Naujenes tautas bibliotēkas 2007. 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 5935.
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 un pārvietojamā Židinu
apkalpošanas punktos var saĦemt abonementa, lasītavas un interneta
pakalpojumus, kur lietotājus apkalpo 1 darbinieks.
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2.Naujenes tautas bibliotēkas 2007.g. darbības prioritātes un to vērtējums .
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.
2007.gadā tika izvirzītas Naujenes tautas bibliotēkas darbības sekojošas
prioritātes:
• Iedzīvotāju informacionālo un bibliotekāro pakalpojumu pilnveidošana
2007.g. iegādāta Lursoft datu bāze – laikrakstu arhīvs, kas paplašina
bibliotēkas informacionālo pakalpojumu klāstu, ko bez maksas var izmantot
ikviens bibliotēkas lietotājs. Kā arī bibliotēka sniedz bezmaksas interneta un
datoru izmantošanas pakalpojumus no 2007.gada sākuma. Pieprasījums ir liels, šo
pakalpojumu 2007.g. izmatoja 2514 pagasta iedzīvotāji un tūristi, salīdzinājumā ar
2006.gadu, par 320 (15%) lietotājiem vairāk. 2007.g. uzsākta CD elektronisko
izdevumu fonda komplektēšana, iegādāti 55 diski, ko bibliotēkas lietotāji var
izmantot – informācijas meklēšanai, atpūtai un sava redzesloka paplašināšanai.
2007.gada novembrī bibliotēkas informācijas sistēma pārgāja uz Alises 4. versiju,
kura nodrošina bibliotēkas elektroniskā kataloga un lietotāju reăistrācijas un
apkalpošanas kvalitātes uzlabošanu.
• Naujenes tautas bibliotēkas materiāli-tehniskās bāzes uzlabošana.
2007.gadā Naujenes tautas bibliotēkas materiāli tehniskā bāze, tika
paplašināta. Iegādāts un uzstādīts serveris, kas nodrošina bibliotēkas IS Alises un
WEB paka darbību. Gada beigās iegādāti 6 UPSI datoriem, elektroenerăijas
padeves stabilizācijai. Kā arī iegādāts jauns digitālais fotoaparāts, bibliotēkas
aktivitāšu fotografēšanai, izstāžu un prezentāciju veidošanai un portatīvais dators,
kurš tiek izmantots, gan lietotājiem, kad visi brīvās pieejas datori ir aizĦemti, gan
semināru un pasākumu organizēšanai.
Bibliotēkas procesu automatizāciju un lietotāju apkalpošanu uz 2007.gada beigām
nodrošina 16 datori , t.sk . 6. datori darbiniekiem, darba pienākumu veikšanai un
lietotāju apkalpošanai un 8. brīvās pieejas datori lietotājiem datoru un interneta
pakalpojumu izmantošanai , 1 servera dators ,1 portatīvais dators,7 printeri, 5
skeneri, 2 kseroksi. SaskaĦā ar līgumu v/a”Kultūras informācijas sistēmas”, tiek
īstenots „Bila un Melindas Geitsu fonda līdz finansētais publisko bibliotēku
attīstības projekts”, šī projekta ietvaros 2007.g. tika ierīkots bezvada internets un
lokālais tīkls bibliotēkā un 5 bibliotēkas darbinieki, apmeklēja bezmaksas kursus
„Elektroniskais paraksts”.
2007. gadā , tika atremontētas Naujenes tautas bibliotēkas Naujenes
apkalpošanas punkta 4 telpas, nomainīts 1 logs, izveidota arka un iegādātas jaunas
mēbeles, galdi, krēsli, plaukti, tāfele. Naujenes apkalpošanas punkta lasītavas
pamatpakalpojumus un bezmaksas interneta un datoru izmantošanas
pakalpojumus, tagad var izmantot ne tikai bibliotēkas lietotāji, bet arī pagasta
zemnieki semināru un kursu organizēšanai.
2007.gadā tika izstrādāts Naujenes tautas bibliotēkas ēkas renovācijas un
siltināšanas projekts, ko plāno realizēt 2009.gadā.
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• Bibliotēkas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
2007.gadā bibliotēka 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 lietotāji, var izmantot bibliotēku,
viĦiem pieejamā laikā. Nomainītas norādes un informacionālie stendi. Izstrādāts
un tipogrāfijā izplatīts bibliotēkas buklets- 1400 ekz.
• Naujenes tautas bibliotēkas pamatdokumentu pārstrāde.
2007.gadā laikā, tika pārstrādāti sekojošie bibliotēkas dokumenti, saskaĦā ar
grozījumiem Bibliotēkas likumā:
• Naujenes pagasta padome 2007.gada 28.februārī apstiprināja Naujenes
tautas bibliotēkas nolikumu jaunā redakcijā.
• 2007.gadā 27. martā apstiprināti Naujenes tautas bibliotēkas darba kārtības
noteikumi,
• 2007.gada 23. aprīlī apstiprināti Naujenes tautas bibliotēkas darbinieku
ētikas kodekss,
• 2007.gada 30. maijā Naujenes pagasta padome apstiprināja Naujenes tautas
bibliotēkas lietošanas noteikumus,
• 2007.gada 20 .augustā apstiprināts Naujenes tautas bibliotēkas
struktūrvienību reglaments.
2007.gada 28. novembrī Naujenes tautas bibliotēka saĦēma Latvijas Republikas
Datu valsts inspekcijas Personas datu apstrādes reăistrācijas apliecību , Nr.
000076, ar apstrādes darbības mērėi : Naujenes tautas bibliotēkas lasītāju uzskaite.
Visi 2007. gadam izvirzītie uzdevumi ir izpildīti un virzīti uz bibliotēkas attīstību.
3. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums .
Naujenes tautas bibliotēkas 2007. gada ieĦēmumu un izdevumu tāme,
sastādīja 42385 Ls, par 13936 Ls un uz 148 % vairāk, nekā 2006. gadā.
