
 
Naujenes tautas bibliotēkas 2009. gada 

darbības pārskats 
 
 
                            Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 2009.gadā. 
 
 

 
Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša 

publiskā iestāde, ar kuras starpniecību tiek nodrošināta likumā „Par pašvaldībām” noteikto 
autonomo funkciju izpilde, kuras darbības mērķis ir sekmēt uz klientiem orientētu un dinamisku  
Naujenes tautas bibliotēkas attīstību,  stimulēt bibliotēkas daudzfunkcionālo raksturu, veidot un 
uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu un vienotās informācijas 
piegādes sistēmu. 

Bibliotēkas funkcijas: 
• Saglabāt un darīt pieejamākus sabiedrībai bibliotēkā esošos informācijas krājumus un 

kultūras vērtības. 
• Nodrošināt iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, 

sistematizēšanu, kataloģizēšanu un bibliografēšanu.  
• Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, 

nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas 
pakalpojumus. 

Naujenes tautas bibliotēkas esošie un potencionālie lasītāji ir Naujenes pagasta iedzīvotāji, 
saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Naujenes tautas bibliotēkas pakalpojumu klāsts 
lasītājiem ar katru gadu pieaug. Naujenes pagasta iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt 
bibliotēkas grāmatu izdošanas vietās visā pagasta teritorijā. Piedāvājot plašu informācijas 
materiālu un pasākumu klāstu, bibliotēka veido savu lasītāju loku. Biežākie bibliotēkas 
apmeklētāji ir bērni un jaunieši, arī  strādājošie un pensionāri, kā arī tūristi un attālinātie 
apmeklētāji, kuri izmanto interneta pakalpojumus ārpus bibliotēkas telpām.  
 

Bibliotēkas apkalpojamā teritorija sastāda 129 km2., iedzīvotāju skaits 6115. Naujenes 
pagasta iedzīvotājiem  bibliotēkas pakalpojumi pieejami 6  apkalpošanas vietās, Kraujas, 
Vecstropu, Naujenes, Lociku un Židinu ciemos. Bibliotēkā strādā 7 darbinieki ( direktors, 
5.bibliotēkas darbinieki, 1.tehniskais darbinieks) .Bibliotēkas  un interneta pakalpojumi pieejami 
Naujenes tautas bibliotēkas abonementā, lasītavā, informācijas daļā un bērnu lasītavā, kur 
lasītājus apkalpo 3 darbinieki. Bibliotēkas Lociku filiālē pieejami iedzīvotājiem  abonementa, 
lasītavas un interneta pakalpojumi, kur lasītājus apkalpo 1 darbinieks. Naujenes, Vecstropu 
apkalpošanas punktos pieejami  abonementa, lasītavas un interneta pakalpojumi, kur lasītājus 
apkalpo 1 darbinieks un pārvietojamā Židinu apkalpošanas punktā, tiek nodrošināta tikai 
izdevumu apmaiņa. No 2009. gada septembra Naujenes tautas bibliotēka apkalpo arī Naujenes 
pamatskolas bibliotēkas lasītājus. Naujenes pagastā darbojas 2 pamatskolas, mūzikas skola,  
pirmsskolas izglītības iestāde , kultūras centrs,  jauniešu iniciatīvu un sporta centrs, 
novadpētniecības muzejs, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu centrs, 3 pasta nodaļas, 3 
doktorāti, kafejnīca, 7 veikali. 
 
Pēc Daugavpils novada izveidošanas un saskaņā  ar Daugavpils novada domes lēmumu, no 
2010.gada 01. janvāra bibliotēka ir Naujenes pagasta pārvaldes struktūrvienība un bibliotēkas 
funkcionālo pārraudzību veic Daugavpils novada domes Kultūras pārvalde. 
  
Naujenes tautas bibliotēka dibināta 1.oktobrī, 1955.gadā. 
Naujenes tautas bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā 2003.g.10.oktobrī, reģ. Nr. BLB0086.   



Naujenes tautas bibliotēka akreditēta 2009.gada 21. septembrī , apl. Nr. 611 uz 5. gadiem, 
bibliotēkai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss 

 
 

2. Bibliotēku pakalpojumu pieejamība 
 
Naujenes tautas bibliotēkas pakalpojumu klāsts lasītājiem ar katru gadu pieaug. Naujenes 
pagasta iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt bibliotēkas grāmatu izdošanas vietas visā 
pagasta teritorijā. Piedāvājot plašu informācijas materiālu un pasākumu klāstu, bibliotēka veido 
savu lasītāju loku. Jo kvalitatīvāk šie bibliotēkas galvenie uzdevumi tiek pildīti, jo lielāks 
bibliotēku apmeklējums, lasītāju skaits, nozīmīgāka bibliotēkas vieta  pagastu iedzīvotāju dzīvē. 

Bibliotēkas darba rādītāji. 
 2006 2007 2008 2009 % +,- 
Lasītāji 1189 1196 1205 1178 98 -27 
Apmeklējums 22669 23638 24644 28896 117 +4252 
Izsniegums 46459 46492 52774 48560 92 -4214 
Grāmatu fonds 18767 19225 18832 19484 103,5 +652 
Ienācis krājumā 1358 1795 2030 2345 115,5 +315 
Izslēgts no 
krājuma 

1165 1337 2423 1693 70 -730 

 
Naujenes tautas bibliotēkas reģistrēto  lasītāju skaits 2009.gadā  sastādīja 1178 t.s. 414 , un tas 
sastāda 20% no Naujenes pagasta iedzīvotāju skaita, salīdzinājumā ar 2008.gadu  lietotāju  skaits 
samazinājās uz  2 %.  Analizējot lietotāju sastāvu un  skaitu, mēs secinājām, ka    lietotāji  
2009.gadā bibliotēku dažādu iemeslu dēļ neapmeklēja, no tiem 25% lietotāju aizbrauca strādāt 
uz ārzemēm vai uz Rīgu, 12 % aizbrauca studēt, 3% nomira, 35 % manīja savu dzīvesvietu un 
25% iemesls nav zināms. Kā arī lasītāju skaits samazinājās, jo Lociku filiāles un Vecstropu 
apkalpošanas punkta bibliotekāru likmes tika samazinātas līdz 0,5 slodzei un  2009. gadā 
struktūrvienības strādāja tikai 4 dienas nedēļā. 

Naujenes tautas bibliotēkas lietotāju skaits
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 Bibliotēkas apmeklējumu skaits 2009.gadā pieauga uz 17 %, sakarā ar to, ka tiek 
piedāvāti bezmaksas interneta pakalpojumi. 
 Grāmatu izsniegumu skaits 2009.gadā samazinājās uz 8 %, salīdzinājumā ar 2008.gadu, 
sakarā ar to , ka lielāka daļa lasītāju vairāk sāka izmantot internetu, nekā lasīt grāmatas,  2009. 
gadā grāmatu fonda apgrozība sastāda 2,5 reizes.  

2009.gadā bibliotēkas kopējais grāmatu fonds palielinājās uz 3,5 %, nekā 2008.gadā, 
tāpēc, ka jauno grāmatu bibliotēkā ienāca uz 15.5% vairāk nekā 2008. gadā, bet norakstījām uz 
30% mazāk iespieddarbu  nekā 2008. gadā. 



2009.gadā bibliotēka izmainīja struktūrvienību darba laiku, saskaņā ar štatu vienību 
samazināšanu, Lociku filiālē un Vecstropu apkalpošanas punktā bibliotekāri, strādā tikai uz 0,5 
likmes. Šīs struktūrvienības 2009.gadā strādāja tikai 20 st. nedēļā un Naujenes pamatskolas 
bibliotēkā no 2009. gada septembra strādā vienreiz nedēļā no 9.00- 14.00. Centrālās bibliotēkas 
darba laiks netika mainīts. 

Saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, bibliotēka piedāvā sekojošus  bezmaksas 
pakalpojumus, lasītāju reģistrāciju, iespieddarbu izsniegšanu un saņemšanu, abonementa, 
lasītavas, bērnu lasītavas, informācijas daļas 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, uzņēmējdarbību, 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 saņemt bibliotēkas Informācijas daļā, vai pie bibliotekāra. 
 

