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Naujenes tautas  bibliotēkas  

2016. gada darba pārskats 
 

 

 

 

Naujenes tautas bibliotēka 

23.01.2017. 

 
 

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

Naujenes tautas bibliotēka atrodas Naujenes pagasta Kraujas ciema centrā, līdz ar to stratēģiski  ļoti izdevīgā 

vietā – gandrīz vienādā attālumā no bibliotēkas atrodas mūzikas un mākslas skola, pirmsskolas izglītības 

iestāde, pretī jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs. Pagastā darbojas divas pamatskolas, novadpētniecības 

muzejs, kultūras centrs ,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs. Bibliotēkas apkalpojamā 

teritorija sastāda 129 km2., iedzīvotāju skaits 5311. Naujenes pagasta iedzīvotājiem  bibliotēkas 

pakalpojumi pieejami 5  apkalpošanas vietās, Kraujas, Vecstropu, Naujenes, Lociku un Židinu ciemos. 

Naujenes tautas bibliotēkas esošie un potenciālie lasītāji ir Naujenes pagasta iedzīvotāji, saskaņā ar 

bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Naujenes tautas bibliotēkas pakalpojumu klāsts lasītājiem ar katru gadu 

pieaug. Naujenes pagasta iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt bibliotēkas grāmatu izdošanas vietās 

visā pagasta teritorijā. Piedāvājot plašu informācijas materiālu un pasākumu klāstu, bibliotēka veido savu 

lasītāju loku. Biežākie bibliotēkas apmeklētāji ir bērni, jaunieši,  strādājošie un pensionāri, kā arī tūristi un 

attālinātie apmeklētāji, kuri izmanto bibliotēkas elektronisko katalogu internetā attālināti, ārpus bibliotēkas 

telpām. 

 

 

   
Galvenie 2016.gada darba virzieni, uzdevumi 

1. Sagatavot bibliotēku akreditācijai, bibliotēka attīstības plāna izpilde, 

 

2. Iedzīvotāju bibliotekāras apkalpošanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana , 
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3. Lietotāju apmācība, darbam ar datoru un internetu, apmācību un konsultāciju programmas 

realizācija, 

 

4. Iedzīvotāju informatīvumu pakalpojumu klāsta paplašināšana(datu bāzes),jauno informatīvu 

pakalpojumu ieviešana, 

 

5. Bibliotēkas reklāmas pasākumu organizēšana un jauno lietotāju piesaistīšana, 

 

6. Virtuālo izstāžu veidošana, 

 

7. Krājuma elektroniskā kataloga paplašināšana, bibliotēkas krājuma komplektēšanas plāna izpilde, 

 

8. Papildināt bibliotēkas  novadpētniecības kartotēku ar jauniem materiāliem, gatavoties “Latvijai -

100” pasākumu organizēšanai, 

 

9. Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizācija un aktivizēt darbu ar bērniem un jauniešiem,  

 

10. Piesaistīt papildus līdzekļus, bibliotēkas   sniegto pakalpojumu uzlabošanai, projektu izstrāde, 

 

11. Bibliotēkas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, 

 

12. Projektu izstrāde un realizācija, 

 

13. Koordinēt Naujenes un Lāču  pamatskolas bibliotēku krājumu ievadīšanu IS Alise 

 

Naujenes tautas bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā 2003.g.10.oktobrī, reģ. Nr. BLB0086.  

 Saskaņā  ar Naujenes tautas bibliotēkas akreditācijas apliecību Nr. 611, no 2009.g.21.septembra, piešķirts 

vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. Akreditācijas komisijas ieteikumi bija sekojuši: 

1.Aktīvāk strādāt pie elektroniskā kopkataloga veidošanas 

2.Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu, informācija par izpildi iesniegta akreditācijas komisijai  

2011.gadā.  

Akreditācijas komisijas ieteikumi ir izpildīti, Naujenes tautas bibliotēkas krājums ir 100% ievadīts 

elektroniskajā katalogā un no 2014.gada elektroniskā katalogā tiek ievadīti arī periodiskie izdevumi. 

Pastāvīgi turpinās darbs bibliotēkas krājuma saturisko izvērtēšanu. Tiek norakstīts un komplektēts krājums 

saskaņā ar 2011.gadā 18.aprīlī apstiprinātu “Naujenes tautas bibliotēkas krājuma komplektēšanas attīstības 

plānu 2011.-2017.gadam”. Pēc bibliotēkas krājuma tīrīšanas 2016.gadā 2.jūnijā veikta krājuma kārtējā 

nolietoto izdevumu norakstīšana. 

Naujenes tautas bibliotēka atkārtoti akreditēta 2016.gada 14.decembrī , apliecība Nr. 611A uz 5. gadiem, līdz  

2021gada 14. decembrim, bibliotēkai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. Akreditācijas komisija 

ieteica pilnveidot bibliotēkas plānošanas dokumentu izstrādi, rast iespēju palielināt finansējumu krājuma 

iegādei, ar jauniem izdevumiem papildināt latviešu daiļliteratūras krājumu un bērnu un pusaudžu krājumu, 

nepieciešams veikt telpu remontu, uzlabot klimatiskos apstākļus, paplašināt bibliotēkas telpas un krātuvi. 

 

 Citas izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

 



5 
 

 

 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 66784 67676 68476 

Pašvaldības finansējums 66710 67522 68399 

Citi ieņēmumi: 74 154 77 

t. sk. maksas pakalpojumi 74 154 77 

Bibliotēkas 2016.gada finansiālai nodrošinājums nodrošina tikai bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Bibliotēkas 

finansējums palielinājās uz 1% uz bibliotēkā veikto remontu rēķina. 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 66784 67676 68476 

Darbinieku atalgojums (bruto) 41127 44345 45032 

Krājuma komplektēšana 6981 7351 5510 

Izdevumi krājuma komplektēšanai samazinājās uz 25% salīdzinājumā ar 2015. gadu, tas slikti atspoguļojās 

uz bibliotēkas izsnieguma statistiku, tas sazinājās uz 5% salīdzinājumā ar 2015.gadu. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Naujenes tautas bibliotēkas ēkai un telpām ir nepieciešams kapitāls remonts, esošās telpas neatbilst ne 

platības ziņā, ne mikroklimata ziņā MK noteikumiem Nr. 395 “ Bibliotēkas materiālā un tehniskā pamata 

normatīvi” ir nepieciešams vai pārvietot bibliotēku uz citām piemērotākam telpām vai jāceļ jaunā 

bibliotēkas ēka, to arī ieteica bibliotēkas akreditācijas komisija, jo bibliotēkai trūkst vietas krājuma 

izvietošanai un pasākumu organizēšanai, jāpaplašina Bērnu nodaļu un Lasītavu. 

 

2016. gadā tika veikti sekojošie remontdarbi:  

 Naujenes tautas bibliotēkas Abonementā, veikts griestu apbiruma remonts; 

 Jauna bibliotēkas elektropiegādes pieslēguma ierīkošana; 

 NTB Naujenes apkalpošanas punktā nomainīt logi un durvis. 

 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 12 16 22 apmierinošs,  

7 neapmierinošs 

3 datoru nomaiņa 

ieplānota 2017.g. 

Plānie klienti nav nav   

Multifunkcionālās 

iekārtas 

2  1apmieriošs,  

1neapmierinošs 

1iekārtu ieplānots 

norakstīt 2017.g. 

Printeri 9  9 apmierinoši  

Kopēšanas 

iekārtas 

3  2 apmierinoši, 

1 neapmierinošs 

 

Skeneri 3  1 apmierinošs, 

2 neapmierinoši 

 

Citas iekārtas:  
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Planšetdators 1  Apmierinošs   

Svītrkodu skeneri 7  5 apmierinoši 

2 neapmierinoši 

2 skenerus 2017. 

plānojam nomainīt 

Projektors 1  Apmierinošs  

Ekrāns 1  Apmierinošs  

Internetkiosks  1 Apmierinošs  

Fotoaparāts 1  Apmierinošs  

 

2016.gadā saņemti dāvinājumā 2. datoru monitori. 

2016.gadā iegādāti grāmatu plaukti un skapis, 8 sēžammaisi NTB Bērnu nodaļai un 2 informatīvie stendi. 

No DN Kultūras pārvaldes saņemts interneta kiosks. 

2016.gada beigās iegādāts fotoaparāts un rūteris. 

2016.gada budžeta pieteikumā bija ieplānoti divu datoru nomaiņa  bet līdzekļi netika piešķiti. Bibliotēka 

triju datoru nomaiņai ieplānoja līdzekļus 2017. gada budžetā. 

 

Bibliotēkai ir problēmas ar svītrkodu diviem skeneriem, kuru iegāde ir ieplānota 2017.gadā, ja tiks piešķirti 

līdzekļi. 

 

Kopumā Naujenes tautas bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 

 

 

4. Personāls 
 

Naujenes tautas bibliotēkā strādā 6 darbinieki - 5 likmes: 

Bibliotēkas vadītāja, ar bakalaura grādu citā jomā– 1,0 likme 

Bibliotēkas informācijas speciāliste, ar profesionālo vidējo izglītību – 1,0 likme 

Bibliogrāfe, ar profesionālo vidējo izglītību – 1,0 likmes 

Bibliotekārs (Bērnu nodaļa), ar bibliotekāro augstāko izglītību– 1,0 likme (līdz 31.10.2016) 

Bibliotekārs (Bērnu nodaļa), ar bakalaura grādu citā jomā– 1,0 likme (no 23.11.2016) 

Bibliotekārs (Lociku filiāle), ar bibliotekāro profesionālo vidējo izglītību-  0,5 likmes 

Bibliotekārs( Vecstropu apkalpošanas punkts), ar bakalaura grādu citā jomā – 0,5 likmes 

 Bibliotēkas vadītāja un bibliotekāre 2014.g. un 2016.g. apguva LNB profesionālas pilnveides kursu 

“Informācijas un bibliotēku zinību pamati” 240.st. programmas. 

2016.gadā 31.oktobrī tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar NTB Bērnu nodaļas bibliotekāru un 

23.11.2016.g. tika pieņemts jauns bibliotekārs. 

 

NTB 2016. gadā darbinieku profesionālai pilnveidei izlietoja 588 EUR, t. sk. kursu apmaksai 387 EUR un 

komandējumu apmaksai 201 EUR.  

  

2016.gadā 7 bibliotēkas darbinieki piedalījās 19 profesionālās pilnveides kursos un semināros- 393 st.  

 

NTB darbinieku profesionālās pilnveides pasākumi 2016.gadā 

 

Nr.p.k. Datums  Nosaukums Dalībnieks Stundu skaits 

1.  20.01.16. Lekcija “Novadpētniecība. Datu bāzes 

un avoti” 
D.Čiževska 

J.Višņakova 

4 

4 

2.  24.08.15.-

04.03.16. 

