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Naujenes tautas bibliotēkas 

 2008. gada darbības pārskats 
 
 
 
 
1.Pamatinformācija 

 
Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta pašvaldības dibināta un 
pakĜautībā esoša publiskā iestāde, ar kuras starpniecību tiek nodrošināta likumā 
„Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju izpilde, kuras darbības mērėis: 

 
• 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 uzdevumi: 
• Saglabāt un darīt pieejamākus sabiedrībai bibliotēkā esošos informācijas 

krājumus un kultūras vērtības. 
 

• Nodrošināt iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloăizēšanu un bibliografēšanu.  

 
• Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās 

saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības 
vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus. 

 
Bibliotēka dibināta 1.oktobrī, 1955.gadā. Reăistrēta Bibliotēku reăistrā 

2003.g.10.oktobrī, reă. Nr. BLB0086.   
Bibliotēkas apkalpojamā teritorija sastāda 129 km2., iedzīvotāju skaits 

6115. Naujenes pagasta iedzīvotāji var apmeklēt un saĦemt bibliotēkas 
pakalpojumus, 5 bibliotēkas apkalpošanas vietās, Kraujas, Vecstropu, Naujenes, 
Lociku un Židinu ciemos. (Bibliotēkas struktūra pielikumā Nr.1) . Bibliotēkā 
strādā 8 darbinieki ( direktors, 5.bibliotēkas darbinieki, 2.tehniskie darbinieki) 
.Bibliotēkas  un interneta pakalpojumus var saĦemt  Naujenes tautas bibliotēkas 
abonementā, lasītavā, informācijas daĜā un bērnu lasītavā, kur lietotājus apkalpo 
3 darbinieki. Bibliotēkas Lociku filiālē var saĦemt  abonementa, lasītavas un 
interneta pakalpojumus, kur lietotājus apkalpo 1 darbinieks. Naujenes, Vecstropu 
apkalpošanas punktos var saĦemt abonementa, lasītavas un interneta 
pakalpojumus, kur lietotājus apkalpo 1 darbinieks un pārvietojamā Židinu 
apkalpošanas punktā, tiek nodrošināta tikai izdevumu apmaiĦa.  

 



 
 
 

2.Naujenes tautas bibliotēkas 2008.g. darbības prioritātes un to vērt ējums . 
Visas bibliotēkas darbības prioritātes ir izvirzītas saskaĦā ar Naujenes tautas 
bibliotēkas attīstības koncepciju 2006.- 2011.g., Naujenes tautas bibliotēkas 
nolikumu, saskaĦā ar Bibliotēku likumu un  MK noteikumiem. 

2008.gadā tika izvirzītas Naujenes tautas bibliotēkas darbības sekojošas 
prioritātes: 

• Iedzīvotāju informacionālo un bibliotekāro pakalpojumu 
pilnveidošana  

2008.gadā, Naujenes tautas bibliotēkā un tās struktūrvienībās lietotājiem ir 
piedāvātas 15 datorizētas vietas ar pastāvīgā interneta pieslēgumu un bezvadu 
internetu. Pateicoties projektam „Trešais tēva dēls”, bibliotēkā ienāca 7 jauni 
datori un cita tehnika. Tika piesaistīti jauni lasītāji bibliotēkai. Lasītājiem tiek 
piedāvāts pastāvīgi meklē informāciju vai saĦemt konsultācijas no bibliotekāra. 
Kā arī izmantot datu bāzes: Letonika, Nais, letas arhīvs, nozare.lv, Lursoft un  
datortehniku: referātu un kursa darbu sagatavošanai. Pieprasījums ir liels, šo 
pakalpojumu šogad izmatoja 6516 pagasta iedzīvotāji uz 159 % vairāk nekā 
2007.gadā ( 2514 pagasta iedzīvotāji un tūristi). 
 
No 1999. gada Naujenes tautas bibliotēkas un tās struktūrvienībās strādā, kā 
pagasta  informācijas centri, kuri sniedz lietišėo informāciju pagasta 
iedzīvotājiem. SeptiĦu gadu laikā informāciju saĦēma 13615 iedzīvotāji. 
2008.gadā informāciju pieprasīja un saĦēma 2903 iedzīvotāji. 
Informācijas centri piedāvā sekojošo informāciju- likumdošana, uzĦēmējdarbība, 
izglītība, projekti, fondi, Eiropas Savienība, Naujenes pagasta padomes 
informācija – darbības pārskati, lēmumu, saistošie noteikumi un cita , pēc lasītāja 
pieprasījuma.  
  Šogad bija liels pieprasījums tematiskām uzziĦām, piemēram, 
labiekārtošana, tradīcijas, brīvās vakances un citi. Bibliotēkas informācijas 
centru šogad apmeklēja daudz tūristu, kurus interesēja atpūtas vietas Naujenes 
pagastā, Daugavpils rajonā un Latgalē. 
Uzzinu informācijas darbs 2008. gada iezīmējas ar galveno virzienu – kvalitatīvu 
informācijas  pieejamības nodrošinājumu. Tas panākts ar dažādu darba procesu 
pilnveidi, tehnoloăisko procesu automatizāciju, virtuālas bibliotēkas attīstību, 
personāla kvalifikācijas paaugstināšanu.  
UzziĦu informācijas darbs tika veikts, izmantojot gan tradicionālos, gan 
elektroniskos informācijas avotus. Kā arī  lietotājiem ir pieejami bezmaksas 
interneta pakalpojumi. Plaši tiek izmantotas datu bāzes, bibliotēkas 
elektroniskais katalogs un interneta resursi.  Informacionālajā   darbā tiek 
izmantoti CD par dažādām tēmām,  62 CD diski. Lai atvieglotu lietotājiem 
informācijas meklēšanu un bibliotekāriem konsultatīvo darbu,  tiek veidotas 
vispieprasītāko interneta adrešu saraksti, tematiskās mapes, kā elektroniskās, tā 
arī tradicionālās. 



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 saĦemt  elektroniskajā 
kopkatalogā –  18962 izd. apraksti - http://naujene.biblioteka.lv/alise/ 
 
2008. gadā tika  turpināts darbs pie novadpētniecības elektroniskas datu bāzes 
papildināšanas. Ievadīti 1264 rakstu apraksti, par Daugavpils rajona pašvaldību 
darbu un vēsturi, t.sk. 486 raksti par Naujenes pagastu. 
 
 Sākot ar 2006. gadu pamatojoties uz Daugavpils rajona padomes Tautas 
izglītības un kultūras centra sadarbības līgumu ir izveidots Daugavpils rajona 
bibliotēku kopkatalogs, kur triju gadu  laikā ievadītas 6269 grāmatas, kurām tika 
pievienotas 33 rajona bibliotēku siglas. Visi Daugavpils rajona iedzīvotāji var 
skatīt šo elektronisko kopkatalogu, Naujenes pagasta mājas lapā, pēc adreses 
www.naujene.lv ,  kas atspoguĜo visu  rajona bibliotēku krājumus un katra 
izdevuma atrašanas vietu . 
 

• Naujenes tautas bibliotēkas materiāli-tehniskās bāzes uzlabošana. 
Naujenes tautas bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 2008. 
gada beigās, bija nomainītas mēbeles –  7 plaukti un 2 
datorgaldi, bibliotēkas Bērnu lasītava. 2009.gadā 
plānojam nomainīt mēbeles bibliotēkas Lasītavā un 
Abonementā.  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 līdzekĜiem iegādāts 1. printeris , 1. skeneris, 4. 
barkodu skeneri, 2.antivīrusa programmas un JāĦu sētas interaktīvā kāršu 
sistēmas programma, uzstādīta ugunsdrošības un apsardzes sistēma Naujenes 
tautas bibliotēkas Naujenes apkalpošanas punktā un ierīkots siltummezgls 
Naujenes tautas bibliotēkā, kā rezultātā tika samazināts siltumenerăijas patēriĦš 
un izdevumi, par siltumenerăijas izmantošanu. 
 

• Bibliot ēkas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana 
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. 

 



Bibliot ēkas darba rādītāji. 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 % +,- 
Lasītāji 1137 1153 1154 1189 1196 1205 101 +9 
Apmeklējums 19890 21146 21260 22669 23638 24644 104 +1006 
Izsniegums 41587 45502 45940 46459 46492 52774 114 +6282 
Grāmatu fonds 17808 17283 18574 18767 19225 18832 98 -393 
Ienācis krājumā 1410 1658 1718 1358 1795 2030 113 +235 
Izslēgts no krājuma 1459 2183 427 1165 1337 2423 181 +1086 

 
Naujenes tautas bibliotēkas reăistrēto  lasītāju skaits 2008.gadā  sastādīja 1205, 
t.sk. 401 bērni, un tas sastāda 20% no Naujenes pagasta iedzīvotāju skaita, 
salīdzinājumā ar 2007.gadu  lietotāju  skaits palielinājās uz 1%.  Analizējot 
lietotāju sastāvu un  skaitu, mēs secinājām, ka    lietotāji  2008.gadā bibliotēku 
dažādu iemeslu dēĜ neapmeklēja, no tiem 20% lietotāju aizbrauca strādāt uz 
ārzemēm vai uz Rīgu, 10 % aizbrauca studēt, 5% nomira, 30 % manīja savu 
dzīvesvietu un 35% iemesls nav zināms. 
 Analizējot bibliotēkas statistisko pārskatu (pielikums Nr. 7) var secināt:   
bibliotēkas apmeklējumu skaits 2008.gadā sastāda 20,45 reizes attiecībā pret 
lasītāju kopskaitu, salīdzinājumā ar 2007. gadu pieauga uz 4 %, sakarā ar to, ka 
tiek piedāvāti bezmaksas interneta pakalpojumi. Grāmatu izsniegumu skaits 
2008.gadā sastāda 43,79 vienības uz reăistrēto lasītāju kopskaitu, palielinājās uz 
14%, salīdzinājumā ar 2007.gadu, grāmatu fonda apgrozība sastāda 2,8 reizes. 
Bibliotēkas kopējais  grāmatu fonds samazinājās uz 2%, nekā 2007.gadā, tāpēc, 
ka jauno grāmatu bibliotēkā ienāca uz 13% vairāk nekā 2007. gadā, bet 
norakstījām uz 81% vairāk iespieddarbu vairāk nekā 2007. gadā.  Dokumentu 
kopskaits krājumā, attiecībā pret reăistrēto lasītāju kopskaitu sastāda 15,62 
vienības, tas ir 0.38 vienībām mazāk nekā 2007. gadā, jo lasītāju skaits 
palielinājās. Kārtējo izdevumu kopsumma, attiecībā pret reăistrēto lasītāju 
kopskaitu, sastāda 43,79 Ls, tas ir uz 9,79 Ls vairāk nekā 2007. gadā. 
 2008.gadā  izmainīja bibliotēkas un tās struktūrvienību darba laiku, 
atbilstoši lietotāju interesēm, bibliotēka tagad strādā arī sestdienās un darba 
dienās līdz 20.00 vakara. Tagad visu kategoriju lasītāji, var izmantot bibliotēku, 
viĦiem pieejamā laikā. 