 
Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu lasītava, kas atrodas Naujenes tautas bibliotēkā 
Kraujas ciemā, atsevišķā, atbilstoši noformētā telpā, kuru apkalpo Inna Trofimova- vecākā 
bibliotekāre. Bērnu lasītavā reģistrēti 167 bērni no 5.gadu vecuma līdz 18. gadiem. 2009.gadā to 
apmeklēja 5293 reizes un tika izsniegti 1608 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 3 
datorizētas brīvās pieejas darba vietas ar interneta pieslēgumu, 
kuras 2009.gadā ir izmantojuši 3878 bērni, 2008. gadā izmantoja 
1031 lietotāji. Pieprasījums ir liels.  

No jūlija 2009.g. – 30.12.2009.g. bibliotēka piedāvāja 
bērniem darboties „Bērnu žūrijā” . 01.06. 2009.g. bibliotēka 
saņēma atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla fonda lasīšanas 
veicināšanas programmas „Bērnu žūrija ” ir saņemts viens 
grāmatu komplekts. Bibliotēka šajā programmā ņēma dalību jau 
astoto gadu. 2009.gadā 22  Naujenes pagasta bērni, kļuva par 
žūrijas ekspertiem. 

Bērnu lasītavā 2009. gadā bērniem tika piedāvāts 
apmeklēt  19 izstādēs un 10 nodarbības, 1 konkursus, 1. 
bibliotekāro stundu, 1. interneta stundu, kur ņēma dalību 510 
bērni. 

 
2009.gada laikā  Inna Trofimova, Bērnu lasītavas bibliotekāre:  
• Konsultēja un palīdzēja atrast informāciju referātiem –  114, 
• Sniedza bērniem informatīvās uzziņas – 518, 
• Apmācīja bērnus strādāt ar bibliotēkas elektronisko katalogu, datoru un internetu - 57 
• Piesaistīja   jaunus lietotājus- 15 

 



Bērnu lasītavai cieša sadarbība ar Naujenes Pirmskolas izglītības  iestādi, Lāču un 
Naujenes pamatskolu, Naujenes Jaunatnes iniciatīvu un sporta centru un Naujenes Bērnu namu. 
Tika organizētas ekskursijas uz Naujenes tautas bibliotēku: 

11.12.2009.g. bibliotēku apmeklēja  Naujenes pirmskolas izglītības iestādes bērnu 
vecākās latviešu un krievu grupas - 16 bērni. 2009.gadā ļoti aktīva sadarbība, kopīgu pasākumu 
organizēšanā bija ar Lāču pamatskolas bibliotēku.  

 
 
Naujenes tautas bibliotēkas  informācijas daļa, pagasta 
iedzīvotājiem piedāvā iespēju saņemt dažāda veida lietišķo 
informāciju, konsultācijas un datorapmācību, skatīt bibliotēkas 
grāmatu fondu, elektroniskajā katalogā. 2009. gadā  bibliotēka 
strādā ar  IS Alises 4i versiju.   

Par Informācijas daļas darbu atbild Naujenes tautas 
bibliotēkas informātiķe Ņina Prusakova, kura apstrādā bibliotēkā 
ienākošās jaunās grāmatas, šogad ienāca 1340  iespieddarbi, 
veido bibliotēkas elektronisko katalogu - 11740  apraksti, 
veicina bibliotēkas lasītāju kvalitatīvu un automatizētu  apkalpošanu, reģistrē bibliotēkas 
lasītājus. Reaktualizē bibliotēkas veco fondu, ir reaktualizētas 5540 grāmatas.  

Sniedz uzziņas un konsultācijas, 2009. gadā šo pakalpojumu saņēma 1336 lietotāji. 
Informācijas daļa piedāvā sekojošo informāciju – likumdošana, uzņēmējdarbība, tūrisms,  
izglītība, projekti, fondi, Eiropas Savienība, Naujenes pagasta padomes informāciju. 

Informācijas daļa izstrādāja 12 stundu datorzinību apmācības programmu. Katru otrdienu 
jebkurš pagasta iedzīvotājs var apmeklēt šīs nodarbības un apgūt datora un interneta, datu bāžu 
izmantošanas pamatus, vai saņemt konsultācijas, kā izveidot savu e-pastu, apmaksāt rēķinus ar 
interneta palīdzību. Šo pakalpojumu 2009.gadā  izmantoja 25 pagasta iedzīvotājs, apmeklēja 84 
apmācību stundas. 

 
Naujenes tautas bibliotēkas lasītava. 
 2009.gada laikā lasītavas apmeklējums sastāda  9349 reizes un 
izsniegums 9879 iespieddarbi. Bibliotēkas lasītavā lietotājus 
apkalpo bibliogrāfe Jelena Višņakova , kura veido un organizē 
literārās izstādes un pasākumus, komplektē grāmatu fondu.  

Gada laika tika organizēti un izvesti  6  pasākumi, 2. 
foto-izstāde, 51 literārās un informatīvās izstādes,  kuras 
apmeklēja 1755 pagasta iedzīvotāji: 
14.04.2009. – Foto-izstāde „Vislatvijas akcija „Lielā talka 
2008.gadā 13. septembrī Naujenes pagasta””,  
14.05.2009.- Staņislava Ružāna grāmatas „Daugavas loku 
dzimtas raksti’ prezentācija 
14.05. 2009. – Poētiskā kafejnīca „Manas domas un sapņi par 
tevi Daugava” 
20.05.2009.- Naujenes pagasta novadnieces – dzejnieces S. 
Milosevičas grāmatas „Rudā blēde” prezentācija 
11.09.2009.- Dzejas dienu poētiskā kafejnīca „Dzejas virpulī” 
10.11.2009. – Naujenes pagasta iedzīvotāju rokdarbnieču  
izstāde- tikšanās „Rudentiņš bagāts vīrs” 

 
 
Lasītavas apmeklētāji var iepazīties ar bibliotēkas 

novadpētniecības kartotēku, un tās elektronisko versiju, kur 
izveidoti 1831 ieraksti, par Naujenes pagastu un 778 ieraksti par 
Daugavpils rajona pašvaldībām.  Kā arī iepazīties ar 
informatīviem materiāliem, saņemt informāciju par Eiropas 



Savienību , naturalizācijas iespējām . Izmantot lasītāju zāles grāmatu fondu  592 vien. un 
periodiskos izdevumus. Kā arī izmantot Interneta pakalpojumus. Lietotājiem ir pieejamas 2 
datorizētas darba vieta, ko 2009. g. izmantoja – 2419 reizes. 
Jelena Višņakova, bibliogrāfe sagatavoja un papildināja  vairāk nekā 178 tematiskās mapes, kas 
veltītas  pagasta novadniekiem , pagasta iestāžu vēsturei, rakstnieku, dzejnieku un politiķu 
jubilejām. Gada laikā tika izsniegtas 953 uzziņas.  
 

      
 
Naujenes tautas bibliotēkas abonements. 
 
2009.gadā bibliotēkas abonementā reģistrēti 434 lasītāji, t.sk. 39 
jaunie lasītāji, apmeklējums sastāda 9684, izsniegums 13520, 
t.sk. grāmatas 7527 un 5653 periodiskie izdevumi.  
Abonementā lasītājus apkalpo  Jeļena Višņakova bibliogrāfe. 
2009.gadā abonementā ir uzstādīts 1. dators ar interneta 
pieslēgumu, kur lasītāji var skatīt bibliotēkas elektronisko 
katalogu. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mēs piedāvājam 
saņemt pakalpojumus mājās. 2009.gadā šādus pakalpojumus, 
sniedzam 2 cilvēkiem. 
 
Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāle. 
 
