Naujenes tautas bibliotēkas
2010. gada darbības pārskats.
1. Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums:

Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša
publiskā iestāde, ar kuras starpniecību tiek nodrošināta likumā „Par pašvaldībām” noteikto
autonomo funkciju izpilde, kuras darbības mērķis ir 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.
Bibliotēkas funkcijas:
• Saglabāt un darīt pieejamākus sabiedrībai bibliotēkā esošos informācijas krājumus un kultūras
vērtības.
• Nodrošināt iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu,
sistematizēšanu, kataloģizēšanu un bibliografēšanu.
• Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru,
nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas
pakalpojumus.
Naujenes tautas bibliotēkas esošie un potenciālie lasītāji ir Naujenes pagasta iedzīvotāji, saskaņā ar
bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Naujenes tautas bibliotēkas pakalpojumu klāsts lasītājiem ar
katru gadu pieaug. Naujenes pagasta iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt bibliotēkas
grāmatu izdošanas vietās visā pagasta teritorijā. Piedāvājot plašu informācijas materiālu un
pasākumu klāstu, bibliotēka veido savu lasītāju loku. Biežākie bibliotēkas apmeklētāji ir bērni un
jaunieši, arī strādājošie un pensionāri, kā arī tūristi un attālinātie apmeklētāji, kuri izmanto interneta
pakalpojumus ārpus bibliotēkas telpām.
Bibliotēkas apkalpojamā teritorija sastāda 129 km2., iedzīvotāju skaits 6115. Naujenes
pagasta iedzīvotājiem bibliotēkas pakalpojumi pieejami 6 apkalpošanas vietās, Kraujas, Vecstropu,
Naujenes, Lociku un Židinu ciemos. Bibliotēkā strādā 6 darbinieki ( vadītājs, 4.bibliotēkas
darbinieki, 1.tehniskais darbinieks) .Bibliotēkas un interneta pakalpojumi pieejami Naujenes tautas
bibliotēkas abonementā, lasītavā, informācijas un apstrādes nodaļā un bērnu nodaļā, kur lasītājus
apkalpo 2 darbinieki. Bibliotēkas Lociku filiālē pieejami iedzīvotājiem abonementa, lasītavas un
interneta pakalpojumi, kur lasītājus apkalpo 1 darbinieks. Naujenes, Vecstropu apkalpošanas
punktos pieejami abonementa, lasītavas un interneta pakalpojumi, kur lasītājus apkalpo 1
darbinieks un pārvietojamā Židinu apkalpošanas punktā, tiek nodrošināta tikai izdevumu apmaiņa.
No 2009. gada septembra Naujenes tautas bibliotēka apkalpo arī Naujenes pamatskolas bibliotēkas
lasītājus. Naujenes pagastā darbojas 2 pamatskolas, mūzikas skola, pirmsskolas izglītības iestāde ,
kultūras centrs, jauniešu iniciatīvu un sporta centrs, novadpētniecības muzejs, sociālās palīdzības
un sociālo pakalpojumu centrs, 3 pasta nodaļas, 3 doktorāti, kafejnīca, 7 veikali.
Pēc Daugavpils novada izveidošanas un saskaņā

ar Daugavpils novada domes lēmumu, no

2010.gada 01. janvāra bibliotēka ir Naujenes pagasta pārvaldes struktūrvienība un bibliotēkas
funkcionālo pārraudzību veic Daugavpils novada domes Kultūras pārvalde.
Naujenes tautas bibliotēka dibināta 1.oktobrī, 1955.gadā.
Naujenes tautas bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā 2003.g.10.oktobrī, reģ. Nr. BLB0086.
Naujenes tautas bibliotēka akreditēta 2009.gada 21. septembrī , apl. Nr. 611 uz 5. gadiem, līdz
2014.gada 21.septembrim, bibliotēkai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss

2. Bibliotēku pakalpojumu pieejamība
Naujenes tautas bibliotēkas pakalpojumu klāsts lasītājiem ar katru gadu pieaug. 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 kvalitatīvāk šie bibliotēkas galvenie uzdevumi tiek pildīti, jo lielāks bibliotēku
apmeklējums, lasītāju skaits, nozīmīgāka bibliotēkas vieta pagastu iedzīvotāju dzīvē.

Bibliotēkas darba rādītāji.
2006 2007
2008 2009
1189 1196
1205 1178
22669 23638 24644 28896
46459 46492 52774 48560
18767 19225 18832 19484
1358 1795
2030 2345
1165 1337
2423 1693

Lasītāji
Apmeklējums
Izsniegums
Grāmatu fonds
Ienācis krājumā
Izslēgts no krājuma

2010
1102
39150
41987
19076
2334
2742

%
93,5
135,5
86,5
97,9
99,5
161,9

+,-76
10254

-6573
-408
-11
1049

Naujenes tautas bibliotēkas reģistrēto lasītāju skaits 2010.gadā sastādīja 1102 t.sk. 389 bērnu , un
tas sastāda 18% no Naujenes pagasta iedzīvotāju skaita, salīdzinājumā ar 2009.gadu lietotāju skaits
samazinājās uz 6,5 %. Analizējot lietotāju sastāvu un skaitu, mēs secinājām, ka
lietotāji
2010.gadā bibliotēku dažādu iemeslu dēļ neapmeklēja, no tiem 30% lietotāju aizbrauca strādāt uz
ārzemēm vai uz Rīgu, 15 % aizbrauca studēt, 3% nomira, 33 % manīja savu dzīvesvietu un 19%
iemesls nav zināms. Kā arī lasītāju skaits samazinājās, jo Lociku filiāles un Vecstropu apkalpošanas
punkta bibliotekāru likmes tika samazinātas līdz 0,5 slodzei un 2010. gadā struktūrvienības strādāja
tikai 4 dienas nedēļā un 2010.gadā jūlijā visās bibliotēkas struktūrvienībās, tika izvesta
inventarizācija un bibliotēka neapkalpoja lasītājus un tas ļoti ietekmēja bibliotēkas izsniegumu
skaitu, tas samazinājās uz 13,5%, salīdzinot ar 2009. gadu.

