
 

Naujenes tautas bibliotēkas 

 2011. gada darbības pārskats. 
 

1. Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 
 Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta pārvaldes izglītojoša, informatīva un kultūras 
dibināta struktūrvienība, 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 5861. Naujenes 
pagasta iedzīvotājiem  bibliotēkas pakalpojumi pieejami 5  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. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 
 

 Naujenes tautas bibliotēkas krājumu veido 18795 vienības. Saskaņā ar  Naujenes tautas 
bibliotēkas krājuma komplektēšanas plānu, kura mērķis ir: veidot mūsdienu, dažādiem  lasītāju 
slāņiem, grupām un  interesēm  atbilstošu grāmatu, periodisko izdevumu un elektronisko izdevumu  
fondu, nodrošinot tā pieejamību. Organizējot savu krājumu, bibliotēka vadās no LR MK 
izstrādātajiem noteikumiem, no bibliotēkas izstrādātās krājuma attīstības politikas, no akreditācijas 
komisijas ieteikumiem bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai. Kopumā Naujenes tautas 
bibliotēkas krājumu var novērtēt kā labu un stabilu. Bibliotēkas krājums pamatā apmierina 
lietotājus.  

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 18265 , tas 97 % no kopējā bibliotēkas krājuma. Uz Naujenes tautas bibliotēkas bāzes 
tiek veidots  Daugavpils novada pašvaldības elektroniskais kopkatalogs  ievadīts 62847 vien. Arī 
turpmāk, veicot rekataloģizācijas procesu bibliotēkas krājumā, tiks nodrošināta informācija par 
visām bibliotēkas krājuma vienībām, bibliotēkas elektroniskajā katalogā. 

Pozitīvi ir tas, ka Daugavpils un Ilūkstes novadu kopkataloga lietotājiem no vienotas saskarsmes 
tika nodrošināta informācijas meklēšanas iespējas par iesaistīto bibliotēku krājumos esošajiem 
izdevumiem, to atrašanās vietām, kā arī novadpētniecības materiāliem. 

2011.gada  novembrī Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja apmācīja un individuāli konsultēja 
skolu bibliotekārus darbam sistēma ALISE-i. Rezultātā decembrī uzsākuši strādāt sistēmā  divas 
Naujenes pagasta skolu bibliotēkas, kopumā  elektroniskajām kopkatalogam uz doto brīdi 
pievienotas Naujenes un Lāču pamatskolu bibliotēkas, un skolu bibliotekāri veic krājuma 
rekataloģizāciju. Tātad arī Daugavpils  novadā sākusies skolu un publisko bibliotēku veiksmīga 
sadarbība sistēmas izmantošanā un kopkataloga veidošanā. 

 

Bibliotēka krājuma komplektēšanai izmanto sekojošus 
grāmatu veikalus, bāzes: SIA”Latvijas grāmata”, “Janus”. 
Bibliotēka piedalījās Grāmatu svētkos Biķerniekos, kur  
saņēmām dāvinājumā 18 grāmatas. Bibliotēkas lasītāji 
2011.gadā uzdāvināja 390 grāmatas un no LNB Bibliotēku 
attīstības institūta , Latvijas valsts arhīva un Latgales kultūras 
centra un citām iestādēm saņemtas dāvinājumā 69 grāmatas. 
Par Daugavpils novada Kultūras pārvaldes  budžeta līdzekļiem 
iegādājamies 575 grāmatas par summu 2502 Ls.  

 

 Naujenes tautas bibliotēkas krājumā 2011.gadā ienāca 2004 vienības,  586 vienības latviešu 
valodā ,  1417 vienības krievu valodā un 1 vienība svešvalodā. 2011.gadā bērniem iegādātas 86 
grāmatas, kas sastāda 8,1% 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: 

Krājumu 
apjoms 2009. gads 2010.  gads 2011. gads 

 izslē
gts 

ienāci
s kopā izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā 

grāmatas 1143 1340 16383 1970 1265 15678 1289 1056 15445 

seriālizdevu
mi 550 1004 3037 770 1059 3326 996 947 3277 

Elektroniski
e dokumenti   62 2 5 65  1 66 

Nošu  
dokumenti   1  3 4   4 

Kartogrāfisk
ie 
dokumenti 

1  1  1 2   2 

Audiovizuāli
e dokumenti     1 1   1 

Kopā 1693 2345 19484 2742 2334 19076 2285 2004 18795 
              Naujenes tautas bibliotēka aktīvi strādā pie bibliotēkas mūsdienīga krājuma 
komplektēšanas, norakstām novecojušo un maz izmantoto literatūru. 2011.gadā bibliotēkas kopējais 
grāmatu fonds samazinājās uz 1,5 %, nekā 2010.gadā, tāpēc, ka jauno grāmatu bibliotēkā ienāca uz 
14% mazāk nekā 2010. gadā, bet norakstījām uz 17% mazāk iespieddarbu  nekā 2010. gadā. No 
krājuma izslēgtas pamatā lasītāju nolietotās grāmatas, kā arī novecojušās pēc satura, lasītāju 
nozaudētās un grāmatas, kuras nav atgūstamas. Dokumentu kopskaits krājumā, attiecībā pret 
reģistrēto lasītāju kopskaitu sastāda 16,3 vienības, tas ir 1,01 vienībām mazāk nekā 2010. 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. 