 Naujenes  tautas bibliotēkas  Lociku filiāli līdz 2009.g. 19. 
janvārim, apkalpoja bibliotekāre Elita Poļakova un no 19. 
janvāra Tamāra Gordina, kura savā darba lielāko uzmanību 
pievērš darbam ar bērniem un jauniešiem. Lociku filiāles 
lietotāju skaits 246, t.sk. 123 bērnu.  Apmeklējums 3944 un 
izsniegums 11190 vien. 2009. gadā  lietotāju reģistrācija 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 1863 pagasta 
iedzīvotāji, 2008 gadā šo pakalpojumu izmantoja 1058 lietotāji.  Gada laikā tika sniegtas 
konsultācijas, par datoru un internetu izmantošanu – 25 cilvēkiem. Lai informētu savus lietotājus 
par krājumu, bibliotēka rīko, gan jaunieguvumu, gan tematiskās izstādes. Šogad tika sagatavotas 
43 literārās izstādes, 15 bērnu nodarbības un pasākumi , ko apmeklēja 1501 cilvēki. Izveidotas 5 
jaunas tematiskās mapes. 

 
 Naujenes tautas bibliotēkas apkalpošanas punkti. 

Naujenes  tautas bibliotēkā darbojas 3 apkalpošanas punkti – Naujenes, Vecstropu un Židinu 
ciemos.   
 Naujenes apkalpošanas punktā, 2009. gada laikā reģistrēti 
165 lietotāji , t.sk. 57 bērni, apmeklējums 2775, izsniegums 
7577. Naujenes  apkalpošanas punkts  darbojas divas reizes 

nedēļā. Naujenes apkalpošanas 
punkta lasītājus apkalpo 
informātiķis Ņina Prusakova, no 20 
janvāra 2009. gada.  
 2009.gadā un izliktas 37 literāras 
izstādes, ko apmeklējuši 740 
sagatavotas iedzīvotāji.  
 Apkalpošanas punkta lietotāji var saņemt bibliotēkas bibliotekāros 
pakalpojumus un interneta pakalpojumus. Tas ļoti aktuāli Naujenes 



ciemā jo, interneta pieslēgums ir tikai bibliotēkā. Tā ir vienīgā vieta ciemā, kur ciema iedzīvotāji 
var saņemt šo pakalpojumu. Ir izveidotas 3 datorizētas darba vietas, kurās 2009.gadā interneta 
pakalpojumus, saņēma 623 lietotāji.  2009.gadā Naujenes apkalpošanas punktā varēja saņemt arī 
informacionālos pakalpojumus, kā arī lietotājiem tiek piedāvātas datu bāzes – Letonika, Nais, 
letas arhīvs, nozare.lv, lursoft, kā arī bibliotēkas elektroniskais katalogs.  
 
 
 
 
Vecstropu apkalpošanas punktā  gada laikā reģistrēti 137 
lietotāji, t.sk. 67 bērni.  2009. gadā apmeklējums bija 2967 
un izsniegums 5382 vienības. Vecstropu apkalpošanas 
punkts strādā četras reizes nedēļā un lasītājus apkalpo 
bibliotekāre  Elita Poļakova. Gada laikā sagatavotas un 
izliktas 42 izstādes, kuras apmeklēja 677 pagasta iedzīvotāju. 
Apkalpošanas punkta grāmatu fonds nav liels, tādēļ liela 
nozīme ir tam, ka bibliotēkā ir pieejami datori. Pieaugušie 
tur atrod jaunākās ziņas, bet bērni nepieciešamo referātiem 
un patstāvīgajiem darbiem. Daudzi izmanto e-pasta un Skype 
pakalpojumus. 
Vecstropu apkalpošanas punktā darbojas Informācijas centrs, 
kur Naujenes pagasta iedzīvotāji var saņemt informāciju gan 
par sociālajiem jautājumiem, gan par Naujenes pagasta 
padomes darbu, gan vienkārši par lasītājiem aktuālām 
tēmām. Izsniegtas 188 uzziņas. Lietotājiem tiek piedāvātas 
arī datu bāzes – Letonika, Nais, Letas arhīvs, Nozare.lv, 
Lursoft, bibliotēkas elektroniskais katalogs un interneta 
pakalpojumi. Lietotāji var izmantot 4 brīvās pieejas datorus, 
ko 2009. gadā izmantoja 1231 reizes. Lielākoties datorus 
izmanto bērni un jaunieši, vecāka gadagājuma cilvēki biežāk 
lūdz bibliotekāram atrast vajadzīgo informāciju. Vecstropu 
apkalpošanas punkts piedāvā arī datorapmācības kursu 12 
stundu apjomā. 
 
 
 
Vecstropu apkalpošanas punktā liela uzmanība tiek veltīta 
bērniem, jo ciemā praktiski nav citu iespēju brīvā laika 
pavadīšanai. Tādēļ bērniem bibliotēka ir kļuvusi gan par 
datorcentru, gan par interešu klubiņu, gan par vietu, kur 
vienkārši izpildīt skolā uzdotos mājas darbus. Vasaras 
brīvdienu laikā bija organizēta bērnu vasaras nodarbinātība, 
kuras laikā bērni klausījās pasakas, zīmēja, veidoja 
multfilmas, pat bija organizēts meitenēm skaistumkopšanas 
salons, bet zēniem erudīcijas konkurss.  
Pārējā laikā nav noteiktu bērniem paredzētu pasākumu, bet nav nevienas nedēļas, lai bērniem 
nebūtu kas interesants darāms bibliotēkā.  
Lasītāju vislielākā vēlēšanās ir lielāks grāmatu fonds, ko 2009. gadā izdevās nedaudz īstenot. 
  
 
Židinu apkalpošanas punkts gada laikā reģistrēti 29 lietotāji,  apmeklējums 177 un izsniegums 
1012. Tas ir mūsu pats mazākais  un pats tālākais punkts. Židinu apkalpošanas punkts  darbojas 1 
reizi mēnesī un lasītājus apkalpoja vecākā bibliotekāre Inna Trofimova. 

 



 
 

3. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 
  

Naujenes tautas bibliotēkas krājumu veido 19484 vienības. Saskaņā ar  Naujenes tautas 
bibliotēkas krājuma komplektēšanas plānu 2007.g.-2011.g., kura mērķis ir: veidot mūsdienu, 
dažādiem  lasītāju slāņiem, grupām un  interesēm  atbilstošu grāmatu, periodisko izdevumu un 
elektronisko izdevumu  fondu, nodrošinot tā pieejamību.  

Bibliotēkā ir ieviesti pieteikumu žurnāli ,kur lasītājs var pieteikt jebkuru grāmatu, kuru viņš 
gribētu redzēt bibliotēkas grāmatu krājuma.  No 2000.gada bibliotēka veido elektronisko 
katalogu, kur ir ievadīti 11740 , tas 72   % no kopējā bibliotēkas krājuma. Saskaņā ar līgumiem 
ar Daugavpils rajona padomes Tautas izglītības un kultūras centru 2006.g. un 2008., 2009.gadā, 
bibliotēka ievada arī Daugavpils rajona 33. pašvaldību bibliotēku jaunieguvumus, veido 
Daugavpils rajona pašvaldības elektronisko kopkatalogu  ievadīts 22719 vien. Arī turpmāk, 
veicot rekataloģizācijas procesu bibliotēkas krājumā, tiks nodrošināta informācija par visām 
bibliotēkas krājuma vienībām, bibliotēkas elektroniskajā katalogā. 

Ar katru gadu bibliotēkas lasītāju apmeklējums palielinās un pieprasa jaunāko literatūru, it 
īpaši latviešu oriģinālliteratūru, uzziņu literatūru, bērnu un jauniešu literatūru. Tā kā bibliotēkai 
ir plaša struktūra – 5. grāmatu izdošanas vietas un liela apkalpošanas teritorija, bibliotēkas 
grāmatu fonds nespēj apmierināt lasītāju pieprasījumu pēc informācijas. Šī ir viena no lielākām 
problēmām, pie kuras mēs strādājam. 