SaskaĦā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, bibliotēka piedāvā 
sekojošus  bezmaksas pakalpojumus, lasītāju reăistrāciju, iespieddarbu 
izsniegšanu un saĦemšanu, abonementa, lasītavas, bērnu lasītavas, informācijas 
daĜas pakalpojumus. Interneta un datoru izmantošanas pakalpojumus – 15 brīvās 
pieejas datori ar interneta pieslēgumu. Datu bāzes – Letonika, Naiss, Lursoft,  
Likumi, Letas arhīvs, Nozare.lv un 62 CD diski ar dažāda veida informāciju.  
Elektronisko bibliotēkas katalogu,  alfabētisko katalogu, novadpētniecības 
kartotēku. Kā arī dažāda veida informāciju: par likumdošanu , izglītību, 
uzĦēmējdarbību, Eiropas Savienību, projektiem un fondiem, lauksaimniecību, 
naturalizāciju un Naujenes pagasta padomes informāciju ( darbības pārskati, 
lēmumi, saistošie noteikumi) un citu informāciju, pēc lasītāju pieprasījuma. 



Bibliotēkas maksas pakalpojumi, ir telpu iznomāšana- pasākumiem, brošēšana. 
Kopēšanas, skenēšanas, printēšanas maksas pakalpojumi, tikai bibliotēkas 
struktūrvienībās, bet centrālajā bibliotēkā, šie pakalpojumi ir bezmaksas.   
 
 Lai bibliotēkas lasītājiem, būtu ērtāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus, 
bibliotēkā ir uzstādītas norādes un informacionālie stendi. Un plašāku 
informāciju par bibliotēkas un tās struktūrvienību darbu var saĦemt bibliotēkas 
Informācijas daĜā, vai pie bibliotekāra. 
 
 

• Naujenes tautas bibliotēkas pamatdokumentu pārstr āde. 
 

2008.gadā laikā, tika veikti grozījumi sekojošiem bibliotēkas dokumentos: 
- 2008.gada 27.augustā Naujenes pagasta padome apstiprināja grozījumus 
Naujenes tautas bibliotēkas nolikumā, kur tika veiktas izmaiĦas bibliotēkas 
maksas pakalpojumos; 
- 2008.gada 03.martā , tika veikti grozījumi, Naujenes tautas bibliotēkas 
darba kārtības noteikumi, kur tika veiktas izmaiĦas bibliotēkas darbinieku 
darba laika grafikā; 
- 2008.gada 27. februārī un  27.augustā, tika veikti grozījumi Naujenes tautas 
bibliotēkas lietošanas noteikumus, grozījumi tika veikti bibliotēkas darba 
laikā un maksas pakalpojumos. 

 
Visi 2008. gadam izvirzītie uzdevumi ir izpildīti un virzīti uz bibliotēkas 
attīstību. 

 
 

3. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums . 
 

Naujenes tautas bibliotēkas 2008. gada ieĦēmumu un izdevumu tāme, 
sastādīja 58024 Ls, par 15639 Ls  un uz 37 % vairāk, nekā 2007. gadā. 
(Pielikums Nr.4,5). Naujenes tautas bibliotēka 2.reizes gadā sniedz informāciju 
Naujenes pagasta padomes Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida 
veicināšanas komitejai par bibliotēkas ieĦēmumu un izdevumu tāmes izpildi. 
2008. gadā 5 reizes, tika veikti  bibliotēkas izdevumu un ieĦēmuma tāmes 
grozījumi. Bibliotēkas ieĦēmumi 2008. gada laikā palielinājās uz 5900 Ls , t.sk. 
no maksās pakalpojumiem 92,4 Ls,   valsts mērėdotācija bezmaksas interneta 
pakalpojumu sniegšanai 1640 Ls un  Daugavpils rajona padomes finansējuma 
Daugavpils rajona pašvaldību kopkataloga veidošanai 4168 Ls. Pieprasīti 
papildus līdzekĜi – 6299 Ls, no pašvaldības rezerves fonda, bibliotēkas 
siltumenerăijas, elektroenerăijas, ūdens limitu  pārtēriĦa apmaksai un 
siltummezgla ierīkošanai.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008.g. piesaistītas mantiskās vērtības uz summu  1109 Ls, t.sk. no diviem 
VKKF projektiem „Bērnu žūrija ” un „Jauno grāmatu iegāde publiskām 
bibliotēkām” saĦemtas 167 grāmatas par summu 493 Ls un pagasta iedzīvotāju 
un juridisko personu grāmatu dāvinājumi, tika uzdāvināta 271 grāmata 
bibliotēkas krājuma papildināšanai, par summu 554 Ls un grāmatu dāvinājums 
62 Ls apmērā   Daugavpils rajona Grāmatu svētkos. 
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 Bibliotēkas 2008.g. izdevumu tāme, tika izlietota sekojošiem izdevumiem: 
26643 Ls ( 46% ) tika izlietoti 8 bibliotēkas darbinieku darba algas izmaksām un 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksai 8395 Ls (14%). Bibliotēkas 
darbinieku, vidējā darba alga sastādīja 257 Ls, salīdzinājumā ar 2007.gadu 
palielinājās uz  58 % . (Pielikums Nr.5.) 
 
Bibliotēkas ēkas un telpu uzturēšanai izlietoti 10799 Ls  (19%), salīdzinājumā ar 
2007.gadu  uz 69%  vairāk. LīdzekĜi izlietoti: 
bibliotēkas apsardzei  838 Ls, t.sk. apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas 
ierīkošanai Naujenes tautas bibliotēkas Naujenes apkalpošanas punktā un 
apsardzes firmas pakalpojumu apmaksai Naujenes tautas bibliotēkā un Naujenes 
apkalpošanas punktā, saimniecības preču iegādei, bibliotēkas siltummezgla 



ierīkošanai un citu bibliotēkas ēkas un telpu uzturēšanai, nepieciešamo 
pakalpojumu apmaksai. 
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2008. gadā 4814 Ls – tika izlietots, komunālo pakalpojumu apmaksai, 
salīdzinājumā ar 2007.gadu  tika izlietots uz 81 % vairāk līdzekĜu, jo tika 
palielināti komunālo pakalpojumu  tarifi un bibliotēkas apmeklējumu skaits, t.sk.  
maksājumi par apkuri sastādīja  3883 Ls, salīdzinājumā ar 2007.gadu 
siltumenerăijas patēriĦš palielinājās uz 84 %, elektrības izlietots uz 819 Ls, 
salīdzinājumā ar 2007.g. pieaugums sastāda 68 %, ūdens un kanalizācijas 
pakalpojumiem izlietoti 111 Ls, salīdzinājumā ar 2007.g. pieaugums sastāda 
61%. (Pielikums Nr.6.) 2008. gada laikā tika veiks apstiprināto komunālo 
pakalpojumu limitu pārrēėins un budžeta grozījumi.  
 
Bibliotēkas pamatpakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un nodrošināšanai, pagasta 
iedzīvotājiem, izlietoti 7479 Ls (13 %),  salīdzinājumā ar 2007.gadu izdevumi 
samazinājās uz 44% . 
t.sk. telefona un interneta pakalpojumu apmaksai 1717 Ls, interneta 
pakalpojumi, bibliotēkas lietotājiem ir bezmaksas pakalpojums. Informācijas 
tehnoloăiju apmaksai 3514 Ls- Informācijas sistēmas „Alises” un servera 
apkalpošana,  Lursoft, Naiss, Letonikas, Letas arhīvs, Nozare.lv datu bāzes 
iegādei. 
2138 Ls  no bibliotēkas izdevumiem, tika izlietoti biroja preču  un inventāra 
iegādei. Bibliotēkas darbības procesu un 7 bibliotēkas darbinieku darba vietu 
nodrošināšanai,  kancelejas preču iegādei, tika izlietoti 1300 Ls, bibliotēkas 
Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu lasītavas  mēbeĜu - grāmatu un izstāžu 
plauktu, datorgaldu iegādei izlietoti 838 Ls. Tika iegādāti bibliotēkas tehniskie 
materiāli (kataloga kartītes, lietotāju formulāri, grāmatu pasītes), kuri ir 
nepieciešami bibliotēkas grāmatu apstrādei, lietotāju apkalpošanai. 
 
4134 Ls (7%)  tika izlietoti, bibliotēkas grāmatu fonda komplektēšanai, 0.70 Ls 
uz 1. iedz., salīdzinot ar 2007.gadu par 0.10 Ls vairāk, t.sk.  periodisko 
izdevumu iegādei 2075 Ls un grāmatu iegādei 2058 Ls. Tas parāda, ka 



pašvaldības iedalīta summa bibliotēkas krājuma papildināšanai ar katru gadu 
aug.  Salīdzinājumā ar 2007. gadu, bibliotēkas krājuma papildināšanai izlietots 
uz 2 % vairāk līdzekĜu.  
 
575 Ls (1%) no kopēja bibliotēkas budžeta izlietots, pamatlīdzekĜu iegādei – 
skenera, printera un 4 barkodu skeneru iegādei, kas nodrošina bibliotēkas 
elektroniskā kopkataloga datu bāžu kvalitatīvu darbību un lasītāju automatizētu 
apkalpošanu, kataloga kartīšu drukāšanu un skenēšanas pakalpojumu sniegšanu 
bibliotēkas lasītājiem, salīdzinājumā ar 2007.gadu, izlietoti uz 77 % mazāk 
līdzekĜu. 
 Bibliotēkai piešėirtais finansējums, bija labvēlīgs un virzīts uz attīstību un  tika 
izlietots efektīvi, 2008.gada budžets veicināja Naujenes tautas bibliotēkas 
sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, jaunu  lietotāju piesaisti 
bibliotēkai, materiāli-tehniskās bāzes palielināšanai un uzturēšanai,  darba 
procesu automatizācijas turpināšanai. 

2009. gada Naujenes tautas bibliotēkas budžets, sastādīs 55542 Ls, 
samazināsies uz  2482 Ls, tas ir 4 %, saskaĦā ar likumdošanas izmaiĦām un 
finansējuma samazināšanu, bet tomēr tiks nodrošināta bibliotēkas darbība un 
funkciju izpilde, nomainītas mēbeles bibliotēkas Lasītavā un Abonementā un 
bibliotēka sagatavota akreditācijai. 

 
 
 

4. Naujenes tautas bibliotēkas pakalpojumi  
 
Naujenes tautas bibliotēkas abonements. 
 
2008.gadā bibliotēkas abonementā reăistrēti 598 
lasītāji, apmeklējums sastāda 7774, izsniegums 15405, 
t.sk. grāmatas 7611 un 4694 periodiskie izdevumi. 
Abonementā lasītājus apkalpo  JeĜena VišĦakova 
bibliogrāfe. 2008.gadā abonementā ir uzstādīts 1. dators 
ar interneta pieslēgumu, kur lasītāji var skatīt 
bibliotēkas elektronisko katalogu. Cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām , mēs piedāvājam saĦemt pakalpojumus mājās. 2008.gadā šādus 
pakalpojumus, sniedzam 2 cilvēkiem. 
 