Bibliotēkas ieĦēmumu un izdevumu tāme tika sastādīta, saskaĦā „Naujenes tautas
bibliotēkas attīstības koncepciju 2006.g.-2011.g. ”, bibliotēkas nolikumu un citiem
normatīviem aktiem. Naujenes tautas bibliotēka 2.reizes gadā sniedz informāciju
Naujenes pagasta padomei par bibliotēkas ieĦēmumu izdevumu tāmes izpildi.2007.
gadā 4 reizes, tika veikti bibliotēkas izdevumu un ieĦēmuma tāmes grozījumi, kad
tika piesaistīti papildus līdzekĜi un veikti iekšējie tāmes grozījumi. Bibliotēkas
ieĦēmumi 2007.gadā sastādīja – 42385 Ls , t.sk. ieĦēmumi no maksas
pakalpojumiem 128 Ls , valsts mērėdotācija bezmaksas interneta pakalpojumu
sniegšanai 1050 Ls un Naujenes pagasta padomes finansējums 41207 apmērā.
Kā arī piesaistītas mantiskās vērtības uz summu 1225 Ls, t.sk. no diviem
VKKF projektiem „Bērnu žūrija ” un „Jauno grāmatu iegāde publiskām
bibliotēkām” saĦemtas 167 grāmatas, no Daugavpils rajona padomes Tautas
izglītības un kultūras centra, saĦemti 4 datoru galdi un pagasta iedzīvotāji
uzdāvināja 301 grāmatu bibliotēkas krājuma papildināšanai. Bibliotēkas 2007.g.
izdevumu tāme, tika izlietota sekojošiem izdevumiem (Pielikums Nr.4,5):
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Naujenes tautas bibliotēkas 2007. gada budžeta plāns
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22622 Ls ( 54% ) tika izlietoti 8 bibliotēkas darbinieku darba algas izmaksām un
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksai. Bibliotēkas darbinieku, vidējā
darba alga sastādīja 172 Ls, salīdzinājumā ar 2006.gadu bibliotēkas algas fonds
palielinājās uz 38 % . (Pielikums Nr.5.)
Bibliotēkas ēkas un telpu uzturēšanai izlietoti 6391 Ls (15%), salīdzinājumā ar
2006.gadu, uzturēšanai izlietots 2 reizes vairāk līdzekĜu.
Bibliotēkas apsardzei izlietoti 476 Ls. Saimniecības preču iegādei 371 Ls..
Bibliotēkas ēkas renovācijas un siltināšanas projekta izstrādei izlietoja 2396 Ls.
765 Ls tika izlietots Naujenes apkalpošanas punkta remontam, tika ielikt logs un
atremontētas 4. telpas, kuras tiek izmantotas dažādu izglītojošo nodarbību un
pasākumu organizēšanai, kā arī bibliotēkas lasītavas funkciju izpildei,
salīdzinājumā ar 2006. gadu remontiem izlietots uz 41 % līdzekĜu vairāk
Naujenes tautas bibliotēkas komunālo pakalpojumu analīze
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2007. gadā 2641 Ls – tika izlietots, komunālo pakalpojumu apmaksai, tika veikti
maksājumi par apkuri 2096 Ls apmērā, salīdzinājumā ar 2006.gadu siltumenerăijas
patēriĦš palielinājās uz 140,8%, elektrības izlietots uz 486 Ls, salīdzinājumā ar
2006.g. pieaugums sastāda 150,4%, ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem izlietoti
59 Ls, salīdzinājumā ar 2006.g. pieaugums sastāda 257%. Komunālie pakalpojumi
, tika izlietoti saskaĦā noteiktiem limitiem un saskaĦā ar rīcības plānu par
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energoresursu ekonomiju. Salīdzinājumā ar 2006.gadu komunālo pakalpojumu
apmaksai, tika izlietots uz 80 % vairāk līdzekĜu, saskaĦā ar tarifu palielināšanu par
komunāliem pakalpojumiem un sakarā bibliotēkas Naujenes apkalpošanas punkta
telpu paplašināšanu (Pielikums Nr.6.)
Bibliotēkas pamatpakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un nodrošināšanai, pagasta
iedzīvotājiem, izlietoti 13372 Ls (32 %), salīdzinājumā ar 2006.gadu uz 148 %
vairāk līdzekĜu.
t.sk. telefona un interneta pakalpojumu apmaksai 1352 Ls, interneta pakalpojumi,
bibliotēkas lietotājiem ir bezmaksas pakalpojums. Informācijas tehnoloăiju
apmaksai 1044 Ls- Informācijas sistēmas „Alises” apkalpošana, WebPac
programmas , Lursoft, Naiss, Letonikas datu bāzes iegādei
3610 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 1239 Ls, bibliotēkas
Naujenes apkalpošanas punkta mēbeĜu( 7 galdu, 20 krēslu, 1 tāfeles un grāmatu un
izstāžu plauktu iegādei izlietoti 2335 Ls. Salīdzinājumā ar 2006.gadu biroja preču
un inventāra iegādei ir izlietots trīs reiz vairāk līdzekĜu .
4026 Ls tika izlietoti, bibliotēkas grāmatu fonda komplektēšanai, 0.60 Ls uz 1.
iedz., salīdzinot ar 2006.gadu par 0.18 Ls vairāk, t.sk. periodisko izdevumu
iegādei 2256 Ls un grāmatu iegādei 1769 Ls. Tas parāda, ka pašvaldības iedalīta
summa bibliotēkas krājuma papildināšanai ar katru gadu aug. Salīdzinājumā ar
2006. gadu, bibliotēkas krājuma papildināšanai izlietots uz 61 % vairāk līdzekĜu.
Tika iegādāti bibliotēkas tehniskie materiāli (kataloga kartītes, lietotāju formulāri,
grāmatu pasītes), kuri ir nepieciešami bibliotēkas grāmatu apstrādei, lietotāju
apkalpošanai. 2720 Ls no kopēja bibliotēkas budžeta izlietots, pamatlīdzekĜu
iegādei – servera, kas nodrošina bibliotēkas elektroniskā kopkataloga datu bāžu
kvalitatīvu darbību un datu saglabāšanu, portatīvs dators, kurš nodrošina bibliotēkā
rīkoto semināru un pasākumu kvalitāti, digitālai fotoaparāts, kas nepieciešams
bibliotēkas pasākumu fotografēšanai, izstāžu, prezentāciju sagatavošanai,
salīdzinājumā ar 2006.gadu , izlietoti uz 4 % līdzekĜu vairāk.