Preses izdevumu abonēšanai 2011. gadā  bibliotēkas budžetā iedalītā summa :  1559,68 Ls  

Bibliotēkas krājumā atskaites periodā ienācis 947 eksemplāru liels seriālizdevumu klāsts. 

 

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

 Galvenais uzdevums ir attīstīt bibliotēkas pakalpojumus gan tradicionālajiem bibliotēkas 
apmeklētājiem, gan attālinātiem bibliotēkas lietotājiem. Galvenais noteikums – apmierināts klients. 
Pakalpojumu kvalitatīvam nodrošinājumam, sistemātiski veicināt darbinieku profesionālo zināšanu 
palielināšanu. 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. 
 2007 2008 2009 2010 2011 % +,- 
Lasītāji 1196 1205 1178 1102 1152 105 +50 
Apmeklējums 23638 24644 28896 39150 43149 110 +3999 
Izsniegums 46492 52774 48560 41987 42127 101 +140 
Grāmatu fonds 19225 18832 19484 19076 18795 99 -281 
Ienācis krājumā 1795 2030 2345 2334 2004 86 -330 
Izslēgts no krājuma 1337 2423 1693 2742 2285 83 -457 

 
Naujenes tautas bibliotēkas reģistrēto  lasītāju skaits 2011.gadā  sastādīja 1152 t.sk. 415 bērnu , un 
tas sastāda 20% no Naujenes pagasta iedzīvotāju skaita, salīdzinājumā ar 2010.gadu  lietotāju  skaits 
palielinājās uz  5 %, apmeklējums uz 10% un izsniegums uz 1%. Reģistrēti 72 jauni lasītāji. 
2011.gadā palielinājās attalināto bibliotēkas elektroniskā kataloga lietotāju skaits “ virtuālo 
apmeklētāju” – tas tika apmeklēts 12733 reizes. Kā arī kļuva aktīvāki bibliotēkas attālināti lasītāji, 
visbiežāk attālinātie lietotāji, zvanot pa telefonu, lūdz pagarināt grāmatu atdošanas termiņu. Pa 
telefonu precizējam ziņas par grāmatām un sniedzam atbildes uz interesējošiem jautājumiem. 
Attālinātie lietotāji izmanto bibliotēkas elektronisko kopkatalogu. Lietotāji attālināti var rezervēt 
grāmatas, stāties rindā uz grāmatu vai pagarināt termiņu.  
Ja lietotājam ir pildīta tematiska uzziņa, un atbilde ir atrasta interneta resursos, tad uz e-pastu 
aizsūta saites ar atrasto informāciju. 

2011.gadā bibliotēkas kopējais grāmatu fonds samazinājās uz 1 %, nekā 2010.gadā, tāpēc, ka jauno 
grāmatu bibliotēkā ienāca uz 14% mazāk nekā 2010. gadā un norakstījām uz 17% mazāk  
iespieddarbu  nekā 2010. gadā. 

 
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 – 16 brīvās pieejas datori ar interneta pieslēgumu. Datu bāzes – Letonika, Lursoft,   
Letas arhīvs, Nozare.lv, Rubricon.ru un 66 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. 
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Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir: brošēšanas, kopēšanas, skenēšanas, printēšanas  pakalpojumi un 
kataloga kartīšu drukāšana, 2011.gadā par šiem pakalpojumiem saņemti 71 Ls. 

2011.gadā bibliotēkas un tās struktūrvienū darba laiks nemainījās.  
 
Naujenes tautas bibliotēkas un tās struktūrvienību darba laiks 2011.gadā. 
 
 Naujenes 

tautas 
bibliotēka 

Lociku 
filiāle 

Naujenes 
apkalpošana
s punkts 

Vecstropu 
apkalpošan
as punkts 

Židinu 
pārvietojama
is 
apkalpošanas 
punkts 

Naujenes 
pamatskolas 
bibliotēka 

Pirmdiena 9:00 – 20:00      

Otrdiena 9:00 – 20:00 13:00-18:00 11:00-19:00    
Trešdiena Metodiskā 

diena 
9:00-13:00  15.00-

20.00 
10:00- 12:00 
vienreiz 
mēnesī 

 

Ceturtdiena 9:00 – 20:00 13:00-18:00    9:00 – 14:00 
Piektdiena 9:00 – 20:00 14:00-19:00  13:00-

18:00 
  

Sestdiena 9:00 – 15:00   9:00-14:00   
Pusdienu 
pārtraukums 

12:00-13:00      

 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 181 bērni no 5.gadu vecuma līdz 18. gadiem. 2011.gadā to apmeklēja 7638 reizes 
un tika izsniegti 763 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 2011.gadā ir izmantojuši 6608 reizes, 2010. gadā izmantoja  
5486 reizes. Pieprasījums ir liels un  tas aug.  

No 01.08. 2011.g. – 30.12.2011.g. bibliotēka piedāvāja bērniem darboties „Bērnu žūrijā” . Valsts 
Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu žūrija ” projekta grāmatas 
bibliotēka iegādājās par pašu līdzekļiem, bet projektā nepiedalijāmies. Bibliotēka šajā programmā 
ņēma dalību 10 gadus.  