Naujenes tautas bibliotēkas lietotāju skaits struktūrvienībās
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Bibliotēkas apmeklējumu skaits 2010.gadā pieauga uz 35,5 %, sakarā ar to, ka tiek piedāvāti
bezmaksas interneta pakalpojumi.
Grāmatu izsniegumu skaits 2010.gadā samazinājās uz 13,5%, salīdzinājumā ar 2009.gadu,
sakarā ar to , ka lielāka daļa lasītāju vairāk sāka izmantot internetu, nekā lasīt grāmatas, 2010. gadā
grāmatu fonda apgrozība sastāda 2,2 reizes.
2010.gadā bibliotēkas kopējais grāmatu fonds samazinājās uz 2,1 %, nekā 2009.gadā, tāpēc,
ka jauno grāmatu bibliotēkā ienāca uz 0,5% mazāk nekā 2009. gadā, bet norakstījām uz 61,9%
vairāk iespieddarbu nekā 2009. gadā.
2010.gadā bibliotēka izmainīja struktūrvienību darba laiku, saskaņā ar štatu vienību
samazināšanu, Lociku filiālē un Vecstropu apkalpošanas punktā bibliotekāri, strādā tikai uz 0,5
likmes. Šīs struktūrvienības 2010.gadā strādāja tikai 20 st. nedēļā un Naujenes pamatskolas
bibliotēkā no 2009. gada septembra strādā vienreiz nedēļā no 9.00- 14.00. Centrālās bibliotēkas
darba laiks netika mainīts.
Saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, bibliotēka piedāvā sekojošus bezmaksas
pakalpojumus, lasītāju reģistrāciju, iespieddarbu izsniegšanu un saņemšanu, abonementa, lasītavas,
bērnu nodaļā, informācijas un apstrādes nodaļas pakalpojumus. Interneta un datoru izmantošanas
pakalpojumus – 15 brīvās pieejas datori ar interneta pieslēgumu. Datu bāzes – Letonika, Lursoft,
Likumi, Letas arhīvs, Nozare.lv un 65 CD diski ar dažāda veida informāciju. Elektronisko
bibliotēkas katalogu, alfabētisko katalogu, novadpētniecības kartotēku. Kā arī dažāda veida
informāciju: par likumdošanu, izglītību, uzņēmējdarbību, Eiropas Savienību, projektiem un
fondiem, lauksaimniecību, naturalizāciju un Naujenes pagasta pārvaldes un Daugavpils novada
domes informāciju ( darbības pārskati, lēmumi, saistošie noteikumi) un citu informāciju, pēc
lasītāju pieprasījuma.
Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir: brošēšanas, kopēšanas, skenēšanas, printēšanas pakalpojumi un
kataloga kartīšu drukāšana, 2010.gadā par šiem pakalpojumiem saņemti 94 Ls.
Naujenes tautas bibliotēkas un tās struktūrvienību darba laiks 2010.gadā.
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Lai bibliotēkas lasītājiem, būtu ērtāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus, bibliotēkā ir uzstādītas
norādes un informācionālie stendi. Un plašāku informāciju par bibliotēkas un tās struktūrvienību
darbu var saņemt bibliotēkas Informācijas un apstrādes nodaļā vai pie bibliotekāra.

Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā, kas atrodas Naujenes tautas bibliotēkā Kraujas

ciemā, atsevišķā, atbilstoši noformētā telpā, kuru apkalpo Ņina
Prusakova- informātiķe. Bērnu nodaļā reģistrēti 165 bērni no
5.gadu vecuma līdz 18. gadiem. 2010.gadā to apmeklēja 4926
reizes un tika izsniegti 727 iespieddarbi. Bērnu nodaļā bērni un
jaunieši ne tikai var izvēlēties sev piemēroto, atbilstoši savam
vecumam grāmatu vai periodiskos izdevumus, bet arī piedalīties
dažādo pasākumos, konkursos . Bērniem un jauniešiem, ir
izveidotas 3 datorizētas brīvās pieejas darba vietas ar interneta
pieslēgumu, kuras 2010.gadā ir izmantojuši 5486 bērni, 2009.
gadā izmantoja 3878 lietotāji. Pieprasījums ir liels un tas aug.
No 01.08. 2010.g. – 30.12.2010.g. bibliotēka piedāvāja
bērniem darboties „Bērnu žūrijā” . 01.08. 2010.g. bibliotēka saņēma atbalstu no Valsts
Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu žūrija ” ir saņemts 7 grāmatas,
pārējās projekta grāmatas bibliotēka iegādājās par pašu līdzekļiem. Bibliotēka šajā programmā
ņēma dalību jau devīto gadu. 2010.gadā 31 Naujenes pagasta bērni, kļuva par žūrijas ekspertiem.
Bērnu lasītavā 2010. gadā bērniem tika piedāvāts apmeklēt 16 izstādēs un 1 radošā
darbnīca, 1 konkursus, 1. diskusija, 2. bibliotekāro stundu kur ņēma dalību 355 bērni.
2010.gada laikā Ņina Prusakova, Bērnu nodaļas bibliotekāre:
• Konsultēja un apmācīja bērnus strādāt ar bibliotēkas elektronisko katalogu, datoru un
internetu, palīdzēja atrast informāciju referātiem – 111,
• Piesaistīja jaunus lietotājus- 22
Bērnu nodaļai cieša sadarbība ar Naujenes Pirmsskolas izglītības iestādi, Lāču un Naujenes
pamatskolu, Naujenes Jaunatnes iniciatīvu un sporta centru un Naujenes Bērnu namu.

Naujenes tautas bibliotēkas informācijas un apstrādes nodaļa, pagasta iedzīvotājiem piedāvā
iespēju saņemt dažāda veida lietišķo informāciju, konsultācijas un datorapmācību, skatīt bibliotēkas
grāmatu fondu, elektroniskajā katalogā. 2010. gadā bibliotēka turpina strādāt ar IS Alises 4i
versiju.
Par Informācijas daļas darbu atbild Naujenes tautas bibliotēkas informātiķe Ņina Prusakova,
kura apstrādā bibliotēkā ienākošās jaunās grāmatas, šogad ienāca 2211 iespieddarbi, veido
bibliotēkas elektronisko katalogu - 13800 apraksti, veicina bibliotēkas lasītāju kvalitatīvu un
automatizētu
apkalpošanu, reģistrē bibliotēkas lasītājus.
Reaktualizē bibliotēkas veco fondu, ir reaktualizētas 3813
grāmatas un periodiskie izdevumi. 2010.gadā bibliotēka sāka
apstrādāt arī žurnālus un piešķirt tiem svītrkodus un izsniegt
automatizēti.
Sniedz uzziņas un konsultācijas, 2010. gadā šo
pakalpojumu saņēma 680 lietotāji. Informācijas un apstrādes
nodaļa piedāvā sekojošo informāciju – likumdošana,
uzņēmējdarbība, tūrisms, izglītība, projekti, fondi, Eiropas
Savienība, Naujenes pagasta pārvaldes un Daugavpils novada
domes informāciju.
Informācijas daļa izstrādāja 12 stundu datorzinību apmācības programmu. Katru otrdienu
jebkurš pagasta iedzīvotājs var apmeklēt šīs nodarbības un apgūt datora un interneta, datu bāžu
izmantošanas pamatus, vai saņemt konsultācijas, kā izveidot savu e-pastu, apmaksāt rēķinus ar
interneta palīdzību, lietot internet saites: www.latvenergo.lv, www.lattelecom.lv , www.latvija.lv un
citas . Šo pakalpojumu 2010.gadā izmantoja 159 pagasta iedzīvotāji.

Naujenes tautas bibliotēkas lasītava.