Profesionālās pilnveides izglītības 

programma “Informācijas un 

bibliotēku zinību pamati”  
 

N. Aļehno 240 

3.  23.03.16. BIS ALISE kursi “Padziļinātie kursi 

kataloģizācijā, analītikā un 

novadpētniecībā sistēmā ALISE” 

D.Čiževska 

Ņ.Prusakova 

J.Višņakova 

8 

8 

8 
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organizēja Naujenes tautas bibliotēka T.Gordina 

N.Aļehno 

S.Kardele 

8 

8 

8 

4.  24.02.16 Seminārs “Latgale ceļā uz Latvijas 

valsti” 
D.Čiževska 

Ņ.Prusakova 

6 

6 

5.  14.03.16. Seminārs “Dramaturģijas mācīšanas 

specifika” 
S.Kardele 6 

6.  16.03.16 Seminārs “ Literāru pasākumu 

veidošana, pielietojot improvizācijas 

spēļu metodiku 

S.Kardele 8 

7.  24.03.16. Informatīvais seminārs D.Čiževska 3 

8.  11.05.16 Mācību seminārs “Videi draudzīgu 

pasākumu organizēšana” 
D.Čiževska 4 

9.  19.05.16 Latgales reģiona publisko bibliotēku 

darbinieku konferencē “Komunikācija, 

sadarbība un komandas darbs – 

ilgtspējīgas izaugsmes pamats” 

S.Kardele 8 

10.  20.05.16 Latgales reģiona publisko bibliotēku 

darbinieku konferencē “Sadarbība – ceļš 

uz panākumiem, attīstību un izaugsmi”- 

S.Kardele 8 

11.  04.07.16 Informatīvais seminārs D.Čiževska 3 

12.  28.07.16 Profesionālās pilnveides programma 

"Digitāli mācību resursi latviešu valodas 

un literatūras apguvei" 

S.Kardele 12 

13.  25.08.16. Seminārs “Mediju pratības stiprināšana 

izglītības procesā – Baltijas valstu 

pieredze un zināšanas”  
 

T.Godina 6 

14.  07.09.16. Informatīvais seminārs D.Čiževska  3 

15.  16.09.16 BIS Alise kursi "Lietotāju apkalpošana 

sistēmā ALISE" 
N. Prusakova 6 

16.  24.-28.10.16. Seminārs "Projektowanie pracy szkoly 

w ujeciu holistycznum - warsztat dla 

nauczycieli" "Projektēšanas darbi  

holistiskā skola - seminārs skolotājiem" 

Varšava (Polija)- 

J.Višņakova 32 

17.  1.-2.11.16. Kursi "Bibliotēkas pasākumu 

sagatavošana" 
D.Čiževska 12 

18.  1.12.16. Seminārs “Sadarbības māksla novada 

kopīgu kultūras vērtību stiprināšanā” 
D.Čiževska 8 

19.  16.12.16. Seminārs “Latvijas tradicionāla kultūra 

mūsdienu apritē” 
A.Soldatjonoka 8 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
  

2014 

 

2015 

 

2016 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 1238 1246 1248 +0,6%;  +0,1% 

t. sk. bērni 457 472 473 +3%;    + 0,02% 

Fiziskais apmeklējums 41586 39745 42184 -4%;      +6% 

t. sk. bērni 17004 17715 18164 +4%;     +2% 

Virtuālais apmeklējums 5139 5441 9707 +6%;     +78% 
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Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

nav nav nav  

Izsniegums kopā 49144 49649 47102 +1%;    -5% 

t. sk. grāmatas 21970 24551 19585 +12%;   -20% 

t. sk. periodiskie izdevumi 27174 25098 27483 -8%;     +9% 

t. sk. bērniem 3720 3518 4796 -5%;     +36% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

22,14 22,84 23,5 +0,1;   +0,3% 

Iedzīvotāju skaits 5591 5454 5311 -2%;      -3% 

 

Naujenes tautas bibliotēkas lietotāju skaits palielinājās uz 2 lietotājiem. Pārskata gadā tika reģistrēti 87 jauni 

lietotāji. Bibliotēkas apmeklējums palielinājās uz 6%, t. sk. virtuālais apmeklējums uz 78%. Izsniegums 

samazinājās uz 5%. 

 

Tabula “Bibliotēkas nodaļu pamatrādītāji 2016.g.” 
 Abonements Lasītava Bērnu 

nodaļa 

Lietotāju skaits 427 - 231 

Fiziskais apmeklējums 18452 7439 8205 

t. sk. elektroniskie 

pakalpojumi 

14809 - - 

Virtuālais apmeklējums 9707 - - 

Izsniegums kopā 12287 9689 1988 

t. sk. grāmatas 10345 1424 - 

t. sk. periodiskie izdevumi 3905 8258 - 

t. sk. bērniem - 95 1988 

t.sk. pārējie dokumenti 25 7 - 

Uzziņas 56 - - 

Konsultācijas 207 - - 

 

Tabula “Bibliotēkas struktūrvienību pamatrādītāji 2016.g.” 
 Lociku 

filiāle 

Naujenes 

AP 

Vecstropu 

AP 

Židinu AP 

Lietotāju skaits 229 134 215 12 

t. sk. bērni 78 51 113 - 

Fiziskais apmeklējums 3825 3636 9620 139 

t. sk. bērni 953 2232 5421 - 

t.sk. elektroniskie 

pakalpojumi 

458 1747 2079 - 

Izsniegums kopā 10305 2174 8896 1763 

t. sk. grāmatas 4060 613 2359 784 

t. sk. periodiskie izdevumi 6243 1561 6537 979 

t. sk. bērniem 1184 62 1467 - 

t.sk. pārējie dokumenti 2 - - - 

Uzziņas 260 - 199 - 

Konsultācijas 41 - 202 - 

 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina 

2016. gada  1. jūnija tiek piedāvāts jauns  āra lasītavas pakalpojums, ar grāmatu namiņu un WI-FI, ko aktīvi 

izmanto bibliotēkas lasītāji un Naujenes pagasta iedzīvotāji. 

Bibliotēka piedāvā lasītājiem dokumentu rezervēšanas iespējas no 2015.gada un lasītāji to izmanto uz 

31.12.2016. rezervētas 66 grāmatas.   
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Pēc bibliotēku apmeklētāju pieprasījuma bez maksas tiek veikta elektroniski pieejamu informācijas avotu 

nosūtīšana uz e-pastiem. Skenētu dokumentu nosūtīšana uz e-pastiem. 

 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

Naujenes tautas bibliotēka un NTB Vecstropu apkalpošanas punkts  ir pieejami  personām ar īpašām 

vajadzībām ir uzbrauktuves. Senjoriem un personām ar īpašām vajadzībām piedāvājam apkalpošanu mājās, 

pēc pieprasījuma, 2016.gadā šo pakalpojumu izmantoja 4 cilvēki. 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām  

2016.gadā bērnu vecākiem organizēja divas tikšanās ar psihologu: 13.10.16. – “Mans nepaklausīgs bērns” 

un 15.12.16. “Bērna atkarība no datora”, tikšanās piedalījās 21 bērnu vecāks. 

 

 Visa gada garumā bibliotēka bezdarbniekiem piedāvā palīdzību CV sagatavošanā un Nodarbinātības valsts 

aģentūras brīvo vakanču informāciju, kas tiek atjaunota  vienu reizi nedēļā, ko bezdarbnieki arī  aktīvi 

izmanto. 

 

• Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs  

2016. gadā Naujenes tautas bibliotēka sniedza 515 uzziņas un 450 konsultācijas darbam ar datoru un 

internetu. 

NTB Vecstropu apkalpošanas punktā 2 lietotāji apguva piedāvātos individuālās datorapmācības kursus – 48 

nodarbības. 

Naujenes tautas bibliotēkas darbiniekiem tika organizēti BIS ALISE kursi “Padziļinātie kursi kataloģizācijā, 

analītikā un novadpētniecībā sistēmā ALISE”- 23.03.16. 

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība iedzīvotājiem 

2016.gadā bibliotēka izveidoja noderīgo saišu sarakstu, kas ir pieejams bibliotēkas blogā 

http://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/p/naujenes-pagasts-interneta.html, ko piedāvā bibliotēkas 

lietotājiem. 

 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

Bibliotēka piedāvā lasītājiem Naujenes tautas bibliotēkas elektronisko katalogu, e-kataloga  izmantošanas 

pamācību, autorizāciju, dokumentu attālinātu rezervēšanu, izmantošanas termiņa pagarināšanu elektroniski, 

izsūtam elektroniskus atgādinājumus par izsniegto dokumentu izmantošanas termiņa beigām. 

 

Naujenes tautas bibliotēkas elektroniskais katalogs http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx  2016. 

gadā  izmantots 3419 reizes( pēc Google Analytics statistikas) 

 

• Digitalizācija  

2016.gadā bibliotēka neveica digitalizāciju. 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

5 9 7 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

57 125 134 

http://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/p/naujenes-pagasts-interneta.html
http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
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2016.gadā bibliotēka no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiāles, saskaņā ar 2016.g.17.marta 

vienošanos un Dubnas, Maļinovas pagastu bibliotēkām saņemam  5 audio grāmatas un 2 grāmatas un 

nosūtījām Malinovas un Dubnas pagastu bibliotēkām pieprasītas 134 grāmatas.  

 

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti  

2016.gadā bibliotēka neveica lasītāju viedokļa izzināšanu. 

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Bibliotēkai ir problēma ar Abonementa, Lasītavas, Bērnu nodaļas  telpām, jo trūkst vietas bibliotēkas 

kvalitatīvo pakalpojumu sniegšanai 

 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 

 “Naujenes tautas bibliotēkas krājuma komplektēšanas attīstības plāns 2011.-2017.gadam”. 

https://drive.google.com/file/d/0B9J6bbhzeBfCaFJHN0xLNHVuRjg/view 

 

 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

Naujenes tautas bibliotēkas krājumu veido 27710 vienības. Naujenes tautas bibliotēkas krājums tiek 

komplektēts, saskaņā ar “Naujenes tautas bibliotēkas krājuma komplektēšanas attīstības plāns 2011.-

2017.gadam”. Bibliotēkas krājuma pamats ir dokumenti ar nepārejošu zinātnisku un kultūrvēsturisku 

vērtību. Bibliotēkas krājums tiek komplektēts universāli, tajā tiek  aptvertas visas zinātņu nozares un cilvēka 

darbības jomas.   Naujenes tautas bibliotēkas krājuma komplektēšanas plāna mērķis ir: veidot mūsdienu, 

dažādiem  lasītāju slāņiem, grupām un  interesēm  atbilstošu grāmatu, periodisko izdevumu un elektronisko 

izdevumu  fondu, nodrošinot tā pieejamību. Organizējot  krājumu, bibliotēka vadās no LR MK 

izstrādātajiem noteikumiem, no bibliotēkas izstrādātās krājuma attīstības politikas, no akreditācijas 

komisijas ieteikumiem bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai un 2014. gada 25. novembrī  tika 

apstiprināti noteikumi “Par vienoto krājumu Naujenes tautas bibliotēkā”, “Par iespieddarbu un citu 

dokumentu dāvinājumu pieņemšanu un noformēšanu Naujenes tautas bibliotēkā”, apstiprināts “Naujenes 

tautas bibliotēkas Krājuma komisijas reglaments” un Krājuma komisijas sastāvs, kā arī izstrādāta un 

apstiprināta instrukcija “ Vienotā krājuma inventarizācija Naujenes tautas bibliotēkā”. 2016. gadā saskaņā ar 

šiem bibliotēkas iekšējiem dokumentiem tiek veikts darbs ar bibliotēkas krājumu. 

Bibliotēkā ir ieviests lasītāju pieteikumu žurnāls, kur lasītājs var pieteikt jebkuru grāmatu, kuru viņš gribētu 

redzēt bibliotēkas grāmatu krājuma. Kopumā Naujenes tautas bibliotēkas krājumu var novērtēt kā labu, 

stabilu un aktuālu. Bibliotēkas krājums pamatā apmierina lietotājus. Ar katru gadu bibliotēkas lasītāju skaits 

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, bibliotēka ļoti cenšas apmierināt lasītāju pieprasījumu pēc informācijas. Bibliotēka aktīvi strādā 

pie krājuma kvalitātes uzlabošanas. Krājuma 2016.gada  komplektēšanas prioritātes ir latviešu 

oriģinālliteratūra, nozaru un bērnu literatūra. 2016.gadā norakstīti 983 izdevumi.  

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”(EUR) 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

6981 7351 5510 

t. sk. pašvaldības finansējums 6981 7351 5510 

https://drive.google.com/file/d/0B9J6bbhzeBfCaFJHN0xLNHVuRjg/view
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grāmatām 4704 5077 3219 

t. sk. bērnu grāmatām 748 883 430 

periodiskajiem izdevumiem 2277 2274 2291 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

1,25 1,35 1,04 

Izdevumi krājuma komplektēšanai samazinājās uz 25% salīdzinājumā ar 2015. gadu, tas slikti atspoguļojās 

uz bibliotēkas izsnieguma statistiku, tas sazinājās uz 5% salīdzinājumā ar 2015.gadu. 
 