Bērnu nodaļā 2011. gadā bērniem tika piedāvāts apmeklēt  6 izstādēs un 12 radošā 
darbnīcas, 2 konkursus, 3. bibliotekārās stundas, kur ņēma dalību 334 bērni. 

   
 

       Lielākie  pasākumi bērniem un jauniešiem: 

25. 02.2011. - Konkurss “Stāstu laiks Naujenē” - 31 bērns, 
29.04. - Daugavpils novada literatūras erudītu konkurss 

„Pūcēns”- 75 cilvēki 
31.5. un 1.06.- Bibliotekārā stunda “Bērns un viņa 

tiesības – 42 bērns , 
29.7. - Bibliotekārā stunda “Ceļojums uz grāmatu 

pasauli” -Naujenes bērnu nama bērnu ekskursija uz 
bibliotēku -8, 

 



 
1.07. - Jaunieguvumu izstāde “Bērnu žūrija 2011 ir klāt” 
01.06.- 30.08. - bērnu radošās darbnīcas – 178 bērnu 

apmeklējumi 
 
2011.gada laikā  Ņina Prusakova, Bērnu nodaļas 

bibliotekāre:  
• Konsultēja un apmācīja bērnus strādāt ar bibliotēkas 

elektronisko katalogu, datoru un internetu, palīdzēja 
atrast informāciju referātiem –  89, 

• Piesaistīja   jaunus lietotājus- 29 
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. 2011. 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 2004  iespieddarbi, veido 
bibliotēkas elektronisko katalogu - 18265  apraksti, veicina bibliotēkas lasītāju kvalitatīvu un 
automatizētu  apkalpošanu, reģistrē bibliotēkas lasītājus. Reaktualizē bibliotēkas veco fondu, ir 
reaktualizētas 7332 grāmatas un periodiskie izdevumi. No 2010.gada bibliotēka  apstrādātā arī 
žurnālus un piešķirt tiem svītrkodus un izsniedz automatizēti. 

 
Sniedz uzziņas un konsultācijas, 2011. gadā šo pakalpojumu saņēma 685 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 2011.gadā  izmantoja 274 pagasta iedzīvotāji. 
      

        Informācijpratības veicināšanai organizēt lietotāju apmācību 
datorpamatu apguvē un interneta resursu pārzināšanā, galvenais 
akcents un palīdzība tiek sniegta pensijas vecuma cilvēkiem. 2011. 
gadā datorzinību pamatapmācību apguva 5 senjori. 

 
 
 
Naujenes tautas bibliotēkas lasītava. 
 
 2011.gada laikā lasītavas apmeklējums sastāda  8645 reizes un izsniegums 14491 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,  85 literārās un informatīvās izstādes,  
kuras apmeklēja 2907 pagasta iedzīvotāji: 

http://www.latvenergo.lv/�
http://www.lattelecom.lv/�
http://www.latvija.lv/�


 28.02.- 5.03. - Eiropas “E-prasmju nedēļas Latvijā” piecu 
pasākumu cikls Naujenes tautas bibliotēkā 

Lielākie pasākumi: 

 Piedalīšanās Daugavpils novada Grāmatu svētkos 
Biķerniekos – 44 cilvēki- 27.08. 

 Dzejas dienu poētiskā kafejnīca „Dzejas noskaņa’ 19.09.- 
38 cilvēki 

 Izstāžu cikla, kas veltīts Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai, atklāšanas pasākums – 15.11. - 
31 cilvēks 

 Lasīšanas maratons no 1.01.- 15.12. un noslēguma pasākums 29.12. -  408 cilvēki 
 1.4. - 1.09. - A.Muižnieka kokgriezumu izstāde “Pavasara noskaņa” - 237 cilvēki 

2011. gada 01. janvāra 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 29. 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 2953 ieraksti, par Naujenes pagastu un  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 3 datorizētas darba vieta, ko 2011. 
g. izmantoja – 4742reizes. 
Jelena Višņakova, bibliogrāfe sagatavoja 42 un papildināja  vairāk nekā 316 tematiskās mapes, kas 
veltītas  pagasta novadniekiem , pagasta iestāžu vēsturei, rakstnieku, dzejnieku un politiķu 
jubilejām. Gada laikā tika izsniegtas 685 uzziņas. 
  Lasītājiem tiek piedāvāti 7. komplekti avīžu un 28. komplekti žurnālu. 
 
     Bibliotēku apmeklēja delegācijas : 
5.05.- Lietuvas Republikas Zarasu rajona Dusetas pašvaldību darbinieku delegācija 
21.10.- Baltkrievijas Republikas Brāslavas rajona  darbinieku delegācija 
 
Naujenes tautas bibliotēkas abonements. 
 
2011.gadā bibliotēkas abonementā reģistrēti 442 lasītāji, t.sk. 43 
jaunie lasītāji, apmeklējums sastāda 5776, izsniegums 8734, t.sk. 
grāmatas 6469 un 2251 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. 2011.gadā šādus pakalpojumus, sniedzam 4 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 227, t.sk. 111 
bērnu. Apmeklējums 3406 un izsniegums 9654 vien. 
 