Naujenes tautas bibliotēkas lasītava. 
 2008.gada laikā lasītavas apmeklējums sastāda  5857 
reizes un izsniegums 8057 iespieddarbi. Bibliotēkas 
lasītavā lietotājus apkalpo bibliogrāfe Jelena VižĦakova , 
kura veido un organizē literārās izstādes un pasākumus, 
komplektē grāmatu fondu.  

Gada laika tika organizēti un izvesti  3  pasākumi, 
1. seminārs, 6 ceĜojušas izstādes,  1. foto-izstāde, 71 



literārās un informatīvās izstādes,  kuras apmeklēja 
2458 pagasta iedzīvotāji:   
06.02.2008.g. - seminārs „ Sadarbības iespējas starp 
skolu un publiskām bibliotēkām” – 23 dalībnieki, 
14.03.2008.g. – Poētiskā kafejnīca „Dzeja vieno mūs” 
– 23 iedzīvotāji, tika prezentēts dzejas  almanahs 
„Соотечесвенник -Л” veltīts uzvaras dienai, sadarbībā 
ar Latvijas krievu rakstnieku biedrību „Ruslo”, kurā 
bija iekĜauti 7 Naujenes pagasta dzejnieku dzejas darbi, 
20.06.2008.g. - Poētiskā kafejnīca „Dzeja vieno mūs” – 
32 iedzīvotāji, 
12.09.2008.g. - Poētiskā kafejnīca „Dzeja vieno mūs” –
35 iedzīvotāji, tika prezentēts Naujenes tautas 
bibliotēkas izdots, Naujenes pagasta dzejnieku, dzejas 
krājums „Dzeja vieno mūs”, kas veltīts Latvijas 
Republikas proklamēšanas 90. gadadienai, kur tika 
iekĜauti 17 Naujenes pagasta dzejnieku dzejas darbi. 
01.04.2008.g. - Naujenes pagasta iedzīvotāja 
Aleksandra Muižnieka kokgriezumu izstāde „Pavasara 
zieds”, kur tika izlikti no koka izgriezti ziedi – 44 
cilvēku, 
19.05.2008.g.- Foto izstāde „ XI Augšdaugavas svētki”, 
- apmeklēja 122 cilvēku. 
2008.gada laikā – sadarbībā ar Latgales centrālās 
bibliotēkas ASV informācijas centru, tika organizētas 5 
ceĜojošās izstādes, kuras apmeklēja 308 pagasta iedzīvotāji un sadarbībā ar 
Daugavpils Naturalizācijas pārvaldi, tika organizēta ceĜojošā izstāde „Pilsonības 
likuma panti un personības”, ko apmeklēja 71 pagasta iedzīvotājs.  

Lasītavas apmeklētāji var iepazīties ar bibliotēkas novadpētniecības 
kartotēku, un tās elektronisko versiju, kur izveidoti 486 ieraksti , par Naujenes 
pagastu un 778 ieraksti par Daugavpils rajona pašvaldībām.  Kā arī iepazīties ar 
informatīviem materiāliem, saĦemt informāciju par Eiropas Savienību , 
naturalizācijas iespējām . Izmantot lasītāju zāles grāmatu fondu  592 vien. un 
periodiskos izdevumus. Kā arī izmantot Interneta pakalpojumus. Lietotājiem ir 
pieejamas 3 datorizētas darba vieta, ko 2008. g. izmantoja – 2769 reizes. 
Jelena VišĦakova, bibliogrāfe sagatavoja un papildināja  vairāk nekā 150 
tematiskās mapes, kas veltītas  pagasta novadniekiem , pagasta iestāžu vēsturei, 
rakstnieku, dzejnieku un politiėu jubilejām. Gada laikā tika izsniegtas 355 
uzziĦas.  
 
Naujenes tautas bibliotēkas  informācijas daĜa, pagasta 
iedzīvotājiem piedāvā iespēju saĦemt dažāda veida 
lietišėo informāciju, konsultācijas un datorapmācību, 
skatīt bibliotēkas grāmatu fondu, elektroniskajā katalogā. 



2008. gadā augustā bibliotēka pārgāja uz IS Alises 4i versiju.   
Par Informācijas daĜas darbu atbild Naujenes tautas bibliotēkas 

informātiėe ĥina Prusakova, kura apstrādā bibliotēkā ienākošās jaunās grāmatas, 
šogad ienāca 1025  iespieddarbi, veido bibliotēkas elektronisko katalogu - 18962  
apraksti, veicina bibliotēkas lasītāju kvalitatīvu un automatizētu  apkalpošanu, 
reăistrē bibliotēkas lasītājus. Reaktualizē bibliotēkas veco fondu, ir 
reaktualizētas 3486 grāmatas.  

Sniedz uzziĦas un konsultācijas, 2008. gadā šo pakalpojumu saĦēma 1050 
lietotāji. Informācijas daĜa piedāvā sekojošo informāciju – likumdošana, 
uzĦēmējdarbība, izglītība, projekti, fondi, Eiropas Savienība, Naujenes pagasta 
padomes informāciju. 

2006. gadā Informācijas daĜa 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 
saĦemt konsultācijas, kā izveidot savu e-pastu, apmaksāt rēėinus ar interneta 
palīdzību. Šo pakalpojumu 2008.gadā  izmantoja 31 pagasta iedzīvotājs, 
apmeklēja 93 apmācību stundas.      
 
Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu lasītava, kas atrodas Naujenes tautas 
bibliotēkā Kraujas ciemā, atsevišėā, atbilstoši noformētā telpā, kuru apkalpo 
Inna Trofimova- bibliotekāre. Bērnu lasītavā reăistrēti 
165 bērni no 5.gadu vecuma līdz 18. gadiem. 
2008.gadā to apmeklēja 3979 reizes un tika izsniegti 
2087 iespieddarbi. Bērnu lasītavā 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 2 datorizētas brīvās 
pieejas darba vietas ar interneta pieeju, kuras šogad ir izmantojuši 1031 lietotāji. 
Pieprasījums ir liels. It īpaši, kad tika uzstādīti jauni datori, pēc projekta „Trešais 
tēva dēls”. 2008.gada oktobra mēnesī, iegādātas un uzstādītas jaunas mēbeles – 
plaukti, datorgaldi. Izveidots pirmskolas bērnu stūrītis, ar bilžu grāmatām, 
spēlēm, rotaĜlietām.  

2008.gada laikā Bērnu lasītava realizēja LNB programmu „Pirmā tikšanās ar 
bibliotēku”, kurā Ħēma dalību 56 divgadīgo un trīsgadīgo bērnu vecāki, kuri 
saĦēma dāvanā, speciāli šim projektam veidoto M. Cēlienas grāmatu 
„Burtumāja”. Rezultātā  bibliotēkā ir reăistrēti 29 jauni lasītāji. 

No 08. jūlija 2008.g. – 30.12.2007.g. bibliotēka piedāvāja bērniem darboties 
„Bērnu žūrijā” . 01.06. 2008.g. bibliotēka saĦēma atbalstu no Valsts 
Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu žūrija ” ir 
saĦemts viens grāmatu komplekts. Bibliotēka šajā programmā Ħēma dalību jau 
septīto gadu. 2008.gadā 32 Naujenes pagasta bērni, 
kĜuva par žūrijas ekspertiem. 

Vasaras brīvdienu laikā Naujenes tautas 
bibliotēka, piedāvāja bērniem izklaidēties un 



apmeklēt bērnu nodarbību sēriju „Viens mājās”, 
kura darbojas visās bibliotēkas struktūrvienībās, 4 
dienas nedēĜā, Bērnu lasītavā , Lociku filiālē , 
Naujenes un Vecstropu apkalpošanas punktos, 
notika šīs sērijas nodarbības, saskaĦā ar izstrādāto 
„Bērnu vasaras nodarbinātības plānu”.  Nodarbību 
mērėis- iemācīt bērnus, būt patstāvīgiem, organizēt 
savas dzimšanas dienas, uzrakstīt ielūgumus, 
organizēt draugiem izklaides, pareizi uzvesties pie galda, sakārtot savu istabu, 
palīdzēt vecākiem un  pareizi rūpēties par saviem mājdzīvniekiem. Uz  
nodarbībām bija pierakstījušies 52 bērni no 7-14.gadu vecumam. Vasaras laikā 
notika 50 nodarbības. Tie, kas nevēlas darboties pulciĦā, bibliotēka piedāvā citas 
izklaides: zīmēšanu, lasīšanu, galda spēles, datorspēles, informatīvos materiālus 
un pasakas CD diskos. Bērni iemācījās strādāt ar  datu bāzi Letonika, tas viĦiem 
noderēs mācību laikā, rakstot referātus, kā arī viĦi iepazinās ar Naujenes pagasta 
mājas lapu un bibliotēkas elektronisko katalogu. Bērniem tika piedāvāts 
piedalīties Letonikas konkursā, kur Ħēma dalību 2 bērni. Naujenes tautas 
bibliotēkas un tās filiāles aktivitātes vasaras laikā, bērni apmeklēja 447 reizes.  
 

Bērnu lasītavā 2008. gadā bērniem tika piedāvāts apmeklēt  15 izstādēs un 
3 pasākumus, 3 konkursus, 1.informatīvo izstādi un citus pasākumus: 

• Lielākās literārās izstādēs :  
17.03.2008.g. -„Lieldienu rīts” ,  
27.03.2008.g.- „Koki sveicina mūs”, 
30.04.2008.g.- „Mātes svētums, mātes sirds” , 
16.06.2008.g. – „Līgo diena atnākusi”, 
09.07.2008.g. – „Ai, bagāti Dziesmu svētki”, 
25.08.2008.g.- „Zinību diena”, 
09.10.2008.g. -  „Latvija, tauta, zeme un valsts”, 
01.12.2008.g. – „Ziemassvētku brīnumi” 
 
  

• Internetstunda: 
02.01.2008.g. – „Virtuālie pasaku varoĦi” – apmeklēja 11 bērni, 
 

• Konkursi: 
18.01.2008.g. – eseju konkurss „Es, rakstu pasaku” – 
piedalījās 12 bērni, 
03.03.2008.g. – zīmēšanas konkurss „Mans sapĦu 
divritenis ” – piedalījās 15 bērni, 
18.04.2008.g. – Daugavpils rajona pašvaldību 
bibliotēku literatūras erudītu konkurss „Pūcēns”- 
piedalījās 10 komandas no 8 Daugavpils rajona 
pašvaldību bibliotēkām. Konkursa tēma: „A.Brigaderes, 
O.Vācieša, J.Klīdzēja  daiĜrade” – piedalījās 120 skolēnu. 
 



