naujenes tautas bibliotēkas Krājuma komisijas 

sastāvs un nolikums, 
• Piedalīšanās Daugavpils rajona 5. Grāmatu svētku organizācijā, 
• Piedalīšanās Daugavpils rajona padomes kultūras iestāžu skatē „Daugavpils rajona 

pašvaldību kultūras iestāžu darbības kvalitāte” 
  

2.Bibliotēkas darbības rezultāti un izvērtējums 
 

2006. gadā Naujenes tautas bibliotēkas galvenās darbības prioritātes :  
 

• Iedzīvotāju bibliotekāras apkalpošanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana 
Naujenes tautas bibliotēka 2006. gadā  strādāja ne tikai kā informācijas krātuve, bet arī kā 

interneta pieejas punkts un informācijas centrs Naujenes pagasta teritorijā. Jebkurš pagasta 
iedzīvotājs var uzzināt par bibliotēkas grāmatu fonda sastāvu internetā, skatot bibliotēkas 
elektronisko katalogu, saņemt universālo informāciju par dažādām tēmām, vai izmantojot 
interneta pakalpojumus, pašam atrast nepieciešamo informāciju interneta resursos. Interneta 
pakalpojumus 2006.gadā izmantoja 2194 bibliotēkas apmeklētāji. Salīdzinot ar 2005.gadu uz 51 
% vairāk. Šis pakalpojums ir pieprasīs un 2007.gadā, būs palielināts datorizētu darba vietu skaits 
lietotājiem  (Pielikums Nr.2.) 

 
 

• Turpināt bibliotēkas darba procesu automatizāciju 
 
Sākot ar 1999.gadu bibliotēka strādā pie bibliotēkas procesu automatizācijas. Ir iegādāti 14 
datori ,7 printeri, 5 skeneri, 2 kseroksi. 6. darbinieku datori un 8. lietotāju datori . 2006.g. 
bibliotēkā iegādāti 4 datori, no kuriem divus iegādājamies uz bibliotēkas budžeta līdzekļiem, 1, 
datoru saņēmām Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmu(VVBIS) programmas ietvaros 
un 1. datoru mums uzdāvināja SIA „Dilar Trans” Ir pastāvīgā 
interneta pieslēgums. Instalēta IS “Alises 3i” programma( 
pamat konfigurācijas – komplektēšana, kataloģizācija, 
administrācija, analītika, novadpētniecība, svītrkodu druka, 
saņemšanas/izsniegšanas un lasītāju reģistrācija). 25.-26.aprīlī 
2006.gadā visi bibliotēkas darbinieki apguva šo programmu. 
Bibliotēkas lietotāji, tika apmācīti izmantot  bibliotēkas 
elektronisko katalogu un internetu. 2006.g. Naujenes TB 
abonementa lietotājus  apkalpojam automatizēti. 2007. gadā 
plānojam arī  Lociku filiāles lietotājus apkalpot elektroniski 
izmantojot Alises 3i programmu. 

SIA „Dilar Trans” dāvina datoru 
 Naujenes apkalpošanas punktam 
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• Elektroniskais  katalogs 
 

Sadarbībā ar Daugavpils rajona Tautas izglītības un kultūras centru, 
2006. gadā Naujenes tautas bibliotēka veica Daugavpils rajona 
bibliotēku kopkataloga veidošanas funkcijas. Šo darbu veica 
bibliotekāre ar augstāko bibliotekāro izglītību Inna Trofimova. 33. 
Daugavpils rajona bibliotēkas, iesniedza mums savu jaunieguvumu 
sarakstus 5378 vien., kurus mēs ievadījām elektroniskajā katalogā, 
pievienojot bibliotēkas siglus un 6. bibliotēkām drukājam kataloga 
kartītes.  Elektronisko kopkatalogu , Daugavpils rajona iedzīvotāji 
varēja skatīt Naujenes pagasta mājas lapā – www.naujene.lv  un IT 
Alises mājas lapā- www.alise.lv 
 

 
  I. Trofimova ievada jaunās grāmatas  
Daugavpils rajona bibliotēku kopkatalogā  
 
 

• Iedzīvotāju informacionālo pakalpojumu klāsta paplašināšana 
 

Uzzinu informācijas darbs 2006. gada iezīmējas ar galveno virzienu – kvalitatīvu 
informācijas  pieejamības nodrošinājumu. Tas panākts ar dažādu darba procesu pilnveidi, 
tehnoloģisko procesu automatizāciju, virtuālas bibliotēkas attīstību, personāla kvalifikācijas 
paaugstināšanu.  

Uzziņu informācijas darbs tika veikts, izmantojot gan tradicionālos, gan elektroniskos  
informācijas avotus. Sakarā ar to, ka pārskata gadā palielinājās datoru skaits uz 4 vien. un 3 
bibliotēkas struktūrvienības ieguva tehnologisko nodrošinājumu, tas palielināja iespējas 
kvalitatīvāk un ātrāk nodrošināt ar nepieciešamo informāciju bibliotēkas lietotājus. 
Kā arī  lietotājiem ir pieejami bezmaksas interneta pakalpojumi (30.min.). Plaši tiek izmantotas 
datu bāzes: NAIS,  Letonika,  LNB BI Analītikas datu bāze un 2006.g.novembra mēnesī Lursoft 
datu bāze.  

Bibliotekārajā  darbā tiek izmantoti CD par dažādām tēmām. Lai atvieglotu lietotājiem 
informācijas meklēšanu un bibliotekāriem konsultatīvo darbu,  tiek  
veidotas vispieprasītāko interneta adrešu saraksti.  

Informāciju par grāmatam, kas atrodas Naujenes tautas bibliotēkas krājumā, var saņemt  
elektroniskajā kopkatalogā (veidots programmaturā ALISE). 
2006. gadā pamatojoties uz Daugavpils rajona padomes Tautas izglītības un kultūras centra 
sadarbības līguma pamata ir izveidots Daugavpils rajona bibliotēku kopkatalogs, kur gada laikā 
ievadītas 5378 grāmatas, kurām tika pievienotas 33 rajona bibliotēku siglas. Visi Daugavpils 
rajona iedzīvotāji var skatīt šo elektronisko kopkatalogu, kas atspoguļo visu  rajona biblioteku 
krājumus un katra izdevuma atrašanas vietu . 