2011. g.  Lociku filiāle  piedāvā sekojošus pakalpojumus: 

 2011. gadā lietotāju reģistrācija un apkalpošana veikta 
automatizēti. Lietotāju rīcībā ir divi datori, kurus izmantoja 1381  
pagasta iedzīvotāji. Gada laikā tika sniegtas konsultācijas, par 
datoru un internetu izmantošanu – 70 cilvēkiem. Lai informētu 
savus lietotājus par krājumu, bibliotēka rīko, gan jaunieguvumu, 
gan tematiskās izstādes. Šogad tika sagatavotas 41 literārās 
izstādes, 8 bērnu nodarbības un 1.bibliotekārā stunda, ko 
apmeklēja 1564 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. 2011.g. Lociku 
filiāle lasītāji, ņēma dalību NTB rīkotājā “Lasīšanas maratonā”, 
aktīvākie maratona dalībnieki, saņēma diplomus un mazus 
suvenīrus, noslēguma pasākumā 29.12.2011.g. 

• Izstādes  
• 
• 

Internetu  
Datu bāzes : www.lursoft.lv, www.letonika.lv 

 Maksas pakalpojumi: 

 
Dokumentu kopēšana, printēšana, skenēšana 

Lasītājiem ir pieejams daudzpusīgs bibliotēkas krājums, katalogi un datubāzes. 
Lasītava apmeklētājiem piedāvā preses izdevumus

   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 
2011.gadā interneta pakalpojumus, saņēma 1338 lietotāji.  
2011.gadā Naujenes apkalpošanas punktā varēja saņemt arī 
informacionālos pakalpojumus, kā arī skatīt  bibliotēkas 
elektroniskais katalogu. Lasītājiem tiek piedāvāti 2. komplekti 
avīžu un 3.komplekti žurnālu. 

:  7. komplektus avīžu un 14.komplektus žurnālu 
 

Naujenes tautas bibliotēkas apkalpošanas punkti. 
Naujenes  tautas bibliotēkā darbojas 3 apkalpošanas punkti – Naujenes, Vecstropu un Židinu 
ciemos.   
  
 
Naujenes apkalpošanas punktā, 2011. gada laikā reģistrēti 138 lietotāji, t.sk. 51 bērni, 
apmeklējums 2407, izsniegums 5301. Naujenes  apkalpošanas punkts  darbojas vienreiz nedēļā. 
Naujenes apkalpošanas punkta lasītājus apkalpo informātiķis Ņina Prusakova. 
  

http://www.lursoft.lv/�
http://www.letonika.lv/�


Vecstropu apkalpošanas punktā  gada laikā reģistrēti 143 lietotāji, t.sk. 72 bērni.  2011. gadā 
apmeklējums bija 2374 un izsniegums 2322 vienības. Vecstropu apkalpošanas punkts strādā trīs  
reizes nedēļā un lasītājus apkalpo bibliotekāre  Nataļja Aļehno. 
Gada laikā sagatavotas un izliktas 55 izstādes un organizēti 2 
pasākumi - “Poētiskās kafejnīcas” kuras apmeklēja 1281 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 93 uzziņas. Lietotājiem tiek piedāvātas 
bibliotēkas elektroniskais katalogs un interneta pakalpojumi. Lietotāji var izmantot 5 brīvās pieejas 
datorus, ko 2011. gadā izmantoja 921 reizes. Lielākoties datorus izmanto bērni un jaunieši, vecāka 
gadagājuma cilvēki biežāk lūdz bibliotekāram atrast vajadzīgo informāciju. Vecstropu apkalpošanas 
punkts piedāvā arī individuālo datorapmācības kursu 12 stundu apjomā - 28 
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, 
skatījās multfilmas. Pārējā laikā nav noteiktu bērniem paredzētu pasākumu, bet nav nevienas 
nedēļas, lai bērniem nebūtu kas interesants darāms bibliotēkā.  Vecstropu apkalpošanas punkts 
pastāvīgi informē iedzīvotājus par sniegtājiem bibliotēkas pakalpojumiem, novietojot informāciju 
stendos. 2011. gadā tika izveidots reklāmas buklets par Vecstropu apkalpošanas punkta 
pakalpojumiem. Vecstropu apkalpošanas punkta lasītājiem tiek piedāvāti 8 komplekti žurnālu un 3. 
komplekti avīžu. 
Lasītāju vislielākā vēlēšanās ir lielāks grāmatu fonds, kā arī ļoti vēlams nomainīt vecus datorus.  
 
Židinu apkalpošanas punkts gada laikā reģistrēti 21 lietotāji,  apmeklējums 170 un izsniegums 
1625. Tas ir mūsu pats mazākais  un pats tālākais punkts. Židinu apkalpošanas punkts  darbojas 1 
reizi mēnesī un lasītājus apkalpoja bibliogrāfe Jeļena Višņakova. 

 
4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 
4.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums 

 Naujenes pagastā dzīvo un mācās 515 bērnu skolas vecuma, apmeklē Naujenes tautas bibliotēku 
415 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.  



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

 
Naujenes tautas bibliotēkas bērnu literatūras krājumā 3054 vienības, tas sastāda 16,2% no 

kopēja bibliotēkas grāmatu krājuma. 2011.gadā  iegādātas 86 jaunas bērnu grāmatas, t.sk. “Bērnu 
žūrijas “ projekta grāmatas par saviem līdzekļiem,  salīdzinot ar 2010.gadu par 65% mazāk. Bērnu 
literatūras krājuma apgrozījums gadā sastāda 1,28. Izsniegums bērniem un jauniešiem sastāda 2385 
vien. Apmeklējums  13716 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.  