• Informatīvā izstāde: 
 02.06.2008.g. „Bērns un tā tiesības un pienākumi ” – apmeklēja 24 bērni, 

 
• Pasākumi bērniem: 

11.01.2008.g. – tikšanās ar 2.-3.gadīgiem bērniem un to vecākiem „Bērns un 
bibliotēka” – 15 vecāki ar bērniem, 
25.08.2008.g. – vasaras nodarbinātības noslēguma pasākums „Paliec, sveika 
vasara”- piedalījās 11 bērni, 
12.12.2008.g. – „Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums „Es, grāmatu eksperts’ –
piedalījās 30 bērni. 
 

2008.gada laikā  Inna Trofimova, Bērnu lasītavas bibliotekāre:  
• Konsultēja un palīdzēja atrast informāciju referātiem –  157, 
• Sniedza bērniem informatīvās uzziĦas – 408, 
• Apmācīja bērnus strādāt ar bibliotēkas elektronisko 

katalogu, datoru un internetu - 45 
• Piesaistīja   jaunus lietotājus- 28 

 
Bērnu lasītavai cieša sadarbība ar Naujenes 

Pirmskolas izglītības  iestādi, Lāču un Naujenes 
pamatskolu, Naujenes bērnu un jauniešu centru un 
Naujenes Bērnu namu. Tika organizētas ekskursijas uz 
Naujenes tautas bibliotēku: 

21.02.2008.g. bibliotēku apmeklēja  Naujenes pirmskolas izglītības 
iestādes bērnu vecākās latviešu un krievu grupas - 40 bērni, 23.12.2008.g. 
Naujenes bērnu nama 20 bērni . 2008.gadā Ĝoti aktīva sadarbība, kopīgu 
pasākumu organizēšanā bija ar Lāču pamatskolas bibliotēku.  
 
 Naujenes tautas bibliotēkas Lociku fili āle. 
 Naujenes  tautas bibliotēkas  Lociku filiāli l īdz 2008.g. 20.maijam, apkalpoja 
bibliotekāre Natālija Zeile un no 20. maija Elita PoĜakova, kura savā darba 
lielāko uzmanību pievērš darbam ar bērniem un jauniešiem. Lociku filiāles 
lietotāju skaits 288, t.sk. 123 bērnu.  Apmeklējums 4981 un izsniegums 14303 
vien. 2008. gadā  lietotāju reăistrācija un apkalpošana veikta automatizēti. 

Bibliotēkā ir iespējams strādāt globālajā informācijas tīklā, kā arī izmantot 
elektronisko pastu, datu bāzes: Letonika, Nais, letas 
arhīvs, nozare.lv, lursoft. Lietotāju rīcībā ir divi datori, 
kurus izmantoja 1058 pagasta iedzīvotāji, 2007 gadā 
šo pakalpojumu izmantoja 709 lietotāji.  Gada laikā 
tika sniegtas konsultācijas, par datoru un internetu 
izmantošanu – 49 cilvēkiem. Lai informētu savus 
lietotājus par krājumu, bibliotēka rīko, gan 
jaunieguvumu, gan tematiskās izstādes. Šogad tika 
sagatavotas 58 literārās izstādes, bērnu nodarbības un pasākumus , ko apmeklēja 
997 cilvēki.   



Lai informētu un piesaistītu lasītājus, tiek rīkotas dažādas literatūru 
popularizējoši pasākumi. Gada laikā tika organizēti 7 mācību un izklaidējoša 
rakstura pasākumi, kurus apmeklēja 197 cilvēku. Oktobra mēnesī Lociku filiālē, 
tika izlikta izstāde zemniekiem „Literatūra zemniekiem no NTB grāmatu 
fondiem”. Izstāde notika Naujenes pagasta zemes kopēju saietā, kur godināju 
sakoptākās saimniecības un uzcītīgākos saimniekus, tādēĜ šī izstāde organiski 
iekĜāvās pasākuma kopējā noskaĦā. 

 
 Naujenes tautas bibliotēkas apkalpošanas punkti. 
 
Naujenes  tautas bibliotēkā darbojas 3 apkalpošanas punkti – Naujenes, 
Vecstropu un Židinu ciemos.  Naujenes un Vecstropu apkalpošanas punktā 
2008.gadā strādā bibliotekāre Tamāra Gordina un Židinu pārvietojamā 
apkalpošanas punktā strādā bibliotekāre Inna Trofimova. 
 
 Naujenes apkalpošanas punktā, 2008. gada laikā reăistrēti 165 lietotāji , t.sk. 
60 bērni, apmeklējums 2863, izsniegums 7126. Naujenes  apkalpošanas punkts  
darbojas divas reizes nedēĜā. 2008.gadā sagatavotas un 
izliktas 50 literāras izstādes, ko apmeklējuši 541 

iedzīvotāji.  
 Apkalpošanas punkta 
lietotāji var saĦemt 
bibliotēkas bibliotekāros 
pakalpojumus un interneta 
pakalpojumus . Tas Ĝoti 
aktuāli Naujenes ciemā jo, interneta pieslēgums ir 
tikai bibliotēkā. Tā ir vienīgā vieta ciemā, kur ciema 

iedzīvotāji var saĦemt šo pakalpojumu. Ir izveidotas 3 datorizētas darba vietas, 
kurās 2008.gadā interneta pakalpojumus, saĦēma 608 lietotāji.  2008.gadā 
Naujenes apkalpošanas punktā varēja saĦemt arī informacionālos pakalpojumus, 
to izmantoja 113 lietotāji , kā arī lietotājiem tiek piedāvātas datu bāzes – 
Letonika, Nais, letas arhīvs, nozare.lv, lursoft, kā arī bibliotēkas elektroniskais 
katalogs.  
 
Vecstropu apkalpošanas punktā  gada laikā reăistrēti 120 lietotāji, t.sk. 53 
bērni.  2008. gadā apmeklējumu sastāda 3012 un izsniegums 6912 vien. 
Vecstropu apkalpošanas punkts  strādā trīs reizes nedēĜā. Gada laikā sagatavotas 
un izliktas 42 izstādes, kuras apmeklēja 677 
pagasta iedzīvotāju. 
Vecstropu apkalpošanas punktā  darbojas 
Informācijas centrs, kur Naujenes pagasta 
iedzīvotāji var saĦemt informāciju, kā par 
sociāliem jautājumiem, tā arī par Naujenes 
pagasta padomes darbu, izsniegtas 182 uzziĦas, kā 
arī lietotājiem tiek piedāvātas datu bāzes – 



Letonika, Nais, letas arhīvs, nozare.lv, lursoft, bibliotēkas elektroniskais katalogs 
un interneta pakalpojumus, lietotāji var izmantot 4. brīvās pieejas datorus, ko 
2008.gadā izmantoja 1050 reizes un sniegta 71datorkonsultācija un apmācības, 
darbā ar internetu .  
 
Židinu apkalpošanas punkts gada laikā reăistrēti 34 lietotāji, , apmeklējums 
157 un izsniegums 972. Tas ir mūsu pats mazākais  un pats tālākais punkts. 
Židinu apkalpošanas punkts  darbojas 1 reizi mēnesī. 
 
 
 
 Kr ājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

  
SaskaĦā ar  Naujenes tautas bibliotēkas krājuma komplektēšanas plānu 2007.g.-
2011.g., kura mērėis ir: 
Veidot mūsdienu, dažādiem  lietotāju slāĦiem, grupām un  interesēm  
atbilstošu grāmatu, periodisko izdevumu un elektronisko izdevumu  fondu, 
nodrošinot tā pieejamību. 

2008.gadā Naujenes tautas bibliotēkas krājums palielinājās uz  2030 vien. par 
summu – 5243.17Ls  
t.sk.  
Grāmatas - 1025 eks. 
Seriālizdevumi – 1000 eks. 
Elektroniskie dokumenti – 4 vien. 
Nošu izdevumi – 1. vien 
 
2008. gadā norakstīti no Naujenes tautas bibliotēkas krājuma – 2423 vienības, 
par summu 1426.01 Ls 
Naujenes tautas bibliotēkas iespieddarbu ienākšanas avoti : 

- No VKKF programmas „Bērnu žūrija” – 20 grāmatas par summu – 
61.97Ls 

- No VKKF programmas „Jauno grāmatu iegāde publiskām bibliotēkām ”- 
86 grāmatas , par summu 430,78 Ls 

- Akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” dāvinājums – 8 grāmatas par summu 
40 Ls 

- Naujenes pagasta iedzīvotāju un iestāžu grāmatu dāvinājumi – 271 
grāmatas par summu 555 Ls 

- Jaunieguvumu  iegāde no Naujenes pagasta padomes līdzekĜiem : 
- 660 grāmatas par summu 2108 Ls 
- 53 komplekti žurnālu un 30 komplekti avīžu par summu 2196,75 Ls 
- 4 elektroniskie izdevumi  par summu 21.70 Ls 

Naujenes tautas bibliotēkas kopējais krājums sastāda  18832 vienības par summu 
23794.87 Ls 
Dokumentu nodrošinājums uz 1 lietotāju – 15,63 vien. 
Jaunieguvumu skaits uz 1 lietotāju – 1,7 izd. 



 
Bibliotēkā ir izstrādāti pieteikumu žurnāli ,kur lietotājs var pieteikt jebkuru 

grāmatu, kuru viĦš gribētu redzēt bibliotēkas grāmatu fondā, šo pakalpojumu 
izmantoja 7 lietotāji.   

Ar katru gadu bibliotēkas lietotāju skaits aug. Bibliotēkas lietotāji pieprasa 
jaunāko literatūru, it īpaši latviešu oriăinālliteratūru un uzziĦu literatūru. Tā kā 
bibliotēkai ir plaša struktūra – 5. grāmatu izdošanas vietas un liela apkalpošanas 
teritorija, bibliotēkas grāmatu fonds nespēj apmierināt lietotāju pieprasījumu pēc 
informācijas. Šī ir viena no lielākām problēmām, pie kuras mēs strādājam.  
 
 
5. Bibliotēkas darbības pārbaude. 
 
2008.gada 18. septembrī,  Naujenes tautas bibliotēku apmeklēja pirms 
akreditācijas komisija, pēc bibliotēkas darbības izvērtējuma, bija tikai viens 
ieteikums, nomainīt mēbeles Bērnu lasītavā un izveidot bērnu stūrīti, kas tika 
izdarīts oktobra mēnesī. 
 
2008.gada decembra mēnesī Naujenes pagasta padomes Inventarizācijas 
komisija, veica bibliotēkas materiālās bāzes, pamatlīdzekĜu un bibliotēkas 
krājuma inventarizāciju, saskaĦā ar Inventarizācijas komisijas pārbaudes 
rezultātiem, nekādi materiālie zaudējumi netika konstatēti. 
 