2010.gada laikā lasītavas apmeklējums sastāda 7892 reizes un izsniegums 10146 iespieddarbi.
Bibliotēkas lasītavā lietotājus apkalpo bibliogrāfe Jelena Višņakova , kura veido un organizē
literārās izstādes un pasākumus, komplektē grāmatu fondu.
Gada laika tika organizēti un izvesti 6 pasākumi, 75 literārās un informatīvās izstādes,
kuras apmeklēja 1908 pagasta iedzīvotāji:
Lielākie pasākumi:
KIS pilotprojekta „TIK bērnu namu bērnu apmācība”
realizācija - 29.03.-1.04.- 4.nodarbības, notika Lasītavas
telpās.
Daugavpils novada literatūras erudītu konkurss „Pūcēns”23.04.- 65 cilvēki
Naujenes tautas bibliotēkas kolektīvs piedalījās Lielajā Talkā,
jau trešo gadu – 24.04.
Piedalīšanās Daugavpils novada Grāmatu svētkos Nīcgalē –
15 cilvēki- 27.08.
Dzejas dienu poētiskā kafejnīca „Dzejas spārnos’ 10.09.- 27
cilvēki
Lasīšanas maratons no 1.04.- 15.12.2010.
2010. gads Latvijā ir pasludināts par lasīšanas gadu, ar devīzi „Vairāk nekā viena dzīve”.
Lasīšanas gada mērķis ir radīt cilvēkos vēlmi lasīt grāmatas.
Lasīšanas gada pasākumu ietvaros no 2010. gada 01. aprīļa
līdz 15. decembrim Naujenes tautas bibliotēka aicināja visus
Naujenes pagasta iedzīvotājus un bibliotēkas lasītājus
piedalīties „Lasīšanas maratonā”, kura finālā tika noteikti
uzvarētāji šādās nominācijās – „Lasošākā ģimene”,
„Čaklākais bibliotēkas lasītājs”, „Aktīvākais grāmatu
ziedotājs”. Uzvarētāji tika noteikti pēc izlasīto un uzdāvināto
bibliotēkai grāmatu skaita un saņēma veicināšanas balvas.
„Lasīšanas maratona” noslēguma pasākums notika 17.
decembrī Naujenes tautas bibliotēkā.
Naujenes tautas
bibliotēkā bija izveidots stends, kur katra mēneša pirmajā datumā bija atspoguļoti „Lasīšanas
maratona” dalībnieku lasīšanas rezultāti.
Lasītavas apmeklētāji var iepazīties ar bibliotēkas novadpētniecības kartotēku, un tās
elektronisko versiju, kur izveidoti 2436 ieraksti, par Naujenes pagastu un 818 ieraksti par
Daugavpils un Ilūkstes novada pašvaldībām. Kā arī iepazīties ar informatīviem materiāliem,
saņemt informāciju par Eiropas Savienību, naturalizācijas iespējām, pašvaldības informāciju, valsts
nodarbinātības dienesta informāciju un citu. Izmantot lasītāju zāles grāmatu fondu 1042 vien. un
periodiskos izdevumus. Kā arī izmantot Interneta pakalpojumus. Lietotājiem ir pieejamas 2
datorizētas darba vieta, ko 2010. g. izmantoja – 1884 reizes.
Jelena Višņakova, bibliogrāfe sagatavoja un papildināja vairāk nekā 316 tematiskās mapes, kas
veltītas pagasta novadniekiem , pagasta iestāžu vēsturei, rakstnieku, dzejnieku un politiķu
jubilejām. Gada laikā tika izsniegtas 321 uzziņas.
Bibliotēku apmeklēja delegācijas :
8.06.- Rēzeknes kultūras darbinieku delegācija
29.06.- Jelgavas kultūras darbinieku delegācija
17.09.- Balvu novada kultūras darbinieku delegācija
15.10.- Jelgavas novada pašvaldību darbinieku delegācija.

Naujenes tautas bibliotēkas abonements.
2010.gadā bibliotēkas abonementā reģistrēti 434 lasītāji, t.sk. 62 jaunie lasītāji, apmeklējums
sastāda 4065, izsniegums 10825, t.sk. grāmatas 6207 un 4254 periodiskie izdevumi.
Abonementā lasītājus apkalpo Jeļena Višņakova bibliogrāfe. Abonementā ir pieejams dators ar
interneta pieslēgumu, kur lasītāji var skatīt bibliotēkas elektronisko katalogu. Cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, mēs piedāvājam saņemt pakalpojumus mājās. 2010.gadā šādus pakalpojumus,
sniedzam 3 cilvēkiem.
Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāle.
Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāli, apkalpo bibliotekāre Tamāra
Gordina, kura savā darba lielāko uzmanību pievērš darbam ar bērniem un
jauniešiem. Lociku filiāles lietotāju skaits 220, t.sk. 112 bērnu.
Apmeklējums 3339 un izsniegums 10069 vien.
2010. gadā lietotāju reģistrācija un apkalpošana veikta
automatizēti. Lietotāju rīcībā ir divi datori, kurus izmantoja 998 pagasta
iedzīvotāji. Gada laikā tika sniegtas konsultācijas, par datoru un
internetu izmantošanu – 28 cilvēkiem. Lai informētu savus lietotājus
par krājumu, bibliotēka rīko, gan jaunieguvumu, gan tematiskās
izstādes. Šogad tika sagatavotas 53 literārās izstādes, 15 bērnu
nodarbības un 3 pasākumi, ko apmeklēja 740 cilvēki. Izveidotas
jaunas 5 tematiskās mapes, par rakstniekiem. Lociku filiālei ir cieša
sadarbība ar Naujenes pagasta Lāču pamatskolu un skolēni bieži
apmeklē bibliotēku, piedaloties bibliotēkas pasākumos, nodarbībās.
2010.g. Lociku filiāle lasītāji, ņēma dalību NTB rīkotājā “Lasīšanas
maratonā”, aktīvākie maratona dalībnieki, saņēma diplomus un mazus
suvenīrus, noslēguma pasākumā 17.12.2010.g.
2010. g. Lociku filiāle piedāvā sekojošus pakalpojumus:
• Izstādes
• Internetu
• Datu bāzes : www.lursoft.lv, www.letonika.lv, www.nozare.lv,
www.leta.lv
Maksas pakalpojumi:
Dokumentu kopēšana, printēšana, skenēšana

Lasītājiem ir pieejams daudzpusīgs bibliotēkas krājums, katalogi un
datubāzes.
Lasītava apmeklētājiem piedāvā preses izdevumus: 21. eks.
Naujenes tautas bibliotēkas apkalpošanas punkti.
Naujenes tautas bibliotēkā darbojas 3 apkalpošanas punkti – Naujenes, Vecstropu un Židinu
ciemos.
Naujenes apkalpošanas punktā, 2010. gada laikā reģistrēti 137
lietotāji, t.sk. 45 bērni, apmeklējums 2273, izsniegums 5270.
Naujenes apkalpošanas punkts darbojas vienreiz nedēļā. Naujenes
apkalpošanas punkta lasītājus apkalpo informātiķis Ņina Prusakova.
2010.gadā un izliktas 36 literāras izstādes, ko apmeklējuši 360
sagatavotas iedzīvotāji.
Apkalpošanas punkta lietotāji var saņemt bibliotēkas bibliotekāros
pakalpojumus un interneta pakalpojumus. Tas ļoti aktuāli Naujenes

ciemā jo, interneta pieslēgums ir tikai bibliotēkā. Tā ir vienīgā vieta ciemā, kur ciema iedzīvotāji
var saņemt šo pakalpojumu. Ir izveidotas 3 datorizētas darba vietas, kurās 2010.gadā interneta
pakalpojumus, saņēma 1297 lietotāji. 2010.gadā Naujenes apkalpošanas punktā varēja saņemt arī
informacionālos pakalpojumus, kā arī lietotājiem tiek piedāvātas datu bāzes – Letonika, Letas
arhīvs, Nozare.lv, Lursoft, kā arī bibliotēkas elektroniskais katalogs.