       2011.gadā ļoti populāras bija pirmsskolas vecuma grāmatas, kuras ņēma bērnu vecāki un 
vecvecāki un tādēļ šo grāmatu komplektēšanai 2012.gadā pievērsīsim lielāko uzmanību. 

 
4.3. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un 

iemaņu attīstīšana. 
 

  2011.gada laikā  Ņina Prusakova, Bērnu nodaļas 
bibliotekāre: Konsultēja un apmācīja bērnus strādāt ar 
bibliotēkas elektronisko katalogu, datoru un internetu, palīdzēja 
atrast informāciju referātiem –  89 bērniem. Interneta 
pakalpojumus 2011.gadā ir izmantojuši 6608 reizes, bet 2010. 
gadā 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 1194, t.sk. 921 reizes viņi izmantoja datorus un 
internetu, pieejami ir 5 datori. 

  Lociku filiāle  bērnu apmeklējums sastāda 1811 , interneta pakalpojumus izmantoja 1381 
reizes. 

     2011.gadā bibliotēka bērniem jauniešiem piedāvāja dažādus informacionālos un apmācību 
pasākumus: 

• Daugavpils novada literatūras erudītu konkurss „Pūcēns”-29.04.- 75 cilvēki 
• 25. 02.2011. - Konkurss “Stāstu laiks Naujenē” - 31 bērns, 
• 1.06. un 31.05.- Bibliotekārā stunda “Bērns un viņa  

tiesības – 42 bērns , 
• 29.07. - Naujenes bērnu nama bērnu ekskursija uz 

bibliotēku  
• 1.07. - Jaunieguvumu izstāde “Bērnu žūrija 2011 ir klāt” 
• 01.06.- 30.08. - bērnu radošās darbnīcas – 178 bērnu 

apmeklējumi. 
 
 
 
 
 



4.4. 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 .Bērnu nodaļā 2011. gadā bērniem tika 
piedāvāts apmeklēt  6 izstādēs un 12 radošā darbnīcas, 2 
konkursus, 3. bibliotekārās stundas, kur ņēma dalību 334 bērni. 
Tomēr bērni mazāk lasa, bet vairāk viņiem patīk  izmantot datorus 
un internetu, spēlēt datorspēles. 
 

4.5. 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. 2011.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.  

 
4.6. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes. 

  Viens no lielākiem pasākumiem bērniem un jauniešiem  
Daugavpils novada mērogā literatūras erudītu konkurss „Pūcēns” 
kurš notika 2011. gada 29. aprīlī, kura mērķis ir “Rosinot lasītprieku 
lasīšanas gada pasākumu ietvaros, veicināt bērnu interesi par 
tradicionālo informācijas avotu – grāmatu”,  tēma bija  „ Imanta 
Ziedoņa krāsainās pasakas”. Konkursā piedalījās 9 bērnu komandas 
no 8 Daugavpils novada pašvaldību skolu un publiskām 
bibliotēkām, 75 bērni. Konkursā uzvarēja Naujenes pamatskolas 
bibliotēkas komanda "Dardedze", II vietā Līksnas pagasta  
bibliotēkas komanda "Velnēni" un III vieta Maļinovas komandai "Avenītes". 

           Otrs  pasākums, kurš  bija organizēts  bērnie m un jaunieš iem no 12. - 18. gadiem, b ija konkurss “Stāstu laiks Naujenē” , kušs notika 25.02.2011., konkursā 
ņema dalību  8 Naujenes pagasta bērni, pasākumu apmeklēja 31 
cilvēks. Konkursa mērķis:Veicināt bērnos interesi par lasīšanu un 
attīstīt stāstīšanas prasmi. Attīstīt bērnu un pusaudžu radošo darbību  
stiprināt starpkultūru  un starppaaudžu komunikāciju. 
Konkursantiem vajadzēja pastāstīt pasaku, notikumu no dzīves un 
anekdoti, konkursa vērtēšanas žūrijai vajadzēja,  noteikt labākos 
stāstītājus un  pēc konkursa rezultātiem: 

• Lielā stāstnieka titulu saņēma 

• 

LAURA RUDKO, 12.gadi 
no Naujenes pamatskolas, 

• 
Dižā stāstnieka titulu saņēma MĀRĪTE RIMICĀNE, 12.gadi no Naujenes pamatskolas, 
Mazā stāstnieka titulu saņēma ARTJOMS ANTONOVS,  15.gadi no Lāču pamatskolas. 



     No 2002.g bibliotēka piedāvāja bērniem darboties lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu 
žūrijā” .  2011.gadā  Naujenes tautas bibliotēka nepiedalijās projektā, bet mēs iegādājamies “Bērnu 
žūrijas”  grāmatu kolekciju, par saviem līdzekliem, bērni, kuri vēlējās izlasīt projekta grāmatas, 
varēja to izdarīt. 
 Naujenes tautas bibliotēkas 42 lasītāji, tai skaitā arī bērni un jaunieši piedalījās  Daugavpils 
novada Grāmatu svētkos Biķerniekos. 