 

• Rekataloģizācija  

Bibliotēkas krājums 100% ir atspoguļots novada bibliotēku kopkatalogā, tajā skaitā bibliotēkas 

rekataloģizētie eksemplāri sastāda 11272 vienības jeb 40,6% no kopēja bibliotēkas krājuma.  

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

2016.gadā bibliotēkas krājuma pārbaude netika veikta. 

 

• Krājuma rādītāji 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 2816 3312 2939 

Grāmatas 823 1002 685 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 51 92 27 

t. sk. bērniem 137 147 76 

Izslēgtie dokumenti 1042 2349 983 

Krājuma kopskaits 24791 25754 27710 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,15 1,18 1,06 

Periodisko izdevumu apgrozība 3,94 3,67 3,02 

2016. gadā Naujenes tautas bibliotēkā un tās struktūrvienībās ienāca 72 periodiskie izdevumi, t.sk. 12 avīzes 

un 60 žurnāli. No tiem Naujenes tautas bibliotēka abonēja 6 avīzes un 32 žurnālus, Lociku filiāle – 5 avīzes 

un 15 žurnālus, Vecstropu apkalpošanas punkts -1 avīzi un 7 žurnālus, Naujenes apkalpošanas punkts – 6 

žurnālus. 

Naujenes tautas bibliotēkā 2016.gadā jaunieguvumu skaits samazinājās uz 11%, grāmatas ienāca uz 32% 

mazāk un tādēļ krājuma apgrozība samazinājās uz 10%. Jaunieguvumu skaita samazinājums ļoti ietekmē, 

bibliotēkas izsniegumu un krājuma apgrozību. 

Tabula “Bibliotēkas struktūrvienību 2016.g. krājuma rādītāji” 

 NTB Lociku filiāle Naujenes AP Vecstropu AP 

Jaunieguvumi 1878 676 106 279 

t.sk. grāmatas 430 154 2 99 

t.sk. periodiskie izdevumi 1448 522 104 180 

Izslēgtie dokumenti 738 132 23 90 

Krājuma kopskaits 17276 7176 767 2491 

Krājuma apgrozība 1,39 1,44 2,83 3,57 

 

• Datubāzes: 

 

Bibliotēkā 2016. gadā bija pieejamas sekojošas datu bāzes www.letonika.lv, www.leta.lv , www.nozare.lv , 

www.lursoft.lv .  Visvairāk tiek izmantota Lursoft datu bāze, tad Letonikas datu bāze.  Bibliotēkas blogā ir 

izvietoti internet saišu saraksti “Naujenes pagasts internetā” ,“Saites bērniem”  “Spēles bērniem” “ 

Ieskaties!”. Izveidota DVD un CD kolekcija . 
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2014 2015 2016 

Letonika 137/62 274/122 290/261 

News 544 950 743 

Leta.lv Nav statistikas 

datu 

Nav statistikas 

datu 
Nav statistikas 

datu 
Nozare.lv Nav statistikas 

datu 
Nav statistikas 
datu 

Nav statistikas 
datu 

Nais.lv - 14/16 - 

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Letonikas datu bāzes popularizēšanai, bibliotēka piedalījās 2016.gada martā Letonikas spēlē “Izzini Latvijas 

monētas iekaltās kultūrzīmes”  - 1246 dalībreizes Naujenes tautas bibliotēka ieguva 49 vietu, 289,65 punktus 

un 0,232 reitingu. 

Izveidota norāde AUTORS JUBILĀRS, kura tiek izlikta uz grāmatām , kuru autoriem ir jubilejas. 

 

• Darbs ar parādniekiem  

Bibliotēkas lasītājiem ir  iespēja bibliotēkas elektroniskajā katalogā pašiem pagarināt grāmatu atgriešanas 

termiņu. Mēs piedāvājam veikt lasītāju datu autorizāciju (paroles piešķiršana/labošana), lai varētu veikt 

iespieddarbu termiņa pagarināšanu, pasūtīšanu, rezervāciju, reģistrāciju rindā. Parādniekiem, kuri nav 

atgriezuši iespieddarbu vairāk par 3 mēnešiem, bibliotēkas darbinieki zvana vai sūta e-pastus ar 

atgādinājumu. 

 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

Problēma ir ar krājuma izvietojumu, jo trūkst vietas, lai to izvietotu un  lai veidoto depozitāriju, tas tiks 

atrisināts, ja bibliotēkai tiks piešķirtas citas telpas vai uzbūvēta jauna bibliotēkas ēka. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji Jūsu bibliotēku sistēmā 

Naujenes pagastā dzīvo un mācās 647 bērns skolas vecuma, apmeklē Naujenes tautas bibliotēku 473 bērnu, 

tas ir 73% no Naujenes pagastā dzīvojušiem skolas vecuma bērniem. Naujenes pagastā ir 2  pamatskolas - 

Naujenes un Lāču, viena pirmsskolas izglītības iestāde, Mākslas un mūzikas skola un  Jaunatnes iniciatīvas 

un sporta centrs. 

     Darbam ar bērniem un jauniešiem  bibliotēka lielāku uzmanību pievērš skolēnu brīvdienu laikā. Tiek 

izstrādāti bērnu nodarbinātības plāni, kur katru dienu bērni un jaunieši var piedalīties bibliotēkas aktivitātēs.  

Nodarbības apmeklē bērni no 6-14 gadu vecumam. Tiem, kas nevēlas darboties nodarbībās vai radošās 

darbnīcās, bibliotēka piedāvā citas izklaides: zīmēšanu, lasīšanu, galda spēles, datorspēles, informatīvos 

materiālus un pasakas CD diskos. Bērni iemācījās strādāt ar  datu bāzi Letonika, tas viņiem noderēs mācību 

laikā, rakstot referātus, kā arī viņi iepazinās ar Naujenes pagasta mājas lapu un bibliotēkas elektronisko 

katalogu. 

 

 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
  

2014 

 

2015 

 

2016 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits(bērni) 457 472 473 +3%;    + 0,02% 

Fiziskais 

apmeklējums(bērni) 

17004 17715 18164 +4%;     +2% 

Izsniegums (bērniem) 3720 3518 4796 -5%;     +36% 
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Salīdzinot ar 2015.gadu  reģistrēts par 0,002% bērnu vairāk, apmeklējums palielinājās uz 2%, izsniegums uz 

36%. 2016 . gada 23. novembrī bibliotēka nomainījās  Bērnu nodaļas bibliotekārs un darbam ar bērniem ir 

pievērsta vēl  lielāka uzmanība.  Pilnveidots bibliotēkas Bērnu nodaļas blogs, izstrādāts bibliotekāro stundu 

piedāvājums 2016./2017.gadiem un nomarķēts viss Bērnu nodaļas krājums. Sāka darbu bērnu leļļu teātris, 

kas iestudē īsas ludziņas. 

 

 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot 

iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 %salīdzinot ar 

iepr.gadu 

Jaunieguvumi ( bērnu literatūra) 198 196 76 -61% 

Izslēgtie dokumenti ( bērnu 

literatūra) 
7 48 114 +137% 

Krājuma kopskaits 3286 3434 3396 -1,1% 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,13 1,02 1,41 +38% 

   

 

 

Naujenes tautas bibliotēkas lietotāju 

sastāva sadalījums 62% - 775 

pieaugušie lietotāji un 38% - 473 

bērni un jaunieši.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.gadā bērnu literatūras krājumā 

ienāca 76 grāmatas, tas sastāda 11% 

no visiem jaunieguvumiem. 2017 . 

gadā, tiks pievērsta lielāka 

uzmanība bērnu literatūras krājuma 

papildināšanai.  Bērnu nodaļā bērnu 

literatūras krājuma popularizēšanai 

tika izliktas 8 literārās izstādes un12 

tematiskās izstādes, ko apskatīja 

351 bērns. 
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• Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma grupām 

2016.gadā Bērnu nodaļa organizēja sekojošas aktivitātes, kas veicina dažādu prasmju apguvi un iemaņu 

attīstību. Gada nogalē Bērnu nodaļā sāka savu darbu roku leļļu teātris, kur tiek šūtas lelles, veidotas 

dekorācijas un notiek mēģinājumi. 

 Bērnu vasaras nodarbinātība “Lasām, zīmējam, līmējam, veidojam”01.06.-31.08.2016: 

NTB Bērnu nodaļa – 20 nodarbības – 143 bērni; 

Lociku filiālē – 20 nodarbības – 109 bērni; 

25.08.16. – “Bērnu bibliovasaras “ noslēguma pasākums – 23 bērni, 

 Radošās darbnīcas: 

NTB 25.02.16 -  “Veiklo rociņu darbnīca” Dekupāžas nodarbība – 16 bērnu, 

17.03.16. - Veiklo rociņu darbnīca” Ziepju izgatavošanas nodarbība – 15 bērnu, 

NTB Naujenes apkalpošanas punktā – 19.04.16. Veiklo rociņu darbnīca” Ziepju izgatavošanas nodarbība – 

10 bērnu, 

22.06.16. – “Jāņu zāles vainagā” – 12 bērni. 

 

 Ekskursijas uz NTB Bērnu nodaļu: 

10.03.16 “Mana pirmā grāmatiņa”- 10 bērni no Lāču pamatskolas pirmskolas grupas “Lāčuks “, 

20.04.16.- “Mana pirmā grāmatiņa”- 38 latviešu un krievu grupas bērni no Naujenes pirmsskolas izglītības 

iestādes “Rūķītis”. 

 

 Mākslas plenērs 

29.05.16.- Mazo mākslinieku plenērs “Juzefova parka ainavu valdzinājumā” – 71 bērni un jaunieši. 

 

 Pasākums 

22.12.16. – “Bibliotēkas Ziemassvētku eglītes svētki” – 30 bērnu 

 

• Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Lai veicinātu lasīšanu Naujenes tautas bibliotēka organizē dažādu veidu aktivitātes un piedalās lasīšanas 

veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”. 

 Bibliotekārās stundas 

NTB Bērnu nodaļā 12.01.16. “Džeka Londona grāmatu apskats”- 6 bērni; 

NTB Bērnu nodaļā 09.02.16. “Drošs internets” – 6 bērni; 

22.09.16 “Andreja Pumpura daiļrade” – 8 bērni; 

29.12.16. “Caur Ziemassvētku puteņiem” – 19 pirmskolas bērni. 

 

 Literārās kafejnīcas 

NTB 28.01.16. “Balts no abiem galiem” – 15 bērnu; 

21.04.16. “Dabas atmoda”- 18 bērni; 

13.10.16. – “Rudens noskaņa” – 19 bērni. 

 

 Bērnu žūrijas noslēguma pasākums  

4.02.16. - “Esi grāmatu draugs”- 13 bērnu; 

 

 Tikšanās ar autoru: 

31.03.16 – Margarītas Labonarskas grāmatas «Байки от Гоши» prezentācija- 35 bērni; 

07.07.16. – “Ak vasara, vasariņa “ Ludmilas Idzānes virtuālās grāmatas “Dzeja” prezentācija – 20 bērnu, 
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• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības 

vērtējums 

Bērnu nodaļai cieša sadarbība ar Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi  „Rūķītis”, Lāču un Naujenes 

pamatskolu, Naujenes Jaunatnes iniciatīvu un sporta centru, Sieviešu klubu “Šarms” un Naujenes Bērnu 

namu. Naujenes Bērnu nama audzēkņi aktīvi apmeklēja Bērnu nodaļas organizētos pasākumus un 

nodarbības. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes  „Rūķītis” 5 - gadīgie audzēkņi apmeklēja Bērnu 

nodaļu, kur piedalījās ekskursijā pa bibliotēku un grāmatu pasauli. 2016.gadā ļoti aktīva sadarbība bija ar 

Sieviešu klubu “Šarms”, bibliotēkas pasākumos tika izmantoti kostīmi no kluba kolekcijas un sieviešu kluba 

biedri palīdzēja organizēt un vadīt 3 radošās darbnīcas vecākiem ar bērniem. Sadarbība ar šīm iestādēm ir 

vērtējama ļoti pozitīvi. 