Vecstropu apkalpošanas punktā gada laikā reģistrēti 117 lietotāji, t.sk. 67 bērni. 2010. gadā
apmeklējums bija 2460 un izsniegums 4590 vienības. Vecstropu
apkalpošanas punkts strādā četras reizes nedēļā un lasītājus
apkalpo bibliotekāre Nataļja Aļehno. Gada laikā sagatavotas un
izliktas 36 izstādes, kuras apmeklēja 378 pagasta iedzīvotāju.
Apkalpošanas punkta grāmatu fonds nav liels, tādēļ liela nozīme ir
tam, ka bibliotēkā ir pieejami datori. Pieaugušie tur atrod jaunākās
ziņas, bet bērni nepieciešamo referātiem un patstāvīgajiem
darbiem. Daudzi izmanto e-pasta, i-banku un Skype
pakalpojumus.
Vecstropu apkalpošanas punktā darbojas Informācijas centrs, kur Naujenes pagasta iedzīvotāji var
saņemt informāciju gan par sociālajiem jautājumiem, gan par Naujenes pagasta pārvaldes darbu,
gan vienkārši par lasītājiem aktuālām tēmām. Izsniegtas 81 uzziņas. Lietotājiem tiek piedāvātas arī
datu bāzes – Letonika,Letas arhīvs, Nozare.lv, Lursoft, bibliotēkas elektroniskais katalogs un
interneta pakalpojumi. Lietotāji var izmantot 4 brīvās pieejas datorus, ko 2010. gadā izmantoja 1747
reizes. Lielākoties datorus izmanto bērni un jaunieši, vecāka gadagājuma cilvēki biežāk lūdz
bibliotekāram atrast vajadzīgo informāciju. Vecstropu apkalpošanas punkts piedāvā arī
datorapmācības kursu 12 stundu apjomā.
Vecstropu apkalpošanas punktā liela uzmanība tiek veltīta
bērniem, jo ciemā praktiski nav citu iespēju brīvā laika
pavadīšanai. Tādēļ bērniem bibliotēka ir kļuvusi gan par
datorcentru, gan par interešu klubiņu, gan par vietu, kur vienkārši
izpildīt skolā uzdotos mājas darbus. Vasaras brīvdienu laikā bija
organizēta bērnu vasaras nodarbinātība, kuras laikā bērni
klausījās pasakas, zīmēja, veidoja multfilmas, pat bija organizēts
meitenēm skaistumkopšanas salons, bet zēniem erudīcijas
konkurss.
Pārējā laikā nav noteiktu bērniem paredzētu pasākumu, bet nav
nevienas nedēļas, lai bērniem nebūtu kas interesants darāms bibliotēkā.
Lasītāju vislielākā vēlēšanās ir lielāks grāmatu fonds, kā arī ļoti vēlams nomainīt vecus datorus.
Židinu apkalpošanas punkts gada laikā reģistrēti 29 lietotāji, apmeklējums 165 un izsniegums
1087. Tas ir mūsu pats mazākais un pats tālākais punkts. Židinu apkalpošanas punkts darbojas 1
reizi mēnesī un lasītājus apkalpoja bibliogrāfe Jeļena Višņakova.

3. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Naujenes tautas bibliotēkas krājumu veido 19011 vienības. Saskaņā ar Naujenes tautas bibliotēkas
krājuma komplektēšanas plānu 2007.g.-2011.g., kura mērķis ir: veidot mūsdienu, dažādiem lasītāju
slāņiem, grupām un interesēm atbilstošu grāmatu, periodisko izdevumu un elektronisko izdevumu
fondu, nodrošinot tā pieejamību.

Bibliotēkā ir ieviesti pieteikumu žurnāli ,kur lasītājs var pieteikt jebkuru grāmatu, kuru viņš
gribētu redzēt bibliotēkas grāmatu krājuma. No 2000.gada bibliotēka veido elektronisko katalogu,
kur ir ievadīti 13800 , tas 88 % no kopējā bibliotēkas krājuma. Uz Naujenes tautas bibliotēkas bāzes
tiek veidots Daugavpils novada pašvaldības elektroniskais kopkatalogs ievadīts 48690 vien. Arī
turpmāk, veicot rekataloģizācijas procesu bibliotēkas krājumā, tiks nodrošināta informācija par
visām bibliotēkas krājuma vienībām, bibliotēkas elektroniskajā katalogā.
Bibliotēka krājuma komplektēšanai izmanto sekojošus grāmatu veikalus, bāzes un
internetveikalus: SIA”Latvijas grāmata”, “'Jāņa Rozes grāmatnīca”, “Amso”, “Janus”, “Gaisma
ABC”, www.janus.lv . Bibliotēka piedalījās Grāmatu svētkos Nīcgalē, kur nopirkām un saņēmām
dāvinājumā 40 grāmatas. Bibliotēkas lasītāji 2010.gadā uzdāvināja 272 grāmatas un no LNB
Bibliotēku attīstības institūta , Latvijas valsts arhīva un Latgales kultūras centra un citām iestādēm
saņemtas dāvinājumā 166 grāmatas. Par Naujenes pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem
iegādājamies 667 grāmatas par summu 2418 Ls.
Naujenes tautas bibliotēkas krājumā 2010.gadā ienāca 2334 vienības, 837 vienības latviešu valodā
un 1496 vienības krievu valodā. 2010.gadā bērniem iegādātas 245 grāmatas, kas sastāda 10,5% no
ienākošo grāmatu skaita.
Ar katru gadu bibliotēkas lasītāju apmeklējums palielinās un pieprasa jaunāko literatūru, it īpaši
latviešu oriģinālliteratūru, uzziņu literatūru, bērnu un jauniešu literatūru. Tā kā bibliotēkai ir plaša
struktūra – 5. grāmatu izdošanas vietas un liela apkalpošanas teritorija, bibliotēkas grāmatu fonds
nespēj apmierināt lasītāju pieprasījumu pēc informācijas. Šī ir viena no lielākām problēmām, pie
kuras mēs turpinām strādājam.
Krājumu attīstības dinamika pēdējo 3 gadu laikā, tās vērtējums:
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Naujenes tautas bibliotēka aktīvi strādā pie bibliotēkas mūsdienīga krājuma komplektēšanas,
norakstām novecojušo un maz izmantoto literatūru. 2010.gadā bibliotēkas kopējais grāmatu fonds
samazinājās uz 2,1 %, nekā 2009.gadā, tāpēc, ka jauno grāmatu bibliotēkā ienāca uz 0,5% mazāk

nekā 2009. gadā, bet norakstījām uz 61,9% vairāk iespieddarbu nekā 2009. gadā. Dokumentu
kopskaits krājumā, attiecībā pret reģistrēto lasītāju kopskaitu sastāda 17,31 vienības, tas ir 0.77
vienībām vairāk nekā 2009. gadā. Bibliotēka turpinās strādāt pie fonda attīrīšanas un
atjaunināšanas.
Bibliotēkas krājuma summārā uzskaite tiek veikta tradicionālā veidā – aizpildot
„Bibliotēkas fonda summārās uzskaites grāmatas” un inventāra grāmatas. Regulāri tiek papildināti
ar informāciju par bibliotēkas jaunieguvumiem kartīšu katalogi un novadpētniecības kartotēka. Gan
katalogus, gan kartotēku bibliotēka cenšas uzturēt kārtībā un atbilstoši metodiskajām prasībām.
Lai nodrošinām bibliotēkas krājuma un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību, no
2010.gada 1.07.- 1.08.,tika veikta inventarizācija, Naujenes tautas bibliotēkā un visās bibliotēkas
struktūrvienībās.