Bibliotēkai piešėirtais finansējums, bija labvēlīgs un virzīts uz attīstību un tika
izlietots efektīvi, 2007.gada budžets veicināja Naujenes tautas bibliotēkas sniegto
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, jaunu lietotāju piesaisti bibliotēkai,
materiāli-tehniskās bāzes palielināšanai un uzturēšanai,
darba procesu
automatizācijas turpināšanai.
2008. gada Naujenes tautas bibliotēkas budžets, sastādīs 49590 Ls,
palielināsies uz 7205 Ls, tas ir 117 %, tas labvēlīgs bibliotēkai un virzīts uz
attīstību.
4. Naujenes tautas bibliotēkas pakalpojumi
Naujenes tautas bibliotēkas pakalpojumu klāsts lietotājiem 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
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šie bibliotēkas galvenie uzdevumi tiek pildīti, jo lielāks bibliotēku apmeklējums,
lasītāju skaits, nozīmīgāka bibliotēkas vieta pagastu iedzīvotāju dzīvē.
Bibliotēkas darba rādītāji.
2003 2004 2005 2006 2007 % +,1137 1153 1154 1189 1196 101 +7
Lietotāji
19890 21146 21260 22669 23638 104 +969
Apmeklējums
41587 45502 45940 46459 46492 100 +33
Izsniegums
17808 17283 18574 18767 19225 102 +458
Grāmatu fonds
Ienācis krājumā 1410 1658 1718 1358 1795 132 +437
1459 2183 427
1165 1337 115 +172
Izslēgts no
krājuma
Naujenes tautas bibliotēkas reăistrēto lietotāju skaits sastāda 1408, bet 2007.gadā
pārreăistrēti un bibliotēku apmeklēja 1196 lietotāji, t.sk. reăistrēti 85 jauni
bibliotēkas lietotāji, no tiem 39 bērni, salīdzinājumā ar 2006.gadu lietotāju skaits
palielinājās uz 1%. Analizējot lietotāju sastāvu un skaitu, mēs secinājām , ka 212
lietotāji 2007.gadā bibliotēku dažādu iemeslu dēĜ neapmeklēja, no tiem 25%
lietotāju aizbrauca strādāt uz ārzemēm vai uz Rīgu, 10 % aizbrauca studēt , 5%
nomira, 30 % manīja savu dzīvesvietu un 30% iemesls nav zināms.
Bibliotēkas apmeklējumu skaits 2007.gadā pieauga uz 4 %, sakarā ar to, ka
tiek piedāvāti bezmaksas interneta pakalpojumi. (Pielikums Nr.2)
Grāmatu izsniegumu skaits 2007.gadā palika 2006.gada robežās, jo bērni un
jaunieši lielākoties informāciju, tagad meklē internetā, bet ne grāmatās.
Bibliotēkas kopējais grāmatu fonds palielinājās uz 2%, nekā 2006.gadā, tāpēc, ka
jauno grāmatu bibliotēkā ienāca uz 32% vairāk nekā 2006. gadā, kaut gan
2007.gadā mēs norakstījām uz 15% vairāk iespieddarbu vairāk nekā 2006.
gadā.(Pielikums Nr.3)
SaskaĦā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, bibliotēka piedāvā sekojošus
bezmaksas pakalpojumus, lietotāju reăistrāciju, iespieddarbu izsniegšanu un
saĦemšanu, abonementa, lasītavas, bērnu lasītavas, informācijas dalās
pakalpojumus. Interneta un datoru izmantošanas pakalpojumus – 8 brīvās pieejas
datori ar interneta pieslēgumu. Datu bāzes – Letonika, Naiss, Lursoft, Likumi un
58 CD diski ar dažāda veida informāciju ( referāti, enciklopēdijas informacionālās
bāzes, literārie elektroniskie darbi). Elektronisko bibliotēkas katalogu,
sistemātisko un 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 lietotāju pieprasījuma.
Bibliotēkas maksas pakalpojumi, ir kopēšana, skenēšana, printēšana, telpu
iznomāšana pasākumiem, telefona pakalpojumi.
Lai bibliotēkas lietotājiem , būtu ērtāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus,
bibliotēkā ir uzstādītas norādes un informacionālie stendi, sagatavoti bibliotēkas
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bukleti. Un plašāku informāciju par bibliotēkas un tās struktūrvienību darbu var
saĦemt bibliotēkas Informācijas daĜā, vai pie bibliotekāra.
Naujenes pagasta iedzīvotāji, bibliotēkas pakalpojumus var saĦemt:
• Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu lasītavā, kas atrodas
Naujenes tautas bibliotēkā Kraujas ciemā, atsevišėā, atbilstoši
noformētā telpā, kuru apkalpo Inna Trofimova- bibliotekāre.
Bērnu lasītavā reăistrēti 164 bērni no 5.gadu vecuma līdz 18.
gadiem, bet 2006. gadā 157 bērni. 2007.gadā to apmeklēja 2982
reizes un tika izsniegti 4568 iespieddarbi. Bērnu un jaunieši ne
tikai var izvēlēties sev piemēroto, atbilstoši savam vecumam
grāmatu vai periodiskos izdevumus, bet arī piedalīties dažādo
pasākumos, konkursos un viktorīnās.
Bērniem un jauniešiem, ir izveidotas 2 datorizētas brīvās pieejas darba
vietas ar interneta pieeju, kuras šogad ir izmantojuši 1303 lietotāji. Pieprasījums ir
liels. Šo pakalpojumu izmanto ne tikai bērni un jaunieši, bet arī pieaugušie
bibliotēkas lietotāji.
2007. gadā bērniem tika piedāvāts piedalīties izstādēs
un pasākumos:
• Literārās izstādēs : 01.03.2007.g. -„Pirmā mīlestība”
apmeklēja 24 bērni,
16.03.2007.g.- „Ne mednieku stāsti” apmeklēja 19 bērni,
02.04.2007.g.- „Lieldienu zaėīša pasakas” apmeklēja 18
bērni,
07.05.2007.g. – „Šodien , māmiĦai svētki” apmeklēja 24
bērni,
01.06.2007.g. – „Starptautiskā bērnu tiesību aizsardzības
diena”- apmeklēja 58 bērni,
02.07.2007.g. – „SeptiĦi pasaules brīnumi” apmeklēja 28
bērni.