 6. Bibliotēkas realizētie projekti  
2008. gadā Naujenes tautas bibliotēka piedalījās 4 
projektu realizācijā. Tie bija VKKF projekts “Bērnu 
žūrija” 1 posma turpinājums ,saĦemts atbalsts uz 
61,97 Ls ir ienākušas 20 grāmatas, projektā piedalījās 
32 bērnu. VKKF projekts  “Jauno grāmatu un citu 
izdevumu iegāde publiskām bibliotēkām”, saĦemts 
atbalsts uz  430,78  Ls ienākušas 86 grāmatas.  
2008.gada laikā realizēts VKKF projekts „Pirmā 
tikšanās ar bibliotēku ” , saĦemtas  56  A.Cēlienas grāmatas „Burtumāja” un 
uzdāvinātas 2.un 3. gadīgo bērnu vecākiem, no kuriem par bibliotēkas 
lietotājiem kĜuva 29 pagasta iedzīvotāji. 
SaskaĦā ar līgumu  v/a”Kultūras informācijas sistēmas”, tika īstenots „Bila un 
Melindas Geitsu fonda līdz finansētais publisko bibliotēku attīstības projekts 
„Trešais tēva dēls””, šī projekta ietvaros 2007.g. tika ierīkots bezvada internets 
un lokālais tīkls bibliotēkā  un 5 bibliotēkas darbinieki, apmeklēja bezmaksas 
kursus „Elektroniskais paraksts”, 2008.gadā tika saĦemta datortehnika: 7 datori, 
1. multi funkcionālā iekārta, 1.kseroks, organizēti 5. dažādi kursi, kurus 
apmeklēja 6 bibliotēkas darbinieki . 
 
 
 



7. Darbs ar personālu : 
SaskaĦā ar Naujenes tautas bibliotēkas nolikuma 6.1.4. punktu , bibliotēkas 
direktors ir Naujenes pagasta padomes pilnvarota persona darba tiesisko 
attiecību nodrošināšanai ar amatam atbilstošiem, kvalificētiem bibliotēkas 
darbiniekiem.  Bibliotēkas direktore pārbauda bibliotēkas darbinieku  darbību, 
konsultē un vajadzības gadījumā iesaka un sniedz padomus attiecībā uz darba 
pienākumu izpildi, iesaista darbiniekus lēmumu pieĦemšanā, kuri saistīti ar 
bibliotēkas darbības procesu attīstību.  Kopējais likmju skaits 7 likmes. 
Darbinieku vecums no 30 līdz 55 gadiem, sieviešu kolektīvs, nemainīgs. Vidējā 
darba alga 257 Ls 
 
Naujenes tautas bibliotēkā strādā 8 darbinieki, 6 bibliotēkas darbinieki un 2 
tehniskie darbinieki. No tiem, 1 bibliotēkas darbinieks ar bibliotekāro augstāko 
izglītību, viens ar bibliotekāro profesionālo vidējo izglītību , ar bakalaura grādu 
citā jomā 1 un ar profesionālo vidēju izglītību 2 darbinieki un 1 ar vispārējo 
vidējo izglītību. 
2008.gadā bibliotēkas 6 darbinieki apmeklēja sekojošus kursus:  
� Kursi – „Informācijas tehnoloăiju un interneta 

lietošanas iemaĦu uzlabošana” – 15.02.2008. 
� Kursi – „Efektīvās pasniegšanas metodes” – 

04.04.2008, 
� Kursi – „Inovatīvā darbība bibliotēkās” – 

03.04.2008, 
� Kursi – „Lasītāja motivēšana”- 12.05.2008.  
� Kursi „Mūžizglītības aktuālās problēmas un 

bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā” – 30.05.2008, 
� Tālakizglītības kursi –„Kultūras pasākumu menedžments” - 08.10.2008. 
� Tālākizglītības kursi – „Reklāmas materiālu sagatavošana” – 05.11.2008.  
� Apmācības seminārs- „Laika vērtība: analīze, pieeja, risinājumi” – 

23.05.2008 
� Apmācības seminārs – „Pasākumu, prezentāciju plānošana un organizēšana”- 

05.02.2008. 
 2008. gadā bibliotēkas viens darbinieks savu kvalifikāciju paaugstināja 

pieredzes apmaiĦas braucienos uz Medumu pagasta bibliotēku, Siguldas rajona 
un Igaunijas bibliotēkām. 
 2008.g. 28. februārī bibliotēkas direktore D.Čiževksa saĦēma Latvijas 
bibliotēku biedrības Pateicības rakstu „Gada bibliotekāre”. 
 
2007.gada 16.10. tika izstrādāts un apstiprināts Naujenes tautas bibliotēkas Riska 
faktoru novērtēšanas un novēršanas plāns. Darba aizsardzības pasākumu plāns 
tika īstenots 2008.gadā. Tika veikta bibliotēkas darbinieku darba vietu pārbaude, 
tie atbilst normatīvām prasībām. Visiem 8 bibliotēkas darbiniekiem ir noteiktas 
savas darba vietas, kuras ir aprīkotas atbilstoši amata prasībām. Tika organizētas 
obligātās veselības pārbaudes 4 bibliotēkas darbiniekiem. 2008. gada augustā 
tika veikta bibliotēkas 4 ugunsdrošības aparātu pārbaude. 29.01.2008. bibliotēkas 



darbinieki, atkārtoti tika iepazīstināti ar ugunsdrošības un darba aizsardzības 
instruktāžām. 
 
 
8. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību un sadarbība 
Bibliotēka katru mēnesi sniedz bibliotēkas darba plānu Naujenes pagasta i.b. 
“Naujenes Vēstis” rubrikai “afiša”. Sniedzam rakstus par bibliotēkā notikušiem 
lielākiem pasākumiem. Katra mēnesi sniedzam informāciju par jaunieguvumiem, 
bibliotēkas pasākumiem, projektizstrādi, aktivitātes Naujenes pagasta mājas lapā 
www.naujene.lv   un Naujenes pagasta mājas lapā bibliotēkai ir sava sleja, kur 
mājas lapas apmeklētājs var iepazīties ar bibliotēkas struktūru, pakalpojumiem, 
elektronisko katalogu, jaunieguvumiem. 
 
Naujenes tautas bibliotēka sadarbojās ar visām 
Naujenes pagasta iestādēm, Daugavpils rajona 
pašvaldību bibliotēkām, Latgales centrālo bibliotēku, 
naturalizācijas pārvaldi un citām iestādēm. 
 
 
2008.gadā bibliotēku divas reizes intervēja un filmēja Daugavpils televīzija, ziĦu 
blokam, bibliotēka sniedza informāciju un aicināja pagasta iedzīvotājus, Ħemt 
dalību bibliotēkas programmās „Bērnu žūrija” un „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”. 
 
2008.gada septembra mēnesī, Naujenes tautas bibliotēka izdeva un prezentēja 
Dzejas krājumu „Dzeja vieno mūs”, kurš bija veltīts Latvijas Republikas 
proklamēšanas 90. gadadienai, kur ir apkopoti 17 pagastā dzejnieku darbi- izdoti 
250 eksemplāri. 
 
Naujenes pagasta padome, 2008. gadā Ħēma dalību konkursā „Sakoptākais 
Latvijas pagasts”, kur ieĦēma 1. vietu Latgales reăionā, tai skaitā arī kultūras 
nominācijā, kur Naujenes tautas bibliotēka saĦēma Atzinības rakstu. 

 
Naujenes pagasta iedzīvotājiem ir iespēja bibliotēka apskatīt Naujenes 

pagasta padomes pieĦemtos lēmumus, pašvaldības iestāžu publiskos pārskatus. 
Vienreiz ceturksnī Naujenes pagasta deputāti pieĦem iedzīvotājus bibliotēkā. 
Naujenes pagasta padomes deputāti V.Pudovkina, L.Gasjaneca, I.Locika, 
V.Mihejevs, I.Miglāne, M.Rimicāne, I.Parfjonova aktīvi piedalās bibliotēkas 
pasākumos. 2008. gada laikā Naujenes tautas bibliotēka sagatavoja un iesniedza 
Naujenes pagasta padomes izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida 
veicināšanas komitejai izskatīšanai  8 lēmumu projektus.  Naujenes tautas 
bibliotēka pateicas Naujenes pagasta padomei un deputātiem par atbalstu un 
bibliotēkas darbības attīstības veicināšanu un nodrošināšanu. 
 
Naujenes  tautas bibliotēka  sniedz konsultācijas projektu uzrakstīšanas , 
pasākumu organizācijas, naturalizācijas, bibliotēkas darbības metodiskajos  



jautājumos. Konsultācijas šajos jautājumos 2008.gadā mēs sniedzām  rajona 
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 direktore  2008. gada laikā sniedza konsultācijas Daugavpils rajona 
bibliotekāriem un Ħēma dalību Daugavpils rajona Tautas izglītības un kultūras 
centra rīkotajos semināros – 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. 
06.02.2008.g. – Naujenes tautas bibliotēkā, tika 
organizēts  seminārs „ Sadarbības iespējas starp 
skolu un publiskām bibliotēkām” – 23 dalībnieki, 
 
Naujenes tautas bibliotēka ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Daugavpils rajona 
Višėu, AmbeĜu un Malinovas, Lipinišku, Vecsalienas, Subates pilsētas, 
Biėernieku, Lauceses bibliotēkām un citām rajona bibliotēkam, par kopīgo 
projektu izstrādi, pasākumu organizēšanu, grāmatu katalogu kartiĦu drukāšanu. 
ěoti aktīva sadarbība ar Daugavpils rajona Tautas izglītības un kultūras  centru, 
semināru, pieredzes apmaiĦas braucienu, konsultāciju un metodiskā darba 
ietvaros. Īpaša sadarbība ar Daugavpils Naturalizācijas pārvaldi, rīkojam 
seminārus, izstādes .Bibliotēka sadarbojas  ar Daugavpils rajona Eiropas 
informācijas centru ES informācijas saĦemšanā. 
2008.gadā izveidojās cieša sadarbība ar Latgales 
Centrālās bibliotēkas ASV informācijas centru, kura 
rezultātā bibliotēkā varēja apmeklēt 5 ceĜojošo 
izstādes, šī sadarbība turpināsies 2009.gadā.  
Naujenes tautas bibliotēku 2008. gadā pieredzes 
apmainās braucienu rezultātā apmeklēja:  
11.06.2008.g. Madonas rajona kultūras iestāžu 
darbinieki, 
26.06.2008.g. Limbažu rajona kultūras iestāžu darbinieki, 
30.07.2008.g. Bauskas rajona kultūras iestāžu darbinieki. 
 
9.  Naujenes tautas bibliotēkas darbības prioritātes 2009.gadā: 
 
Visas bibliotēkas darbības prioritātes ir izvirzītas saskaĦā ar Naujenes tautas 
bibliotēkas attīstības koncepciju 2006.-2011.g. 

- Iedzīvotāju bibliotekāras apkalpošanas pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana . 