4. Informācijas pakalpojumu attīstība
Uzzinu informācijas darbs 2010. 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.
Naujenes tautas bibliotēka, lietotājiem piedāvā gan tradicionālos katalogus, tas ir sistemātisko un
alfabētisko, gan arī elektronisko. Informāciju par grāmatām, kas atrodas Naujenes tautas bibliotēkas
krājumā, var saņemt
elektroniskajā kopkatalogā –
13800
izd. apraksti http://naujene.biblioteka.lv/alise/. Tas sastāda 88 % no bibliotēkas kopējā krājuma . Sākot ar 2006.
gadu uz Naujenes tautas bibliotēkas bāzes tiek veidots Daugavpils un Ilūkstes novada elektroniskais
kopkatalogs , kur ievadītas 48690 grāmatas, kurām tika pievienotas 34 novadu bibliotēku siglas.
Visi Daugavpils un Ilūkstes novada iedzīvotāji var skatīt šo elektronisko kopkatalogu, Naujenes
pagasta mājas lapā, pēc adreses www.naujene.lv , kas atspoguļo visu novadu pašvaldību bibliotēku
krājumus un katra izdevuma atrašanas vietu. Un 2010.gadā uzdrukātas 1270 kataloga kartiņas
novada bibliotēkām.
2010. gadā tika turpināts darbs pie novadpētniecības elektroniskas datu bāzes papildināšanas.
Ievadīti 338 rakstu apraksti, par Daugavpils novada pašvaldību darbu un vēsturi.
No 1999. gada Naujenes tautas bibliotēka un tās struktūrvienībās strādā, kā pagasta informācijas
centri, kuri sniedz lietišķo informāciju pagasta iedzīvotājiem. 2010.gadā informāciju pieprasīja un
saņēma 1333 iedzīvotāji. Piedāvājam sekojošo informāciju- likumdošana, uzņēmējdarbība, izglītība,
projekti, fondi, Eiropas Savienība, Naujenes pagasta pārvaldes un Daugavpils novada domes
informācija – darbības pārskati, lēmumi, saistošie noteikumi un cita, pēc lasītāja pieprasījuma.
Šogad bija liels pieprasījums tematiskām uzziņām, piemēram, labiekārtošana, tradīcijas, brīvās
vakances un citi. Bibliotēkas informācijas centru šogad apmeklēja daudz tūristu, kurus interesēja
atpūtas vietas Naujenes pagastā, Daugavpils novadā un Latgalē. Uzziņu informācijas darbs tika
veikts, izmantojot gan tradicionālos, gan elektroniskos informācijas avotus. Kā arī lasītājiem
pieejami bezmaksas interneta pakalpojumi. Plaši tiek izmantotas datu bāzes, bibliotēkas
elektroniskais katalogs un interneta resursi. Informācionālajā darbā tiek izmantoti CD par
dažādām tēmām. Lai atvieglotu lasītājiem informācijas meklēšanu un bibliotekāriem konsultatīvo
darbu, tiek veidotas vispieprasītāko interneta adrešu saraksti, tematiskās mapes, kā elektroniskās, tā
arī tradicionālās. 2010.g. Sniedzam konsultācijas bibliotēkas lietotājiem, datoru un interneta
lietošanā un apmācam bibliotēkas lietotājus, strādāt ar datoru un izmantot internetu, saskaņā ar
izstrādāto apmācības programmu, apmācam lietotājus izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu,
Skype programmu, ibanku, e-pastu, pašvaldības e-pakalpojumus, e-parakstu, e-veikalu un citu
internetā esošo informācijas resursu lietošanu . Šo pakalpojumu 2010.gadā izmantoja 285 pagasta
iedzīvotājs.

2010. gadā bibliotēka organizēja informatīvos pasākumus :
03.02. 2010.g.- Seminārs „Drošs internets bibliotēkā”-7 bērni
10. 02. 2010.g.- Diskusija „Vai tu juties drošs, sērfojot internetā?” – 11 bērni
12. 02.2010. g. - Diskusija „Bērni – interneta vidē” – 12 bērni
17.02. 2010. g. - „Diskusija, par drošību internetā”- 30 cilvēki
19.02.2010.g. - Diskusija ”Padomā, pirms ievieto internetā”- 6 cilvēki
2010.gadā no 15.11.- 6.12. Naujenes tautas bibliotēkas 3 cilvēki piedalījās Letonikas
konkursā “Meklē un atrodi datu bāzē letonika .lv”.
2010.gadā bibliotēka piedāvā lasītajiem noskatīties 70 Latvijas filmas internetā, www.filmas.lv un
šo iespēju izmantoja 4 cilvēki.
Naujenes tautas bibliotēkas Interneta un datoru izmantošanas pakalpojumiem, bibliotēkas
lietotājiem ir piedāvāti – 15 brīvās pieejas datori ar interneta pieslēgumu, kurus 2010.gadā
izmantoja 11412 reizes.
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Datu bāzes – Letonika, Lursoft, Letas arhīvs, Nozare.lv, un 65 CD diski ar dažāda veida
informāciju.
SBA pakalpojumi tiek piedāvāti bibliotēkas lietotājiem, 2010.gadā SBA kārtā 2.grāmatas
pieprasīja Līksnas pagasta bibliotēka, tās tika nosūtītas .

5. Novadpētniecības darbs

Novadpētniecības kartotēka, izveidota 1994.gadā un elektroniskā novadpētniecības datu bāze,
izveidota 2006.gadā, ievadīti 2436 rakstu apraksti, par Daugavpils novada pašvaldību darbu un
vēsturi, t.sk. 818 raksti par Naujenes pagastu. Bibliotēka apkopo informāciju par Naujenes pagasta
vēsturi, vēsturiskām vietām, novadniekiem, iestādēm, pagasta pasākumiem, rakstniekiem,
dzejniekiem, tradīcijām un veido tematiskās mapes. 2007.g., 2008.g. 2009, 2010.g. bibliotēka vāc
visus rakstus, no periodiskiem izdevumiem, kur ir rakstīts, par Naujenes pagastu un veidojam
mapes „Raksti par Naujenei 2007.gads”- 3 daļas (188. avīžu raksti), „Raksti par Naujenei
2008.gads”- 4 daļas (215. avīžu raksti), 2009.gads”- 4 daļas (174. avīžu raksti), 2010.gads”- 7 daļas
(338. avīžu raksti), šis darbs turpinās, digitālā veidā, to var skatīt Naujenes tautas bibliotēkas
elektroniskajā novadpētniecības katalogā.
2009. gada sākumā Naujenes tautas bibliotēkas novadpētniecības datu bāzē, sākam apkopot
informāciju un 2010. gadā turpinājām šo darbu:

•
•
•
•

Naujenes tautas bibliotēkas tematiskās mapes - 60 ieraksti
Naujenes tautas bibliotēkas novadpētniecības mapes – 35 ieraksti,
Naujenes pagasta iestāžu gada pārskati – 11 ieraksti,
par „Naujenes pagasta vēsturiskām vietām”, pašlaik ir aprakstīti 9 objekti, kur
anotācijā ir sniegta vēsturiskā izziņa, par šo objektu un fotogrāfija.

•

„Foto galerija”, ir aprakstītas 13 fotogrāfijas, no kurām 10 fotogrāfijas ir uzņemtas
20.gs. 60 gados, klāt fotogrāfijām ir anotācijas, kur ir iekļautas ziņas par šiem
objektiem, īsi vēsturiskie apraksti.