 
5. Informācijas un kominikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 
 
Uzzinu informācijas darbs 2011. 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 –  18265  izd. apraksti - 
http://naujene.biblioteka.lv/alise/.  Tas sastāda 97 % no bibliotēkas kopējā krājuma . Sākot ar 2006. 
gadu uz Naujenes tautas bibliotēkas bāzes tiek veidots Daugavpils un Ilūkstes novada elektroniskais 
kopkatalogs , kur  ievadītas 62847 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 2011.gadā uzdrukātas 762 kataloga kartiņas  
novada bibliotēkām. 
 
2011. gadā tika  turpināts darbs pie novadpētniecības elektroniskas datu bāzes papildināšanas. 
Ievadīti 519 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.  2011.gadā informāciju pieprasīja un 
saņēma 11317 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. 2011.g. Sniedzam  konsultācijas bibliotēkas 
lietotājiem, datoru un interneta lietošanā un apmācam 
bibliotēkas lietotājus, strādāt ar datoru un izmantot internetu, 
saskaņā ar izstrādāto apmācības programmu – 5 senjori, 
apmācam lietotājus izmantot latvenergo.lv - 6, Skype 
programmu- 10, ibanku - 38, e-pastu- 22, letonika.lv- 11 
lursoft.lv-8, e-veikalu-8 un citu internetā esošo informācijas 
resursu lietošanu, elektronisko katalogu - 304. Šo 
pakalpojumu 2011.gadā  izmantoja  407 pagasta iedzīvotājs.  

 

http://naujene.biblioteka.lv/alise/�
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28.02.- 5.03. - Eiropas “E-prasmju nedēļas Latvijā” piecu pasākumu 
cikls Naujenes tautas bibliotēkā: 

2011. gadā bibliotēka organizēja informatīvos pasākumus : 

 
1.03.- Zināšanu diena, akcija „Paaudze paaudzei” (first click).  

E- stunda “'E-pakalpojumi Latvijā”(Lāču pamatskolā), 

3.03.- Diskusija “Bibliotēka + internets”, 

4.03.- E- stunda “'E-pakalpojumi Latvijā” (Naujenes  

pagasta pārvaldē), 

4.03.- E-prasmju nedēļas noslēguma konference  

“E-prasmīga sabiedrība – ieguldījums nākotnē!” 

 

(tiešraide no ES Mājas www.apollo.lv)  

10.2011.g. - Letonikas projekts “ Latvijas Kultūrvides taka” - 
iesniegti 5. objektu apraksti - “Hoftenbergas muižas parka taka”: 
15.11.- “Virtuālās Hoftenbergas parka takas” prezentācija. 
 
10.10.-15.12. - KIS projekta „Trešais tēva dēls” realizācija – 
datorkursi “ Pirmie soļi datorprasmēs” 5 senjori- 10. nodarbības 
 

Naujenes tautas bibliotēkas Interneta un datoru izmantošanas pakalpojumiem, bibliotēkas 
lietotājiem ir piedāvāti  – 16 brīvās pieejas datori ar interneta pieslēgumu, kurus 2011.gadā 
izmantoja 14990 reizes. 

 

Datu bāzes – Letonika,  Lursoft,  Letas arhīvs, Nozare.lv, Rubricon.ru un 66 CD diski ar dažāda 
veida informāciju.   

 SBA pakalpojumi tiek piedāvāti bibliotēkas lietotājiem , 2011.gadā šo pakalpojumu bibliotēkas 
lietotāji izmantoja 5 reizes. 
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6.Novadpētniecības darbs 
 
 Novadpētniecības kartotēka, izveidota 1994.gadā un elektroniskā novadpētniecības datu 
bāze, izveidota 2006.gadā,  ievadīti 2953 rakstu apraksti, par Daugavpils  novada pašvaldību darbu 
un vēsturi, t.sk. 864 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., 2011.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),  2011.gads - 7.daļas (364. avīžu raksti) šis darbs turpinās, digitālā veidā, to var 
skatīt Naujenes tautas bibliotēkas elektroniskajā novadpētniecības katalogā.  

No 2009. gada sākuma Naujenes tautas bibliotēkas novadpētniecības datu bāzē, sākam 
apkopot informāciju un 2011. gadā turpinājām šo darbu: 

• Naujenes tautas bibliotēkas tematiskās mapes - 86 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 – 500 ieraksti, 
• Par Naujenes pagastu raksta 2011.g. – 364 ieraksti. 
• 2011. gadā , tika izveidota jauna datu bāze,  

            “Dzejoļu, apsveikumu, novēlējumu datu bāze” – 213 ieraksti, 
 
Kopā – Naujenes tautas bibliotēkas Novadpētniecības datu bāzē ir 2953 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. 
 