Krājumu attīstības dinamika pēdējo 3 gadu laikā, tās vērtējums: 
 

Krājumu 
apjoms 2007.  gads 2008. gads 2009. gads 

  
 

 izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā 

grāmatas 740 968 16872 1711 1025 16186 1143 1340 16383 

seriālizdevumi 597 772 2295 712 1000 2583 550 1004 3037 

Elektroniskie 
dokumenti  55 58  4 62   62 

Nošu  
dokumenti     1 1   

 
1 

Kartogrāfiskie 
dokumenti        1 1 

Kopā 1337 1795 19225 2423 2030 18832 1693 2345 19484 

                
Naujenes tautas bibliotēka aktīvi strādā pie bibliotēkas mūsdienīga krājuma komplektēšanas, 
norakstām novecojušo un maz izmantoto literatūru. 2009.gadā bibliotēkas kopējais grāmatu 
fonds palielinājās uz 3,5 %, nekā 2008.gadā, tāpēc, ka jauno grāmatu bibliotēkā ienāca uz 15.5% 
vairāk nekā 2008. gadā, bet norakstījām uz 30% mazāk iespieddarbu  nekā 2008. gadā.  
Dokumentu kopskaits krājumā, attiecībā pret reģistrēto lasītāju kopskaitu sastāda 16,54 vienības, 
tas ir 0.92 vienībām vairāk nekā 2008. gadā. Bibliotēka turpinās strādāt pie fonda attīrīšanas un 
atjaunināšanas.  

Bibliotēkas krājuma summārā uzskaite tiek veikta tradicionālā veidā – aizpildot 
„Bibliotēkas fonda summārās uzskaites grāmatas” un inventāra grāmatas. Regulāri tiek 
papildināti ar informāciju par bibliotēkas jaunieguvumiem kartīšu katalogi un novadpētniecības 



kartotēka. Gan katalogus, gan kartotēku bibliotēka cenšas uzturēt kārtībā un atbilstoši 
metodiskajām prasībām. 

 
 

4. Informācijas pakalpojumu attīstība 
 
Uzzinu informācijas darbs 2009. gada iezīmējas ar galveno virzienu – kvalitatīvu informācijas  
pieejamības nodrošinājumu. Tas panākts ar dažādu darba procesu pilnveidi, tehnoloģisko 
procesu automatizāciju, virtuālas bibliotēkas attīstību, personāla kvalifikācijas paaugstināšanu.  
 
Naujenes tautas bibliotēka,  lietotājiem piedāvā gan tradicionālos katalogus, tas ir sistemātisko 
un alfabētisko, gan arī elektronisko. Informāciju par grāmatām, kas atrodas Naujenes tautas 
bibliotēkas krājumā, var saņemt  elektroniskajā kopkatalogā –  11740  izd. apraksti - 
http://naujene.biblioteka.lv/alise/.  Tas sastāda 72 % no bibliotēkas kopējā krājuma . 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 22719 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 atspoguļo visu  rajona bibliotēku krājumus un katra izdevuma 
atrašanas vietu.  Un uzdrukātas 954 kataloga kartiņas rajona bibliotēkām. 
 
2009. gadā tika  turpināts darbs pie novadpētniecības elektroniskas datu bāzes papildināšanas. 
Ievadīti 1831 rakstu apraksti, par Daugavpils rajona pašvaldību darbu un vēsturi. 
  
 No 1999. gada Naujenes tautas bibliotēka un tās 
struktūrvienībās strādā, kā pagasta  informācijas 
centri, kuri sniedz lietišķo informāciju pagasta 
iedzīvotājiem.  2009.gadā informāciju pieprasīja un 
saņēma 2289 iedzīvotāji. Piedāvājam sekojošo 
informāciju- likumdošana, uzņēmējdarbība, izglītība, 
projekti, fondi, Eiropas Savienība, Naujenes pagasta 
padomes informācija – darbības pārskati, lēmumi, 
saistošie noteikumi un cita, pēc lasītāja pieprasījuma. 
Šogad bija liels pieprasījums tematiskām uzziņām, 
piemēram, labiekārtošana, tradīcijas, brīvās vakances 
un citi. Bibliotēkas informācijas centru šogad apmeklēja daudz tūristu, kurus interesēja atpūtas 
vietas Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā un Latgalē. Uzziņu informācijas darbs tika veikts, 
izmantojot gan tradicionālos, gan elektroniskos informācijas avotus. Kā arī  lasītājiem pieejami 
bezmaksas interneta pakalpojumi. Plaši tiek izmantotas datu bāzes, bibliotēkas elektroniskais 
katalogs un interneta resursi.  Informacionālajā   darbā tiek izmantoti CD par dažādām tēmām. 
Lai atvieglotu lasītājiem informācijas meklēšanu un bibliotekāriem konsultatīvo darbu,  tiek 
veidotas vispieprasītāko interneta adrešu saraksti, tematiskās mapes, kā elektroniskās, tā arī 
tradicionālās. 2006. gadā Informācijas daļa izstrādāja 12 stundu datorzinību apmācības 
programmu. Katru otrdienu jebkurš pagasta iedzīvotājs var apmeklēt šīs nodarbības un 
individuāli apgūt datora un interneta, datu bāžu izmantošanas pamatus, vai saņemt konsultācijas, 
kā izveidot savu e-pastu, apmaksāt rēķinus ar interneta palīdzību. Šo pakalpojumu 2009.gadā  
izmantoja 25 pagasta iedzīvotājs, apmeklēja 84 apmācību stundas. 2009.gadā Lursoft konkursā” 
Nāc uz bibliotēku un atrodi meklēto!”  un Letonikas konkursā. 2009.gadā bibliotēka piedāvā 
lasītajiem noskatīties 70 Latvijas filmas internetā, www.filmas.lv . 

Interneta un datoru izmantošanas pakalpojumus – 15 brīvās pieejas datori ar interneta 
pieslēgumu. 

http://naujene.biblioteka.lv/alise/�
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Datu bāzes – Letonika, Naiss, Lursoft,  Likumi, Letas arhīvs, Nozare.lv, Rubricon(līdz 04.2009.) 
un 62 CD diski ar dažāda veida informāciju.   

Bibliotēkas maksas pakalpojumi, ir telpu iznomāšana- pasākumiem, brošēšana. 
Kopēšanas, skenēšanas, printēšanas maksas pakalpojumi, tikai bibliotēkas struktūrvienībās, bet 
centrālajā bibliotēkā, šie pakalpojumi ir bezmaksas.  SBA pakalpojumu piedāvājums. 
 

  
5. Novadpētniecības darbs 
Novadpētniecības kartotēka, izveidota 1994.gadā un elektroniskā novadpētniecības datu bāze, 
izveidota 2006.gadā,  ievadīti 1424 rakstu apraksti, par Daugavpils rajona pašvaldību darbu un 
vēsturi, t.sk. 500 raksti par Naujenes pagastu.  Bibliotēka apkopo informāciju par Naujenes 
pagasta vēsturi, vēsturiskām vietām, novadniekiem, iestādēm, pagasta pasākumiem, 
rakstniekiem, dzejniekiem, tradīcijām un veido tematiskās mapes. 2007.g. un 2008.g. bibliotēka 
vāc visus rakstus, no periodiskiem izdevumiem, kur ir rakstīts, par Naujenes pagastu un 
veidojam mapes „Raksti par Naujenei 2007.gads”- 3 daļas (188. avīžu raksti), „Raksti par 
Naujenei 2008.gads”- 4 daļas (215. avīžu raksti), 2009.gadā  šis darbs turpinās, digitālā veidā, to 
var skatīt Naujenes tautas bibliotēkas elektroniskajā novadpētniecības katalogā.  