2006. gadā tika  turpināts darbs pie novadpētniecības elektroniskas datu bāzes izstrādes. 
Ievadīti 212 rakstu apraksti, par Daugavpils rajona pašvaldību darbu un vēsturi, kā arī 61 raksts 
par Naujenes pagastu. 
 No 1999. gada Naujenes TB ir izveidota Informācijas nodaļa, kura sniedz lietišķo 
informāciju pagasta iedzīvotājiem . Sešu gadu laikā informāciju saņēma 9680 iedzīvotāji.2006.g. 
informāciju pieprasīja un saņēma 511 iedzīvotāji. 
Informācijas nodaļa piedāvā sekojošo informāciju- likumdošana, uzņēmējdarbība, izglītība, 
projekti , fondi, Eiropas Savienība, Naujenes pagasta padomes darbība.  
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  2006.g. bija liels pieprasījums tematiskām uzziņām, piemēram, labiekārtošana, tradīcijas, 
kāzas. Bibliotēkas informācijas centru šogad apmeklēja daudz tūristu, kurus interesēja atpūtas 
vietas Latgalē. 
 2006.gadā, lietotājiem ir piedāvātas 8 datorizētas vietas ar pastāvīgā interneta 
pieslēgumu. Naujenes tautas bibliotēkā 3.datorizētas darba vietas, Lociku filiālē -2 datorizētas 
darba vietas un Naujenes apkalpošanas punktā 3 datorizētas darba vietas. Kur, lietotāji pastāvīgi 
meklē informāciju. Kā arī izmanto datortehniku referātu un kursa darbu gatavošanai. 
Pieprasījums ir liels, šo pakalpojumu šogad izmatoja 2194 pagasta iedzīvotāji un tūristi. 
 

• Novadpētniecības darbs  
 

2006.gada 28.05. bibliotēkā piedāvāja apmeklēt novadpētniecības foto izstādi 
“Augšdaugavas svētki – Naujenē 1998.-2006.”, kur varēja saņemt informāciju par Augšdaugavas 
svētku vēsturi, spilgtākiem notikumiem, varēja skatīt fotogrāfijas , afišas , ielūgumus, scenārijus. 
Jūnijā tika izveidota izstāde „Naujenes tautas bibliotēkas vēsture un darbība” , kura bija 
apkopota informācija par Naujenes tautas bibliotēka vēsturi. Novadpētniecības materiālus 
bibliotēka vāc no 1994. gada, ir izveidota novadpētniecības kartotēka. Sākot ar 2000. gadu tiek 
veidota elektroniskā novadpētniecības datu bāze 149 ieraksti par Naujenes pagastu un 212 
ieraksti par Daugavpils rajona pašvaldībām . Novadpētniecības materiāli  sakārtoti 104 mapē. Ir 
sagatavotas 74 tematiskās mapes, kurās ir savākta informācija par svētku un atceres dienām, 
rakstnieku biogrāfijām. Ļoti plaša informācija ir par Naujenes pagasta kultūrvēsturiskam vietām.  
2006. gada 03.maijā  Naujenes tautas bibliotēka organizēja Naujenes pagasta padomes tikšanos 
ar jauniešiem „Latvija- Neatkarības gados”, kur bija apspriesta būtiskās izmaiņas, kuras ir 
notikušas Naujenes pagastā no 1990 g.- 2006. gadam. Gatavojoties šim pasākumam, bija 
sagatavoti novadpētniecības materiāli, par Naujenes pagasta sasniegumiem šo 16. neatkarības 
gadu laikā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naujenes pagasta padomes tikšanos ar jauniešiem „Latvija- Neatkarības gados” 
 

• Krājuma komplektēšana un organizācijas politika 
 

2006.g.27.septembrī tika apstiprināts Naujenes tautas bibliotēkas krājuma komplektēšanas 
plāns 2007.g.-2011.g.,un Krājuma komisijas nolikums un 
sastāvs,  kura mērķis ir: 
Veidot mūsdienu, dažādiem  lietotāju slāņiem, grupām un  
interesēm  atbilstošu grāmatu, periodisko izdevumu un 
elektronisko izdevumu  fondu, nodrošinot tā pieejamību. 
Naujenes tautas bibliotēkas kopējais krājums sastāda  18767 
vienības par summu 12948,89 Ls, pielikums Nr.2. 
Dokumentu nodrošinājums uz 1.lietotāju – 16 vien., salīdzinot 
ar 2005.gadu palika nemainīgs. Tas parāda, ka bibliotēkas nodrošinājums ir stabils.  
Apmeklējumu skaits uz 1 lietotāju – 19 reizes., salīdzinot ar 2005.gadu , apmeklējums 
palielinājās uz 1 reizi, tas rāda, ka lietotāji sāk biežāk apmeklēt bibliotēku. 
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2006.gadā Naujenes tautas bibliotēkas krājums palielinājās uz  1358 vien. par summu – 3549,53 
Ls , salīdzinot ar 2005.g. iegādāts par 360 izdevumiem mazāk, bet izdevumu iegādes summa, 
palielinājās uz 380 Ls, tas parāda, kā grāmatas ir kļuvušas dārgākas un iegādāto izdevumu skaits 
ir samazinājies t.sk.  
Grāmatas -805 eks. 
Seriālizdevumi – 550 eks. 
Elektroniskie dokumenti – 3 vien. 
2006. gadā norakstīti no Naujenes tautas bibliotēkas krājuma – 1165 vienības, par summu 
85.50Ls, salīdzinot ar 2005.gadu ir norakstīti par 738 vienībām vairāk, jo tika veikta bibliotēkas 
grāmatu fondā esošo  novecojošo, pēc satura izdevumu norakstīšana. 

Bibliotēkā ir izstrādāti pieteikumu žurnāli ,kur lietotājs var pieteikt jebkuru grāmatu, kuru 
viņš gribētu redzēt bibliotēkas grāmatu fondā, šo pakalpojumu izmantoja 9 lietotāji.  

Ar katru gadu bibliotēkas lietotāju skaits aug .Bibliotēkas lietotāji pieprasa jaunāko literatūru, 
it īpaši latviešu oriģinālliteratūru un uzziņu literatūru. Tā kā bibliotēkai ir plaša struktūra – 5. 
grāmatu izdošanas vietas un liela apkalpošanas teritorija, bibliotēkas grāmatu fonds nespēj 
apmierināt lietotāju pieprasījumu pēc informācijas. Šī ir viena no lielākām problēmām ,pie kuras 
mēs strādājam.  
 
 
2.1. Naujenes tautas bibliotēkas 2006.gada ieņēmumu izdevumu tāmes analīze 

Naujenes tautas bibliotēkas 2006. gada ieņēmumu un izdevumu tāme, sastādīja 28449 Ls, par 
8281 Ls un uz 141 % vairāk, nekā 2005. gadā.  Bibliotēkas izdevumu tāme, tika izlietota 
sekojošiem izdevumiem: 

 
58% - 16391 Ls –  
7 bibliotēkas darbinieku darba algas izmaksām un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas. Bibliotēkas darbinieku, vidējā darba alga sastādīja  144 Ls, salīdzinājumā ar 
2005.gadu bibliotēkas algas fonds  palielinājās uz  32 % un vidēja darba alga sastādīja 109 Ls 
(Pielikums Nr.5.) 
19% - 5525 Ls pakalpojumu apmaksai, līdzekļi tika izmantoti sakaru pakalpojumu apmaksai 
662 Ls. Uz 211 Ls tika iegādāti bibliotēkas tehniskie materiāli (kataloga kartītes, lietotāju 
formulāri, grāmatu pasītes,), kuri ir nepieciešamu bibliotēkas grāmatu apstrādei, lietotāju 
apkalpošanai. Bibliotēkas triju darbinieku kvalifikācijas celšanai tika izmantoti 255Ls. 
Bibliotēkas apsardzei izlietoti 344 Ls. Bibliotēkas saimnieciskais darbībai( atkritumu, 
deratizācijai, kanalizācijas izd.) 73 Ls. Saimniecības preču iegādei 99 Ls. Informācijas 
tehnoloģiju apmaksai : Informācijas sistēmas „Alises” pakalpojumu apmaksai, WebPac 