01.09.2007.g.- Literārā izstāde „Zinību diena”, piedalījās 41
bērns,
14.11.2007.g. literārā izstāde „Zviedru rakstniecei Astrīdai
Lingrēnai -100” – 17 bērnu,
12.11-16.11.2007.g. Latgales centrālās bibliotēkas ASV
informācijas centra ceĜojošā izstāde „Izglītības iespējas
ASV”, apmeklēja 47 pagasta jaunieši,
10.12.-28.12.2007.g. Franču kultūras centra ceĜojošā izstāde
„Ž.Verna dzīve un darbi”, apmeklēja 42 bērni.
Kopā literāro izstāžu apmeklējums sastāda 318
• Informatīvās izstādes:
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01.06.2007.g. „Bērnu drošība” – apmeklēja 63 bērnu,
Informatīvā stundā skolēniem un studentiem :
24.04.2007.g. „Virtuālā bibliotēka” apmeklēja 14 bērni,
• Pasākumi bērniem:
18.05.2007.g. -DaiĜlasītāju konkursā, kura tēma bija „ Visu
sevī ietver Daugavas vārds”, konkursā piedalījās 15
dalībnieku.
13.08.2007.g.-Bērnu ekskursija, uz Daugavpils bērnu
bibliotēku „Zīlīte”, piedalījās 10 bērnu.
No 15.augusta 2007.g. – 30.12.2007.g. bibliotēka
piedāvās bērniem darboties „Bērnu žūrijā” . 01.07. 2007.g.
bibliotēka saĦēma atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla fonda
lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu žūrija ” ir
saĦemti divi komplekti grāmatu. Bibliotēka šajā
programmā Ħems dalību jau sesto gadu. 2007.gadā 60.
Naujenes pagasta bērni, kĜuva par žūrijas ekspertiem.
Vasaras brīvdienu laikā Naujenes tautas bibliotēka,
piedāvā bērniem izklaidēties un apmeklēt „NEXT paaudzes
erudītu pulciĦu”, kurš darbojas visās bibliotēkas
struktūrvienībās,4 dienas nedēĜā, Bērnu lasītavā , Lociku
filiālē , Naujenes un Vecstropu apkalpošanas punktos,
notika šī pulciĦa nodarbības, saskaĦā ar izstrādāto „Bērnu
vasaras nodarbinātības plānu”. PulciĦa nodarbību mērėisiemācīt bērnus orientēties informacionālajā plūsmā, ko
piedāvā jaunās informacionālās tehnoloăijas, kā arī
klasiskie informācijas nesēji, grāmatas un periodika Uz
pulciĦa nodarbībām bija pierakstījušies 38 bērni no 714.gadu vecumam. Tie, kas nevēlas darboties pulciĦā,
bibliotēka piedāvā citas izklaides: zīmēšanu, lasīšanu, galda
spēles, datorspēles, informatīvos materiālus un pasakas CD
diskos. Bērni iemācījās strādāt ar dažādām datu bāzēm
Letonika, Naiss, Lursoft, tas viĦiem noderēs mācību laikā,
rakstot referātus, Kā arī viĦi iepazinās ar Naujenes pagasta
mājas lapu un bibliotēkas elektronisko katalogu. Naujenes
tautas bibliotēkas un tās filiāles aktivitātes vasaras laikā,
bērni apmeklēja 2120 reizes.
2007.gada laikā Inna Trofimova, Bērnu lasītavas bibliotekāre:
• Konsultēja un palīdzēja atrast informāciju referātiem – 108,
• Sniedza bērniem informatīvās uzziĦas - 571
• Apmācīja bērnus strādāt ar bibliotēkas elektronisko katalogu -33
• Piesaistīja 23 jaunus lietotājus
Bērnu lasītavai cieša sadarbība ar Naujenes Pirmskolas izglītības iestādi,
Lāču un Naujenes pamatskolu un Naujenes bērnu un jauniešu centru.
Bērnu lasītavā, liels pieprasījums, pēc grāmatām latviešu valodā. Bērni, Ĝoti aktīvi
lasa latviešu autoru M.Stārastes, M.Cielēnas, E.Kūlis, M.RunguĜa bērnu grāmatas.
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Gatavojot skolā, uzdotās stundas, izmanto Bērnu lasītavā esošās enciklopēdijas,
vārdnīcas un nozaru literatūru. Brīvo laiku pavada lasot B.Blobeles, G.Šusteres
romānus un Dž. Rolingas Harija Potera grāmatas.
• Naujenes tautas bibliotēkas abonements, kas atrodas Kraujas ciemā,
atsevišėā , atbilstoši noformētā telpā, kuru apkalpo kvalificēts speciālists Jelena
VišĦakova Naujenes tautas bibliotēkas bibliogrāfe. Abonementā izvietots
bibliotēkas krājums. Lietotāji tiek apkalpoti automatizēti, elektroniskā izdevumu
izsniegšana un saĦemšana, lietotāju reăistrēšana. Abonementu izmanto lietotāji no
18. gadiem. 2007.gadā iereăistrēts 592. lietotājs. Studenti aktīvi izmanto literatūru,
pēc nozarēm – ekonomika, tieslietas, psiholoăija, literatūrzinātne, likumdošana, kā
arī lasa klasiku, kā krievu literatūras, tā arī latviešu – Raini, Blaumani,
Dostojevsku, Puškinu, Bulgakovu un citus autorus. Vecāka gājuma lietotāji, vairāk
lasa grāmatas krievu valodā, klasiku, sieviešu romānus, detektīvus. Paši lasāmākie
grāmatu autori ir : S.Brauna, D.Stīla, N.Roberts, A.Marinina, D.Doncova,
A.Buškovs, V.Docenko, D. Brauns, P.Koelji, A.Kuatjē. No latviešu literatūras
aktīvi izmanto Lata romānus.
Lai piesaistītu lietotājus bibliotēkai ir nepieciešams labi nokomplektēts grāmatu
fonds, saskaĦā ar lietotāju pieprasījumu.
2007.g. Naujenes tautas bibliotēkas kopējais krājums sastādīja 19225 vienības par
summu 19825,21 Ls , par 458 vienībām vairāk nekā 2006.g.(Pielikums Nr.3.)
Dokumentu nodrošinājums uz 1lietotāju – 16 vien.
Jaunieguvumu skaits uz 1 lietotāju – 1,5 izd.