2009. gada sākumā Naujenes tautas bibliotēkas novadpētniecības datu bāzē, sākam 
apkopot informāciju: 

 
• Naujenes tautas bibliotēkas tematiskās mapes – 55 apraksti 
• Naujenes tautas bibliotēkas novadpētniecības materiāli – 35 apraksti 
• Naujenes pagasta iestāžu gada pārskati- 11 apraksti 
• Raksti par Naujeni – 11 apraksti 
• par „Naujenes pagasta vēsturiskām vietām”, pašlaik ir aprakstīti 9 objekti, kur 

anotācijā ir sniegta vēsturiskā izziņa, par šo objektu  un  fotogrāfija. 
• „Foto galerija”, ir aprakstītas 13  fotogrāfijas, no kurām 10 fotogrāfijas ir 

uzņemtas 20.gs. 60 gados, klāt fotogrāfijām ir anotācijas, kur ir iekļautas ziņas par 
šiem objektiem, īsi vēsturiskie apraksti. 

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

 
Šis darbs ir tikai sākts, plānojam veidot aprakstus, par visiem pagastā dzīvojošiem maziem un 
lieliem dzejniekiem , ievietojot anotācijā labākos viņu dzejas darbus, pilnīgākās biogrāfijas. 
Papildināt fotogaleriju ar vecām un jaunām fotogrāfijām, kuras ir pieejamas bibliotēkas 
novadpētniecības materiālos un Naujenes Novadpētniecības muzeja krājumos. Turpināsim 
aprakstīt pagasta vēsturiskos un tūrisma objektus, kā arī atpūtas vietas – viesu mājas, atpūtas 
laukumus, skaistos Naujenes pagasta dabas skatus un ainavas. 
 



 
6. Projektizstrāde 
 
2009. gadā Naujenes tautas bibliotēka piedalījās 1 projekta realizācijā. Tas bija VKKF projekts 
“Bērnu žūrija” 1 posma turpinājums ,saņemts atbalsts uz 23.79 Ls ir ienākušas 5 grāmatas, 
pārējās grāmatas , ko vērtēja bērni bibliotēka iegādājās par saviem līdzekļiem, projektā piedalījās 
22 bērnu.  
 
7. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums  
 
Naujenes  tautas bibliotēka  sniedz konsultācijas projektu uzrakstīšanas, pasākumu organizācijas, 
naturalizācijas, bibliotēkas gada darba plāna sastādīšana,  darbs ar elektronisko kopkatalogu un 
datu bāzēm, bibliotēkas krājuma komplektēšanas plāna izstrāde, lietvedība bibliotēkā, 
bibliotēkas nolikuma izstrāde, sadarbības iespējas ar skolu bibliotēkām un bibliotēkas darbības 
metodiskajos  jautājumos. Konsultācijas šajos jautājumos 2009.gadā mēs sniedzām Daugavpils 
novada pagastu bibliotēkām, zemnieku saimniecībām, pagasta iestādēm , trijām pagasta skolām. 
Bibliotēka organizē apmācības un konsultācijas,  bibliotēkas lasītājiem, par brīvās pieejas datoru 
un interneta pakalpojumu izmantošanu. Naujenes tautas bibliotēkas direktore  2009. gada laikā 
sniedza konsultācijas Daugavpils novada bibliotekāriem un ņēma dalību Daugavpils novada 
Kultūras pārvaldes rīkotajos semināros – 10.02.2009 – „Bibliotēku loma informācijas 
sabiedrībā” un informācijas meklēšana internetā un bibliotēku elektroniskajā katalogā. Un ņēma 
dalību  Daugavpils novada domes seminārā uzņēmējiem, ar savu prezentāciju 08.12.2009.- 
„Bibliotēku loma tūristu piesaistīšanā un informēšanā” . 
 
8. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Darbam ar bērniem un jauniešiem, bibliotēka lielāku uzmanību pievērš vasaras un ziemas 
brīvdienu laikā tiek izstrādāti bērnu nodarbinātības plāni, kur katru dienu bērni un jaunieši var 
piedalīties bibliotēkas aktivitātēs.  Nodarbības apmeklē bērni no 7-14.gadu vecumam. Tie, kas 
nevēlas darboties pulciņā, bibliotēka piedāvā citas izklaides: 
zīmēšanu, lasīšanu, galda spēles, datorspēles, informatīvos 
materiālus un pasakas CD diskos. Bērni iemācījās strādāt ar  
datu bāzi Letonika, tas viņiem noderēs mācību laikā, rakstot 
referātus, kā arī viņi iepazinās ar Naujenes pagasta mājas lapu 
un bibliotēkas elektronisko katalogu. Bērniem tika piedāvāts 
piedalīties Letonikas konkursā, kur ņēma dalību 2 bērni. 
Naujenes tautas bibliotēkas un tās filiāles aktivitātes vasaras 
laikā, bērnu apmeklējums sastāda 1053 reizes.  
Kā arī bibliotēkā notiek bibliotekārās un interneta stundas. 

No 2002.g bibliotēka piedāvāja bērniem darboties lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu 
žūrijā” .  2009.gadā 22 Naujenes pagasta bērni, kļuva par žūrijas ekspertiem. 
Vasaras brīvdienu laikā Naujenes tautas bibliotēka, piedāvāja bērniem izklaidēties un apmeklēt  
 
Viens no lielākiem pasākumiem bērniem un jauniešiem  
Daugavpils rajona mērogā literatūras erudītu konkurss „Pūcēns” 
kurš notika 2009. gada 24. aprīlī, kura tēma bija  „A.Sakses 
ziedu pasaku pasaulē”, kur ņēma dalību 11 Daugavpils rajona 
bibliotēkas un piedalījās 64 bērnu un jaunieši.  

Naujenes tautas bibliotēka aktīvi sadarbojas ar Naujenes 
pagasta Lāču un Naujenes pamatskolu, Naujenes Pirmskolas 
izglītības iestādi, jaunatnes iniciatīvas un sporta centru, Mūzikas 
skolu un Bērnu namu, bibliotēkas fonda komplektēšanas 
jautājumos, projektu realizācijā un kopīgo pasākumu organizēšanā.  
 



  
 
9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums  
 
Naujenes tautas bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 2009.gadā  nomainītas 
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 līdzekļiem iegādāts 
1. printeris , 1. skeneris, 4. barkodu skeneri, 2.antivīrusa programmas un Jāņu sētas interaktīvā 
kāršu sistēmas programma, uzstādīta ugunsdrošības un apsardzes sistēma Naujenes tautas 
bibliotēkas Naujenes apkalpošanas punktā un ierīkots Naujenes tautas bibliotēkā siltummezgls. 
 
10. Bibliotēkas personāls  
 
Naujenes tautas bibliotēkā strādā 7 darbinieki, 6 bibliotēkas darbinieki un 1 tehniskais 
darbinieks. No tiem, 1 bibliotēkas darbinieks ar bibliotekāro augstāko izglītību un 1.ar 
bibliotekāro profesionālo vidējo izglītību , ar bakalaura grādu citā jomā 1 un ar profesionālo 
vidēju izglītību 2 darbinieki un 1 ar vispārējo vidējo izglītību. 
2009.gadā bibliotēkas 6 darbinieki apmeklēja sekojošus kursus:  

• Seminārs – „No idejas līdz projektam” – 10.02.2009. 
• Kursi –„Bibliotekārais un informācijas darbs bibliotēkā” – 10.03.2009.  
• Kursi – „Stāstu laiks bibliotēkā’- 05.2009. 
• Apmācības „Droša interneta lietošana un bērnu drošība internetā” – 

24.11.2009.-  
• Kursi – „Apmācības par klientu portālu www.e-latvenergo.lv”- 21.01.2009. 
• Kursi – „Bibliotēku informācijas sistēmas Skolu Alise izmantošana, skolas 

bibliotēkas automatizācijā” – no 9.11.-13.11.2009.  
 