Naujenes tautas bibliotēkas 2006. gada budžets

Darba alga ; 
16391; 58%pakalpojumi; 5525; 

19%

biroja preces un 
inv.; 877; 3%

grāmatas; 2499; 
9%

remanta materiāli; 
543; 2%

pamatlīdzekļi; 
2614; 9%

Darba alga 
pakalpojumi
biroja preces un inv.
remanta materiāli
grāmatas
pamatlīdzekļi
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programmas , Novadpētniecības datu bāzes iegādei un Naiss, Letonikas datu bāzes iegādei 
2095 Ls. Bibliotēkas ēkas ienešanai Zemesgrāmatā – 233 Ls. 82 Ls komandējumu apmaksa. 
Salīdzinājumā ar 2005.gadu , pakalpojumu apmaksai izlietots uz 25 % vairāk līdzekļu. 
1471 Ls – tika izlietoti, komunālo pakalpojumu apmaksai, tika veikti maksājumi par apkuri 
1158 Ls, par elektrību 302 Ls un ūdeni 11 Ls. Komunālie pakalpojumi , tika izlietoti saskaņā 
noteiktiem limitiem un saskaņā ar rīcības plānu par energoresursu ekonomiju. Salīdzinājumā 
ar 2005.gadu komunālo pakalpojumu apmaksai , tika izlietots uz 17 % vairāk līdzekļu, 
saskaņā ar cenu palielināšanu par  komunāliem pakalpojumiem. 
9%- 2499 Ls – Bibliotēkas grāmatu fonda komplektēšanai, tika izlietoti periodisko 
izdevumu iegādei 1339 Ls un grāmatu iegādei 1160 Ls. Salīdzinājumā ar 2005. gadu, 
bibliotēkas krājuma papildināšanai izlietots uz 10% vairāk līdzekļu. 

       9.% - 2614 Ls – pamatlīdzekļu iegādei – 2 datoru, 1. kseroksa, 1. printera iegādei.         
       2005.gadā kapitālizdevumiem, nebija iedalīti līdzekļi. 

3% - 877 Ls -biroja preču  un inventāra iegādei. Bibliotēkas darbības procesu un 7 
bibliotēkas darbinieku darba vietu nodrošināšanai,  kancelejas preču iegādei, tika izlietoti 385 
Ls, 1 lietotāju datorizētu darba vietas izveidošanai, Lociku filiāles mēbeļu iegādei izlietoti 
492 Ls. Salīdzinājumā  ar 2005.gadu biroja preču  un inventāra iegādei ir izlietots uz 22% 
līdzekļu vairāk. 
2% - 543 Ls – izdevumi remontiem, Naujenes apkalpošanas punkta remonts – 341 Ls un 
NTB 2. telpu elektroapgaismes remonts – 170 Ls, pasākumu organizācijai – 32 Ls, 
salīdzinājumā ar 2005. gadu remontiem izlietots uz 49 %  līdzekļu vairāk. 

 
2006.gada decembra mēnesī Naujenes pagasta padomes Inventarizācijas komisija, veica 
bibliotēkas materiālās bāzes , pamatlīdzekļu un bibliotēkas krājuma inventarizāciju, saskaņā ar 
Inventarizācijas komisijas pārbaudes rezultātiem , nekādi materiālie zaudējumi netika konstatēti. 
Naujenes tautas bibliotēka 2.reizes gadā sniedz informāciju Naujenes pagasta padomei par 
bibliotēkas ieņēmumu izdevumu tāmes izpildi. 

Saskaņā ar Naujenes tautas bibliotēkas attīstības koncepciju  2006.gadā  Naujenes tautas 
bibliotēka izlietoja Naujenes pagasta padomes piešķirto finansējumu 5013 Ls sekojošiem 
mērķiem: 

• Bibliotēkas krājuma komplektēšanai 2499 Ls ( 0.42 Ls uz 1. iedz.), salīdzinot ar 
2005.gadu par 0.05. Ls vairāk. Tas parāda , ka pašvaldības iedalīta summa 
bibliotēkas krājuma papildināšanai ar katru gadu aug. (Pielikums Nr.4.) 

• Izveidota 1. datorizēta darba vieta ar interneta pieslēgumu,  bibliotēkas 
lietotājiem- Lociku filiālē, tika iegādāts 1. dators par summu 600 Ls. 

• Jauna kseroksa iegādei Naujenes tautas bibliotēkā , par summu 700 Ls 
• Iegādātas jaunas mēbeles Lociku filiālē uz 300 Ls 
• Veikta bibliotēkas ēkas tehniskā apsekošana un saņemts tehniskās izpētes 

atzinums, izlietoti 273 Ls, 
• Naujenes tautas bibliotēkas Naujenes apkalpošanas punkta telpu kosmētiskam 

remontam un komunāliem pakalpojumiem – 599 Ls 
• Apmaksāti tālakizglītības kursi  3 bibliotēkas darbiniekiem - 42 Ls 
 

Piešķirtais finansējums, tika izlietots efektīvi, saskaņā ar 2006.gada bibliotēkas darbības 
prioritātēm- bibliotēkas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, tehniskās bāzes palielināšanai, 
darbinieku apmācībai. 

2007. gada Naujenes tautas bibliotēkas budžets, sastādīs 44444 Ls, palielināsies uz 15995 
Ls , tas ir 156 %, tas labvēlīgs bibliotēkai un virzīts uz attīstību. 
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2.2. Informācija par projektu izstrādi un papildus saņemtiem līdzekļiem 
2006. gadā Naujenes TB izstrādāja un iesniedza 2 projektus. 
Atbalstu  saņēmām  par 2. projektiem . Tie bija VKKF projekts 
“Bērnu žūrija” 1 posma turpinājums ,saņemts atbalsts uz 120.76 
Ls ir ienākušas 48 grāmatas. VKKF projekts  “Jauno grāmatu un 
citu izdevumu iegāde publiskām bibliotēkām” , saņemts atbalsts 
uz summu  287,78  Ls, ienākušas 65 grāmatas. Šī projekta 
rezultāta izveidots “Ceļojošo grāmatu fonds”. Naujenes TB 
2006. gadā 25.augustā Naujenes tautas bibliotēka organizēja 
Daugavpils rajona 5. Grāmatu svētkus , akcijas “ Atbalsts lauku 
bibliotēkām” ietvaros, kur mēs saņēmām 47 grāmatu par summu 251.69 Ls. Liels paldies Birutai 
Eglītei, Lauku bibliotēku atbalsta biedrības priekšsēdētājai, par palīdzību Daugavpils rajona 5 
Grāmatu svētku organizēšanu. Saskaņā ar līgumu ar v/a ”Kultūras informācijas sistēmas” Par 
datortehnikas un standarta programmatūras nodošanu bezatlīdzības lietošanā , 2006. gada maijā 
bibliotēka saņēma – 1. datorkomplektu par summu 1051,43 Ls, kuru izmantos bibliotēkas 
lietotāji un 2 bibliotēkas darbinieku apmācību par summu 214.28 Ls. 