Lāču pamatskolā organizētas  bibliotekārās stundas 2016. gadā: 

15.01.16 – “Džeka Londona grāmatu apskats” – 18 skolēnu, 

09.02.16. – “Drošs internets” – 38 skolēni, 

23.02.16.- Pasākums “Mana dzimtā valoda” – 56 skolēni, 

26.02.16.- “Brāļu Grimmu pasaku pasaulē” – 10 Lāču pamatskolas pirmskolas grupas “Lāčuks “ audzēkņi, 

04.04.16.-  Tikšanās ar Ļudmilu Idzāni” - 10 Lāču pamatskolas pirmskolas grupas “Lāčuks “ audzēkņi, 

29.04.16. – Tikšanās ar Naujenes pagasta dzejniekiem “Mans grāmatplaukts” – 58 skolēni, 

06.05.16. – “Mātes tēls literatūrā” – 43 skolēni, 

7.10.16. – “Valda Rūmnieka grāmatu apskats” – 12 skolēni, 

31.10.16. – “ Ulda Ausekļa dzeja bērniem” – 17 skolēni. 

Naujenes pamatskolā organizētās aktivitātes 

27.04.16. – Konkurss “Riti raiti valodiņa!” – 5.-9.kl. – 75 bērni, 

5.10.16 – Bibliotekārā stunda “Annas Brigaderes lugu varoņi” – 5.-6. kl. – 19 bērni. 

 

 

 

• Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā 

Bērnu nodaļā strādā jauns darbinieks, kuram ir jāmācas un 2017. gadā darbinieks plāno apmeklēt 

profesionālās pilnveides kursus. 

• Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

Bērnu nodaļai darbam ar bērniem un jauniešiem ir viena problēma, tas ir telpas nepiemērotība, tā ir par 

mazu, ir nepieciešamas plašākas telpas , lai varētu izveidot zonas , kā bērniem, tā arī jauniešiem un lai tie 

netraucētu viens otram. Tas tiks atrisināts , ja būs uzcelta bibliotēkas jaunā ēka vai bibliotēka tiks pārvietota 

citās plašākās telpās. 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Novadpētniecības darbs bibliotēkā ir lokālas teritorijas materiālu, galvenokārt publikāciju apzināšana, 

sistematizācija, glabāšana, pieejamības nodrošināšana un popularizēšana. Naujenes tautas bibliotēkai tas ir 

viens no darba pamatvirzieniem. 

 

• Novadpētniecības krājums: 

Naujenes tautas bibliotēka darbu pie novadpētniecības iesāka 1994. gadā. Elektroniskā novadpētniecības 

datu bāze izveidota 2006.gadā, uz 2016.gada 31.12. ievadīti 3059 ieraksti. Bibliotēka apkopo informāciju 

par Naujenes pagasta vēsturi, vēsturiskām vietām, novadniekiem, iestādēm, pagasta pasākumiem, 

rakstniekiem, dzejniekiem, tradīcijām un veido tematiskās un novadpētniecības mapes. Bibliotēkas 

novadpētniecības  krājumu sastāda 427 vienības, kuras ir nomarķētas ar speciālo uzlīmi. 
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 komplektēšana, ietverto materiālu veidi – grāmatas , novadpētniecība mapes, tematiskās 

mapes, albumi, fotogrāfijas, elektroniskie resursi, materiāli. 

 krājuma organizācija un glabāšana- ir izveidoti atsevišķais novadpētniecības literatūras un 

materiālu plaukti un visas grāmatas, mapes un materiāli nomarķēti, daļēji aprakstīti IS Alisē. 

 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana- 2016.gadā netika veidoti 

 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums – novadpētniecības krājumā ir 

apkopota pamatinformācija, pastāvīgi tas tiek papildināts, krājuma attīstība ir apmierinoša. 

2017.gadā plānojam pievērst uzmanību “Latgales kongresam 100” un novadnieka Staņislava 

Kursīša materiālu  apkopošanai. 

 izmantojums -novadpētniecības krājumu izmanto Naujenes pagasta iestādes, lietotāji, bērni. 

 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Bibliotēkas novadpētniecības resursi tiek popularizēti Naujenes tautas bibliotēkas elektroniskajā katalogā, 

saite  http://www.naujene.biblioteka.lv un bibliotēkas blogā, saite 

http://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/p/novadpetnieciba.html 

   

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Ļoti laba sadarbība mums ir ar Naujenes novadpētniecības muzeju novadpētniecības izstāžu un pasākumu 

veidošanā un  rīkošanā. 2016. gadā bija organizētas divas izstādes: 1.08.-26.08.16. “Pusgadsimts bez 

Latvijas” un Naujenes pagasta radošo cilvēku darbu izstāde “Radi un rādi Naujenē!”(Latvijai-100). 

• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

2016. gadā  izveidota Literārā novadpētniecības virtuālā izstāde “Naujenes pagasta novadnieki – autori”  

2016.gadā Naujenes tautas bibliotēka izveidoja virtuālo grāmatu ciklus, tie ir veltīti  pagasta radošiem 

cilvēkiem (novadniekiem, dzejniekiem, māksliniekiem, amatniekiem, fotogrāfiem un tt.) , grāmatās tiek 

apkopoti viņu radošie darbi, fotogrāfijas, informācija, dati, fakti un publikācijas. 

Naujenes pagasta dzejnieku darbi tiek apkopoti virtuālo grāmatā ciklā "Dzeja vieno mūs" , jau ir izveidotas 

trīs virtuālās grāmatas : 

Stepanidas Milosevičas dzejas un prozas krājums  

Nikolaja Sļusara dzejas krājums  

Ludmilas Idzānes bērnu dzejas krājums  

Naujenes pagasta fotogrāfu darbi tiks apkopoti virtuālo grāmatu ciklā "Fotomāksla vieno mūs", izdota viena 

virtuālā grāmata: 

Virtuālā fotogrāfiju kolekcija “Nezināmā Naujene...”  

2017 .gadā turpināsies darbs pie virtuālo grāmatu izdošanas, tiek apzināti pagastā dzīvojošie mākslinieki un 

amatnieki, kuriem piedāvājam izveidot savu darbu virtuālās kolekcijas un apkopot ciklos “Māksla vieno 

mūs” un “Amatniecība vieno mūs”. 

 

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Bibliotēkā trūkst vietas novadpētniecības materiālu izvietojumam, lai būtu brīva lietotāju piekļuve tiem. 

Jāpilnveido bibliotēkas darbinieku diģitalizācijas prasmes. 

 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Turpināt darbu pie bibliotēkas novadpētniecības materiālu apkopošanas, papildināšanas. 

 

 

 

http://www.naujene.biblioteka.lv/
http://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/p/novadpetnieciba.html
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9. Projekti 
 

Naujenes tautas bibliotēka 2016.gadā netika strādāts pie projektiem. 

Piedalījāmies LNB lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu , jauniešu un vecāku žūrija 2016 “ un 

Letonikas spēlē “Izzini Latvijas monētas iekaltās kultūrzīmes”  - 1246 dalībnieki. 

 

10. Publicitāte 
 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

Lai bibliotēkas lasītājiem, būtu ērtāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus, bibliotēkā ir uzstādītas norādes un 

informācionālie stendi. Un plašāku informāciju par bibliotēkas un tās struktūrvienību darbu var saņemt 

bibliotēkas Informācijas un apstrādes  nodaļā vai pie bibliotekāra. Sabiedrības informēšanas darbs 2016. 

gados iezīmējas ar galveno virzienu – kvalitatīvu informācijas  pieejamības nodrošinājumu. Tas panākts ar 

dažādu darba procesu pilnveidi, tehnoloģisko procesu automatizāciju, virtuālas bibliotēkas attīstību, 

personāla kvalifikācijas paaugstināšanu. 

Informācija par bibliotēku un pasākumiem tiek publicēta vietējā avīzē “Latgales Laiks” (2016. gadā 21 

reizes) un afišas par bibliotēkas pasākumiem tiek izliktas uz 8 pagasta informācijas stendiem, četros pagasta 

lielākos ciemos. 

 

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

Lai bibliotēkas lietotājus nodrošinātu ar pilnīgu  informāciju par bibliotēku un pakalpojumiem, mēs to 

izvietojam tīmekļa vietnēs: 

Naujenes tautas bibliotēkas elektroniskais katalogs http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx  2016. 

gadā  izmantots 3419 reizes( pēc Google Analytics statistikas) 

Bibliotēku portālā http://www.biblioteka.lv/libraries/naujenes-tautas-biblioteka/default.aspx 

(pamatinformācija tiek atjaunota gada sākumā un papildināta ar bibliotēkas aktivitātēm gada laikā)- 575 

apmeklējumi, 

Naujenes tautas bibliotēkas blogā http://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/   (informācija tiek 

papildināta pastāvīgi. Blogs 2016. gadā  skatīts 5713 reizes, pēc Google Analytics statistikas. Blogā ir 

izvietoti divi emuāri – Naujenes tautas bibliotēka, 2016.gadā ievietotas 60 ziņas un Naujenes tautas 

bibliotēkas Bērnu nodaļa, 2016.gadā ievietotas 53 ziņas . 

Kultūras karte http://www.kulturaskarte.lv/lv/?meklesana-nosaukums=naujenes+tautas+biblioteka 

 (informācija tiek atjaunota gada sākumā) 

 Naujenes pagasta mājas lapā http://naujene.lv/tautas-biblioteka/  

  (informācija tiek atjaunota gada sākumā un papildināta ar bibliotēkas aktivitātēm gada laikā, 2016.gadā 

ievietotas 48 ziņas.) 

Daugavpils novada mājas lapā http://www.dnd.lv/pagastu-bibliotekas-2/naujenes-tautas-biblioteka 

(pamatinformācija tiek atjaunota gada sākumā un papildināta ar bibliotēkas aktivitātēm gada laikā, 

2016.gadā ievietotas  48 ziņas) 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Bibliotēka saviem jauniem lietotājiem dāvina bibliotēkas bloknotu, kur ir apkopota informācija par 

bibliotēkas pakalpojumiem , darba laikiem, kontaktinformācija un saites uz bibliotēkas elektronisko 

katalogu, blogu . 2016. gada bibliotēka izstrādāja grāmatzīmes trīm vecuma grupām – pirmsskolas, 

sākumskolas un pamatskolas vecuma bibliotēkas lietotājiem. 

2016.gada novembrī Latgales reģionālā televīzijā tika rādīta pārraida par Naujenes tautas bibliotēkas 

Naujenes pagasta radošo cilvēku darbu izstādes “Radi un rādi Naujenē! ”atklāšanu 

https://www.youtube.com/watch?v=33QMojYjPms 

http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
http://www.biblioteka.lv/libraries/naujenes-tautas-biblioteka/default.aspx
http://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/
http://www.kulturaskarte.lv/lv/?meklesana-nosaukums=naujenes+tautas+biblioteka
http://naujene.lv/tautas-biblioteka/
http://www.dnd.lv/pagastu-bibliotekas-2/naujenes-tautas-biblioteka
https://www.youtube.com/watch?v=33QMojYjPms
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• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

  

Problēmu nav , bet ir laika trūkums. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Naujenes tautas bibliotēkas ilggadējie sadarbības partneri ir Naujenes (viena bibliotekārā stunda) un Lāču 

pamatskolas (sešas bibliotekāras stundas),  Naujenes mūzikas un mākslas skola, Naujenes jaunatnes un 

sporta centrs, Naujenes novadpētniecības muzejs (ceļojošo izstāžu organizēšana), Naujenes kultūras centrs 

kopīgus pasākumu, bibliotekāro stundu, tikšanu, pasākumu , semināru organizēšanā. 2016.gadā ļoti aktīva 

sadarbība bibliotēkai bija ar biedrību Sieviešu klubs “Šarms”,  kura Borisa un Ināras Teterevu fonda  

projektā “Mācies, radi un dari Naujenē!” ietvaros, tika organizētas  divas “Veiklo rociņu darbnīcas” un 

bibliotēka izmantoja kluba “kostīmu kolekciju” bibliotēkas aktivitātēs.      Ļoti laba sadarbība mums izvērtās 

ar Naujenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis” , viņi apmeklēja bibliotēku, bibliotekāras 

stundas  un bibliotēka tika aicināta izlaidumu grupu izlaidumiem. Bibliotēka iniciatīvas atbalsta Naujenes 

pagasta pārvalde un Daugavpils novada Kultūras pārvalde.  