 

 
11. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums : 
 
2009. gadā Naujenes tautas bibliotēkas budžets sastādīja- 49416 Ls (2008.g.-  58217 Ls ) 
(2007.g. – 43610 Ls ), (2006.g.- 29625 Ls),  
t. sk. grāmatām, periodikai, elektroniskajiem dokumentiem –4856 Ls(2008.g.- 4134 Ls) 
(2007.g. - 4042 Ls), (2006.g. - 3550 Ls). 
Lielākie izdevumi: 
 

• Darbinieku darba samaksa un VSAO – 29679 Ls 
• 2009.gadā preču un pakalpojumu apmaksai, tika izlietots 16185 Ls,  
• Telefona un interneta pakalpojumu apmaksa – 2266Ls 
• Komandējumu un dienesta braucieni – 108 Ls 
• Informācijas tehnoloģiju apmaksai -2172 Ls, tika apmaksāta IT „Alises ”programmas, 

servera  apkalpošana un Rubricom, Lursoft, nozare.lv, Letas arhīvs datu bāžu iegāde, 
• Kancelejas iegādei – 467 Ls 
• Inventāra iegādei – 4713 Ls, iegādātas mēbeles  Naujenes tautas bibliotēkas Abonementa. 

nu Lasītavai. 
• Bibliotēkas siltummezgla ierīkošanas izmaksas – 3580Ls 
• Saimniecības materiāli – 104 Ls 

http://www.e-latvenergo.lv”-�


• Komunālo pakalpojumu apmaksai izlietots - 3516 Ls 
 

Naujenes tautas bibliotēkas 2009. gada budžeta 
analīze

Darba 
samaksa; 

23700; 46%VSAOI; 5978; 
12%

Preces un 
pakalpojumi; 
16184; 32%

grāmatas; 
4856; 9%

pamatlīdzekļi; 
652; 1%

Darba samaksa
VSAOI
Preces un pakalpojumi
grāmatas
pamatlīdzekļi

 
 

• Bibliotēka 2009.g. piesaistīja papildus finansējumu par summu 1252Ls  t. sk.  
- No VKKF programmas „Bērnu žūrija” – 5 grāmatas par summu – 23.79 Ls 
- Maksas pakalpojumi – 123 Ls 
- Grāmatu svētkos- grāmatu dāvinājums –  80Ls 
- Mērķdotācija interneta pakalpojumu apmaksai – 600 Ls 
- Mērķdotācija Daugavpils rajona bibliotēku elektroniskā kopkataloga veidošanai- 425 Ls 
 
• Jaunieguvumu  iegāde no Naujenes pagasta padomes līdzekļiem, 4856 : 
- Grāmatas par summu 2900 Ls 
- Periodisko izdevumu parakstīšana 2010. gadam – 1956 Ls 
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12. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 
 
2009. gadā bibliotēka katru mēnesi sniedza bibliotēkas darba plānu Naujenes pagasta i.b. 
“Naujenes Vēstis” rubrikai “afiša”, rakstus par bibliotēkā notikušiem lielākiem pasākumiem un 
katra mēnesi sniedzam informāciju par jaunieguvumiem, bibliotēkas pasākumiem, 
projektizstrādi, aktivitātēm Naujenes pagasta mājas lapā www.naujene.lv .  Naujenes pagasta 
mājas lapā bibliotēkai ir sava sleja, kur mājas lapas apmeklētājs var iepazīties ar bibliotēkas 
struktūru, pakalpojumiem, elektronisko katalogu, jaunieguvumiem. 

http://www.naujene.lv/�


 
Naujenes tautas bibliotēka sadarbojās ar visām Naujenes pagasta iestādēm, Daugavpils rajona 
pašvaldību bibliotēkām, Latgales centrālo bibliotēku , naturalizācijas pārvaldi un citām iestādēm. 
 
Naujenes tautas bibliotēkā ir informācija par Naujenes pagasta padomes darbību, gada 
pārskatiem, lēmumiem, saistošiem noteikumiem. Līdz 2009. gada jūnijam 1 reizi ceturksnī 
bibliotēkā  Naujenes pagasta deputāti pieņēma iedzīvotājus. 
 
Naujenes tautas bibliotēka 2009. gada maija mēnesī aktīvi piedalījās Naujenes pagasta 750 gadu 
jubilejas pasākumu organizēšanā un izvešanā. Bibliotēka ņēma aktīvu  dalību novadnieka  S. 
Ružāna grāmatas „Daugavas loku Ružānu/Ružu - Konušu   dzimtas raksti” un Naujenes pagasta 
padomes grāmatas „Skani, mana Naujene” izdošanā un prezentāciju organizēšanā. Kā arī 
apkopoja vienā izdevumā,  Naujenes pagasta radošā konkursā „Skani, mana Naujene” dalībnieku 
iesūtītos darbus. 2009. gada augustā Naujenes tautas bibliotēkas 14 lasītāji apmeklēja Daugavpils 
novada Grāmatu svētkus Līksnas pagastā. 
 
Naujenes tautas bibliotēkas direktore:                                                  D.Čiževska 



 
             

 
 

 
L N B 

LATVIJAS NACIONĀLĀ 
BIBLIOTĒKA 

 
K.Barona iela 14, Rīga, LV - 1423 

tālr. 7365250, fakss 7280851 

  
PĀRSKATS PAR  
BIBLIOTĒKAS  

DARBĪBU  
 

2009. gadā 
 

 
Palīdzība Ja, aizpildot veidlapu, rodas problēmas, lūdzu konsultēties Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā, tālrunis: 67312807, e-pasts: baiba.bierne@lnb.lv  
 
 
 
 

 

Pamatinformācija: 

Nosaukums Naujenes tautas bibliotēka 
Adrese Daugavas ielā 31A, ciems Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads LV-  

5462                        
Tālrunis  654 50246 Fakss 65476857 

E-pasts Naujenes.biblioteka@inbox.lv Bibliotēkas 
vadītājs/ direktors 

Diāna Čiževska 

www adreses  

Reģistrācija LR Uzņēmumu reģistrā nr. 90000073501 Datums 2009.g. 5. augustā 

Reģistrācija LR Kultūras ministrijas 
Bibliotēku reģistrā 

nr. BLB 0086 Datums 2003.g.10.oktobrī 

Juridiskais statuss Vietējās nozīmes bibliotēka 

Iestādes  
akreditācija 

Apliecības nr. 611 Akreditācijas 
datums 

2009.g. 21. 
septembris 

Akreditācijas 
termiņš 

5. gadi 

 
 
 
Apraksts 

Dibināšanas gads 
(dibināšanas gads; citas 
portāla apmeklētājiem 
saistošas ziņas par 
institūcijas darbības 
uzsākšanu) 

1955.gada 01.oktobrī  

Darbība (īss, saistošs 
darbības veida, 
svarīgāko darbības 
virzienu apraksts)  

Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta pašvaldības dibināta 
un pakļautībā esoša publiskā iestāde, ar kuras starpniecību tiek nodrošināta 
likumā „Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju izpilde, kuras 
darbības mērķis ir sekmēt uz klientiem orientētu un dinamisku  Naujenes 
tautas bibliotēkas attīstību,  stimulēt bibliotēkas daudzfunkcionālo raksturu, 
veidot un uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas 
krājumu un vienotās informācijas piegādes sistēmu. 
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1. Infrastruktūra 
 
1.1. Ēka 

 Rindas 
kods 

Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 
Ēkas īpašuma forma 110  Kam pieder ēka 

fizisko personu īpašums 111 0 Jā-1, nē-0 

juridisko personu īpašums 112 0 Jā-1, nē-0 

pašvaldības īpašums 113 1 Jā-1, nē-0 

valsts īpašums 114 0 Jā-1, nē-0 

Ēkas uzcelšanas gads 115 1955 Uzrāda tikai gadu 

Kultūras pieminekļa Valsts 
aizsardzības Nr. 116  Uzrāda, ja ēka ir Kultūras piemineklis 

Teritorijas platība (m2) 117 400 Kopējā teritorija, ieskaitot apbūves laukumu 

 
1.2. Ēkas funkcionalitāte 

 Rindas 
kods 

Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 
Telpas pieejamas cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem 120 ir Atzīmēt, ja telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem 

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums 121 ir Atzīmēt, ja ir 3 fāzu elektrības pieslēgums 

Ir automātiskā ugunsdrošības 
sistēma 122 ir 

Atzīmē, ja ir Automātiskā ugunsgrēka adrešu atklāšanas 
un ugunsgrēka trauksmes sistēma. Netiek publicēts 
portālā. 