•

Ir izveidota „Naujenes novadnieku enciklopēdija”, kur var atrast informāciju par
pagasta 13 novadniekiem- dzejniekiem, mākslinieci un kokgriezēju ar īsu anotāciju.

• Raksti par Naujeni – 336 ieraksti,
• Par Naujenes pagastu raksta – 482 ieraksti.
• Kopā – Naujenes tautas bibliotēkas Novadpētniecības datu bāzē ir 1936 ieraksti.
Šis darbs ir tikai sākts, plānojam veidot aprakstus, par visiem pagastā dzīvojošiem maziem
un lieliem dzejniekiem , ievietojot anotācijā labākos viņu dzejas darbus, pilnīgākās biogrāfijas.
Papildināt fotogaleriju ar vecām un jaunām fotogrāfijām, kuras ir pieejamas bibliotēkas
novadpētniecības materiālos un Naujenes Novadpētniecības muzeja krājumos. Turpināsim aprakstīt
pagasta vēsturiskos un tūrisma objektus, kā arī atpūtas vietas – viesu mājas, atpūtas laukumus,
skaistos Naujenes pagasta dabas skatus un ainavas.
2010.gada nogalē Naujenes tautas bibliotēka sadarbībā ar Naujenes pagasta novadnieci
Stepanīdu Miloseviču – bērnu dzejas grāmatu autori un ilustratori aizpildījām un aizsūtījām anketu
Literatūras, folkloras un mākslas institūtam, kuri gatavo papildus sējumu biogrāfiskajai vārdnīcai
"Latviešu rakstniecība biogrāfijās" un ļoti ceram , ka par mūsu novadnieci informācija tiks iekļauta
šajā grāmatā.

6. Projektizstrāde
Naujenes tautas bibliotēka 2010.gadā ņēma dalību 3. projektos:
NET-Safe Latvija projekta „Radošais pasākums par interneta
drošību manā bibliotēkā” izstrāde un realizācijā – 03.02.-19.02. –
kopā 66 lietotāji, projekta ietvaros tika organizēti un izvesti
sekojošie pasākumi:
03.02. 2010.g.- Seminārs „Drošs internets bibliotēkā”-7 bērni,
10. 02. 2010.g.- Diskusija „Vai tu juties drošs, sērfojot internetā?” –
11 bērni
12. 02.2010. g. - Diskusija „Bērni – interneta vidē” – 12 bērni
17.02. 2010. g. - „Diskusija, par drošību internetā”- 30 cilvēki
19.02.2010.g. - Diskusija ”Padomā, pirms ievieto internetā”- 6
cilvēki
KIS pilotprojekta „TIK bērnu namu bērnu apmācība”
realizācija – 12 bērni- 29.03.-1.04.- 4.nodarbības.

LNB BLC “Bērnu žūrija” projekta izstrāde un realizācija no 01.08.-30.12. piedalījās 31 bērns

7. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
Naujenes tautas bibliotēka sniedz konsultācijas projektu uzrakstīšanas, pasākumu organizācijas,
naturalizācijas, bibliotēkas gada darba plāna sastādīšana, darbs ar elektronisko kopkatalogu un datu
bāzēm, bibliotēkas krājuma komplektēšanas plāna izstrāde, lietvedība bibliotēkā, bibliotēkas
nolikuma izstrāde, sadarbības iespējas ar skolu bibliotēkām un bibliotēkas darbības metodiskajos
jautājumos. Konsultācijas šajos jautājumos 2010.gadā mēs sniedzām Daugavpils novada pagastu
bibliotēkām, zemnieku saimniecībām, pagasta iestādēm , trijām pagasta skolām. Bibliotēka organizē
apmācības un konsultācijas, bibliotēkas lasītājiem, par brīvās pieejas datoru un interneta
pakalpojumu izmantošanu. Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja 2010. gada laikā sniedza
konsultācijas Daugavpils novada bibliotekāriem un ņēma dalību Daugavpils novada Kultūras
pārvaldes rīkotajos semināros – 17.03.2010.g. - “Kā bērnam iemīlēt grāmatu pasauli” un
“Informācijas meklēšana internetā”. Naujenes pamatskolā nolasīja lekciju skolotājiem'24.02.2010.g. “Kā piesaistīt bērnus lasīšanai”, 27.04.2010.g. - “Par drošu internetu”. Naujenes
pagasta pārvaldes darbiniekiem organizēja diskusiju 28.04.2010.g. “Par drošu internetu” un
12.11.2010.g. “www.latvija.lv datu bāzes iespējas un izmantošana”.
2010.gadā Naujenes tautas bibliotēku pieredzes apmaiņai, apmeklēja delegācijas :
• 8.06.- Rēzeknes kultūras darbinieku delegācija
• 29.06.- Jelgavas kultūras darbinieku delegācija
• 17.09.- Balvu novada kultūras darbinieku delegācija
• 15.10.- Jelgavas novada pašvaldību darbinieku delegācija.
Naujenes tautas bibliotēkas darbinieki un lasītāji 2010.gadā apmeklēja Daugavpils novada
Grāmatu svētkus Nīcgalē un ņēmām dalību pieredzes apmaiņas braucienā uz Biķernieku bibliotēku
un Jelgavas novada bibliotēkām.

8. Darbs ar bērniem un jauniešiem
8.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums

Naujenes pagastā dzīvo un mācās 515 bērnu skolas vecuma,
apmeklē Naujenes tautas bibliotēku 389 bērnu. Naujenes pagastā ir 2
pamatskolas- Naujenes un Lāču, viena pirmsskolas iestāde, Mākslas
un mūzikas skola un jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs.
Darbam ar bērniem un jauniešiem, bibliotēka lielāku uzmanību
pievērš vasaras un ziemas brīvdienu laikā tiek izstrādāti bērnu
nodarbinātības plāni, kur katru dienu bērni un jaunieši var piedalīties
bibliotēkas aktivitātēs. Nodarbības
apmeklē
bērni
no
7-14.gadu
vecumam. Tie, kas nevēlas darboties nodarbībās vai radošās
darbnīcās, bibliotēka piedāvā citas izklaides: zīmēšanu, lasīšanu,
galda spēles, datorspēles, informatīvos materiālus un pasakas CD
diskos. Bērni iemācījās strādāt ar datu bāzi Letonika, tas viņiem
noderēs mācību laikā, rakstot referātus, kā arī viņi iepazinās ar
Naujenes pagasta mājas lapu un bibliotēkas elektronisko katalogu.

8.2.Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu
proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu/jauniešu literatūras
krājumu un lietotāju sastāvu.

Naujenes tautas bibliotēkas bērnu literatūras krājumā 3124
vienības, tas sastāda 20% no kopēja bibliotēkas grāmatu
krājuma. 2010.gadā iegādātas 245 jaunas bērnu grāmatas,
salīdzinot ar 2009.gadu par 27% mazāk. Bērnu literatūras
krājuma apgrozījums gadā sastāda 0.95. Izsniegums bērniem un
jauniešiem sastāda 2978 vien. Apmeklējums 11119 reizes.
Lielākā daļa bērnu un jauniešu bibliotēkā izmanto datora un
interneta pakalpojumus.
Naujenes tautas bibliotēka aktīvi sadarbojas ar Naujenes pagasta
Lāču un Naujenes pamatskolu, Naujenes Pirmsskolas izglītības
iestādi, jaunatnes iniciatīvas un sporta centru, Mūzikas skolu un Bērnu namu, bibliotēkas fonda
komplektēšanas jautājumos, projektu realizācijā un kopīgo pasākumu organizēšanā. Darbs pie
bērnu literatūras krājuma papildināšanas turpinās.