  

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

2016.gada laikā bibliotēka griezās metodiskos jautājumus pie Latvijas Nacionālā bibliotēkas ( profesionālā 

pilnveides jautājumos.), SIA Tieto Latvia ( Alises programmas jaunas versijas ieviešanas jautājumos), 

Valsts aģentūrā “Kultūras informācijas sistēmas” ( datu bāžu abonēšanas jautājumos un projekta “Trešais 

tēva dēls “ ietvaros), Latgales Centrālās bibliotēkas (profesionālās pilnveides kursu prakses jautājumos), 

Sadarbojamies ar Valsts Nodarbinātības dienestu, kuri katru nedēļu mums iesūta brīvo vakanču sarakstus 

Daugavpils novadā, kurus aktīvi izmanto pagasta bezdarbnieki.2016. gadā sadarbības ietvaros tika 

organizēta Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas ceļojošā fotoizstāde “Pilskalni 

Latgales dabas ainavā” autors Ēriks Škutāns. 

 

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

2016.gadā nebija sadarbības. 

 

• Bibliotēku aizstāvības, bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs 

Bibliotēkai ir liela problēma ar ēkas tehnisko stāvokli un telpu platības trūkumu, lai sāktu risināt šo 

jautājumu , Naujenes pagasta pārvalde aicināja Daugavpils novada domes deputātus apmeklēt 

bibliotēku.2016.gada 10. novembrī bibliotēku apmeklēja Daugavpils novada domes deputātu komisija , kura 

izvērtēja bibliotēkas ēkas tehnisko stāvokli, iespējamo bibliotēkas telpu paplašināšanu. Pēc bibliotēkas ēkas 

apsekošanas, tika pieņemts lēmums par jaunās bibliotēkas celtniecību.  

 

Pielikumi 
 

1. Naujenes tautas bibliotēkas lielāki pasākumi un aktivitātes 2016.gadā. 

2. Darba lapa: PĀRSKATS PAR BIBLIOTĒKAS DARBĪBU 2016. gadā” 
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Pielikums  Nr.1. 

 

Naujenes tautas bibliotēkas 

lielāki pasākumi un citas aktivitātes 2016.gadā. 
 

Īss pasākuma apraksts(mērķis, norise, rezultāts) Pasākumu foto 

NTB gada laikā tika izveidotas 39 literārās izstādes- 598 apmeklējums, 30 tematiskās izstādes – 610 

apmeklējums 

 

NTB Lociku filiālē gada laikā tika izveidotas 67 izstādes – 1641 apmeklējums  

NTB Vecstropu apkalpošanas punktā gada laikā tika izveidotas 60 izstādes- 1152 apmeklējums  

28.01.16. Gadalaiku literārā kafejnīca „ Balts no abiem galiem” 

Bērni labprāt lasīja latviešu, krievu  dzejnieku dzeju par ziemu. Pasākums noritēja draudzīgā 

gaisotnē. Dzejas mīlētāji iegriezās arī bērnu nodaļā iepazinās ar grāmatu jaunumiem. Piedalījās 15 

bērni. 

 

04.02.16. Bērnu žūrijas noslēguma pasākums “Esi grāmatu draugs”. Janvāra beigās visi žūrijas 

dalībnieki aizpildīja elektroniskās vērtēšanas anketas un sarindoja grāmatas, piešķirot tām godalgotās 

1.-3. vietas, atpazina grāmatu varoņus un norādīja kāpēc tieši kāda no grāmatām kļuvusi par viņa 

mīļāko grāmatu. Katrs Bērnu žūrijas dalībnieks saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas sagatavoto 

pateicību par aktīvu līdzdarbošanos ,,Bērnu žūrijā” un balvas. Pasākumā piedalījās 13 bērni.  
 

09.02.16. Bibliotekārā stunda „ Drošs internets” 

Lāču pamatskolā. Sākumskolas skolēni uzzināja par drošības noteikumiem atrodoties internetā, 

uzzināja kas jādara, lai viņu dators labi strādātu un viņi paši justos droši un pasargāti. Skolēni aktīvi 

iesaistījās aktivitātes, kuras piedāvāja bibliotekāre un stundas noslēgumā atkārtoja ko viņi uzzināja 

par drošību internetā. Piedalījās 38 skolēni. 
 

10.02.16. Lasītāju tikšanās “Intuitīvā zīmēšana” Lociku filiālē. Mērķis: Iepazīstināt Naujenes 

pagasta iedzīvotājus ar Intuitīvu zīmēšanu, kas attīsta cilvēkā mākslu. Piedalījās 22 cilvēki. 

 

23.02.16. Pasākums „Mana dzimtā valoda” 

Pasākums notika Lāču pamatskolā. Pie Lāču pamatskolas sākumskolas skolēniem ciemojās Naujenes 

pagasta dzejniece Margarita  Labonarska. Bibliotekāre un dzejniece iepazīstināja bērnus ar 

dzejnieces biografiju un daiļradi. Īpaša uzmanība bija pievērsta dzejnieces jaunajai grāmatai, kuras 

varonis ir pekiness Goša. Piedalījās 56 skolēni. 

 

25.02.2016.gadā Naujenes tautas bibliotēkā "Veiklo rociņu darbnīcas" ietvaros, notika dekupāžas 

nodarbība vecākiem ar bērniem. Nodarbību vadīja Diāna Čiževska. Nodarbībā piedalījās 16 

dalībnieki. Bija ļoti patīkami redzēt nodarbībā tēti ar meitu. Tika dekupētas koka lādītes, stikla vāzes, 

burciņas, krūzes, puķu podi. Nodarbībās rezultātā tika apgūti dekupāžas tehnikas pamati  uz stikla un 

koka virsmām. Darbnīcā piedalījās 16 cilvēki. 
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26.02.16. Bibliotekārā stunda „Brāļu Grimu pasaku pasaulē” Lāču pamatskolas pirmskolas grupā 

“Lāčuks” Pirmsskolas vecuma bērniem būs iespēja iepazīties ar brāļu Grimmu biogrāfiju un 

pasakām. Bērni iejutīsies brāļu Grimmu pasaku varoņus lomās, lasot lomās kādu pasaku. Bērni 

uzzīmēs vai izkrāsos savu mīļāko pasaku varoni un paskaidros kāpēc ir izvēlējušies  tieši šo pasaku 

varoni. Piedalijās 10 bērni. 

 

01.03..- 22.03.16 Spēle “ Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!” Letonika aicināja izzināt 

Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes! Naujenes tautas bibliotēka ieguva 49 vietu, 289,65 punktus un 

0,232 reitingu. Piedalījās 1246. 

 

 

10.03.16. Ekskursija  uz Bērnu nodaļu „Mana pirmā grāmatiņa” Lāču pamatskolas pirmskolas 

grupas „Lāčuks” Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas 

bibliotēkas un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā mazajiem lasītājiem bija iespēja iepazīties ar 

grāmatu izkārtojumu un to lietošanas noteikumiem. Tika piedāvātas dažādās aktivitātes. Piedalījās 10 

bērni. 

 

16.03.16. Lasītāju tikšanas“ Lieldienas” Lociku filiālē. Mērķis: Iepazīstināt Naujenes pagasta 

iedzīvotājus ar Lieldienas tradīcijām. Lieldienas kartiņas un rotājumu izgatavošanas. Piedalījās 8 

lasītāji. 

 

17.03.2016.gadā Naujenes tautas bibliotēkā "Veiklo rociņu darbnīcas" ietvaros, notika ziepju 

gatavošanas nodarbība. Nodarbību vadīja Ņ.Prusakova. Piedalījās 15 dalībnieki. 

 

19.03.16. Četru gadalaiku darbnīca “Pavasara darbnīca - Lieldienu prieki” Vecstropu 

apkalpošanas punktā. 

Mērķis: iepazīstināt darbnīcas dalībniekus ar Lieldienu tradīcijām, akceptēt tās, kā arī izveidot 

Lieldienu dekoru. Piedalījās 16 dalībnieki 

 

31.03.16. Margaritas Labonarskas grāmatas „Байки от Гоши” prezentācija 

Bibliotekāre un dzejniece iepazīstināja bērnus ar dzejnieces biografiju un daiļradi. Īpaša uzmanība 

bija pievērsta dzejnieces jaunajai grāmatai, kuras varonis ir pekinietis Goša. Piedalījās 35 cilvēki. 

 

04.04.16. Izbraukuma pasākums. Tikšanās ar Ļudmilu Idzāni Pasākums notika Lāču pamatskolā. 

Tikšanās dalībnieki bija 10 Lāču pamatskolas pirmsskolas grupiņas “Lāčuks ” audzēkņi. Bibliotekāre 

un dzejniece iepazīstināja bērnus ar dzejnieces biografiju un daiļradi. Īpaša uzmanība bija pievērsta 

dzejnieces jaunās dzejas lasīšanai. 
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08.04.16. Bibliotekārā stunda „ Drošs internets” Lociku filiālē.25 skolēni uzzināja par drošības 

noteikumiem atrodoties internetā, uzzināja kas jādara, lai viņu dators labi strādātu un viņi paši justos 

droši un pasargāti. Skolēni aktīvi iesaistījās aktivitātes, kuras piedāvāja bibliotekāre un stundas 

noslēgumā atkārtoja ko viņi uzzināja par drošību internetā. 

 

19.04.16. “Veiklo rociņu darbnīca” ziepju izgatavošanas nodarbība vecākiem ar bērniem 

Naujenes tautas bibliotēkas Naujenes apkalpošanas punktā "Veiklo rociņu darbnīcas" ietvaros, notika 

ziepju gatavošanas nodarbība 10 vecākiem ar bērniem. Vadīja Ņina Prusakova. 

 

20.04.16. Ekskursija  uz Bērnu nodaļu „Mana pirmā grāmatiņa” Naujenes pirmsskolas izglītības 

iestādes „Rūķītis” latviešu un krievu grupas. Bibliotēkas nedēļas “Attiecības. Sadarbība. Kopiena” 

ietvaros. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas bibliotēkas 

un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā mazajiem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar grāmatu 

izkārtojumu un to lietošanas noteikumiem. Tiks piedāvātas dažādās aktivitātes. Ekskursijas laikā 38 

bērni atraktīvā veidā iepazinās ar bibliotēka bērnu grāmatu fondu, pēc apraksta minot grāmatas 

nosaukumu un varoņa vārdu, Katrs bērns aizejot saņēma lasītāju karti un katrai grupiņai bija 

uzdāvināta zelta atslēdziņa uz burvīgo grāmatu pasauli. 

 

 

21.04.16. Gadalaiku literārā kafejnīca „ Dabas atmoda” Bibliotēkas nedēļas “Attiecības. Sadarbība. 

Kopiena” ietvaros. Bērni lasīja latviešu, krievu  dzejnieku dzeju par pavasari. Pasākuma piedalījās 

arī Naujenes pagasta dzejniece Ļudmila Idzāne. Piedalījās 18 bērnu. 

 

 

27.04.16. Izbraukuma pasākums. 

Pasākums - konkurss „Riti raiti valodiņa!”5.-9.kl.skolēniem. Konkursa laikā skolēni atbildēja uz 

jautājumiem par valodām. Skolēniem bija piedāvāti uzdevumi 3 valodās - latviešu, angļu un krievu. 