- Automatizēt lietotāju apkalpošanu Naujenes un Vecstropu 
apkalpošanas punktos, 



- Sagatavot bibliotēku akreditācijai, bibliotēkas vizuālā tēla 
pilnveidošana, jauno mēbeĜu iegāde lasītavā un abonementā, 

- Lietotāju apmācība, darbam ar datoru un internetu, apmācību un 
konsultāciju programmas realizācija, 

- Iedzīvotāju informacionālo pakalpojumu klāsta paplašināšana(datu 
bāzes),jauno informacionālo pakalpojumu ieviešana, 

- Bibliotēkas reklāmas pasākumu organizēšana un jauno lietotāju 
piesaistīšana, 

- Turpināt bibliotēkas darba procesu automatizāciju, 4i Alises versijas 
ieviešana, 

- Krājuma elektroniskā kataloga paplašināšana, bibliotēkas krājuma 
komplektēšanas plāna izpilde, 

- Papildināt bibliotēkas  novadpētniecības kartotēku ar jauniem 
materiāliem, 

- Organizēt bērnu vasaras nodarbinātību. 
- Piesaistīt papildus līdzekĜus, bibliotēkas  sniegto pakalpojumu 

uzlabošanai, projektu izstrāde, 
- Bibliotēkas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, 
- Novērst darba aizsardzības riska faktorus. 
- Bila Geitsu fonda projekta realizēšana. 

 
Finanšu saistības: 
Naujenes tautas bibliotēkai ir noslēgti līgumi ar SIA „Evor” bibliotēkas 
apsardze, SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” komunālie pakalpojumu 
apmaksa, IIS „Alise” datorprogrammas apkalpošana, SIA ‘Komerccentrs Dati 
grupa” Nais”, „Lursoft”, „Letonika” datu bāžu izmantošanai, SIA „Unisem” 
servera apkalpošana. 
 

Naujenes tautas bibliotēkas direktore izsaka  pateicību visiem bibliotēkas 
darbiniekiem par aktīvu darbu bibliotēkas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā 
un bibliotēkas automatizācijas procesu attīstību un pilnveidošanu , kā arī: 

� ĥinai Prusakovai, Naujenes TB informātiėei, par bibliotēkas 
automatizācijas procesu attīstību un jauno darbinieku apmācību darbā ar 
elektronisko katalogu un Alises 4i ieviešanu bibliotēkā; 

� Jelenai VišĦakovai, Naujenes TB bibliogrāfei, par kvalitatīvo darbu 
novadpētniecības kartotēkas pilnveidošanā un informacionālo 
pakalpojumu sniegšanu pagasta iedzīvotājiem; 

� Innai Trofimovai, Naujenes TB bibliotekārei, par aktīvu darbu ar bērniem 
un jauniešiem un to piesaisti bibliotēkai; 

� Elitai PoĜakovai, Naujenes TB Lociku filiāles bibliotekārei, par 
sadarbības veicināšanu ar Lāču pamatskolu. 

� Tamārai Gordinai, Naujenes TB Naujenes un Vecstropu apkalpošanas 
punktu bibliotekārei, par aktīvu darbu ar bērniem un jauniešiem. 

 
Naujenes tautas bibliotēkas direktore     D.Čiževska 



Saskaņota ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldi. 

 
Konfidencialit āte Latvijas Nacionālā bibliotēka saskaĦā ar Valsts statistikas likumu garantē sniegtās 

informācijas konfidencialitāti. 
  
  

Palīdzība Ja, aizpildot veidlapu, rodas problēmas, lūdzu konsultēties Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā, tālrunis:  7312807, e-pasts: ilze.klavina@lnb.lv  

 
 
 
 

 

Lūdzam nosaukt Jūsu uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību, iestādi, organizāciju): 

Nosaukums   Naujenes tautas bibliotēka 

Pasta 
adrese 

 Daugavas ielā 31A, ciems Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils rajons,       
LV- 5413                        

Tālrunis  654 50246 Fakss 65430190 

E-pasts 
Naujenes.biblioteka@inbox.lv 
 www adrese  

Bibliotēkas 
vadītājs/direktors Diāna Čiževska 

Reģistrācijas nr. un 
datums 

Nr. 90000073501, 1996.g.29.martā 

LR 
Uzņēmumu 
reģistrā  
Reăistrācijas nr. un datums 
LR Kultūras ministrijas Bibliotēku 
reăistrā 

 
 
BLB86, 2003.g. 10. oktobrī  

 
Veidlapas aizpildītājs: 

Vārds, uzvārds, 
amats 

Diāna Čiževska, bibliotēkas direktore  

   

 
Tālr.(darba) 

654 50246  
Fakss 654 30190 E-pasts 

Naujenes.biblioteka@inbox.lv   

     

 
 

 

L N B 
LATVIJAS NACION ĀLĀ 

BIBLIOT ĒKA 
 

K.Barona iela 14, Rīga, LV - 1423 
tālr. 7365250, fakss 7280851 

  
Veidlapa nr.  

1-bibliotēka 

 
PĀRSKATS PAR BIBLIOTĒKAS DARBĪBU  

 
2008. gadā 

 



1. Vispār īgās ziĦas 
 

 Rindas 
kods 

Pavisam 
Skaidrojumi  

A B 1 2 

Bibliot ēkas telpu kopplatība (m²) 110 348 
Bibliotēkas telpas, ko veido lasītāju apkalpošanas, 
krātuvju, pārējo telpu platību summa. (110.r. = 111.r. + 
112.r. + 113.r.) 

t.sk. 
lasītāju apkalpošanas telpas 

 
111 

253,7 
Telpas informācijas sniegšanai, iespieddarbu un citu 
dokumentu izsniegšanai un lasīšanai (lasītavas, 
abonements, interneta zāles u.c.). 

krātuves 112 16,5 Speciālas telpas, kurās izvietoti bibliotēkas krājumi. 

pārējās telpas 113 77,8 Telpas bibliotēkas darbiniekiem, iekārtām, saimniecībai. 

Lasītāju vietu skaits bibliotēkā 120 30 
Lasītāju vietas ar vai bez aprīkojuma (arī puskabīnēs, 
semināru un mācību telpās, bibliotēkas audiovizuālo 
dokumentu un bērnu nodaĜās).  

Telpu tehniskais stāvoklis 130 2 
Norādīt: apmierinošs – 0, nepieciešams kosmētiskais 
remonts – 1, nepieciešams kapitālais remonts – 2, avārijas 
stāvoklī – 3, labs – 4, Ĝoti labs - 5 

 
1. Bibliot ēkas izmantošana 
 

 Rindas 
kods 

Pavisam Skaidrojumi 

A B 1 2 

Reģistrēto lasītāju skaits  210 1205 
Pārskata periodā bibliotēkā reăistrēta persona vai 
organizācija krājuma un pakalpojumu izmantošanai 
bibliotēkas telpās vai ārpus tām. 

t.sk. 
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 

211 401  

Apmeklējumu skaits  220 24644 Bibliotēku tieši, telefoniski un virtuāli apmeklējušo personu 
skaits. 

t.sk. 
virtuālie apmeklējumi 

221  Attālināts bibliotēkas tīmekĜa vietnes apmeklējums 
neatkarīgi no tālāk skatīto elementu skaita. 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 222 11417  

Izsniegumu skaits  230 52774 
Izsniegto dokumentu skaits lasītājiem vai institūcijām uz 
noteiktu laiku. Uzskaitāmi reăistrētie  izsniegumi, ieskaitot 
lietošanu uz vietas bibliotēkā, izsniegumu starpbibliotēku 
abonementā un termiĦu pagarinājumus. 

t.sk. 
grāmatas 

231 24078 Neperiodisks iespiests dokuments kodeksa formā, t.i., ar 
vienā malā sastiprinātām lapām. 

audiovizuālie dokumenti 232 2 

Dokuments, kurā pārsvarā ir skaĦa un/vai attēli un kam 
nepieciešama īpaša iekārta, lai to noskatītos un/vai 
noklausītos (skaĦuplates, lentes, kasetes, 
audiokompaktdiski, DVD diski, digitālie  audioieraksti 
(vizuālie dokumenti (diapozitīvi, transparenti, kinofilmas, 
videoieraksti u.tml. )). 

nošu dokumenti 233 1 Dokuments, kura galvenais saturs ir mūzikas attēlojums, 
parasti nošu rakstā – lapas vai kodeksa formā. 

seriālizdevumi 234 20112 
Iespiests vai neiespiests dokuments secīgās daĜās, parasti ar 
numerācijas vai hronoloăisku apzīmējumu. Seriālizdevumi 
iedalīti laikrakstos un periodiskajos izdevumos. Neietver 
monogrāfiju sērijas – tās uzskaitāmas kā grāmatas. 

no kopējā izsnieguma skaita:  
bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 

234 8177  

Iekšzemes starpbibliotēku abonements 
(SBA) 

240 1 
Pēc Latvijas bibliotēku pieprasījuma SBA kārtā saĦemto un 
izsniegto dokumentu (arī elektronisko) kopskaits 
(240r.=241.r.+242.r.) 

t. sk. 
no citām Latvijas bibliotēkām saĦemtie 
dokumenti 

241 1 No citām Latvijas bibliotēkām SBA kārtā saĦemto 
dokumentu kopskaits. 



uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie 
dokumenti 

242 0 Uz citām Latvijas bibliotēkām SBA kārtā nosūtīto 
dokumentu kopskaits. 

Starptautiskais starpbibliotēku 
abonements (SSBA) 

250 0 
Pēc ārvalstu bibliotēku pieprasījuma SSBA kārtā saĦemto 
un izsniegto bibliotēkas dokumentu (arī elektronisko) 
kopskaits (250r.=251.r.+252.r.) 

t. sk. 
no ārvalstu bibliotēkām saĦemtie 
dokumenti 

251 0 No ārvalstu bibliotēkām SSBA kārtā saĦemto dokumentu 
kopskaits. 

uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie 
dokumenti 

252 0 Uz ārvalstu bibliotēkām SSBA kārtā nosūtīto dokumentu 
kopskaits. 

 
3. Bibliotēkas krājums 
 

  
Rindas 
kods 

 
Jaun-

ieguvumi 

 
Izslēgtie 

dokumenti 

Kr ājums 
pārskata 
perioda 
beigās  

 

Skaidrojumi 

A B 1 2 3 4 

Dokumentu 

(fizisko 

vienību) 

kopskaits 

310 2030 2423 18832 

Bibliotēkas krājums – visi dokumenti, kas pieejami 
bibliotēkā. 