8.3. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un
iemaņu attīstīšana.

2010.gada laikā Ņina Prusakova, Bērnu nodaļas bibliotekāre: Konsultēja un apmācīja bērnus
strādāt ar bibliotēkas elektronisko katalogu, datoru un internetu, palīdzēja atrast informāciju
referātiem – 111, bērniem. Interneta pakalpojumus izmantoja 5486 reizes, pieejami ir 3 datori.
Pieprasījums ir liels un tas aug.
Vecstropu apkalpošanas punktā liela uzmanība tiek veltīta bērniem, jo ciemā praktiski nav citu
iespēju brīvā laika pavadīšanai. Tādēļ bērniem bibliotēka ir kļuvusi gan par datorcentru, gan par
interešu klubiņu, gan par vietu, kur vienkārši izpildīt skolā uzdotos mājas darbus, bērnu
apmeklējums sastāda 1932, t.sk. 1747 reizes viņi izmantoja datorus un internetu, pieejami ir 4 datori
Lociku filiāle bērnu apmeklējums sastāda 1712 , interneta pakalpojumus izmantoja 998 reizes.
2010.gadā bibliotēka bērniem jauniešiem piedāvāja dažādus informacionālos un apmācību
pasākumus:
• NET-Safe Latvija projekta „Radošais pasākums par interneta drošību manā bibliotēkā”
izstrāde un realizācijā – 03.02.-19.02. – 66 bērni
03.02. 2010.g.- Seminārs „Drošs internets bibliotēkā”-7 bērni
10. 02. 2010.g.- Diskusija „Vai tu juties drošs, sērfojot internetā?” – 11 bērni
12. 02.2010. g. - Diskusija „Bērni – interneta vidē” – 12 bērni
17.02. 2010. g. - „Diskusija, par drošību internetā”- 30 cilvēki
19.02.2010.g. - Diskusija ”Padomā, pirms ievieto internetā”- 6 cilvēki
• KIS pilotprojekta „TIK bērnu namu bērnu apmācība”
realizācija – 12 bērni- 29.03.-1.04.- 4.nodarbības, kur
Naujenes bērnu nama, bērnu patversmes “Auseklītis”
bērni mācījās datorprasmēm.
• 2010.gadā no 15.11.- 6.12. Naujenes tautas bibliotēkas 3
cilvēki piedalījās Letonikas konkursā “Meklē un atrodi
datu bāzē letonika .lv”.

8.4.Bibliotēkas lietotāju interešu izpēte. Interešu grupu darbs.

Naujenes tautas bibliotēkā un tās struktūrvienībās, liela uzmanība tiek pievērsta bērniem un
jauniešiem, it īpaši vasaras brīvdienu laikā tiek organizēta bērnu vasaras nodarbinātība, kuras laikā
bērni klausījās pasakas, zīmēja, veidoja multfilmas, strādāja radošās darbnīcās apmeklēja
nodarbības .Pārējā laikā nav noteiktu bērniem paredzētu pasākumu, bet nav nevienas nedēļas, lai
bērniem nebūtu kas interesants darāms bibliotēkā. Bērnu nodaļā bērni un jaunieši ne tikai var
izvēlēties sev piemēroto, atbilstoši savam vecumam grāmatu vai periodiskos izdevumus, bet arī
piedalīties dažādo pasākumos, konkursos . No 01.08. 2010.g. – 30.12.2010.g. bibliotēka piedāvāja
bērniem darboties „Bērnu žūrijā” . 01.08. 2010.g. bibliotēka saņēma atbalstu no Valsts

Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu žūrija ” ir saņemts 7 grāmatas,
pārējās projekta grāmatas bibliotēka iegādājās par pašu līdzekļiem. Bibliotēka šajā programmā
ņēma dalību jau devīto gadu. 2010.gadā 31 Naujenes pagasta bērni, kļuva par žūrijas ekspertiem.
Bērnu nodaļā 2010. gadā bērniem tika piedāvāts apmeklēt 16 izstādēs un 1 radošā darbnīca, 1
konkursus, 1. diskusija, 2. bibliotekāro stundu kur ņēma dalību 355 bērni. Tomēr bērni mazāk lasa,
bet vairāk viņiem patīk izmantot datorus un internetu, spēlēt datorspēles.

8.5.Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri, vērtējums

Naujenes tautas bibliotēkai cieša sadarbība ar Naujenes Pirmsskolas izglītības iestādi, Lāču un
Naujenes pamatskolu, Naujenes Jaunatnes iniciatīvu un sporta centru un Naujenes Bērnu namu,
Mākslas un mūzikas skola. 2010.gadā sadarbībā ar Naujenes Bērnu namu organizējam, bērniem
datorapmācības ar Lāču un Naujenes pamatskolu, Naujenes Jaunatnes iniciatīvu un sporta centru
diskusijas par drošību internetā un literatūras erudītu konkursu “Pūcēns”, šī konkursa organizēšanā
bibliotēka sadarbojās ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi un novada bibliotēkām. Sadarbība ar
šīm iestādēm ir vērtējama ļoti pozitīvi.

8.6. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes.

Viens no lielākiem pasākumiem bērniem un jauniešiem Daugavpils novada mērogā literatūras
erudītu konkurss „Pūcēns” kurš notika 2010. gada 23. aprīlī,
kura mērķis ir “Rosinot lasītprieku lasīšanas gada pasākumu
ietvaros, veicināt bērnu interesi par tradicionālo informācijas
avotu – grāmatu”, tēma bija „ Raiņa bērnības zeme”.
Konkursā piedalījās 7 bērnu komandas no 6 Daugavpils
novada pašvaldību skolu un publiskām bibliotēkām, 65 bērni.
Konkursā uzvarēja Špoģu
vidusskolas
bibliotēkas
komanda"Atspulgi", II vietā Maļinovas pagasta bibliotēkas
komanda "Avenītes" un III vieta Naujenes pamatskolas
komandai "Princītes".
No 2002.g bibliotēka piedāvāja bērniem darboties lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrijā”
. 2010.gadā 31 Naujenes pagasta bērns, kļuva par žūrijas ekspertu.
Naujenes tautas bibliotēkas 15 lasītāji, tai skaitā arī bērni un jaunieši piedalījās Daugavpils novada
Grāmatu svētkos Nīcgalē.

9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Naujenes tautas bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, bet bibliotēkas ēkai ir
nepieciešama siltināšana un renovācija, ir izstrādāts projekts. Sākot ar 1999.gadu bibliotēka strādā
pie bibliotēkas procesu automatizācijas. Ir iegādāti 25 datori, 8 printeri, 2 skeneri, 7 barkodu
skeneri, 3 kseroksi, t.sk.8. darbinieku datori un 15. lietotāju datori , 1 servera dators un 1 portatīvais
dators. 2008.gadā pateicoties projekta „Trešais tēva dēls”, bibliotēkā ienāca jaunā datortehnika (7.
datori, 1 multifunkcionālā iekārta, 1 kseroks un bezvadu internets) un no pašvaldības līdzekļiem
iegādāts 1. printeris , 1. skeneris, 4. barkodu skeneri, 2.antivīrusa programmas un Jāņu sētas
interaktīvā kāršu sistēmas programma, uzstādīta ugunsdrošības un apsardzes sistēma Naujenes
tautas bibliotēkas Naujenes apkalpošanas punktā un ierīkots Naujenes tautas bibliotēkā
siltummezgls un 2009. gadā nomainītas mēbeles bibliotēkas: Abonementā, Lasītavā un Bērnu
nodaļā. 2010.gada tika nomanīti 2 novecojušie datori Naujenes un Vecstropu apkalpošanas punktos.