 Skolēni piedalījās konkursos "Esi vērīgs!", "Zini vai mini!", "Atpazīsti valodu!", "Nosauc mēnešus", 

"Izlabo parunu", "Ievieto burtu", "Spārnotie izteicieni", "Antonīmi" un "Zīmju valoda" Konkursa 

laikā skolēni pētīja valodu koku, meklējot latviešu valodas atrašanas vietu.  Bērni aktīvi piedalījās 

erudīcijas konkursā "Zini vai mini", atbildot uz dažādiem jautājumiem par valodām. Visaktīvāk 

skolēni laboja kļūdas parunās. Par pareizām atbildēm skolēni saņēma saldās dāvaniņas. Piedalījās 75 

bērni. 

 

2016.gada 29.maijā, Naujenes tautas bibliotēka,  Naujenes pagasta svētku "Te rītdiena un senatne" 

ietvaros, Juzefovas parkā,  organizēja mazo mākslinieku plenēru "Juzefovas parka ainavu 

valdzinājumā", plenēru vadīja māksliniece Anita Karpenko. Plenērā piedalījās 71 mazi un lielie 

mākslinieki. 

 

1. jūnijā Bērnu aizsardzības dienas ietvaros Naujenes tautas bibliotēka atklāja āra lasītavu 

"Bibliotēka bibliotēkas galā", kura darbosies visu vasaru.   Tika uzstādīts grāmatu namiņš, 

bibliotēkas mini maketa autors  Valdis Grebežs.  Grāmatu namiņu ar grāmatām, žurnāliem un 

avīzēm palīdzēja aizpildīt pasākuma dalībnieki, nododot izdevumus no rokas rokā. Tika izstrādāti arī 

āra lasītavas noteikumi. Jebkurš cilvēks varēs ņem grāmatas lasīt uz vietas vai ņemt uz mājām un 

vēlāk atgriezt  vai arī atnest savu grāmatu vietā un ielikt grāmatu namiņā, kā arī izmantot WI-FI. 

Pasākumā savu  dzeju lasīja, novadniece bērnu dzejniece Ludmila Idzāne. Pasākuma otrajā daļā 

bērniem un jauniešiem tika organizētas spēles, konkursi. Pasākumā piedalījās 61 dalībnieks. Vairāk 

informācijas Naujenes tautas bibliotēkas blogā 

http://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2016/06/ara-lasitavas-biblioteka-bibliotekas.html  . 

 
 

http://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2016/06/ara-lasitavas-biblioteka-bibliotekas.html
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22.06.16. Radoša darbnīca „Jāņu zāles vainagā”.  Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa notika 

radošā darbnīca " Jāņu zāles vainagā". Darbnīcas laikā bērni uzzināja zālītes un ozola zara nozīmi, 

kura iepīta vainagā. Kā arī praktiski pilnveidoja prasmi pīt vainagus no ozolzariem, pļavas zālēm un 

ziediem. 

 

07.07.16. Gadalaiku literārā kafejnīca 

„ Ak vasara, vasariņa” Naujenes pagasta dzejniece Ludmila Idzāne prezentēja savu virtuālo 

grāmatu “Dzeja” saite : 

https://issuu.com/naujenestautasbiblioteka/docs/l.idzanes.virt.gram2?e=23601894/36491974 

Piedalījās 20 bērnu. 

 

1.08.-26.08.16. Naujenes novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde "Pusgadsimts bez Latvijas" 

2016. gadā ir uzsākts projekts „Let Us Not Forget” („Neaizmirsīsim”), kurš ir veltīts atmiņas par 

Otro pasaules karu saglabāšanai un kurā piedalās četru valstu – Maltas, Latvijas, Lietuvas un Itālijas 

– pašvaldības un organizācijas. Latviju pārstāv Daugavpils novada Kultūras pārvalde, pateicoties 

kuras darbībai bija organizēts skolēnu mākslas darbu konkurss “Pusgadsimts bez Latvijas”, kurš 

deva iespēju Daugavpils novada skolēniem iesaistīties projekta aktivitātēs. Skolēni konkursā pauda 

savu izpratni par Latvijas vēstures procesiem, kuri ir tiešā veidā saistīti ar Otro pasaules karu, tā 

norisēm un sekām – Latvijas padomju (1940-1941; 1945-1990) un/vai nacistisko (1941-1945) 

okupāciju. Projekta ietvaros tas sekmēja skolēnu nacionālās identitātes, valstiskās un eiropeiskās 

apziņas veidošanos un vēsturiskās atmiņas stiprināšanos. Viens no konkursa mērķiem bija arī 

skolēnu darbu izstādes izveide Naujenes Novadpētniecības muzejā – rezultātā šajā izstādē ir 

aplūkojami 20 Daugavpils novada skolēnu darbi, kuru tapšanā bērni ir izmantojuši ne tikai vēsturēs 

stundās iegūtas zināšanas, bet arī ģimenes vēstures materiālus, mutvārdu vēsturi, grāmatas un citus 

avotus. Izstāde “Pusgadsimts bez Latvijas” reprezentē Daugavpils novada skolēnu redzējumu par 

Otrā pasaules kara un Latvijas okupācijas periodu. Izstādi apskatīja 78 cilvēku. 

 

25.08.16.” Bērnu bibliovasara”- noslēguma pasākums. Pasākuma laikā klāt esošiem bija iespēja 

noskatīties leļļu teātra izrādi “Kukulītis”, piedalīties spēlēs, lasīt dzejoļus par vasaru. Vasarā bērni 

zīmēja savus vasaras piedzīvojumus, labākie darbi ir apskatāmi Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu 

nodaļas blogā sadaļā “Radošie darbi”. Visaktīvākie dalībnieki saņēma pateicības un pārsteiguma 

balviņas. Piedalījās 23 bērni. 
 

09.09.16. Dzejas dienu poētiskā kafejnīca “Dzejas rindu valdzinājumā” 

Programmā: 

 Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas ceļojošās Ērika Škutāna 

fotoizstādes "Pilskalni Latgales dabas ainavā" atklāšana,  

 Naujenes tautas bibliotēkas izdoto virtuālo grāmatu prezentācija,  

 Daugavpils un Naujenes pagasta dzejnieku dzejas lasījumi, piedalās:   

N. Aļehno, T. Gordina, L. Idzāne,  A. Kardele, M. Labonarska, S. Miloseviča,V. Prudnikova, N. 

Sļusars,  Z. Vojevodskis, V. Vrettos un citi. 

 Poētiskās kafejnīcas apmeklētāju mīļāko dzejnieku dzejas lasījumi. 

Atbalstītāji un sadarbības partneri 
Naujenes pagasta pārvalde, Naujenes mūzikas un mākslas skola, 

Naujenes kultūras centrs, Naujenes jaunatnes un sporta centrs, 

Daugavpils lietišķo sieviešu klubs OLIVIA, Sieviešu klubs "Šarms" . Piedalījās 35 cilvēki. 

 

09.09.16.-30.12.16. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas ceļojošā 

fotoizstāde “Pilskalni Latgales dabas ainavā” autors Ēriks Škutāns atklāšana. 

Sadarbības pasākums ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrāciju, ceļojošā 

fotoizstāde “Pilskalni Latgales dabas ainavā” autors Ēriks Škutāns. Izstādi apskatīja 106 cilvēki. 

 

https://issuu.com/naujenestautasbiblioteka/docs/l.idzanes.virt.gram2?e=23601894/36491974
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05.10.16. Naujenes pamatskolā. Bibliotekārā stunda „Annas Brigaderes lugu varoņi”. 

5.-6. klases skolēni tiek iepazīstināti ar Annas Brigaderes lugu  “Sprīdītis” un  “Maija un Paija” 

varoņiem. Stundas laika bērni raksturo galveno varoņu rīcību. Stundas noslēgumā 19 bērniem 

piedāvāts uzzīmēt kādu no lugas “Sprīdītis “ varoņiem. 

 

13.10.16. Gadalaiku literārā kafejnīca 

„ Rudens noskaņa”. 

Mērķis: attīstīt sākumskolas skolēniem mīlestību pret dzeju, attīstīt prasmi uzstāties. Piedalījās 19 

bērni. 

 

13.10.16. Vecāku tikšanās ar psihologu “ Mans nepaklausīgais bērns” 

Palīdzēt vecākiem veiksmīgāk pārvarēt dažādas ikdienas problēmsituācijas pirms tās pāraug 

nopietnās nesaskaņās, kā arī sniegt atbalstu ģimenēm, kas jau nonākušas attiecību grūtībās. 

Psihologs - Andžejs Začiņajevs. Piedalījās 10 vecāki. 

 

 

No 2016.gada 14. novembra līdz 28.novembrim Naujenes tautas bibliotēkā darbojas Naujenes 

pagasta radošo cilvēku darbu izstāde  “Radi un rādi Naujenē!”,kas veltīta Latvijas Republikas 

proklamēšanas  98. gadadienai. 

Izstādē var apskatīt Naujenes pagasta deviņu zelta roku meistaru Lidijas Grustānes, Evitas Kusiņas-

Koļesņikas, Jāņa Koļesņika, Inas Vaikules, Juļjanas Daņilovas, Aleksandra Muižnieka, Olgas 

Kuzminas, Nataļjas Aļehno un Diānas Čiževskas darbus no rakstainiem cimdiem, pinumiem līdz 

pērlīšu kociņiem un skrapbukinga atklātnēm. 

 

10.12.16. Četru gadalaiku darbnīca “Ziemas darbnīca - Ziemassvētku zvaniņš skan” Vecstropu 

apkalpošanas punktā. Mērķis : iepazīstināt bibliotēkas lietotājus ar Ziemassvētku tradīcijām. 

Tematiskā izstādē izlikta  bibliotēkās krājumā esošā literatūra, izveidota mape, kur apkopota 

informācija no internetresursiem, datu bāzēm. Piedalījās 10 bērnu. 

 

15.12.16. Vecāku tikšanās ar psihologu “ Bērna atkarība no datora”. Palīdzēt vecākiem 

veiksmīgāk pārvarēt bērnu atkarību no datora, pirms tās pāraug nopietnās nesaskaņās, kā arī sniegt 

atbalstu ģimenēm, kas jau nonākušas bērnu  datorspēļu  atkarības grūtībās. Psihologs - Andžejs 

Začiņajevs 

Piedalījās 11 vecāki. 
 

22.12.16. Bibliotēkas Ziemassvētku eglītes svētki 

Pasākuma laikā bērni stāstīs Ziemassvētku dzejoļus, dziedās dziesmas, dejos, minēs mīklas un spēlēs 

jautras spēles. Piedalījās 30 bērnu. 

 

29.12.16. Bibliotekārā stunda „Caur Ziemassvētku puteņiem”. Stundas laikā Naujenes pagasta 

pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” audzēkņi  iepazīsies ar Ziemassvētku tradīcijām, 

ticējumiem, pasakām, mīklām un spēlēm. Bērniem tiek piedāvāts noskatīties multfilmas un iepazīties 

ar grāmatām par Ziemassvētkiem. Piedalījās 19. bērnu. 
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2. pielikums 

Latvijas digitālās kultūras kartes lietošanas instrukcijai 

             

Darba lapa: 

„PĀRSKATS PAR BIBLIOTĒKAS DARBĪBU 2016. gadā” 

 

Palīdzība Ja, aizpildot veidlapu, rodas kādi jautājumi, lūdzu konsultēties Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā, tālrunis: 67806128, e-pasts: baiba.bierne@lnb.lv  
  

Pamatinformācija: 

Aktuālais 

nosaukums 
Naujenes tautas bibliotēka 

Nosaukums 

2016.gadā 
Naujenes tautas bibliotēka 

Adrese 
   Daugavas iela 31A, ciems Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 

 LV- 5462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Tālrunis  65450246 Fakss  

Mobilais 

tālrunis 

   

E-pasts biblioteka@naujene.lv  Bibliotēkas 

vadītājs/ direktors 
Diāna Čiževska 

Informācija 

internetvietnēs 
http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx 

http://www.biblioteka.lv/libraries/naujenes-tautas-biblioteka/default.aspx 

http://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/ 

http://www.kulturaskarte.lv/lv/biblioteka/naujenes-tautas-biblioteka 

http://www.naujene.lv/naujenes-tautas-biblioteka 

http://www.daugavpilsnovads.lv/pagastu-bibliotekas-2/naujenes-tautas-biblioteka 
Reģistrācija LR Uzņēmumu reģistrā nr. 90000073501 Datums 2009.g.5.augusts 

Reģistrācija LR Kultūras ministrijas 

Bibliotēku reģistrā 

nr. 