Mērķdotācija no Daugavpils rajona padomes tautas izglītības un kultūras centra, Daugavpils 
rajona bibliotēku kopkataloga veidošanai -4500 Ls 
Šie līdzekļi izmantoti, lai iegādātos un instalētu WebPac programmu un novadpētniecības datu 
bāzi , par summu 1367 Ls. Ir izveidota 1. datorizēta darba vieta ar interneta pieslēgumu, 
bibliotēkas darbiniekam , par summu 82 Ls, iegādāts 1. dators uz summu 600 Ls, printeris – 100 
Ls. Izmaksāta darba alga bibliotēkas darbiniekam, kurš nodarbojās ar rajona elektronisko 
katalogu – 1716 Ls , soc. nod.- 413 Ls, izvesti  bibliotēkas darbinieku WebPac un 
novadpētniecības datubāzes izmantošanas  kursi  – 213 Ls. 

Naujenes pagasta iedzīvotāju grāmatu dāvinājumi – 316 grāmatas par summu 514.77 Ls 
Kopā: bibliotēka šogad piesaistīja papildus finansējumu par summu  6941Ls. 
2.3. Bibliotēkas pakalpojumi. 
 
Naujenes pagasta iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt bibliotēkas grāmatu izdošanas 
vietas visā pagasta teritorijā. Piedāvājot plašu informācijas materiālu un pasākumu klāstu, 
bibliotēka veido savu lasītāju loku. Jo kvalitatīvāki šie bibliotēkas galvenie uzdevumi tiek pildīti, 
jo lielāks bibliotēku apmeklējums, lasītāju skaits, nozīmīgāka bibliotēkas vieta  pagastu 
iedzīvotāju dzīvē. (Pielikums Nr.3). Bibliotēku Kraujas ciemā apmeklē 50 %, šī ciema 
iedzīvotāju, Lociku filiāli apmeklē 19 % iedzīvotāju, no Lociku un blakus esošiem ciemiem  , 
Naujenes apkalpošanas punktu apmeklē  -14% iedzīvotāju, no Naujenes un blakus esošiem 
ciemiem, Vecstropu apkalpošanas punktu apmeklē – 6% iedzīvotāju, no Vecstropu un blakus 
esošiem ciemiem, Židinu – 35 % iedzīvotāju, no Židinu un blakus esošiem ciemiem .      
 
Naujenes TB abonements, kas atrodas Naujenes TB Kraujas ciemā, atsevišķā , atbilstoši 
noformētā telpā, kuru apkalpo kvalificēts speciālists Jelena Višņakova Naujenes TB bibliogrāfe.  
Abonementā izvietots bibliotēkas krājums. Lietotāji  tiek apkalpoti automatizēti, elektroniskā 
izdevumu izsniegšana un saņemšana, lietotāju reģistrēšana. Abonementu izmanto lietotāji no 18. 
gadiem. 2006.gadā iereģistrēts 421 lietotājs.  Studenti aktīvi izmanto literatūru, pēc nozarēm – 
ekonomika, tieslietas, psiholoģija, literatūrzinātne, likumdošana, kā arī lasa klasiku, kā krievu 
literatūras, tā arī latviešu – Raini, Blaumani, Dostojevsku, Puškinu, Bulgakovu un citus autorus. 
Vecāka gājuma lietotāji, vairāk lasa grāmatas krievu valodā, klasiku, sieviešu romānus, 
detektīvus. Paši lasāmākie grāmatu autori ir : S.Brauna, D.Stīla, N.Roberts, A.Marinina, 
D.Doncova, A.Buškovs, V.Docenko, D. Brauns, P.Koelji, A.Kuatjē. No latviešu literatūras aktīvi 
izmanto Lata romānus. 
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Naujenes TB bērnu lasītava ,kas atrodas Naujenes TB Kraujas ciemā, atsevišķā , atbilstoši 
noformētā telpā, kuru apkalpo sertificēts speciālists Ņina Prusakova Naujenes TB informātiķis. 
Bērnu nodaļu apmeklē bērni no 5.gadu vecuma līdz 18. gadiem. Viņi ne tikai var izvēlēties sev 
piemēroto, atbilstoši savam vecumam grāmatu vai periodiskos izdevumus, bet arī piedalīties 
dažādo pasākumos, konkursos un viktorīnās. Bērniem un jauniešiem,  ir izveidotas 2 datorizētas 
brīvās pieejas darba vietas ar interneta pieeju, kuras šogad ir izmantojuši 1476 lietotāji. 
Pieprasījums ir liels. Šo pakalpojumu izmanto ne tikai bērni un jaunieši, bet arī pieaugušie 
bibliotēkas lietotāji.2006. gadā bērniem tika piedāvāts piedalīties “Daiļlasītāju konkursā”, kura 
tēma  bija „Mans novads”, konkursā piedalījās 19 dalībnieku.  
Ar VKKF atbalstu , jau piekto reizi bibliotēka piedāvāja bērniem, kļūt par “Bērnu žūrijas” 
ekspertiem, šogad 60 bērni lasīja un analizēja grāmatas. Bērniem tiek piedāvāti arī citi pasākumi 
un nodarbības, kuros viņi aktīvi piedalās vasaras brīvdienās. Bērnu nodaļu apmeklē 157 
pastāvīgais lietotājs. 
Uz bibliotēkas bāzes darbojas „NEXT paaudzes erudītu pulciņš” .Vasaras brīvdienās , 4 dienas 
nedēļā, Naujenes TB Bērnu lasītavā, Lociku filiālē , Naujenes un Vecstropu apkalpošanas 
punktos, notika šī pulciņa nodarbības, saskaņā ar izstrādāto „Bērnu vasaras nodarbinātības 
plānu”. Pulciņa pastāvīgo dalībnieku skaits 65 bērni no 7.- 16. gadu vecumam, par 23 bērniem 
vairāk nekā 2005. gadā. Nodarbību apmeklējums, triju mēnešu laikā sastādīja – 112 stundas. 
Pulciņa nodarbību mērķis- iemācīt bērnus orientēties informacionālajā plūsmā, ko piedāvā jaunās 
informacionālās tehnoloģijas, kā arī klasiskie informācijas nesēji, grāmatas un periodika. Bērnu 
vasaras nodarbību noslēguma pasākumā „Paliec sveika vasara” aktīvākie pulciņa dalībnieki 
saņēma diplomus un balvas. 