2007.gadā Naujenes tautas bibliotēkas krājums palielinājās uz 1795 vien. par
summu – 4391,07Ls, par 437 vienībām vairāk nekā 2006.g.
t.sk.
Grāmatas -968 eks.
Seriālizdevumi – 772 eks.
Elektroniskie dokumenti – 55 vien.
2007. gadā norakstīti no Naujenes tautas bibliotēkas krājuma – 1337 vienības, par
summu 978,78 Ls , par 172 vairāk nekā 2006.g.
Bibliotēkā ir izstrādāti pieteikumu žurnāli ,kur lietotājs var pieteikt jebkuru
grāmatu, kuru viĦš gribētu redzēt bibliotēkas grāmatu fondā, šo pakalpojumu
izmantoja 9 lietotāji. No Latgales reăionālās bibliotēkas iekšzemes starpbibliotēku
abonementa kārtā 2007. gadā saĦemtas 14 grāmatas.
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.
• Naujenes tautas bibliotēkas informācijas daĜa, pagasta iedzīvotājiem
piedāvā iespēju saĦemt dažāda veida lietišėo informāciju un Interneta
pakalpojumus, skatīt bibliotēkas grāmatu fondu elektroniskajā katalogā. 2007.
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gadā novembrī bibliotēka pārgāja uz IS Alises 4 versiju. 2007. gadā tika iegādāts
serveris , kas nodrošina bibliotēkas informacionālo sistēmu darbību.
Par Informācijas daĜas darbu atbild Naujenes tautas bibliotēkas informātiėe ĥina
Prusakova, kura apstrādā bibliotēkā ienākošās jaunās grāmatas, šogad ienāca 968
iespieddarbi, veido bibliotēkas elektronisko katalogu -11698 apraksti, veicina
bibliotēkas lietotāju kvalitatīvu un automatizētu bibliotēkas lietotāju apkalpošanu,
reăistrē bibliotēkas lietotājus. Reaktualizē bibliotēkas veco fondu , 2007.gadā
reaktualizētas 1305 grāmatas. Sniedz uzziĦas un konsultācijas, 2007. gadā šo
pakalpojumu saĦēma 326 lietotāji
Informācijas daĜa piedāvā sekojošo informāciju – likumdošana, uzĦēmējdarbība,
izglītība, projekti, fondi, Eiropas Savienība, Naujenes pagasta padomes
informāciju – darbības pārskati, lēmumu, saistošie noteikumi.
2007.gadā 09.martā Informācijas daĜa organizēja
Informatīvo dienu „Virtuālā bibliotēka”, ko apmeklēja
pagasta 8 bezdarbnieki,
2007.gada 24.aprīlī Informatīvā stunda skolēniem
un studentiem „Virtuālā bibliotēka un tās iespējas, ko
apmeklēja 14 bērnu un jauniešu.
2006. gadā Informācijas daĜa izstrādāja 12 stundu datorzinību apmācības
programmu. Katru otrdienu jebkurš pagasta iedzīvotājs var apmeklēt šīs
nodarbības un apgūt datora un interneta izmantošanas pamatus, vai saĦemt
konsultācijas. Šo pakalpojumu 2007.gadā izmantoja 37 pagasta iedzīvotāji.
Informācijas daĜas apmeklētāji, aktīvi izmanto Informātikas vārdnīcas, Latvijas
interneta adrešu grāmatu, dažādu nozaru brošūras – izglītības, likumdošanas,
sociālās, tūrisma. Kā arī elektroniskos dokumentus 52 CD diskos, lietvedība, angĜu
valoda iesācējiem, Kirila un Mifodija enciklopēdiju, referāti, pasakas, spēles. Lai
atvieglotu lietotājiem informācijas meklēšanu un bibliotekāriem konsultatīvo
darbu, tiek veidotas vispieprasītāko interneta adrešu saraksti, tematiskās mapes, kā
elektroniskās, tā arī tradicionālās.
Lai nodrošinātu informācijas pakalpojumu attīstību, 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 – 11671 izd. apraksti http://katalogs.naujene.lv/alise/
2007. gadā tika turpināts darbs pie novadpētniecības elektroniskas datu bāzes
papildināšanas. Ievadīti 890 rakstu apraksti, par Daugavpils rajona pašvaldību
darbu un vēsturi, kā arī 227 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 divu gadu laikā ievadītas 7898 grāmatas, kurām tika pievienotas
14 rajona bibliotēku siglas, 2007. gadā šis darbs tika turpināts. Visi Daugavpils
rajona iedzīvotāji var skatīt šo elektronisko kopkatalogu, Naujenes pagasta mājas
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lapā, pēc adreses www.naujene.lv , kas atspoguĜo visu rajona bibliotēku krājumus
un katra izdevuma atrašanas vietu .
Uzzinu informācijas darbs 2007. gada iezīmējas ar galveno virzienu – kvalitatīvās
informācijas pieejamības nodrošinājumu. Tas panākts ar dažādu darba procesu
pilnveidi, tehnoloăisko procesu automatizāciju, virtuālas bibliotēkas attīstību,
personāla kvalifikācijas paaugstināšanu.
2007.g. bija liels pieprasījums tematiskām uzziĦām, piemēram,
labiekārtošana, tradīcijas, kāzas un citi. Bibliotēkas informācijas daĜu pārskata
gadā apmeklēja daudz tūristu, kurus interesēja atpūtas vietas Latgalē.
•

Naujenes tautas bibliotēkas lasītava.
2007.gada laikā lasītavas apmeklējums sastāda 6136 reizes un izsniegums 6213
iespieddarbi. Bibliotēkas lasītavā lietotājus apkalpo bibliogrāfe Jelena VišĦakova ,
kura veido un organizē literārās izstādes un pasākumus, komplektē grāmatu fondu.
Gada laika tika organizēti un izvesti 6 lieli pasākumi, kur piedalījās 1747 pagasta
iedzīvotāji.
08.02.2007.g. tikšanās ar Naturalizācijas pārvaldes darbiniekiem „ Naturalizācijas
iespējas” – 27 nepilsoĦi,
No 03.05.2007.g Informatīvā izstāde „Latvija – trīs
gadi Eiropas Savienībā” – 122 cilvēku
14.09.2007.g. Dzejas dienas poētiskā kafejnīca
„Mīlestības vēsma – dzejas rindās”- ko apmeklēja 23
pagasta iedzīvotāji, kur tika prezentēts dzejas
almanahs „Sootečestvinik”, kur tika iekĜauti Naujenes
pagasta 6 dzejnieku dzejas darbi, kas tapa sadarbībā ar
literatūras sabiedrību „Ruslo”.