BLB86 

 Datums 2003.g.10.oktobris 

Juridiskais statuss  

(LDKKis jāizvēlas vērtība) 
Vietējas nozīmes bibliotēka 

Iestādes  

akreditācija 

Apliecības nr. 611A Akreditācijas 

datums 

2016.gada 

14.decembrī 

Akreditācijas 

termiņš  

 

2021.g. 

14.decembris 

 
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 pārvaldes izglītojoša, 

informatīva un kultūras dibināta struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir 

sekmēt uz klientiem orientētu un dinamisku Naujenes tautas bibliotēkas 

attīstību, stimulēt bibliotēkas daudzfunkcionālo raksturu, veidot un uzturēt 

mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu un vienotās 

informācijas piegādes sistēmu. 

 

 

mailto:biblioteka@naujene.lv
http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
http://www.biblioteka.lv/libraries/naujenes-tautas-biblioteka/default.aspx
http://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/
http://www.kulturaskarte.lv/lv/biblioteka/naujenes-tautas-biblioteka
http://www.naujene.lv/naujenes-tautas-biblioteka
http://www.daugavpilsnovads.lv/pagastu-bibliotekas-2/naujenes-tautas-biblioteka
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1. Infrastruktūra 
 

1.1. Ēka 

 Rindas 

kods 

Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 

Ēkas īpašuma forma 1110 x Kam pieder ēka 

fizisko personu īpašums 1111  Jā-1, nē-0 

juridisko personu īpašums 1112  Jā-1, nē-0 

pašvaldības īpašums 1113 1 Jā-1, nē-0 

valsts īpašums 1114  Jā-1, nē-0 

Ēkas uzcelšanas gads 1120 1955 Uzrāda tikai gadu 

Kultūras pieminekļa Valsts 

aizsardzības Nr. 
1130  Uzrāda, ja ēka ir Kultūras piemineklis 

 

Citas (papildus) ēkas 

Nosaukums vai adrese 1140  Uzrāda ēkas nosaukumu vai adresi 

Īpašuma forma 1150 x  

fizisko personu īpašums 1151  Jā-1, nē-0 

juridisko personu īpašums 1152  Jā-1, nē-0 

pašvaldības īpašums 1153  Jā-1, nē-0 

valsts īpašums 1154  Jā-1, nē-0 

Uzcelšanas gads 1160  Uzrāda tikai gadu 

Kultūras pieminekļa Nr. 1170  Uzrāda, ja ēka ir Kultūras piemineklis 

Teritorijas kopējā platība (m2) 1180 400 Kopējā teritorija, ieskaitot apbūves laukumu 

 

 

1.2. Ēkas funkcionalitāte 

 Rindas 

kods 

Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 

Telpas pieejamas cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem 
1210 ir 

Atzīmēt, ja telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem 

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums 1220 ir Atzīmēt, ja ir 3 fāzu elektrības pieslēgums 

Ir automātiskā ugunsdrošības sistēma 1230 ir 
Atzīmē, ja ir Automātiskā ugunsgrēka adrešu atklāšanas 

un ugunsgrēka trauksmes sistēma. Netiek publicēts 

portālā. 

Apsardze 1240 x 
Atzīmē, kāda veida apsardze tiek izmantota. Netiek 

publicēts portālā. 

elektroniskā apsardzes sistēma 

(izsaukums uz adresi) 
1241 1 Jā-1, nē-0 

elektroniskā apsardzes sistēma bez 

piesaistes adresei 
1242  Jā-1, nē-0 

diennakts dežurants 1243  Jā-1, nē-0 

nav apsardzes 1244  Jā-1, nē-0 
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1.3. Bibliotēkas telpas 

 Rindas 

kods 

Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 

Telpu kopplatība (m²) 1300 348 
Bibliotēkas telpas, ko veido lasītāju apkalpošanas, 
krātuvju, pārējo telpu platību summa. (1300.r. = 1310.r. + 

1320.r. + 1330.r.) 

t.sk. 

lasītāju apkalpošanas telpas 
1310 254 

Telpas informācijas sniegšanai, iespieddarbu un citu 
dokumentu izsniegšanai un lasīšanai (lasītavas, 

abonements, interneta zāles u.c.). 

telpu tehniskais stāvoklis 1311 2 
Norādīt: apmierinošs – 0, nepieciešams kosmētiskais 

remonts – 1, nepieciešams kapitālais remonts – 2, avārijas 

stāvoklī – 3, labs – 4, ļoti labs - 5 

krātuves 1320       16 Speciālas telpas, kurās izvietoti bibliotēkas krājumi. 

telpu tehniskais stāvoklis 1321 2 
Norādīt: apmierinošs – 0, nepieciešams kosmētiskais 

remonts – 1, nepieciešams kapitālais remonts – 2, avārijas 
stāvoklī – 3, labs – 4, ļoti labs - 5 

pārējās telpas 1330 78 Telpas bibliotēkas darbiniekiem, iekārtām, saimniecībai. 

telpu tehniskais stāvoklis 1331 2 
Norādīt: apmierinošs – 0, nepieciešams kosmētiskais 
remonts – 1, nepieciešams kapitālais remonts – 2, avārijas 

stāvoklī – 3, labs – 4, ļoti labs - 5 

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā 1340 30 
Lietotāju vietas ar vai bez aprīkojuma (arī puskabīnēs, 

semināru un mācību telpās, bibliotēkas audiovizuālo 
dokumentu un bērnu nodaļās).  
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2. Izmantošana 
 

 Rindas 

kods 

Pavisam Skaidrojumi 

A B 1 2 

 

Lietotāji 
 

Aktīvo lietotāju kopskaits 210 1248 

Pārreģistrēta un/vai no jauna reģistrēta persona vai 
organizācija, kas visā pārskata periodā (no 2016.gada 

1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim) apmeklējusi 

bibliotēku un/vai izmantojusi bibliotēkas infrastruktūru un 
pakalpojumus. 

t.sk. 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 
211 473 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3.panta 1.punkts nosaka, 

ka “Bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu 
(..)” 

 

Apmeklējumi 
 

Fizisko apmeklējumu kopskaits 220 42184 
Bibliotēku tieši apmeklējušo personu skaits. 

(220.r. = 221.r. + 222.r.) 

pieaugušie 221 24020  

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 222 18164  

Virtuālais apmeklējums 230 9707 

Uzskaita veiktos virtuālos apmeklējumus neatkarīgi no 
aplūkoto lappušu vai elementu skaita: bibliotēkas vietnē, 

portāla biblioteka.lv profilā, emuārā (blogā), pašvaldības 

vietnes sadaļā, izglītības iestādes vietnes sadaļā. Neiekļauj 
kopkataloga datus. 

Sociālo tīklu apmeklējums 240  

Uzskaita lapu skatījumus (Page views, Profile visits) 

sociālo tīklu piedāvātajiem pakalpojumiem, kuru 
izmantošanai bibliotēkai ir konts vai bibliotēka ir kā tā 

dalībnieks, piemēram: facebook.com, draugiem.lv, 

twitter.com, instagram, youtube, linkedin, u.c. 

 

Izsniegumi 
 

Izsniegumu kopskaits  250 47102 

Izsniegto dokumentu skaits lasītājiem vai institūcijām uz 

noteiktu laiku. Uzskaitāmi reģistrētie izsniegumi, ieskaitot 

lietošanu uz vietas bibliotēkā, izsniegumu starpbibliotēku 
abonementā un termiņu pagarinājumus. 

(250.r. = 251.r. + 252.r. + 253.r. + … 264.r.) 

t.sk. 

grāmatas 
251 19585 

Neperiodiski iespiesti resursi kodeksa formā, t.i., ar vienā 

malā sastiprinātām lapām. 

seriālizdevumi 252 27483 

Izdevumi, kas iznāk secīgās daļās, parasti ar numerāciju vai 
datējumu un paredzēts izdošanai neierobežoti ilgi neatkarīgi 

no periodiskuma (periodiskie izdevumi, pārskati, tēzes, 
zinātniskie raksti u.tml.). Neietver monogrāfiju sērijas – tās 

uzskaitāmas kā grāmatas. 

audiovizuālie resursi 253  

Resursi, kura saturā pārsvarā ir skaņa un/vai attēli, un 

kuram nepieciešama īpaša ierīce, lai to noskatītos un/vai 
noklausītos (skaņuplates, lentes, kasetes, 

audiokompaktdiski, DVD diski, digitālie audioieraksti, 

diapozitīvi, transparenti, kinofilmas, videoieraksti, 
datorspēles). 

mikroformas 254  
Fotogrāfiski dokumenti, kura izmantošanai nepieciešams 
palielinājums (mikrofišas, mikrofilmas). 

kartogrāfiskie materiāli 255 21 

Telpā un laikā lokalizētu konkrētu un abstraktu parādību 
nosacīts attēlojums samazinātā mērogā (kartes, globusi, 

plāni, topogrāfiskie modeļi, taktilās kartes un 

aeroattēlojumi, izņemot atlantus un kartogrāfiskos 
dokumentus kodeksa, mikroformā, audiovizuālā un 

elektroniskā formā). 

nošizdevumi 256 7 
Izdevumi, kura pamatsaturs ir mūzikas attēlojums, parasti 

nošu rakstā – lapas vai kodeksa formā. 

attēlizdevumi 257 6 

Iespiesti izdevumi, kura raksturīgākā iezīme ir attēls 
(iespiedgrafika, mākslas darba oriģināli, mākslas darbu 

reprodukcijas, fotogrāfijas, plakāti, mācībattēli, tehniskie 

zīmējumi u.tml., izņemot attēlizdevumus kodeksa formā, 
mikroformā, audiovizuālā vai  elektroniskā formā). 

sīkiespieddarbi 258  Sīkiespieddarbi. 

Braila raksta dokumenti 259  Braila raksta dokumenti 
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patenti 260  
Dokumenti, kas garantē ekskluzīvas izgudrotāja tiesības 

izmantot vai licencēt izgudrojumu kopā attiecīgo 

dokumentāciju. 

rokraksti 261  Dokumentu oriģināli rokrakstā vai mašīnrakstā. 

nepublicētie dokumenti 262  

Nepublicēti dokumenti, kas ir publiski pieejami, bet netiek 
izplatīti tirdzniecības tīklā (institūciju analītiskie pārskati, 

koncepcijas un programmas, konferenču vai kongresu 

programmas, referātu tēzes, referātu teksti, rezolūcijas 
u.tml.). 

pārējie dokumenti 263  
Cita veida neelektroniska formāta dokumenti (diorāmas, 

trīsdimensiju dokumenti, spēles, rotaļlietas u.tml.  

elektroniskie resursi 264  

Elektroniskie resursi (datubāzes, elektroniskie 

seriālizdevumi, digitālie dokumenti), kas publicēti 

lasāmatmiņas kompaktdiskos (CD-ROM), 

lasāmatmiņas videodiskos (DVD-ROM) vai citos 

datu nesējos, kā arī digitāli radītie resursi (e-

grāmatas, rasmotas tīmekļa vietnes). 

 

Izsniegums pa grāmatu veidiem 

mācību grāmatas 265  
Iespiesti resursi, kurā sistematizēti un mācību programmai 

atbilstoši izklāstīta mācību priekšmeta vai tās daļas viela. 

bērnu grāmatas 266 3130 
Iespiesti resursi, kas satura un formas ziņā atbilst 
pirmskolas un sākumskolas vecuma bērna uztverei. 