Bērni šogad aktīvi piedalījās bibliotēkas rīkotājos pasākumos, lielākais pasākums, bija 
Daugavpils rajona 5. Grāmatu svētki, kur bērnu zīmējumu konkursā „Mana mīļākā grāmata” 
piedalījās vairāk nekā 100 bērnu un sadarbībā ar apgādu „Zvaigzne ABC” 50 labāko zīmējumu 
autori saņēma grāmatu balvas.  

Gada laikā Bērnu lasītavu apmeklēja  Naujenes Pirmskolas iestādes vecākas grupas bērni 
un Lāču un Naujenes pamatskolas audzēkņi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Naujenes pirmskolas iestādes                  Zīmējumu konkurss          NEXT paaudzes erudītu 
      Vecākas bērnu grupas                     „Mana mīļākā grāmata”              pulciņa nodarbības 
       apmeklējums 
Bērnu lasītavā, liels pieprasījums, pēc grāmatām latviešu valodā. Bērni, ļoti aktīvi lasa latviešu 
autoru  M.Stārastes, M.Cielēnas, E.Kūlis, M.Runguļa bērnu grāmatas. Gatavojot skolā, uzdotās 
stundas, izmanto Bērnu lasītavā esošās enciklopēdijas, vārdnīcas un nozaru literatūru. Brīvo 
laiku pavada lasot  B.Blobeles, G.Šusteres romānus un Dž. Rolingas Harija Potera grāmatas. 
 
Naujenes TB informācijas daļa, pagasta iedzīvotājiem piedāvā iespēju saņemt dažāda veida 
lietišķo informāciju un Interneta pakalpojumus, skatīt bibliotēkas grāmatu fondu elektroniskajā 
katalogā. 

Par šīs daļas darbu atbild Naujenes TB informātiķe Ņina Prusakova, kura apstrādā 
bibliotēkā ienākošās jaunās grāmatas, šogad ienāca 1358  iespieddarbi, veido bibliotēkas 
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elektronisko katalogu, veicina bibliotēkas lietotāju kvalitatīvu un automatizētu bibliotēkas 
lietotāju apkalpošanu. Sniedz uzziņas un konsultācijas, 2006. gadā šo pakalpojumu saņēma 511 
lietotāji.  

2006. gadā informācijas daļa izstrādāja 12 stundu datorzinību apmācības programmu. 
Katru otrdienu jebkurš pagasta iedzīvotājs var apmeklēt šīs nodarbības un apgūt datora un 
interneta izmantošanas pamatus, vai saņemt konsultācijas. Šo pakalpojumu izmantoja 96 pagasta 
iedzīvotāji.      

 
                Informātiķe N.Prusakova sniedz informāciju        Datorzinību apmācības 
                                   pagasta iedzīvotājiem.     nodarbības. 
Informācijas daļas apmeklētāji, aktīvi izmanto Informātikas vārdnīcas, Latvijas interneta adrešu 
grāmatu, dažādu nozaru brošūras – izglītības, likumdošanas, sociālās, tūrisma. Kā arī 
elektroniskos dokumentus CD diskos, lietvedība, angļu valoda iesācējiem, Kirila un Mifodija 
enciklopēdiju.  
Naujenes TB lasītavā, gada laikā to ir apmeklējuši 2617 pieaugušie lietotāji un 1705 bērni. 
Bibliotēkas lasītāvas lietotājus apkalpo kvalificēts speciālists, bibliogrāfe Jelena Vižņakova , 
kura veido un organizē literārās izstādes un pasākumus, komplektē grāmatu fondu.  
Gada laika tika organizēti un izvesti  10 lieli pasākumi, kur piedalījās 812 pagasta iedzīvotāji. 
Daiļlasītāju konkurss “ Mans novads „, Stepanīdas Milosevičas bērnu dzejas grāmatas „Mēs 
augam” prezentācija, tikšanās ar jauniešiem „Latvija- neatkarības gados”, dzejas dienas 
pasākums „Dzejas dienas Naujenē”. 
Bibliotēkā tika sagatavotas un izliktas 65 literārā izstāde, kuras apmeklēja  1318 pagasta 
iedzīvotāji. Visvairāk apmeklētāka izstādes bija   “Lieldienu raksti” ,”Latvijas Neatkarības gadi 
1990.-2006.g.”, “ Augšdaugavas svētki Naujenē”, „Ziemassvētku brīnums”. 
Lasītavas apmeklētāji var iepazīties ar bibliotēkas novadpētniecības kartotēku un tās 
materiāliem, saņemt informāciju par Eiropas Savienību , naturalizācijas iespējām . Izmantot 
lasītāju zāles grāmatu fondu un periodiskos izdevumus. Kā arī izmantot Interneta pakalpojumus. 
Lietotājiem ir pieejama 1 datorizēta darba vieta. 
 Viens no lielākiem pasākumiem , ko organizēja Naujenes tautas bibliotēka 2006. gadā bija 
Daugavpils rajona 5. grāmatu svētki, kuri notika Naujenes pagasta Lociku ciemā Naujenes 
kultūras centrā, 25. augustā, ko apmeklēja 495 Daugavpils rajona iedzīvotāji.  

    Daugavpils rajona    Dzejas dienas Naujenē                  Literārā izstāde  
   5. Grāmatu svētki           „Lai ir skaista mūsu sēta ” 
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Lasītavu aktīvi apmeklē skolēni, studenti un pensionāri. Liels pieprasījums, pēc enciklopēdijām 
un vārdnīcām. Skolēni un studenti aktīvi izmanto Latviešu konversācijas vārdnīcu, kur ir atbildes 
uz daudziem jautājumiem, kā arī grāmatas par Latvijas un pasaules vēsturi, mākslu, tradīcijām 
un folkloru. Pensionāri lielākoties lasītavā lasa periodiskos izdevumus – Latvijas Avīzi, Latgales 
Laiku, Praktisko Latvieti, žurnālus Saimnieks, Privātā dzīve, Dārzs un Drava. 
 
Darbs Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiālē. 
 
 Naujenes TB Lociku filiāli apkalpo bibliotekāre ar augstāko bibliotekāro izglītību Natālija Zeile, 
kura savā darba lielāko uzmanību pievērš darbam ar bērniem un jauniešiem. Lociku filiāles 
lietotāju skaits 294, t.sk. 128. bērnu.    
      Bibliotēkā ir iespējams strādāt globālajā informācijas tīklā, kā arī izmantot elektronisko 
pastu. Lietotāju rīcībā ir divi datori, kurus izmantoja 450 pagasta iedzīvotāji. Lai informētu savus 
lietotājus par krājumu, bibliotēka rīko, gan jaunieguvumu, gan tematiskās izstādes. Šogad tika 
sagatavotas 41 literārās izstādes, kuras apmeklēja 1230 pagasta iedzīvotāji. 
Lai informētu un piesaistītu lasītājus, tiek rīkotas dažādas literatūru popularizējoši pasākumi. 
Gada laikā tika organizēti 15 pasākumi, kurus apmeklēja 230 cilvēku.   
2006.gadā Lociku filiālē tika nomainītas mēbeles un iegādāts 1. dators lietotājiem. 
2007. gadā plānots lietotāju reģistrāciju un apkalpošanu veikt automatizēti. 