Bibliotēkā tika sagatavotas un izliktas 75 literārā izstāde, kuras apmeklēja 1621
pagasta iedzīvotāji. Tai skaitā 20 izstādes veltītas rakstnieku un dzejnieku
jubilejām, 11 izstādes veltītas vēsturiskiem notikumiem un valsts svētkiem, 10
izstādei veltītas mākslas vēsturei un citas veltītas meža un dārza dienām,
tradīcijām.
Lasītāju zāles apmeklētāji var iepazīties ar bibliotēkas novadpētniecības kartotēku,
un tās elektronisko versiju (2007. gadā papildinājās ar 83 ierakstiem) Kā arī
iepazīties ar informatīviem materiāliem, saĦemt informāciju par Eiropas Savienību
, naturalizācijas iespējām . Izmantot lasītāju zāles grāmatu fondu un periodiskos
izdevumus. Kā arī izmantot Interneta pakalpojumus. Lietotājiem ir pieejama 1
datorizēta darba vieta.
Jelena VišĦakova, bibliogrāfe sagatavoja 37 tematiskās mapes, kas veltītas pagasta
novadniekiem , pagasta iestāžu vēsturei, rakstnieku, dzejnieku un politiėu
jubilejām.
2007. gadā tika turpināts darbs pie novadpētniecības elektroniskas datu bāzes
papildināšanas. Ievadīti 890 rakstu apraksti, par Daugavpils rajona pašvaldību
darbu un vēsturi, kā arī 227 raksti par Naujenes pagastu.
Gada laikā tika organizēti novadpētniecības rakstura pasākumi:
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No 02.04.2007.g. Naujenes pagasta iedzīvotāja Aleksandra Muižnieka
kokgriezumu izstāde „Pavasara noskaĦa”, kur tika izlikti no koka izgriezti ziedi, ko
apmeklēja 289 cilvēku,
07.05.2007.g. CeĜojošā foto izstāde „Augšdaugavai 10”,
ar informatīvo bukletu, kur iekĜauta visa informācija par
Starptautisko festivālu Augšdaugava, kura ir publicēta
visos Latvijas preses izdevumos, 10 gadu laikā, ko
apmeklēja 1100 cilvēku, šo izstādi varēja apmeklēt
bibliotēkas Lociku filiālē, Vecstropu Apkalpošanas
punktā un pašā Starptautiskā mākslas festivāla
„Augšdaugava” laikā Slutišku sādžā.
05.11.2007.g. Novadpētniecības izstāde „Kraujas ciems
vakar un šodien”, izstāde sastāvēja no 3 stendiem un 11
novadpētniecības mapēm, kur tika savākta informācija ,
par Kraujas ciemā esošo iestāžu un uzĦēmumu vēsturi no
1949. gada līdz mūsu dienām, apmeklēja 186 cilvēku.
Lasītavu aktīvi apmeklē skolēni, studenti un pensionāri.
Liels pieprasījums, pēc enciklopēdijām un vārdnīcām.
Skolēni un studenti aktīvi izmanto Latviešu konversācijas
vārdnīcu, kur ir atbildes uz daudziem jautājumiem, kā arī
grāmatas par Latvijas un pasaules vēsturi, mākslu,
tradīcijām un folkloru. Pensionāri lielākoties lasītavā lasa
periodiskos izdevumus – Latvijas Avīzi, Latgales Laiku,
Praktisko Latvieti, žurnālus Saimnieks, Privātā dzīve,
Dārzs un Drava.
Kā arī aktīvi izmanto novadpētniecības materiālus.
• Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāle.
Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāli
apkalpo bibliotekāre Natālija Zeile, kura savā darba
lielāko uzmanību pievērš darbam ar bērniem un
jauniešiem. Lociku filiāles lietotāju skaits 271, t.sk. 126
bērnu. Apmeklējums 7069 un izsniegums 14299 vien.
Bibliotēkā ir iespējams strādāt globālajā
informācijas tīklā, kā arī izmantot elektronisko pastu.
Lietotāju rīcībā ir divi datori, kurus izmantoja 709
pagasta iedzīvotāji, 2006. gadā šo pakalpojumu
izmantoja 450 lietotāji. Lai informētu savus lietotājus
par krājumu, bibliotēka rīko, gan jaunieguvumu, gan
tematiskās izstādes. 2007.gadā tika sagatavotas 46
literārās izstādes.
Lai informētu un piesaistītu lasītājus, tiek rīkotas
dažādas literatūru popularizējoši pasākumi. Gada laikā
tika organizēti 18 mācību un izklaidējoša rakstura
pasākumi, kurus apmeklēja 269 cilvēku. „Es un dators ”, „ Sveču diena”, „Puškina
divkauja”, „Bērnu tikšanās ar rakstnieku V.Samohvalovu”, spēle „Kas? Kur?,
12

Kad?” tēma līgo tradīcijas, bērnu zīmējumu konkurss „Mans novads”, tematiskā
stunda „Starp mums meitenēm runājot” un citi
pasākumi.
2007. gadā lietotāju reăistrācija un apkalpošana veikta
automatizēti.
Lociku filiāle piedāvā mājas pakalpojumus invalīdiem
ar kustību traucējumiem.
Lociku filiāles lietotāji, vairāk lasa grāmatas
krievu valodā. Jaunā paaudze lasa grāmatas latviešu
valodā. ěoti populāras ir M.Stārastes, M.Cielenas, A.
Brigaderes, K.Skalbes bērnu grāmatas.
Studenti izmanto nozaru literatūru – psiholoăijā, ekonomikā, sociālās zinātnes.
Vecākā paaudze, lasa grāmatas, brīvā laika pavadīšanai. ěoti populāri ir Dena
Brauna, S.Brauna, D.Stīlas N.Robertas, A.Marininas, F. Neznanska literārie darbi.
• Naujenes tautas bibliotēkas apkalpošanas punkti.
Naujenes tautas bibliotēkā darbojas 3 apkalpošanas punkti – Naujenes, Vecstropu
un Židinu ciemos. Apkalpošanas punktos strādāja līdz 2007.gada 1.decembrim –
bibliotekāre Jūlija Ostapko, bet no 13. decembra
strādā bibliotekāre Tamāra Gordina.