Apsardze 123 x Atzīmē, kāda veida apsardze tiek izmantota. Netiek 
publicēts portālā. 

elektroniskā apsardzes sistēma 
(izsaukums uz adresi) 124 1 Jā-1, nē-0 

elektroniskā apsardzes sistēma bez 
piesaistes adresei 125 0 Jā-1, nē-0 

diennakts dežurants 126 0 Jā-1, nē-0 

nav apsardzes 127 0 Jā-1, nē-0 

 
1.3. Vispārīgās ziņas 

 Rindas 
kods 

Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 

Bibliotēkas telpu kopplatība (m²) 130 348 
Bibliotēkas telpas, ko veido lasītāju apkalpošanas, 
krātuvju, pārējo telpu platību summa. (110.r. = 111.r. + 
112.r. + 113.r.) 

t.sk. 
lasītāju apkalpošanas telpas 

 
131 253,7 

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

telpu tehniskais stāvoklis 132 2 
Norādīt: apmierinošs – 0, nepieciešams kosmētiskais 
remonts – 1, nepieciešams kapitālais remonts – 2, avārijas 
stāvoklī – 3, labs – 4, ļoti labs - 5 

krātuves 133 16.5 Speciālas telpas, kurās izvietoti bibliotēkas krājumi. 

telpu tehniskais stāvoklis 134 2 
Norādīt: apmierinošs – 0, nepieciešams kosmētiskais 
remonts – 1, nepieciešams kapitālais remonts – 2, avārijas 
stāvoklī – 3, labs – 4, ļoti labs - 5 

pārējās telpas 135 77,8 Telpas bibliotēkas darbiniekiem, iekārtām, saimniecībai. 

telpu tehniskais stāvoklis 136 2 
Norādīt: apmierinošs – 0, nepieciešams kosmētiskais 
remonts – 1, nepieciešams kapitālais remonts – 2, avārijas 
stāvoklī – 3, labs – 4, ļoti labs - 5 

Lasītājvietu skaits bibliotēkā 137 30 
Lasītāju vietas ar vai bez aprīkojuma (arī puskabīnēs, 
semināru un mācību telpās, bibliotēkas audiovizuālo 
dokumentu un bērnu nodaļās).  
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2. Bibliotēkas izmantošana 
 

 Rindas 
kods 

Pavisam Skaidrojumi 

A B 1 2 

Lasītāju skaits  210 1178 
Persona vai organizācija (korporatīvais klients), kas tieši 
vai attālināti apmeklējusi bibliotēku un/vai izmantojusi tās 
tradicionālos un/vai elektroniskos pakalpojumus 
bibliotēkas telpās vai ārpus tām. 

t.sk. 
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 211 414  

Apmeklējumu skaits  220 28896 Bibliotēku tieši, telefoniski un virtuāli apmeklējušo 
personu skaits. 

t.sk. 
virtuālie apmeklējumi 221 - Attālināts bibliotēkas tīmekļa vietnes apmeklējums 

neatkarīgi no tālāk skatīto elementu skaita. 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 222 13985  

Izsniegumu skaits  230 48560 
Izsniegto dokumentu skaits lasītājiem vai institūcijām uz 
noteiktu laiku. Uzskaitāmi reģistrētie  izsniegumi, ieskaitot 
lietošanu uz vietas bibliotēkā, izsniegumu starpbibliotēku 
abonementā un termiņu pagarinājumus. 

t.sk. 
grāmatas 231 18953 Neperiodisks iespiests dokuments kodeksa formā, t.i., ar 

vienā malā sastiprinātām lapām. 

audiovizuālie dokumenti 232  

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

nošu dokumenti 233 7 Dokuments, k ura g alvenais s aturs ir mūzikas attēlojums, 
parasti nošu rakstā – lapas vai kodeksa formā. 

seriālizdevumi 234 25554 
Iespiests vai neiespiests dokuments secīgās daļās, parasti ar 
numerācijas vai hronoloģisku 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 5838  

Iekšzemes starpbibliotēku abonementu 
(SBA) skaits 240 0 

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

t. sk. 
no citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

241  No citām Latvijas bibliotēkām SBA kārtā saņemto 
dokumentu kopskaits. 

uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 242  Uz citām Latvijas bibliotēkām SBA kārtā nosūtīto 

dokumentu kopskaits. 

Starptautiskais starpbibliotēku 
abonementu (SSBA) skaits 250 0 

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

t. sk. 
no ārvalstu bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

251  No ārvalstu bibliotēkām SSBA kārtā saņemto dokumentu 
kopskaits. 

uz ārvalstu bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 252  Uz ārvalstu bibliotēkām SSBA kārtā nosūtīto dokumentu 

kopskaits. 
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3. Bibliotēkas krājums 
 

  
Rindas 
kods 

 
Jaun-

ieguvumi 

 
Izslēgtie 

dokumenti 

Krājums 
pārskata 
perioda 
beigās  

 
Skaidrojumi 

A B 1 2 3 4 

Dokumentu 
(fizisko vienību) 
kopskaits 

310 2345 1693 19484 

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 1340 1143 16383 Neperiodisks iespiests dokuments kodeksa formā, t.i., 

ar vienā malā sastiprinātām lapām. 

 no tām 
 mācību        
grāmatas 

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

bērnu 
grāmatas  340 336 50 3793 Iespiests dokuments, kas satura un formas ziņā atbilst 

bērna uztverei. 

seriālizdevumi  312 1004 550 3037 

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

audiovizuālie 
dokumenti 313    

Dokuments, kurā pārsvarā ir skaņa un/vai attēli un 
kam nepieciešama īpaša iekārta, lai to noskatītos 
un/vai noklausītos (skaņuplates, 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 1  1 

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

nošu dokumenti  316   1 
Dokuments, kura galvenais saturs ir mūzikas 
attēlojums, parasti nošu rakstā – lapas v ai k odeksa 
formā. 

attēldokumenti 317    

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

rokraksti  318    Dokumenta oriģināls rokrakstā vai mašīnrakstā. 

nepublicētie 
dokumenti 319    

Nepublicēts dokuments, kas ir publiski p ieejams, b et 
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, rotaļlietas 
u.tml.  

elektroniskie 
dokumenti 321   62 

Elektroniskie resursi ( datubāzes, elektroniskie 
seriālizdevumi, digitālie dokumenti) lasāmatmiņas 
kompaktdiskos (CD-ROM). 
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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 
ceturtdaļ- 

slodzē 

cita 
slodze 

A B 1 2 3 4 5 

Darbinieku kopskaits 400 7 3 3   

t.sk. 
bibliotekārie darbinieki 410 6 2 

 
2 

  

no tiem ar bibliotekāro 
izglītību 420 2  

   

t.sk. 
ar maģistra grādu 421    

   

ar bakalaura grādu 422      
ar 1. līmeņa 
profesionālo augstāko 
jeb koledžas izglītību 

423   
   

ar augstāko izglītību  
(līdz 1993.g) 424 1  

   

ar profesionālo 
vidējo izglītību 425 1  

 
1 

  

no tiem ar izglītību citās 
jomās 430 4  

   

t.sk. 
ar maģistra grādu 431   

   

ar bakalaura grādu 432 1     
ar 1. līmeņa 
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  

1   

no  tiem zinātņu doktori 450      

pārējie darbinieki 460 1 1 1   
 

no kopējā bibliotekāro 
darbinieku skaita studē 470 1  

   

no kopējā bibliotekāro 
darbinieku skaita sievietes 480 6  
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5. Bibliotēkas finansiālie rādītāji (latos, veselos skaitļos) 
 

 Rindas 
kods 

Pavisam Skaidrojumi 

A B 1  

Atlikums pārskata perioda sākumā 5001   

Ieņēmumi kopā (Ls) 5000 49416 Bibliotēkas ienākušos līdzekļus veido 5000.r. = 
5100.r. +5200.r. +5300.r. +5400.r.  

t. sk. 
no valsts budžeta  5100  Aizpilda bibliotēkas, kuru pamatbudžetu veido 

piešķīrums no valsts budžeta. 

no pašvaldības budžeta  5200 48268 Aizpilda bibliotēkas, kuru pamatbudžetu veido 
piešķīrums no pašvaldību budžeta. 

privātie līdzekļi 5300  Aizpilda bibliotēkas, kuru pamatbudžetu v eido 
piešķīrums no privātiem līdzekļiem. 

citi ienākumu avoti naudā 5400 1148 
Uzrādāmi citi ienākuma avoti  līdzās bibliotēkas 
pamatbudžetam.  
5400.r. = 5410.r. + 5420.r. + ……….5470.r. 

no tiem: 
bibliotēkas maksas pakalpojumi 5410 123  

sponsorējumi, ziedojumi 5420   

Valsts kultūrkapitāla fonda piešķīrumi 5430   

citu vietējo fondu piešķīrumi 5440   

ārvalstu atbalsta līdzekļi: 5450   

t. sk. 
ārvalstu fondu līdzekļi 5451  ES struktūrfondu un citu ārvalstu fondu līdzekļi. 