Lociku filiāles lietotāji, vairāk lasa grāmatas krievu valodā. Jaunā paaudze lasa grāmatas 
latviešu valodā. Ļoti populāras ir  M.Stārastes, M.Cielenas, A. Brigaderes, K.Skalbes bērnu 
grāmatas. 

 
    NEXT paaudzes ierūdītu       Tikšanās ar bērnu             Bērnu vasaras nodarbinātība 
     pulciņa nodarbības             dzejnieku Vladimiru Novikovu 

 
Studenti izmanto nozaru literatūru – psiholoģijā, ekonomikā, sociālās zinātnes. Vecākā paaudze, 
lasa grāmatas, brīvā laika pavadīšanai. Ļoti populāri ir Dena Brauna, S.Brauna, D.Stīlas 
N.Robertas, A.Marininas, F. Neznanska literārie darbi. 
 
 Naujenes tautas bibliotēkas apkalpošanas punkti. 
Naujenes  tautas bibliotēkā darbojas 3 apkalpošanas punkti – Naujenes, Vecstropu un Židinu 
ciemos.  Apkalpošanas punktos strādā – bibliotekāre Jūlija Ostapko. 
 
 Naujenes apkalpošanas punktā gada laikā reģistrēti 179 lietotāji , t.sk. 65 bērni, tas 
salīdzinājumā ar citiem apkalpošanas punktiem ir liels sasniegums. Naujenes AP darbojas divas 
reizes nedēļā. 2006.gadā sagatavotas un izliktas 66 literāras izstādes, ko apmeklējuši 305 
iedzīvotāji.  
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2006. gada jūlija mēnesī Naujenes apkalpošanas punkts pārbrauca uz plašākām, atremontētām 
telpām,(daudzdzīvokļu mājas 4.istabu dzīvoklī, Naujenes ciemā) Apkalpošanas punkta lietotāji 
var saņemt bibliotēkas bibliotekāros pakalpojumus un interneta pakalpojumus – abonementā, 
lasītavā un interneta telpās. Tas ļoti aktuāli Naujenes ciemā jo, interneta pieslēgums ir tikai 
bibliotēkā. Tā ir vienīgā vieta ciemā , kur ciema iedzīvotāji var saņemt šo pakalpojumu. 

 
Naujenes apkalpošanas punkta atklāšana 2006. gada 06. jūlijā 

 
Naujenes AP lielāka daļa  ir latviešu valodā lasošo lietotāju. Aktīvi lasa R. Ezeru, V.Kaijaku, 
S.Kaldupi, A.Dziļumuun žurnālu Saimnieks, Privātā dzīve. Bērniem patīk G.Šusteres un 
B.Blobeles grāmatas, kā arī lasa žurnālus Spicā  un  Witch. 
 
Vecstropu apkalpošanas punktā gada laikā reģistrēti 103 lietotāji, t.sk.31 bērni. Vecstropu AP 
strādā divas reizes nedēļā. Gada laikā sagatavotas un izliktas 22 izstādes ,kuras apmeklēja 218 
pagasta iedzīvotāju. Vecstropu AP atrodas Vecstropu ciemā, Naujenes pagasta Sociālo 
pakalpojumu un sociālas palīdzības centra telpās. 
Vecstropu AP sadarbojas ar Naujenes pagasta  Informācijas centru, kur Naujenes pagasta 
iedzīvotāji var saņemt informāciju , kā par sociāliem jautājumiem , tā arī par Naujenes pagasta 
padomes darbu. 

Naujenes tautas bibliotēkas Vecstropu apkalpošanas punkta 
Bērnu vasaras nodarbinātība 

Vecstropu AP lietotāji lasa grāmatas,  krievu valodā. Ļoti populāras ir F.Neznanska, M.Serova, 
A.Marininas, D.Doncovas, N.Robertas, D.Stilas grāmatas. 
 
Pārvietojamais Židinu apkalpošanas punktā gada laikā reģistrēti 35 lietotāji, t.sk. 5 bērni. Tas 
ir mūsu pats mazākais un pats tālākais punkts. Židinu AP darbojas 1 reizi mēnesī. Apkalpojam 
lietotājus saskaņā ar viņu pieprasījumu. Židinu AP ļoti populāra ir fantastika, sieviešu romāni, 
detektīvi, A.Azimovs, D.Stīla, D.Doncova un citu autoru darbi. 
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2.4. Darba aizsardzības pasākumi bibliotēkā  
 
2006.gada 05.10. tika izstrādāts un apstiprināts Naujenes tautas bibliotēkas Riska faktoru 
novērtēšanas un novēršanas plāns. Darba aizsardzības pasākumu plānu plānojam īstenot 
2007.gadā. Tika veikta bibliotēkas darbinieku darba vietu pārbaude, tie atbilst normatīvām 
prasībām. Visiem 7 bibliotēkas darbiniekiem ir noteiktas savas darba vietas, kuras ir aprīkotas 
atbilstoši amata prasībām. 
 
3. Bibliotēkas darbinieku nodarbinātība 
 
Bibliotēkā strādā 7 darbinieki, vadītāja, informātiķis, bibliogrāfe , 3 bibliotekāri un tehniskais 
darbinieks. Kopējais likmju skaits 6.75 likmes. Darbinieku vecums no 30 līdz 55 gadiem, 
sieviešu kolektīvs, nemainīgs. Vidējā darba alga 144 Ls. Saskaņā ar darba samaksas un sociālo 
garantiju nolikumu, katrs darbinieks saskaņā ar savu darba stāžu saņēma atvaļinājuma pabalstu. 
2006. gadā 16.11. bibliotēkas vadītāja Diāna Čiževska saņēma Pateicību no Naujenes pagasta 
padomes „Par  Naujenes pagasta informācijas tehnoloģiju attīstībā” un 2006.gada 27.09.  
Atzinības rakstu no Īpašu uzdevumu ministra Sabiedrības integrācijas lietās „Par ieguldījumu 
sabiedrības integrācijas veicināšanā”. 2006.g. 1.novembrī Naujenes tautas bibliotēku apmeklēja 
Daugavpils rajona padomes skates „Daugavpils rajona pašvaldību kultūras iestāžu darbības 
kvalitāte” vērtēšanas komisija. Pēc skates vērtēšanas rezultātiem  Naujenes tautas bibliotēka 
kļuva par uzvarētāju nominācijā „Daugavpils rajona 2006. gada labākā pašvaldības bibliotēka” 

Daugavpils rajona padomes skate „Daugavpils rajona pašvaldību kultūras iestāžu darbības 
kvalitāte” 2006.gada 1.novembrī. 