Naujenes apkalpošanas punkts gada laikā
reăistrēti 194 lietotāji , t.sk. 70 bērni, apmeklējums
2739, izsniegums 8373, tas salīdzinājumā ar citiem
apkalpošanas punktiem ir liels sasniegums. Naujenes
apkalpošanas punkts darbojas divas reizes nedēĜā.
2007.gadā sagatavotas un izliktas 29 literāras izstādes,
ko apmeklējuši 225 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. 2007.gadā interneta pakalpojumus
saĦēma 502 lietotāji. 2007.gadā Naujenes
apkalpošanas punktā varēja saĦemt arī
informacionālos pakalpojumus, to izmantoja 12
lietotāji, kā arī lietotājiem tiek piedāvātas datu bāzes –
Letonika , Naiss, Lursoft, kā arī bibliotēkas
elektroniskais katalogs.2007.gada maijā Naujenes
apkalpošanas punktā tika veikts kosmētiskais remonts
un izveidota arka.
Tika pasūtītas un iegādātas jaunas mēbeles (galdi, krēsli, plaukti un tāfele).
Naujenes apkalpošanas punkta lasītavā, no 2007.gada oktobra , sadarbībā ar
Naujenes pagasta padomes lauksaimniecības speciālistu Rutu Grustāni, tieka
organizēti apmācības kursi pagasta zemniekiem. Ziemas periodā lasītavā notiek
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Naujenes bērnu un jauniešu centra nodarbības un
pulcējās Naujenes pagasta jauniešu NVO „Esam
kopā”.
Naujenes apkalpošanas punkta, lielāka daĜa ir latviešu
valodā lasošo lietotāji. Aktīvi lasa R. Ezeru,
V.Kaijaku, S.Kaldupi, A.DziĜumu un žurnālu
Saimnieks, Privātā dzīve. Bērniem patīk G.Šusteres un
B.Blobeles grāmatas, kā arī lasa žurnālus Spicā un
Witch.
Vecstropu apkalpošanas punktā gada laikā reăistrēti
103 lietotāji, t.sk.30 bērni. 2007. gadā apmeklējumu
sastāda 1094 un izsniegums 3571 vien. Vecstropu
apkalpošanas punkts strādā divas reizes nedēĜā. Gada
laikā sagatavotas un izliktas 22 izstādes ,kuras
apmeklēja 218 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. 2008. gadā , tiek
plānots paplašināt Vecstropu apkalpošanas punkta
telpas ar lasītavu, kur tiks uzstādīti 4 datori lietotājiem
un paplašināts informatīvo pakalpojumu klāsts un datu
bāzes Letonika, Naiss, Lursoft.
Vecstropu AP lietotāji lasa grāmatas, krievu valodā.
ěoti populāras ir F.Neznanska, M.Serova, A.Marininas, D.Doncovas, N.Robertas,
D.Stilas grāmatas.
Židinu apkalpošanas punkts gada laikā reăistrēti 36
lietotāji, t.sk. 3 bērni., apmeklējums 225 un izsniegums
989. Tas ir mūsu pats mazākais un pats tālākais
punkts. Židinu apkalpošanas punkts darbojas 1 reizi
mēnesī.
Židinu AP Ĝoti populāra ir fantastika, sieviešu romāni,
detektīvi, A.Azimovs, D.Stīla, D.Doncova un citu
autoru darbi.
5. Bibliotēkas darbības pārbaude.
2007.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.
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6. Bibliotēkas realizētie projekti
2007. gadā Naujenes tautas bibliotēka izstrādāja un
iesniedza 3 projektus. Atbalstu saĦēmām par 3
projektiem . Tie bija VKKF projekts “Bērnu žūrija” 1
posma turpinājums ,saĦemts atbalsts uz 168,68 Ls ir
ienākušas 56 grāmatas, projektā piedalījās 60 bērnu.
VKKF projekts “Jauno grāmatu un citu izdevumu
iegāde publiskām bibliotēkām”, saĦemts atbalsts uz
456,48 Ls ienākušas 111 grāmatas.
2007.gada beigās Naujenes tautas bibliotēka iesniedza pieteikumu VKKF
projektam „Pirmā tikšanās ar bibliotēku ” un saĦēmām atbalstu, šī programma tiks
realizēta 2008.gadā. Šajā projektā būs ieskaitīti 2-3 gadu veci bērni un to vecāki,
kuri tiks uzlūgti apmeklēt bibliotēku, lai iepazītos ar bibliotēkā esošo
informacionālo pakalpojumu klāstu un grāmatu fondu. Katra ăimene saĦems
dāvanā grāmatu. SaskaĦā ar līgumu v/a”Kultūras informācijas sistēmas”, tiek
īstenots „Bila un Melindas Geitsu fonda līdz finansētais publisko bibliotēku
attīstības projekts”, šī projekta ietvaros 2007.g. tika ierīkots bezvada internets un
lokālais tīkls bibliotēkā un 5 bibliotēkas darbinieki, apmeklēja bezmaksas kursus
„Elektroniskais paraksts”. Projektu realizācijai no pašvaldības puses bija
nodrošināta, bērnu grāmatu iegāde, transporta pakalpojumi, aktivitāšu
organizācijai.
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.
2007.gada 10.aprīĜī bibliotēkas direktore pieĦēma bibliotēkas darbinieku personas
lietas no Naujenes pagasta padomes. 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.
Naujenes tautas bibliotēkā strādā 8 darbinieki , 6 bibliotēkas darbinieki un 2
tehniskie darbinieki. Kopējais likmju skaits 7 likmes. Darbinieku vecums no 30
līdz 55 gadiem, sieviešu kolektīvs, nemainīgs. Vidējā darba alga 172 Ls. SaskaĦā
ar Naujenes pagasta iestāžu, dienestu un administrācijas darbinieku darba
samaksas un sociālo garantiju nolikumu, katrs darbinieks saskaĦā ar savu darba
stāžu saĦēma atvaĜinājuma pabalstu. Bibliotēkā strādā: bibliotēkas darbinieki ar
bibliotekāro augstāko izglītību 2, ar profesionālo vidējo izglītību 1, ar bakalaura
grādu citā jomā 1 un ar profesionālo vidēju izglītību 2 darbinieki.