2011.gadā Naujenes tautas bibliotēka apkopoja novadpētniecības 
materiālus par Naujenes pagasta Hoftenbergas parku un tur 
esošajiem objektiem un ņēma dalību Letonikas projektā Latvijas 
Kultūrvides takas. 
10.2011.g. - Letonikas projekts “ Latvijas Kultūrvides taka” - 
iesniegti 5. objektu apraksti - “Hoftenbergas muižas parka taka”: 
15.11.- “Virtuālās Hoftenbergas parka takas” prezentācija.  
Objektu aprakstus var skatīt: www.letonika.lv - 
http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?cid=1006368&r=1101244&lid=1006368&q=latvijas%2
0kulturvides%20takas&h=0 
http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?cid=1006371&r=1101244&lid=1006371&q=latvijas%2
0kulturvides%20takas&h=0 

http://www.letonika.lv/�
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http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?cid=1006381&r=1101244&lid=1006381&q=latvijas%2
0kulturvides%20takas&h=0 
http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?cid=1006373&r=1101244&lid=1006373&q=latvijas%2
0kulturvides%20takas&h=0 
http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?cid=1006372&r=1101244&lid=1006372&q=latvijas%2
0kulturvides%20takas&h=0
 

 

2011.gadā atjaunota un papildināta novadpētniecības foto izstāde 
“Kraujas ciems vakar un šodien” 
2011. gada 15.novembrī sagatavots un atklāts novadpētniecības 
fotogrāfiju stends “Mūsu Naujene”, kur ir izliktas Naujenes 
pagasta skaistākās dabas fotogrāfijas. 
 
 
7. Projektizstrāde 
 
Naujenes tautas bibliotēka 2011.gadā ņēma dalību 4. projektos: 
 
14.01. - LNB BLC “Bērnu žūrija” projekta noslēguma pasākums  
28.02.- 5.03. - Eiropas “E-prasmju nedēļas Latvijā” piecu pasākumu cikls Naujenes tautas 
bibliotēkā: 

1.03.- Zināšanu diena, akcija „Paaudze paaudzei” (first click). E- stunda “'E-pakalpojumi 
Latvijā”(Lāču pamatskolā), 

3.03.- Diskusija “Bibliotēka + internets”, 

4.03.- E- stunda “'E-pakalpojumi Latvijā” (Naujenes pagasta 
pārvaldē), 

4.03.- E-prasmju nedēļas noslēguma konference “E-prasmīga 
sabiedrība – ieguldījums nākotnē!”

10.2011.g. - Letonikas projekts “ Latvijas Kultūrvides taka” - 
iesniegti 5. objektu apraksti - “Hoftenbergas muižas parka taka”: 

(tiešraide no ES Mājas 
www.apollo.lv)  

15.11.- “Virtuālās Hoftenbergas parka takas” prezentācija. 
10.10.-15.12. - KIS projekta „Trešais tēva dēls” realizācija – 
datorkursi “ Pirmie soļi datorprasmēs” 5 senjori- 10. nodarbības 
 
 
8. 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 2011.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  2011. gada 
laikā sniedza konsultācijas Daugavpils novada bibliotekāriem un ņēma dalību Daugavpils novada 
Kultūras pārvaldes rīkotajos piecos semināros: 
23.02.2011.- “Bibliotēkas krājuma analīze”,  
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16.03.2011. - “Bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija”,  



12.05.2011. - “Informācijas meklēšana datu bāzēs”.  
28.02.- 5.03. - Eiropas “E-prasmju nedēļas Latvijā” piecu pasākumu cikla ietvaros, tika apmeklēta 
Lāču pamatskola, kur organizēta 1.03.- Zināšanu diena, akcija „Paaudze paaudzei” (first click) un  
Naujenes pagasta pārvāldē 4.03. organizēta- E- stunda “'E-pakalpojumi Latvijā”. 
11.02.2011.- Vecstropu ciema iedzīvotāju sapulces laikā, tika prezentēta prezentācija” Naujenes 
tautas bibliotēkas Vecstropu apkalpošanas punkta pakalpojumi”, 
11.2011. - Sniedzam konsultācijas Naujenes un Lāču pamatskolu bibliotēku bibliotēkāriem, par 
darbu IS “Alises “ programmā – lasītāju reģistrācija un grāmatu aprakstu veidošana. 
 
2011.gadā Naujenes tautas bibliotēku  pieredzes apmaiņai,  apmeklēja delegācijas : 
 

• 5.05.- Lietuvas Republikas Zarasu rajona Dusetas 
pašvaldību darbinieku delegācija 

• 21.10.- Baltkrievijas Republikas Brāslavas rajona  
darbinieku delegācija 

  
 Naujenes tautas bibliotēkas darbinieki un lasītāji  
2011.gadā apmeklēja Daugavpils novada Grāmatu svētkus 
Biķerniekos un ņēmām dalību pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Lauceses bibliotēku un Gulbenes novada bibliotēkām. 
 

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 27 datori, 8 printeri, 2 skeneri, 7 barkodu skeneri, 3 
kseroksi, t.sk. 9. darbinieku datori un 16. 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. 2011.gadā Abonementā uzliti vēl 2 grāmatu plaukti. 
2011.gada tika nomanīti 2 novecojušie datori Naujenes un Vecstropu apkalpošanas punktos un  
iegādāts ekrāns, projektors un laminators. 
 
10. Bibliotēkas personāls  
 Naujenes tautas bibliotēkā strādā 6 darbinieki, 5 bibliotēkas 
darbinieki (4 likmes) un 1 tehniskais darbinieks (0,5 likmes). 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. 
2011.gadā bibliotēkas 5 darbinieki apmeklēja sekojošus kursus:  
 
Kursi “Lursoft laikrakstu bibliotēka – 16.03.2011. 
Kursi “Bibliotēkas komunikācijas veidošana ar sabiedrību” - 
26.10.2011. 