Jaunieguvums – dokuments, kas pievienots krājumam. 
Izslēgts dokuments – dokuments, kas izslēgts no 
krājuma. 
310. r.  =  311. r. + 312. r.+313r.……..321. r. 

t.sk. 
grāmatas 

311 1025 1711 16186 Neperiodisks iespiests dokuments kodeksa formā, t.i., 
ar vienā malā sastiprinātām lapām. 

 no tām 
 mācību        
grāmatas 

330   33 
Iespiests dokuments, kurā sistematizēti un mācību 
programmai atbilstoši izklāstīta mācību priekšmeta vai 
tās daĜas viela. 

bērnu 
grāmatas  

340 370 122 3507 Iespiests dokuments, kas satura un formas ziĦā atbilst 
bērna uztverei. 

seriālizdevumi  312 1000 712 2583 

Iespiesta vai cita veida publikācija, kas iznāk secīgās 
daĜās, parasti ar skaitlisku vai hronoloăisku numerāciju 
(periodiskie izdevumi,, pārskati, žurnāli ,tēzes, 
zinātniskie raksti u.tml.). Neietver monogrāfiju sērijas 
– tās uzskaitāmas kā grāmatas. 

audiovizuālie 
dokumenti 

313    

Dokuments, kurā pārsvarā ir skaĦa un/vai attēli un kam 
nepieciešama īpaša iekārta, lai to noskatītos un/vai 
noklausītos (skaĦuplates, lentes, kasetes, 
audiokompaktdiski, DVD diski, digitālie  audioieraksti 
(vizuālie dokumenti (diapozitīvi, transparenti, 
kinofilmas, videoieraksti u.tml. )). 

mikroformas 314    Fotogrāfisks dokuments, kuru izmantojot, nepieciešams 
palielinājums (mikrofišas, mikrofilmas). 

kartogrāfiskie 
dokumenti 
 

315    

Telpā un laikā lokalizētu parādību nosacīts attēlojums 
samazinātā mērogā (kartes, globusi, plāni, 
topogrāfiskie modeĜi, reljefkartes un uzĦēmumi no 
gaisa, izĦemot atlantus un kartogrāfiskus dokumentus 
kodeksa, mikroformā, audiovizuālā un elektroniskā 
formā). 

nošu dokumenti  316 1  1 
Dokuments, kura galvenais saturs ir mūzikas 
attēlojums, parasti nošu rakstā – lapas vai kodeksa 
formā. 

attēldokumenti 317    

Iespiests dokuments, kura galvenā pazīme ir attēls 
(iespiedgrafika, mākslas darba oriăināli, mākslas 
darbu reprodukcijas plakāti, mācībattēli, tehniskie 
zīm., izĦemot attēlmateriālus kodeksa formā, 
mikroformā, audiovizuālā vai  elektroniskā formā). 

rokraksti  318    Dokumenta oriăināls rokrakstā vai mašīnrakstā. 



nepublicētie 
dokumenti 

319    

Nepublicēts dokuments, kas ir publiski pieejams, bet 
netiek izplatīts tirdzniecības tīklā (institūciju analītiskie 
pārskati, koncepcijas un programmas, konferenču vai 
kongresu programmas, referātu tēzes, referātu teksti, 
rezolūcijas u.tml.). 

pārējie 
dokumenti 

320    
Cita veida neelektroniska formāta dokuments 
(diorāmas, trīsdimensiju dokumenti, spēles, rotaĜlietas 
u.tml.  

elektroniskie 
dokumenti 

321 4  62 

Elektroniskie resursi (datubāzes, elektroniskie 

seriālizdevumi, digitālie dokumenti) lasāmatmiĦas 

kompaktdiskos (CD-ROM). 

 
 
4. Darbinieki  
 (jāuzrāda viena izglītība). 

400. r. = 410. r. + 460. r.; 
410.r.  = 420. r. +  430. r. + 440. r.+450.r. 
420. r. = 421. r. +  422.r. + 423. r. + 424. r. + 425. r.   
430. r. = 431. r. + 432. r. + 433. r. + 434. r. + 435. r.  

 
  

Rindas
kods 

 
Pavisam 

 

Nepilnas 
slodzes 

darbinieku 
skaits 

 

No tiem 

strādā 
pusslodzē 

strādā 
ceturtdaĜ- 
slodzē 

cita 
slodze 

A B 1 2 3 4 5 

Darbinieku  kopskaits 
400 8 2 

 1 1 

t.sk. 
bibliotekārie darbinieki 

410 6  
   

no tiem  ar bibliotekāro 
izglītību 

420 2  
   

t.sk. 
ar maăistra grādu 

421    
   

ar bakalaura grādu 422      

ar 1. līmeĦa 
profesionālo augstāko 
jeb koledžas izglītību 

423   
   

ar augstāko izglītību  
(līdz 1993.g) 

424 1  
   

ar profesionālo 
vidējo izglītību 

425 1  
   

no tiem ar izglītību citās 
jomās 

430 3  
   

t.sk. 
ar maăistra grādu 

431   
   

ar bakalaura grādu 432 1     

ar 1. līmeĦa 
profesionālo augstāko 
jeb koledžas izglītību   

433   
   

ar  augstāko izglītību  
(līdz 1993.g.) 

434   
   

ar profesionālo 
vidējo  izglītību 

435 2  
   

no tiem ar vispārējo 
vidējo izglītību  

440 1  
   



no  tiem zinātĦu doktori 450      

pārējie darbinieki 460 2 2  1 1 

 

no kopējā bibliotekāro 
darbinieku skaita studē 

470 1  
   

no kopējā bibliotekāro 
darbinieku skaita sievietes 

480 6  
   

 
5. Bibliotēkas finansiālie rādītāji (latos, veselos skaitĜos) 

 Rindas 
kods 

Pavisam Skaidrojumi 

A B 1  

Atlikums pārskata perioda sākumā 5001 
-  

IeĦēmumi kopā (Ls) 5000 58217 Bibliotēkas ienākušos līdzekĜus veido 5000.r. = 5100.r. 
+5200.r. +5300.r. +5400.r.  

t. sk. 
no valsts budžeta  

5100 - Aizpilda bibliotēkas, kuru pamatbudžetu veido 
piešėīrums no valsts budžeta. 

no pašvaldības budžeta  5200 51784 Aizpilda bibliotēkas, kuru pamatbudžetu veido 
piešėīrums no pašvaldību budžeta. 

privātie līdzekĜi 5300 - Aizpilda bibliotēkas, kuru pamatbudžetu veido 
piešėīrums no privātiem līdzekĜiem. 

citi ienākumu avoti naudā 5400 6433 
Uzrādāmi citi ienākuma avoti  līdzās bibliotēkas 
pamatbudžetam.  
5400.r. = 5410.r. + 5420.r. + ……….5470.r. 

no tiem: 
bibliotēkas maksas pakalpojumi 

5410 92  

sponsorējumi, ziedojumi 5420 40  

Valsts kultūrkapitāla fonda piešėīrumi 5430 493  

citu vietējo fondu piešėīrumi 5440 -  

ārvalstu atbalsta līdzekĜi: 5450 -  

t. sk. 
ārvalstu fondu līdzekĜi 

5451 - ES struktūrfondu un citu ārvalstu fondu līdzekĜi. 
Privātie līdzekĜi (5300 r.) šajā ailē netiek iekĜauti. 

dotācijas no valsts budžeta 5460 1640  

pārējie ienākumi 5470 4168  

Izdevumi kopā (Ls) 5500 58217 Bibliotēkas izdevumu kopsummu veido 5500.r. = 
5600r. +5700 r. 

Kārt ējie izdevumi 5600 57642 5600r .= 5610r. + 5620r. +5630 r. +5640 r. +5650 r.+ 
5660r.  

t.sk. 
    Bruto darba samaksa  

5610 26643 Mēneša amatalga, piemaksas, prēmijas  

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas  
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti, 
kompensācijas 

5620 8395 Darba devēja valsts sociālās apdroš. obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

Krājuma komplektēšana 5630 4134 5630r. = 5631r. + 5632r. + 5633r.+ 5634r. 

no tiem: 
grāmatas 

5631 2108  

periodiskie izdevumi 5632 2026  

elektroniskie dokumenti 5633 - 
Izdevumi lasāmatmiĦas kompaktdiskos (CD-ROM) 
pieejamo elektronisko resursu (datubāžu, elektro-nisko 
seriālizdevumu, digitālo dokumentu) iegādei 

citi dokumenti 5634 -  

Pakalpojumi 5640 12062 
Pasta, telefona, citi sakaru pakalpojumi, komunālie 
pakalpojumi, telpu, iekārtu, inventāra remonts 
(izĦemot kapitālo remontu). Ēku un telpu uzkopšana, 
paklāju maiĦa, apsardzes, liftu apkopes. 

Informācijas tehnoloăiju pakalpojumi 5650 3514 
Izdevumus juridiskajām personām, kas saistīti ar 
informācijas sistēmu uzturēšanu, tajā skaitā par 
datortehnikas nomu,  par serveru apkalpošanu un 
administrēšanu, kā arī programmatūras uzturēšanu 

Pārējie kārtējie  izdevumi 5660 2894  



Kapit ālie izdevumi  5700 575 5700r. = 5710r. + 5720r. + 5730r. +5740r.  

t. sk 
    Zeme, ēkas, būves 

5710 
- Ēkas, kuras izmanto pašu vajadzībām, kā arī 

izīrējamās un iznomājamās nedzīvojamās ēkas 

    Nemateriāli ieguldījumi 5720 - Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 
līdzīgas tiesības 

    Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5730 575 Datori, serveri, kopētāji, faksa aparāti, telefoni, 
telefonu centrāles un cita biroja tehnika 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija,    
nepabeigtā celtniecība 

5740 
- Ēkas pārbūve, izmainot tās apjomu, nesošo elementu 

nomaiĦa, ēkas vēsturiskā veidola atjaunošana 

   Pārējie kapitālie izdevumi 5750 -  

Atlikums pārskata perioda beigās 5800 -  

 
6. Informācijas tehnoloăijas 
 

 Rindas kods Pavisam Skaidrojumi  
A B 1 2 

Datoru kopskaits 
610 25 Datoru kopskaits 610.r.= 611.r. + 612.r.+613.r. 

t. sk. 
darbiniekiem 

611 9  

lasītājiem 612 15  

serveri u.tml. 613 1 Datori tehnisko procesu nodrošināšanai. 

Interneta pieejamība 620 1 Norādīt: jā – 1, nē – 0 

Interneta pieslēguma veids 621 ×  

pastāvīgais  622 1 Norādīt: jā – 1, nē – 0 

iezvanpieejas 623 0 Norādīt: jā – 1, nē – 0 

bezvadu  624 1 Norādīt: jā – 1, nē – 0 

Integrētā bibliot ēku inform ācijas 
sistēma  

630 
0 Norādīt: ALISE – 0, ALEPH 500 – 1, LIBER – 

2, LIIS – 3, cita – 4  

Datubāzes 640 × Lasītājiem pieejamo datubāžu skaits. 

abonētās  641 5 Abonēto datubāžu kopskaits 

pašu veidotās 642 - Pašu veidoto datubāžu kopskaits 

Printeru skaits 650               8  

Skeneru skaits 660 2 Neietver svītrkodu skenerus 

Kopējamo iekārtu skaits 670 3  

Multifunkcion ālo iekārtu skaits 680 2 
Iekārta, kurā apvienots printeris, kopētājs, 
skeneris, fakss 

Mājaslapa (www) 690 2 Norādīt: jā – 1, nē – 0, citā lapā - 2 

 
7. Digitalizācija 
 

 
Digitalizēto dokumentu skaits 700 

- Pārskata periodā digitalizētā formā pārvērstu 
dokumentu skaits (grāmatas, avīzes, 
kartogrāfiskie, nošdokumenti, audiovizuālie 
u.tml. dokumenti. 