Privātie līdzekļi (5300 r.) šajā ailē netiek iekļauti. 

dotācijas no valsts budžeta 5460 600  

pārējie ienākumi 5470 425  

Izdevumi kopā (Ls) 5500 49416 Bibliotēkas izdevumu kopsummu veido 5500.r. = 
5600r. +5700 r. 

Kārtējie izdevumi 5600 48764 5600r .= 5610r. + 5620r. +5630 r. +5640 r. +5650 
r.+ 5660r.  

t.sk. 
    Bruto darba samaksa  5610 23700 Mēneša amatalga, piemaksas, prēmijas  

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

5620 5978 Darba devēja valsts sociālās apdroš. obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

Krājuma komplektēšana 5630 4856 5630r. = 5631r. + 5632r. + 5633r.+ 5634r. 

no tiem: 
grāmatas 5631 2900  

periodiskie izdevumi 5632 1956  

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

citi dokumenti 5634 -  

Pakalpojumi 5640 9164 
Pasta, telefona, citi sakaru pakalpojumi, komunālie 
pakalpojumi, telpu, iekārtu, inventāra remonts 
(izņemot kapitālo remontu). Ēku un telpu uzkopšana, 
paklāju maiņa, apsardzes, liftu apkopes. 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 5650 2172 
Izdevumus juridiskajām personām, kas saistīti ar 
informācijas sistēmu uzturēšanu, tajā skaitā par 
datortehnikas n omu,  par s erveru a pkalpošanu u n 
administrēšanu, kā arī programmatūras uzturēšanu 

Pārējie kārtējie  izdevumi 5660 2894  

Kapitālie izdevumi  5700 652 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  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 
nomaiņa, ēkas vēsturiskā veidola atjaunošana 

   Pārējie kapitālie izdevumi 5750 652  

Atlikums pārskata perioda beigās 5800   
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6. Informācijas tehnoloģijas 
 

 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 pieslēguma veids 620 ×  

pastāvīgais  621 1 Norādīt: jā – 1, nē – 0 

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

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

cits 624 0 Norādīt: jā – 1, nē – 0 

Ātrgaitas internets 625 1 Ātrgaitas internets ir >=250 Kbit/s 
Norādīt: jā – 1, nē – 0 

Integrētā bibliotēku informācijas 
sistēma  630 0 Norādīt: ALISE – 0, ALEPH 500 – 1, LIBER – 

2, LIIS – 3, cita – 4  

Datubāzes 640 × Lasītājiem pieejamo datubāžu skaits. 

abonētās  641 6 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  

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

 
 
7. Digitalizācija 
 

 Rindas kods Pavisam Skaidrojumi  
A B 1 2 

 
Digitalizēto dokumentu skaits 700 

- Pārskata periodā digitalizētā formā pārvērstu 
dokumentu skaits (grāmatas, avīzes, 
kartogrāfiskie, nošdokumenti, audiovizuālie 
u.tml. dokumenti, bez AUDIO un VIDEO) 

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

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

Digitalizēto skaņu ierakstu 
skaits 

730 
- Pārskata periodā digitalizētā formā pārvērstu 

skaņu ierakstu skaits 

Digitalizēto skaņu ierakstu 
hronometrāža 

731 
- Formāts - "st:min:sec" (kopējais digitalizēto 

ierakstu atskaņošanas laiks) 

Digitalizēto video materiālu 
skaits 

740 
- Pārskata periodā digitalizētā formā pārvērstu 

video ierakstu skaits 

Digitalizēto video materiālu 
hronometrāža 

741 
- Formāts - "st:min:sec" (kopējais digitalizēto 

ierakstu atskaņošanas laiks) 

Digitalizēto vienību pieejamība: 750 X  
lokālā tīklā 751 0 Jā-1, nē-0 

internetā 752 0 Jā-1, nē-0 
CD-ROM, DVD 753 0 Jā-1, nē-0 
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8. Bibliotēkas darba kvalitāte 
 

 Rindas kods Pavisam Skaidrojumi 
Dokumentu (fizisko vienību) skaits 
uz vienu lasītāju 810 16.5 

Dokumentu kopskaits krājumā (310 r. 3. 
kolonna) attiecībā pret lasītāju kopskaitu (210. 
r.). 

Apmeklējumu skaits uz vienu 
lasītāju 811 24,5 Apmeklējumu kopskaits (220.r.) attiecībā pret 

lasītāju kopskaitu (210.r.). 

Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju 812 41.39 Kārtējo izdevumu kopsumma (5600 r.) attiecībā 
pret lasītāju kopskaitu (210.r.). 

Izsniegumu skaits uz vienu 
lasītāju 813 41.2 Izsniegto dokumentu kopskaits (230r.) attiecībā 

pret lasītāju kopskaitu (210.r.). 

Krājuma apgrozība 814 2.49 
Izsniegto dokumentu kopskaits (230.r.) pārskata 
periodā dalīts ar visu dokumentu kopskaitu 
krājumā (310.r. 3.kolonna).  

Projektizstrāde 820 1 Izstrādāto projektu kopskaits. 

Izdevējdarbība 830 - 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 organizēto 
profesionālās pilnveides un 
tālākizglītības pasākumu skaits 

851 - Bibliotēkas organizēto profesionālās pilnveides 
un tālākizglītības pasākumu kopskaits. 

Bibliotēkas organizēto 
pasākumu dalībnieku skaits 852 - Profesionālās pilnveides un tālākizglītības 

pasākumos 

Citu organizēto profesionālās 
pilnveides un tālākizglītības 
pasākumu skaits 

853 6 
Citu organizēto profesionālās pilnveides u n 
tālākizglītības pasākumu kopskaits, kuros 
piedalījušies bibliotēkas darbinieki. 

Bibliotēkas darbinieku 
kopskaits, kas piedalījušies citu 
organizētajos pasākumos 

854 6 
Bibliotēkas darbinieku kopskaits, kas 
piedalījušies citu organizētajos profesionālās 
pilnveides un  tālākizglītības pasākumos. 

Tematiskie pasākumi 860 36 Organizēto tematisko pasākumu kopskaits. 

Izstādes 870 192 Izstāžu kopskaits. 

 
9. Darbinieku saraksts (datus aizpilda publiskās bibliotēkas) 
 

Vārds, uzvārds E-pasts Dzimums Dzimšanas  
gads 

Diāna Čiževska Naujenes.biblioteka@inbox.lv Siev. 1972 

Ņina Prusakova ninca@inbox.lv Siev. 1957 

Jeļena Višņakova jelena.visnakova@inbox.lv Siev. 1955 

Inna Trofimova inna.trofimova@inbox.lv Siev. 1965 

Tamāra Gordina gordina_ta@inbox.lv  Siev 1955 

Elita Poļakova vecstropuap@inbox.lv  Siev. 1976 

Valērija Grecka  Siev 1952 

    

    

    

    

    
 
2010.g. 15. janvāris     Direktore____________________________ 
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