2011.gadā bibliotēkas darbinieki piedalījās  Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 5 semināros un 
pieredzes apmaiņas braucienos  uz Gulbenes novada bibliotēkām un uz Lauceses bibliotēku. 

 
11. Finansiālais nodrošinājums  
 
 2011. gadā Naujenes tautas bibliotēkas budžets sastādīja-  35033 Ls, salīdzinājumā ar 2010. 
gadu tas samazinājās uz 4,1%. 

 
Lielākie bibliotēkas izdevumi: 
 

• Darbinieku darba samaksa un VSAO – 22490 Ls 
• 2011.gadā preču un pakalpojumu apmaksai, tika izlietots 10921 Ls,  
• Telefona un interneta pakalpojumu apmaksa – 1673Ls 
• Komandējumu un dienesta braucieni – 54 Ls 
• Informācijas tehnoloģiju apmaksai -270 Ls, tika apmaksāta Rubricon.ru, Nozare.lv, Letas 

arhīvs datu bāžu iegāde, 
• Kancelejas iegādei – 679 Ls 
• Inventāra iegādei – 1252 Ls,  
• Divu datoru, projektora un laminatora iegāde – 1622 Ls 
• Saimniecības materiāli – 296 Ls 
• Komunālo pakalpojumu apmaksai izlietots - 3802 Ls 

Darba samaksa 17997 49%

VSAOI 4493 12%

Preces un pakalpojumi 10922 30%

grāmatas 1559 4%
pamatlīdzekļi 1622 4%

Naujenes tautas bibliotēkas 2011.gada budžets
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Naujenes tautas bibliotēkas budžeta analīze



 
• Bibliotēka 2011.g. piesaistīja papildus finansējumu par summu 641 Ls  t. sk.  
- Maksas pakalpojumi – 71 Ls 

- Mērķdotācija interneta pakalpojumu apmaksai – 570 Ls 

- Grāmatu dāvinājumi 2011.g. -  571.35 Ls 
- Grāmatu svētkos- grāmatu dāvinājums –  65.95Ls 

- Bibliotēkas lasītāju grāmatu dāvinājums – 342.29 Ls 

- LNB un citu iestāžu dāvinājums – 163,11Ls 

- Jaunieguvumu  iegāde no Daugavpils novada Kultūras pārvaldes līdzekļiem – 2502Ls 
- Periodisko izdevumu parakstīšana 2012. gadam, no bibliotēkas budžeta līdzekliem – 1559 

Ls 

- Naujenes tautas bibliotēkas krājuma komplektēšanai 2011.gadam iedalīti un izmantoti 
līdzekļi,  grāmatām – 0.42 Ls, periodikai -  0,26 Ls uz vienu iedzīvotāju, atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā  finansējuma normatīvi”. 

 
12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām instutūcijām. Publicitāte 

      Naujenes tautas bibliotēka sadarbojās ar visām Naujenes pagasta pārvaldes iestādēm, Daugavpils 
novada pašvaldību bibliotēkām, Latgales centrālo bibliotēku, Valsts nodarbinātības dienestu, Valsts 
probācijas dienestu un citām iestādēm. No Valsts nodarbinātības dienesta bibliotēka saņem katru 
pirmdienu informāciju par brīvām darba vietām, informācija tiek apkopota mapē, kuru aktīvi 
izmanto pagasta bezdarbnieki. 

 

      2011.gadā Naujenes tautas bibliotēku  pieredzes apmaiņai,  
apmeklēja delegācijas : 

      5.05.- Lietuvas Republikas Zarasu rajona Dusetas pašvaldību 
darbinieku delegācija 

      21.10.- Baltkrievijas Republikas Brāslavas rajona  darbinieku 
delegācija 

  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. 

          2011. gadā bibliotēka katru mēnesi sniedzam informāciju par jaunieguvumiem, bibliotēkas 
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pasākumiem, projekt izstrādi, aktivitātēm Naujenes pagasta mājas lapā www.naujene.lv .  Naujenes 

http://www.naujene.lv/�


      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 , 
www.letonika.lv . 10.2011.g. - Letonikas projekts “ Latvijas Kultūrvides taka” - iesniegti 5. objektu 
apraksti - “Hoftenbergas muižas parka taka”: 

            15.11. notika  “Virtuālās Hoftenbergas parka takas” prezentācija. 
 

 

 

Par Naujenes tautas bibliotēku rakstīja sekojošos preses izdevumos: 
 

 

Ūbele Terēzija. Novada seniori apgūst datorprasmes / Terēzija Ūbele.- Daugavpils novads: 
Daugavpils Novada Vēstis, 2011. decembris 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja:                                                  D.Čiževska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seniori apgūst datorzinības.- Daugavpils: Latgales Laiks, 2011.-ISSN14079208// Latgales Laiks.- 
(Sabiedrība).-ISSN1407-9208.- (2011, 11. novembris). 
  

Ūbele Terēzija. Seniori apgūst datorprasmes/ Terēzija Ūbele.- Daugavpils: Latgales Laiks, 2011.-
ISSN14079208// Latgales Laiks.- (Novadā).-ISSN1407-9208.- (2011, 08. novembris).  
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	 2011. gada darbības pārskats.
	Kopā