Digitalizēto lappušu skaits 710 - Digitalizēto datĦu (failu) skaits. 

Metadatu ierakstu skaits 720 - Digitalizētiem  dokumentiem pievienoto 
metadatu ierakstu skaits. 

Digitalizēto vienību pieejamība: 730 X  

lokālā tīklā 731 0 Jā-1, nē-0 

internetā 732 0 Jā-1, nē-0 

CD-ROM, DVD 733 0 Jā-1, nē-0 

 



 
8. Bibliotēkas darba kvalitāte 
 

 Rindas kods Pavisam Skaidrojumi 
Dokumentu (fizisko vienību) 
skaits uz vienu lasītāju 

810 15,62 
Dokumentu kopskaits krājumā (310 r. 3. 
kolonna) attiecībā pret reăistrēto lasītāju 
kopskaitu (210. r.). 

Apmeklējumu skaits uz vienu 
lasītāju 

811 20,45 Apmeklējumu kopskaits (220.r.) attiecībā pret 
reăistrēto lasītāju kopskaitu (210.r.). 

Kārt ējie izdevumi uz vienu 
lasītāju 

812 47,83 Kārtējo izdevumu kopsumma (5500 r.) attiecībā 
pret reăistrēto lasītāju kopskaitu (210.r.). 

Izsniegumu skaits uz vienu 
lasītāju 

813 43,79 Izsniegto dokumentu kopskaits (230r.) attiecībā 
pret reăistrēto lasītāju kopskaitu (210.r.). 

Kr ājuma apgrozība 814 2,8 
Izsniegto dokumentu kopskaits (230.r.) pārskata 
periodā dalīts ar visu dokumentu kopskaitu 
krājumā (310.r. 3.kolonna).  

Projektizstr āde 820 3 Izstrādāto projektu kopskaits. 

Izdevējdarb ība 830 1 Izdoto izdevumu nosaukumu kopskaits. 

Zinātniskās pētniecības darbs 840 - Veikto pētījumu kopskaits. 

Profesionālās pilnveides un 
tālākizglītības pasākumi 

850 x Kongresi, konferences, sanāksmes, semināri, 
lekcijas, kursi, dienesta braucieni, stažēšanās. 

bibliotēkas organizētie 851 2 Bibliotēkas organizēto profesionālās pilnveides 
un tālākizglītības pasākumu kopskaits. 

ci
tu

 
or

ga
ni

zē
tie

 

skaits 852 16 
Citu organizēto profesionālās pilnveides un 
tālākizglītības pasākumu kopskaits, kuros 
piedalījušies bibliotēkas darbinieki. 

dalība 853 6 
Bibliotēkas darbinieku kopskaits, kas 
piedalījušies citu organizētajos profesionālās 
pilnveides un  tālākizglītības pasākumos. 

Tematiskie pasākumi 860 14 Organizēto tematisko pasākumu kopskaits. 

Izstādes 870 174 Izstāžu kopskaits. 

 
 
2009. g."___"________________   Direktors (vadītājs) 
______________________ 



Direktors 
 (pilnvarota persona darba tiesisko 

attiecību nodrošināšanai ar 
darbiniekiem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lasītava 

 

Lociku fili āle 
Bibliotekārs 

Abonements 

Lasītava 

Naujenes tautas bibliotēkas abonements 
Bibliogrāfs 

Lasītava, interneta pakalpojumi 
 Bibliogrāfs 

     

Inform ācijas daĜa 
Informātiėis 

Bērnu lasītava, interneta pakalpojumi 
Bibliotekārs 

Naujenes 
apkalpošanas punkts 
     Bibliotekārs 

Vecstropu 
apkalpošanas punkts 
      Bibliotekārs 

Pārvietojamais 
apkalpošanas 
punkts Židinā 

Bibliotekārs 

Abonements 
 

Lasītava 

Interneta 
pakalpojumi 

 

Abonements 

Naujenes tautas bibliotēkas 
Kr ājuma komisija 

 

Naujenes pagasta padome 
Dibinātājs 

 
Naujenes pagasta padomes izglītības, 

kult ūras un veselīga dzīvesveida 
veicināšanas komiteja 

Kontrole 
 

v/a ”Kult ūras informācijas sistēmas” 
Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas 

programmas realizēšana 

Apkopēja 
 

Interneta 
pakalpojumi 

Interneta pakalpojumi 

Naujenes  pagasta padomes 
Izpilddirektors 

 Pārraudzība  

Latvijas Kult ūras ministrijas 
inspektors 

Konsultācijas 
 

Latvijas Bibliot ēku padome 
Konsultatīvā institūcija 

Daugavpils rajona padomes Tautas 
izglītības un kultūras centrs  

Metodiskā, konsultatīvā palīdzība, apmācība 
 

Latgales centrālā bibliot ēka 
Sadarbība elektroniskā kopkataloga veidošanā 

Naujenes tautas bibliotēka 
(pašvaldības publiskā iestāde) 

Naujenes tautas bibliotēkas struktūra 
 



Pielikums Nr.2. 
Naujenes tautas bibliotēkas apkalpošanas punktu 

teritori ālais sadalījums. 
 
Apkalpošan
as punkts 

Apkalpojam
ajā teritorijā 
( ciemu 
skaits) 

Iedzīvot
āju 
skaits 

lietotāju 
skaits 
2005 

lietotāju 
skaits 
2006 

lietotāju 
skaits 
2007 

lietotāju 
skaits 
2008 

% 

Naujenes 
TB 

Krauja, 
Teivāni - 2 

1228 563 578 592 598 48% 

Lociku 
fili āle 

Lociki, 
Kašatnikii, 
Stropi, 
Stropica, 
Krīvāni - 5 

1546 276 294 271 288 19% 

Naujene 
AP 

Naujene, 
Dunski, 
Vecpils,Zas
cenki, un 
blakus 
esošie ciemi 
- 40 

1309 174 179 194 165 13% 

Vecstropu 
AP 

Vecstropi,-1 1947 108 103 103 120 6% 

Židino AP Židino, 
Slucišėi, 
Vasargališki 
- 3 

85 33 35 36 34 40% 

  6115 1154 1189 1196 1205 20 % 
 

 

Naujenes tautas bibliot ēkas lietot āju skaits
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Pielikums Nr.3. 
 

Bibliot ēkas darba rādītāji. 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 +, - % 
Lietotāji 1137 1153 1154 1189 1196 1205 +9 +1 
Apmeklējums 19890 21146 21260 22669 23638 24644 +1006 +4 
Izsniegums, vien. 41587 45502 45940 46459 46492 52774 +6282 +13 
Grāmatu fonds, 
vien. 

17808 17283 18574 18767 19225 18832 -393 - 2 

Ienācis krājumā, 
vien. 

1410 1658 1718 1358 1795 2030 +235 +13 

Izslēgts no 
kr ājuma, vien. 

1459 2183 427 1165 1337 2423 +1086 +81 

Uz 1 lietotāju 
/grāmatu skaits/ 

16 15 16 16 16 16 0 100 

Uz 1 lietotāju 
/apmeklējumu  
skaits/ 

17 18 18 19 20 20 0 100 

Uz 1 lietotāju/ 
līdzekĜu izlietojums, 
Ls/ 

13.00 16.00  19.00 24.00  34.00 48.00 +14 +41 

Uz 1 
darbinieku/lietot āju 
skaits/ 

285 288 231 238 239 241 +2 +1 

Uz 1 darbinieku/ 
izsniegumu skaits/ 

10397 11376 9188 9292 9298 10555 +1257 +14 

Interneta 
pakalpojumu 
izmantošana, liet. 
skaits 

  1454 2194 2514 6516 +4002 +159 
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Pielikums Nr.4. 
 
 

 Naujenes tautas bibliotēkas budžeta analīze 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 +,- % 
Budžets 13637 13933 16961 20336 28449 42385 58024 +15639 +37 
Grāmatām 
un 
periodikai 
 

1101 1330 2210 2272 2499 4025 4134 +109 +3 

Papild 
finansējums 
grāmatām 

561 1140 847 898 1051 1065 1109 +44 +4 

Papildus 
piesaistīti 
līdzekĜi un 
mantiskās 
vērtības 

1083 3926 6714 2251 6426 2403 6433 +4030 +167 

Maksas 
pakalpojumi 

32 46 31 41 131 128 92 -36 -28 

Pašv.līdzekĜi 
uz 1 iedz./ 
izdevumu 
iegādei 

0.18 0.21 0.36 0.37 0.42 0.68 0.70 +0.02 + 3 

Līdzekli uz 
1 iedz. 
izdev. ieg. 

0.27 0.40 0.50 0.51 0.60 0.70 0.87 +0.17 +24 
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Pielikums  Nr. 5. 
 
 

Naujenes tautas bibliotēkas budžeta analīze 
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Pielikums Nr.6. 

 
Naujenes tautas bibliotēkas telefona pakalpojumu limitu 

izlietošana 2006.-2008.g. 
Pakalpojums 2006.g 2007.g. 2008.g.                     Pieaugums 

   2007.-
2006. 

2008.-
2007. 

2008.-2006. 

 Ls Ls Ls % % % 
Telefona un 
interneta 
pakalpojumi 

329 1353 1717 400,3 27 522 

 

Naujenes tautas bibliotēkas ūdens un kanalizācijas 
pakalpojumu limitu izlietošana 2006.-2008.g. 

Pakalpojums 2006.g 2007.g. 2008.g.                     Pieaugums 
  2007.-

2006. 
2008.-
2007. 

2008.-2006. 
 

 m3  
 

m3  
 

m3  
 

% % % 

Ūdens un 
kanalizācija    
      m3 

28 73 94 260,7 129 335 

Ls 23 59 111 257 86 483 
 

Naujenes tautas bibliotēkas elektroenerăijas pakalpojumu 
limitu izlietošana 2006.-2008.g. 

Pakalpojums 2006.g 2007.g. 2008.g.                     Pieaugums 
   2007.-

2006. 
2008.-
2007. 

2008.-2006. 

 kwt  
 

kwt  
 

kwt  % % % 

Elektroenerăija 4871 7324 10984 150,4 150 225 
Ls 288 486 819 168,7 168 284 
 

Naujenes tautas bibliotēkas siltumenerăijas pakalpojumu 
limitu izlietošana 2006.-2008.g. 

Pakalpojums 2006.g 2007.g. 2008.g.                     Pieaugums 
   2007.-

2006. 
2008.-
2007. 

2008.-
2006. 

 mwh  
 

mwh  
 
 

mwh  
 

% % % 

Siltumenerăija 61,77 87 93 140,8 107 150 

Ls 1392 2097 3884 150,6 185 279 



 