2006. gadā 25-26.04.Naujenes TB 6 darbinieki –  apmeklēja 14 st. IT „Alises” kursus “ 
Novadpētniecības datu bāze, WebPac”, šie kursi tika organizēti Naujenes tautas bibliotēkā. Trīs 
bibliotēkas darbinieki apmeklēja „VVBIS datorzinību pamat kursus” – 40 st. Un trīs bibliotēkas 
darbinieki apmeklēja 60 st. „Latviešu valoda bibliotēkzinātnē”. Sadarbības ietvaros ar 
Daugavpils rajona Ilūkstes pilsētas bibliotēku, tika organizēti IT”Alises ” kursi „Alises 3i 
programma”, kur abu bibliotēku darbinieki tika apmācīti strādāt ar Alises 3i programmu, kursi 
tika organizēti Naujenes tautas bibliotēkā. Šo kursu rezultātā visi bibliotēkas darbinieki, var 
strādāt ar „Alises” programmu un apkalpot bibliotēkas lietotājus automatizēti. 
 
4. Bibliotēkas komunikācija ar sabiedrību 

Bibliotēka katru mēnesi sniedz bibliotēkas darba plānu  Naujenes pagasta i.b. “Naujenes 
Vēstis” rubrikai “afiša”. 2006. gada sākumā bibliotēka i.b. „Naujenes Vēstis” publicēja 
2005.gada pārskatu, kurš iepriekš tika apspriests ar bibliotēkas darbiniekiem. Sniedzam rakstus 
par bibliotēkā notikušiem lielākiem pasākumiem. Katra mēnesi sniedzam informāciju par 
jaunieguvumiem, bibliotēkas pasākumiem, projektizstrādi, Naujenes pagasta mājas lapā. 
Naujenes tautas bibliotēkas Lasītavā, var iepazīties ar bibliotēkas un Naujenes pagasta padomes 
iestāžu publiskiem pārskatiem, ko aktīvi izmanto Naujenes pagasta iedzīvotāji. 2006.gadā 
19.aprīlī Naujenes tautas bibliotēka, notika mūsu novadnieces Stepanīdas Milosevičas bērnu 
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grāmatas „Mēs augam” prezentācija. Bērnu grāmata izdota ar Naujenes tautas bibliotēkas un 
Naujenes pagasta padomes atbalstu. 
 

 

 

 

 
 

2006.gada 19.aprīlī novadnieces Stepanīdas Milosevičas bērnu dzejoļu 
 grāmatas „Mēs augam” prezentācija 

Konsultatīvais darbs 
 
Naujenes TB sniedz konsultācijas projektu uzrakstīšanas , pasākumu organizācijas  un 
naturalizācijas jautājumos. Konsultācijas šajos jautājumos 2006.gadā mēs sniedzām  rajona 
pagastu bibliotēkām, zemnieku saimniecībām, pagasta iestādēm , trijām pagasta skolām. 
Bibliotēka organizē bibliotekārās stundas, jaunajiem bibliotēkas lietotājiem, par brīvās pieejas 
datoru un interneta pakalpojumu izmantošanu. Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja 2006. gada 
laikā sniedza konsultācijas Daugavpils rajona bibliotekāriem, Daugavpils rajona Tautas izglītības 
un kultūras centra rīkotajos semināros – Informācijas meklēšana internetā, Darbs ar elektronisko 
kopkatalogu, Bibliotēkas krājuma komplektēšanas plāna izstrāde, lietvedība bibliotēkā. 
 
Sadarbības tīkls, partneri 
Naujenes TB ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Daugavpils rajona Višķu, Ambeļu un 
Malinovas, Lipinišku, Vecsalienas, Subates pilsētas, Biķernieku, Lauceses bibliotēkām , par 
kopīgo projektu izstrādi, pasākumu organizēšanu, grāmatu katalogu kartiņu drukāšanu. Ļoti 
aktīva sadarbība ar Daugavpils rajona Tautas izglītības un kultūras  centru, semināru, pieredzes 
apmaiņas braucienu , konsultāciju un metodiskā darba ietvaros. Īpaša sadarbība ar Daugavpils 
Naturalizācijas pārvaldi, rīkojam seminārus, izstādes .Bibliotēka sadarbojas  ar Daugavpils 
rajona Eiropas informācijas centru ES informācijas saņēmšanā. 
2006.gadā Daugavpils rajona padomes Tautas izglītības un kultūras centrs noslēdza līgumu ar 
Naujenes pagasta padomi, par Daugavpils rajona pašvaldību bibliotēku iespieddarbu vienotā 
elektroniskā kopkataloga izveidi uz Naujenes tautas bibliotēkas bāzes. Kura rezultātā bibliotēkā 
ir izveidota 1 darba vieta un piešķirti līdzekļi 4500 Ls apmērā. Kuri tika izmantoti Daugavpils 
rajona bibliotēku kopkataloga izveidošanai. Sadarbība ar Valsts nodarbinātības dienestu un 
Naujenes pagasta padomes atbalstu vasaras laikā bibliotēkā, par bibliotekāra palīgu strādāja trīs 
jaunieši no 15-18.gadiem. Kuri nodarbojas ar kataloga kartīšu drukāšanu, Novadpētniecības datu 
bāzes veidošanu, palīdzēja realizēt Bērnu vasaras nodarbinātības programmu. 
 

Sadarbība ar pašvaldību 

Tā kā Naujenes TB ir kultūras un sabiedriskā iestāde, mēs ļoti cieši sadarbojas ar Naujenes 
pagasta padomi un pagasta iestādēm : 2.pagasta skolām , mūzikas skolu, pirmskolas iestādi – 
bibliotēka brauc uz skolām , kur mēs tiekamies ar skolēniem, stāstam par bibliotēkas 
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jaunieguvumiem, iesaistām skolēnus bibliotēka realizējamos projektos, tiekamies ar skolotajiem- 
sastādot grāmatu  komplektēšanas plānus, skolas izmanto bibliotēkas informācijas nodaļas 
informāciju, organizējam kopīgus pasākumus un konkursus. 

 Ļoti aktīvi sadarbojamies ar pagasta Novadpētniecības muzeju –vedam novadpētniecības 
kartotēku, organizējam kopīgus pasākumus. 