2007.gadā bibliotēkas 5 darbinieki apmeklēja sekojošus kursus:
24-25.05. un 11.06.-15.06.2007.g. – Alises 4 sistēmas versija,
27.03.2007.g. – personālvadības lietvedība,
06.12.2007.g.- Elektroniskais paraksts bibliotekāriem
2007. gadā bibliotēkas 3 darbinieki savu kvalifikāciju paaugstināja
pieredzes apmaiĦas braucienos uz Valmieras rajona un Madonas bibliotēkām,
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Un 1 bibliotēkas darbinieks 13.-14.09.2007. piedalijās Latgales novada bibliotēku
6. pārrobežu konferencē “Novadpētniecība modernā informācijas telpā”, Krāslavā.
2007.gada 16.10. tika izstrādāts un apstiprināts Naujenes tautas bibliotēkas Riska
faktoru novērtēšanas un novēršanas plāns. Darba aizsardzības pasākumu plānu
plānojam īstenot 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. 2007. gada
jūlijā tika veikta bibliotēkas 4 ugunsdrošības aparātu pārbaude.29.01.2007.
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.
Bibliotēka 2007.gada sagatavoja un iespieda
bibliotēkas bukletu 1400 ekz.
2007.gadā Naujenes pagasta padome veica
iedzīvotāju aptauju, kur bija iekĜauti jautājumi par
bibliotēkas darba laiku, informācijas klāstu un
pakalpojumiem, pēc aptaujas rezultātiem, bija
izmainīts bibliotēkas darba laiks, tagad bibliotēkas
pakalpojumus var saĦemt sestdienās un bibliotēka
strādā līdz 20.00. Bibliotēkas galvenais uzdevums ir
nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus mūsu lietotājiem
un mēs cenšamies šo uzdevumu izpildīt.
Naujenes tautas bibliotēka aktīvi sadarbojas ar
Naujenes pagasta padomi un tās iestādēm - Lāču un
Naujenes pamatskolu, Naujenes Pirmskolas izglītības
iestādi, Bērnu un jauniešu centru, Mūzikas skolu un
Bērnu namu, bibliotēkas fonda komplektēšanas
jautājumos, projektu realizācijā un kopīgo pasākumu
organizēšanā. 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, kuras
tiek organizētas sadarbībā ar pagasta iestādēm.
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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. 2007. gada laikā Naujenes tautas bibliotēka sagatavoja un iesniedza
Naujenes pagasta padomes izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida
veicināšanas komitejai izskatīšanai 10 lēmumu projektus.
Naujenes tautas bibliotēka ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Daugavpils
rajona Višėu, AmbeĜu un Malinovas, Lipinišku, Vecsalienas, Subates pilsētas,
Biėernieku, Lauceses bibliotēkām , 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.2007.gadā izveidojās cieša sadarbība ar Latgales Centrālās bibliotēkas
ASV informācijas centru, kura rezultātā bibliotēkā varēja apmeklēt ceĜojošo izstādi
„Izglītības iespējas ASV” un šī sadarbība turpināsies 2008.gadā.Kā arī ar Francijas
kultūras centru, kura rezultātā bibliotēkā varēja apskatīt ceĜojošo izstādi „Ž.Verna
dzīve un darbi”. Sadarbībā ar Literatūras sabiedrību „Ruslo” , 2007.gada
septembrī, tika izdots un prezentēts dzejas almanahs „Sootečestvinik”
Naujenes tautas bibliotēka sniedz konsultācijas projektu uzrakstīšanas,
pasākumu organizācijas un naturalizācijas jautājumos. Konsultācijas šajos
jautājumos 2007.gadā mēs sniedzām rajona pagastu bibliotēkām, zemnieku
saimniecībām, pagasta iestādēm , trijām pagasta skolām. Bibliotēka organizē
bibliotekārās stundas, jaunajiem bibliotēkas lietotājiem, par brīvās pieejas datoru
un interneta pakalpojumu izmantošanu. Naujenes tautas bibliotēkas direktore
2007. gada laikā sniedza konsultācijas Daugavpils rajona bibliotekāriem,
Daugavpils rajona Tautas izglītības un kultūras centra rīkotajos semināros –
Bibliotēkas gada darba plāna sastādīšana, , Darbs ar elektronisko kopkatalogu,
Bibliotēkas krājuma komplektēšanas plāna izstrāde, lietvedība bibliotēkā,
Bibliotēkas nolikuma izstrāde, Sadarbības iespējas ar skolu bibliotēkām.
9. Naujenes tautas bibliotēkas darbības prioritātes 2008.gadā:
Visas bibliotēkas darbības prioritātes ir izvirzītas saskaĦā ar Naujenes tautas
bibliotēkas attīstības koncepciju 2006.-2011.g.
- Iedzīvotāju bibliotekāras apkalpošanas pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana .
- Iedzīvotāju informacionālo pakalpojumu klāsta paplašināšana, jauno
datu bāžu iegāde,
- Bibliotēkas reklāmas pasākumu organizēšana un jauno lietotāju
piesaistīšana,
- Turpināt bibliotēkas darba procesu automatizāciju, Alises 4 versijas
ieviešana
17

- 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,
- Lietotāju apmācība, darbam ar datoru un internetu,
- Vecstropu apkalpošanas punkta jaunu pakalpojumu ieviešana,
- Novērst darba aizsardzības riska faktorus.
- Sagatavot bibliotēku akreditācijai
- 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.
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 4 ieviešanu bibliotēkā;
 Jelenai VišĦakovai, Naujenes TB bibliogrāfei, par kvalitatīvo darbu
novadpētniecības kartotēkas pilnveidošanā, novadpētniecības izstādes
„Kraujas ciems vakar un šodien” organizēšanā un informacionālo
pakalpojumu sniegšanu pagasta iedzīvotājiem;
 Innai Trofimovai, Naujenes TB bibliotekārei, par aktīvu darbu ar bērniem
un jauniešiem un to piesaisti bibliotēkai;
 Natālija Zeile, Naujenes TB Lociku filiāles bibliotekārei, par jauno
informacionālo tehnoloăiju ieviešanu filiālē un kvalitatīvo lietotāju
apkalpošanu.
Naujenes tautas bibliotēkas direktore

D.Čiževska
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