10. Bibliotēkas personāls

Naujenes tautas bibliotēkā strādā 6 darbinieki, 5 bibliotēkas darbinieki un 1 tehniskais darbinieks.
No tiem, 1 bibliotēkas darbinieks ar bibliotekāro profesionālo vidējo izglītību , ar bakalaura grādu
citā jomā 2 un ar profesionālo vidēju izglītību 2 darbinieki un 1 ar vispārējo vidējo izglītību.
2010.gadā bibliotēkas 5 darbinieki apmeklēja sekojošus kursus:
Apmācību seminārs „Interneta un televīzijas
iespējas informācijas laikmetā” –
05.02.2010.g.
• Apmācību seminārs „ Kultūras pasākuma
scenārijs”- 15.03.2010.g.,
• Apmācību kursi „Mentorings bibliotēkā
darbam ar bērniem”- 25.03.2010.g.
• Kursi – Datoru mācību kurss – no 1.līdz 5.
11.2010.g.,
• Profesionālās izglītības programma - "Pedagoģisko metožu pielietošana
bibliotēkas darbā ar skolēniem" – 9.12.2010.g.
2010.gadā bibliotēkas darbinieki piedalījās Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 7 semināros un
pieredzes apmaiņas braucienos uz Jelgavas novada bibliotēkām un uz Biķernieku bibliotēku.
•

11. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums :
2010. gadā Naujenes tautas bibliotēkas budžets sastādīja- 36549 Ls, salīdzinājumā ar 2009. gadu
tas samazinājās uz 26%.

Naujenes tautas bibliotēkas budžeta analīze
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Lielākie bibliotēkas izdevumi:
•
•
•
•
•

Darbinieku darba samaksa un VSAO – 22554 Ls
2010.gadā preču un pakalpojumu apmaksai, tika izlietots 10633 Ls,
Telefona un interneta pakalpojumu apmaksa – 2148Ls
Komandējumu un dienesta braucieni – 50 Ls
Informācijas tehnoloģiju apmaksai -454 Ls, tika apmaksāta Lursoft, Nozare.lv, Letas arhīvs
datu bāžu iegāde,

•
•
•
•
•

Kancelejas iegādei – 676 Ls
Inventāra iegādei – 259 Ls,
Divu datoru iegāde – 943 Ls
Saimniecības materiāli – 186 Ls
Komunālo pakalpojumu apmaksai izlietots - 3815 Ls

Naujenes tautas bibliotēkas 2010.gada budžets
pamatlīdzekļi 944 2%
grāmatas 3977 10%

Darba samaksa
VSAOI
Preces un
pakalpojumi
grāmatas
pamatlīdzekļi

Darba samaksa 17611 46%
Preces un pakalpojumi 10633 28%

VSAOI 4943 13%

•
-

Bibliotēka 2010.g. piesaistīja papildus finansējumu par summu 574 Ls t. sk.
Maksas pakalpojumi – 94 Ls

-

Mērķdotācija interneta pakalpojumu apmaksai – 480 Ls

-

Grāmatu dāvinājumi 2010.g. - 1128 Ls

-

No VKKF programmas „Bērnu žūrija” – 7 grāmatas par summu – 32.39Ls

-

Grāmatu svētkos- grāmatu dāvinājums – 172,44Ls

-

Bibliotēkas lasītāju grāmatu dāvinājums – 425,25 Ls

-

LNB un citu iestāžu dāvinājums – 497.68Ls

•

Jaunieguvumu iegāde no Naujenes pagasta pārvaldes līdzekļiem -3977 Ls :

-

Grāmatas par summu 2418 Ls

-

Periodisko izdevumu parakstīšana 2011. gadam – 1559 Ls

Naujenes tautas bibliotēkas krājuma komplektēšanai 2010.gadam iedalīti un izmantoti līdzekļi,

Pašvaldības līdzekļi bibliotēkas krājuma papildināšanai
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grāmatām – 0.40 Ls, periodikai - 0,26 Ls uz vienu iedzīvotāju, atbilstoši MK noteikumiem Nr.415
“Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”.

12. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību
2010. gadā bibliotēka katru mēnesi sniedzam informāciju par jaunieguvumiem, bibliotēkas
pasākumiem, projekt izstrādi, aktivitātēm Naujenes pagasta mājas lapā www.naujene.lv . Naujenes
pagasta mājas lapā bibliotēkai ir sava sleja, kur mājas lapas apmeklētājs var iepazīties ar bibliotēkas
struktūru, pakalpojumiem, elektronisko katalogu, jaunieguvumiem. Kā arī bibliotēka sniedz
informāciju par bibliotēku un pasākumiem internet saitēs www.kulturkarte.lv, www.biblioteka.lv .
Par Naujenes tautas bibliotēku rakstīja sekojošos preses izdevumos:
1. Daugavpils novadā baltos plankumus pozitīvi izlīdzinās / Zingrīda Some. - (Sabiedrība) //
Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - (2010, 02. februāris). -4.lpp.
2. BMGF pārstāve iepazīsies ar projekta “Trešais tēva dēls” īstenošanas gaitu / BNS. (Paziņojumi presei) // BNS. - (2010, 29. marts).
3. Bezmaksas datorkursi / Jeļena Ivancova. - (Sabiedrība) // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208.
- (2010, 30. marts). - 12.lpp.
4. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi 14. jūnijā / (Aktualitātes) // Latgales
Laiks. - ISSN 1407-9208. - (2010, 11. jūnijā). - 12.lpp.
5. Afiša // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - (2010, 03. septembris).
6. Afiša // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - (2010, 04. septembris).
Bibliotēkas tēla veidošanai, bibliotēkas pasākumu dalībnieku piesaistīšanai bibliotēka izliek uz
visiem pagasta esošiem stendiem afišas, par pasākumiem un izstādēm, bibliotēkas darba laiku un
dažāda veida informāciju, par vakantām vietām, kursiem, datu bāzēm, dator apmācībām.
2010.gadā Naujenes tautas bibliotēku pieredzes apmaiņai,
apmeklēja delegācijas :
• 8.06.- Rēzeknes kultūras darbinieku delegācija
• 29.06.- Jelgavas kultūras darbinieku delegācija
• 17.09.- Balvu novada kultūras darbinieku delegācija
• 15.10.- Jelgavas novada
pašvaldību darbinieku
delegācija.

Naujenes tautas bibliotēka sadarbojās ar visām Naujenes pagasta pārvaldes iestādēm, Daugavpils
novada pašvaldību bibliotēkām, Latgales centrālo bibliotēku, naturalizācijas pārvaldi, valsts
nodarbinātības dienestu, valsts probācijas dienestu un citām iestādēm.
Naujenes tautas bibliotēkā ir informācija par Naujenes pagasta pārvaldes un Daugavpils novada
domes darbību, gada pārskatiem, lēmumiem, saistošiem noteikumiem, 1 reizi ceturksnī bibliotēkā
Daugavpils novada domes deputāti pieņēma iedzīvotājus.
Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja:

D.Čiževska