Naujenes pagasta iedzīvotājiem ir iespēja bibliotēka apskatīt Naujenes pagasta padomes 
pieņemtos lēmumus, pašvaldības iestāžu publiskos pārskatus. Vienreiz ceturksnī Naujenes 
pagasta deputāti pieņem iedzīvotājus bibliotēkā. Naujenes pagasta padomes deputāti 
V.Pudovkina, L.Gasjaneca, I.Locika, V.Mihejevs, I.Miglāne, M.Rimicāne, I.Parfjonova aktīvi 
piedalās bibliotēkas pasākumos. 2006. gada laikā Naujenes tautas bibliotēka sagatavoja un 
iesniedza Naujenes pagasta padomes izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas 
komitejai izskatīšanai  10 lēmumu projektus. 
     Naujenes tautas bibliotēka un bibliotēkas Lociku filiāle (atrodas Kultūras centra telpās) aktīvi 
sadarbojas ar Naujenes kultūras centru, organizējam kopīgus pasākumus. Naujenes tautas 
bibliotēku 2006. gada laikā 2 reizes apmeklēja Naujenes pamatskolas 2-4. klases, skolēni, 1 reizi 
Lāču pamatskolas skolēni un divas reizes Naujenes pirmskolas iestādes vecākā grupa un Bērnu 
un jauniešu centra vasaras nometnes “Zvaigžņu fabrika” bērniem tika organizētas nodarbības 
bibliotēkā. Šo apmeklējumu laikā bibliotēka iepazīstināja bērnus ar bibliotēkas pakalpojumiem, 
VKKF programma “Bērnu žūrija”, bērnu grāmatu fondu un bibliotekāra  profesijas iegūšanas 
iespējām, bibliotēkas elektronisko katalogu. 
 

Bērnu vasaras nometnes  Naujenes pamatskolas  Naujenes Pirmskolas iestādes 
“Zvaigžņu fabrika”                            2- 3. klases apmeklējums vecākās grupas bērnu 
ekskursija 

Pieredzes apmaiņas braucieni 

Šogad Tautas izglītības un kultūras centrs bija organizējis pieredzes apmaiņas braucienu uz 
Šederes  bibliotēku un Limbažu rajona bibliotēkām. Kurš bija ļoti noderīgs , bija iespēja 
salīdzināt ,uzzināt par jaunām darba metodēm ar bērniem un novadpētniecības darbu. Šogad 
pieredzes braucienu rezultatā Naujenes TB apmeklēja Preiļu rajona bibliotēku darbinieki. 

 
 
     

Preiļu rajona bibliotēku   N.Zeile pieredzes apmaiņas  Šederes bibliotēkas 
       darbinieku delegācija   braucienā Limbažu rajonā      apmeklējums 
      bibliotēkās 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 15 

 
5.  Naujenes tautas bibliotēkas darbības prioritātes 2007.gadā: 
 

- Iedzīvotāju bibliotekāras apkalpošanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana . 
- Iedzīvotāju informacionālo pakalpojumu klāsta paplašināšana, jauno datu bāžu 

iegāde, 
- Bibliotēkas reklāmas pasākumu organizēšana un jauno lietotāju piesaistīšana, 
- Turpināt bibliotēkas darba procesu automatizāciju, servera uzstādīšana, 
- Krājuma elektroniskā kataloga paplašināšana, bibliotēkas krājuma komplektēšanas 

plāna izpilde, 
- Papildināt bibliotēkas  novadpētniecības kartotēku ar jauniem materiāliem, 
- Organizēt bērnu vasaras nodarbinātību. 
- Piesaistīt papildus līdzekļus, bibliotēkas   
      sniegto pakalpojumu uzlabošanai, projektu izstrāde, 
- Bibliotēkas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, 
- Lietotāju apmācība, darbam ar datoru un internetu, 
-  Naujenes  apkalpošanas punkta telpu remonts, 
- Uz Naujenes apkalpošanas punkta bāzes izveidot konsultāciju un apmācības telpu, 
- Izstrādāt Naujenes tautas bibliotēkas ēkas renovācijas un siltināšanas projektu, 
- Izstrādāt Naujenes tautas bibliotēkas darba kārtības noteikumus, veikt izmaiņas 

bibliotēkas darba laikā, 
- Novērst darba aizsardzības riska faktorus. 

 
 Visas bibliotēkas darbības prioritātes ir izvirzītas saskaņā ar bibliotēkas attīstības koncepciju. 
 
Finanšu saistības 
Naujenes tautas bibliotēkai ir noslēgti līgumi ar SIA „Evor” bibliotēkas apsardze, SIA „Naujenes 
pakalpojumu serviss” komunālie pakalpojumu apmaksa, IIS „Alise” datorprogrammas 
apkalpošana, SIA ‘Komerccentrs Dati grupa” Nais WWW  un „Letonika”datu bāžu 
izmantošanai. 
 

Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja izsaka  pateicību visiem bibliotēkas darbiniekiem 
par bibliotēkas sagatavošanu Daugavpils rajona skatei,  aktīvu darbu bibliotēkas pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanā un bibliotēkas automatizācijas procesu attīstībā un pilnveidošanā un par 
palīdzību Daugavpils rajona 5 Grāmatu svētku organizācijā, kā arī: 
ü Ņinai Prusakovai, Naujenes TB informātiķei, par bibliotēkas automatizācijas procesu 

attīstību un jauno darbinieku apmācību darbā ar elektronisko katalogu; 
ü Jelenai Višņakovai, Naujenes TB bibliogrāfei, par kvalitatīvo darbu novadpētniecības 

kartotēkas pilnveidošanu un informacionālo pakalpojumu sniegšanu pagasta 
iedzīvotājiem; 

ü Innai Trofimovai, Naujenes TB bibliotekārei, par Daugavpils rajona pašvaldību 
bibliotēku elektroniskā kopkataloga izveidošanu; 

ü Natālija Zeile, Naujenes TB Lociku filiāles bibliotekārei, par jauno informacionālo 
tehnoloģiju ieviešanu filiālē un kvalitatīvo lietotāju apkalpošanu. 

ü Jūlijai Ostapko, Naujenes, Vecstropu, Židinu apkalpošanas punktu bibliotekārei, par 
kvalitatīvu lietošanu apkalpošanu. 

 
 
Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja:    D.Čiževska 
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Pielikums Nr.1. 

NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS 
STRUKTŪRA 

                                      
 
 
 
 
 

 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Lociku filiāle 
 

q ABONEMENTS 
q LASĪTAVA 
q INTERNETA 

PAKALPOJUMI 
 

Muzeja iela 6, Lociku ciems, 
 Naujenes pagasts(Kultūras 
centra telpās) 
 
Tālrunis – 54 74268 
  Bibliotekāre – Natālija Zeile Vecstropu AP 

 
q ABONEMENTS 
q INTERNETA 

PAKALPOJUMI 
 
18. Novembra iela – 392,  

Vecstropu ciems (Sociālās 
aprūpes dienas centra 
telpās) 

Tālrunis : 54 59049 

Naujenes AP  
 

q ABONEMENTS 
q LASĪTAVA 

INTERNETA 

Naujenes TB 
 

q ABONEMENTS 
q LASĪTAVA 
q INFORMĀCIJAS DAĻA 
q BĒRNU LASĪTAVA 
q INTERNETA PAKALPOJUMI 

    Daugavas iela 31a, Kraujas ciems , 
 Naujenes pagasts, Daugavpils rajons 
Tālrunis – 54 50246 
E-mails : Naujenes.biblioteka@inbox.lv 
Bibliotēkas vadītāja: Diāna Čiževska 
Informātike : Ņina Prusakova 
Bibliogrāfe :Jelena Višņakova 
Bibliotekāre :Inna Trofimova 
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