 

Izsniegums bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 

No kopējā izsnieguma skaita:  

bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 
267 4796 

Iespiesti resursi, kurā sistematizēti un mācību programmai 
atbilstoši izklāstīta mācību priekšmeta vai tās daļas viela. 

 

 

Starpbibliotēku abonements 

Iekšzemes starpbibliotēku abonements 
(SBA) 

270 141 
SBA kārtā saņemto un izsniegto dokumentu kopskaits 
(270.r. = 271.r. + 272.r.) 

t. sk. 

no citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
271 7 

No citām Latvijas bibliotēkām SBA kārtā saņemto 
dokumentu kopskaits. 

uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
272 134 

Uz citām Latvijas bibliotēkām SBA kārtā nosūtīto 

dokumentu kopskaits. 

Starptautiskais starpbibliotēku 

abonements (SSBA) 
280  

SSBA kārtā saņemto un izsniegto dokumentu kopskaits 
(280.r. = 281.r. + 282.r.) 

t. sk. 

no ārvalstu bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
281  

No ārvalstu bibliotēkām SSBA kārtā saņemto dokumentu 
kopskaits. 

uz ārvalstu bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
282  

Uz ārvalstu bibliotēkām SSBA kārtā nosūtīto dokumentu 

kopskaits. 

 

 

Elektroniska dokumentu piegāde 

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits 290  Dokumenta vai tā daļas pārsūtīšana no bibliotēkas krājuma. 
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3. Krājums 
 

 Rindas 

kods 

Krājums 

pārskata 

perioda 

sākumā 

Jaun-

ieguvumi 

Izslēgtie 

dokumenti 

Krājums 

pārskata 

perioda 

beigās  

 

Skaidrojumi 

A B 1 2 3 4 5 

Dokumentu 

(fizisko vienību) 

kopskaits 

310 

25754 

2939 983 27710 

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. + 313.r. + ... 324.r.) 

t.sk. 

grāmatas 
311 

18773 
685 976 18482 

Neperiodiski iespiesti resursi kodeksa formā, 
t.i., ar vienā malā sastiprinātām lapām. 

       no tām 

      mācību grāmatas 
330 

33 
  33 

Iespiesti resursi, kurā sistematizēti un mācību 

programmai atbilstoši izklāstīta mācību 

priekšmeta vai tās daļas viela. 

       bērnu grāmatas  340 
3434 

76 114 3396 
Iespiesti resursi, kas satura un formas ziņā 

atbilst pirmskolas un sākumskolas vecuma 
bērna uztverei. 

seriālizdevumi  312 

6832 

2254 1 9085 

Izdevumi, kas iznāk secīgās daļās, parasti ar 

numerāciju vai datējumu un paredzēts 

izdošanai neierobežoti ilgi neatkarīgi no 
periodiskuma (periodiskie izdevumi, pārskati, 

tēzes, zinātniskie raksti u.tml.). Neietver 
monogrāfiju sērijas – tās uzskaitāmas kā 

grāmatas. 

audiovizuālie 

resursi 
313 

30 

  30 

Resursi, kura saturā pārsvarā ir skaņa un/vai 

attēli, un kuram nepieciešama īpaša ierīce, lai 
to noskatītos un/vai noklausītos (skaņuplates, 

lentes, kasetes, audiokompaktdiski, DVD diski, 

digitālie audioieraksti, diapozitīvi, transparenti, 

kinofilmas, videoieraksti, datorspēles). 

mikroformas 314 
 

   
Fotogrāfisks dokuments, kuru izmantojot, 
nepieciešams palielinājums (mikrofišas, 

mikrofilmas). 

kartogrāfiskie 

materiāli  
315 

3 

 2 1 

Telpā un laikā lokalizētu konkrētu un abstraktu 
parādību nosacīts attēlojums samazinātā 

mērogā (kartes, globusi, plāni, topogrāfiskie 

modeļi, taktilās kartes un aeroattēlojumi, izņemot 

atlantus un kartogrāfiskos dokumentus kodeksa, 

mikroformā, audiovizuālā un elektroniskā formā). 

nošizdevumi  316 
6 

  6 
Izdevumi, kura pamatsaturs ir mūzikas 

attēlojums, parasti nošu rakstā – lapas vai 

kodeksa formā. 

attēlizdevumi 317 

3 

  3 

Iespiesti izdevumi, kura raksturīgākā iezīme ir 

attēls (iespiedgrafika, mākslas darba oriģināli, 

mākslas darbu reprodukcijas, fotogrāfijas, 

plakāti, mācībattēli, tehniskie zīmējumi u.tml., 
izņemot attēlizdevumus kodeksa formā, 

mikroformā, audiovizuālā vai  elektroniskā 

formā). 

sīkiespieddarbi 318     Sīkiespieddarbi. 

Braila raksta 

dokumenti 
319 

 
   Braila raksta dokumenti. 

patenti 320 
 

   
Dokumenti, kas garantē ekskluzīvas 
izgudrotāja tiesības izmantot vai licencēt 

izgudrojumu kopā attiecīgo dokumentāciju. 

rokraksti  321     
Dokumentu oriģināli rokrakstā vai 
mašīnrakstā. 

nepublicētie 

dokumenti 
322 

 

   

Nepublicēti dokumenti, kas ir publiski 

pieejams, bet netiek izplatīts tirdzniecības tīklā 
(institūciju analītiskie pārskati, koncepcijas un 

programmas, konferenču vai kongresu 

programmas, referātu tēzes, referātu teksti, 

rezolūcijas u.tml.). 

pārējie 

dokumenti 
323 

 
   

Cita veida neelektroniska formāta dokumenti 
(diorāmas, trīsdimensiju dokumenti, spēles, 

rotaļlietas u.tml.) 
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elektroniskie 

resursi 
324 

107 

 4 103 

Elektroniskie resursi (datubāzes, elektroniskie 

seriālizdevumi, digitālie dokumenti), kas 
publicēti lasāmatmiņas kompaktdiskos (CD-

ROM), lasāmatmiņas videodiskos (DVD-ROM) 

vai citos datu nesējos, kā arī digitāli radītie 
resursi (e-grāmatas). 

 

 

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 

strādā 

citā 

slodzē 
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 1 1 1   

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      

ar profesionālo 

vidējo izglītību 
425 1 1 1   

no tiem ar izglītību citās 

jomās 
430 5 1 1   

t.sk. 

ar maģistra grādu 
431      

ar bakalaura grādu 432 3 1 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      

no tiem zinātņu doktori 450      

 

Pārējo darbinieku skaits 

pārējie darbinieki 460 1 1 1   

 

No kopējā bibliotekāro darbinieku skaita 

sievietes 470 6 2 2   

studenti 480      
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5. Finansiālie rādītāji (euro, veselos skaitļos) – iekavās aiz posteņa nosaukuma ierakstīti atbilstošie 

budžetu ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas kodi 
 

 Rindas 

kods 

Pavisam Skaidrojumi 

A B 1  

Atlikums pārskata perioda sākumā 5001   

IEŅĒMUMI KOPĀ (I.) 5000 68476 
Bibliotēkas ienākušos līdzekļus veido 5000.r. = 5100.r. 
+5200.r. +5300.r. +5400.r. 

t. sk. 

Piešķirti no valsts budžeta  
5100  

Aizpilda bibliotēkas, kuru pamatbudžetu veido 

piešķīrums no valsts budžeta. 

Piešķirti no pašvaldības budžeta  5200 68399 
Aizpilda bibliotēkas, kuru pamatbudžetu veido 

piešķīrums no pašvaldību budžeta. 

Saimnieciskās darbības ieņēmumi 5300  
Aizpilda bibliotēkas, kuru pamatbudžetu veido privātie 

ieņēmumi. 

Citi ieņēmumu avoti 5400 77 
Uzrādāmi citi ienākuma avoti līdzās bibliotēkas 

pamatbudžetam.  

(5400.r. = 5410.r. + 5420.r. + … 5470.r.) 

no tiem: 

maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

5410 77  

ziedojumi un dāvinājumi 5420  
Attiecina saņemtos ziedojumus un dāvinājumus no 

iekšzemes un ārvalstu fiziskajām un juridiskajām 
personām 

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 5430   

citu vietējo fondu piešķīrumi 5440   

ārvalstu finanšu palīdzība: 5450   

t. sk. 

ārvalstu fondu līdzekļi 
5451  

ES struktūrfondu un citu valstu finanšu palīdzības 

programmu īstenošanas.  

cita ārvalstu finanšu palīdzība    

mērķdotācijas no valsts budžeta 5460   

pārējie ienākumi 5470   

IZDEVUMI KOPĀ (II.) 5500 68476 
Bibliotēkas izdevumu kopsummu veido 5500.r. = 5600 

r. + 5700 r. 

Kārtējie izdevumi (1.1.) 5600 67707 
5600 r. = 5611 r. + 5612 r. + 5620 r. +5630 r. + 5640 r. 

+5650.r. 

Atalgojums (1100)  5611 34801 
Mēneša pamatalga, piemaksas, prēmijas, atalgojums 
fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu 

dokumentu pamata 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas (1200) 

5612 10231 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un 
citi maksājumi 

Krājuma komplektēšana 5620 5510 
Izdevumi bibliotēkas krājuma papildināšanai 

5620.r. = 5621.r. + 5622.r. + 5623.r. + 5624.r.  

no tiem: 

grāmatas (5233) 
5621 3219  

periodiskie izdevumi (2400) 5622 2291 
Izdevumi žurnālu, laikrakstu, biļetenu, kalendāru un 

citu īslaicīgas nozīmes izdevumu iegādei 

elektroniskie dokumenti (5233) 5623  
Izdevumi elektronisko resursu (datubāžu, elektronisko 

seriālizdevumu, digitālo dokumentu u.c.) iegādei 

citi dokumenti (5233) 5624   

Preces un pakalpojumi 5630 12615 

Preces un pakalpojumi (2000): komandējumi un 
dienesta braucieni (2100); pakalpojumi (2200): pasta, 

telefona un citi sakaru pakalpojumi (2210), izdevumi 

par komunālajiem pakalpojumiem (2220), iestādes 
administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi (2230), remontdarbi 

un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, 
būvju un ceļu kapitālo remontu) (2240), īre un noma 

(2260), citi pakalpojumi (2270).   
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Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (2250)  5640  

Izdevumi juridiskajām personām par datoru 

programmatūras izstrādes, pilnveidošanas un 

papildināšanas pakalpojumiem, kā arī par veiktajiem 
darbiem saskaņā ar budžeta iestāžu pasūtījumu: 

informācijas sistēmas uzturēšana, informācijas 

sistēmas licenču normas izdevumi, pārējie 
informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 

Pārējie kārtējie izdevumi 5650 4550 

Materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 (2300): biroja 
preces un inventārs (2310), kurināmais un enerģētiskie 

materiāli (2320), materiāli un izejvielas palīgražošanai 

(2330), kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
materiāli (2350), budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 

(2500). Subsīdijas un dotācijas (1.3.) 

Kapitālie izdevumi (2.0.) 5700 769 5700.r. = 5710.r. + 5720.r. + 5730.r. + 5740.r. + 

5750.r. 

t. sk. 

Zeme, ēkas un būves (5210) 
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 

(5238) 
5730 

769 Izmaksas un izdevumi tādiem ilgtermiņa aktīviem kā 

datori, serveri, kopētāji, faksa aparāti, telefoni, 

telefonu centrāles un cita biroja tehnika 

Kapitālais remonts un rekonstrukcija (5250) 5740  Ēkas pārbūve, izmainot tās apjomu, nesošo elementu 

nomaiņa, ēkas vēsturiskā veidola atjaunošana 

Pārējie kapitālie izdevumi 5750   

Atlikums pārskata perioda beigās 5800   

 
 

 

Valsts un pašvaldības piešķirtais finansējums krājuma komplektēšanai (aizpilda valsts nozīmes bibliotēkas un 

pašvaldību publiskās bibliotēkas) 

 

 Izdevumi (euro) 
Krājuma komplektēšanai izlietoto valsts 

un pašvaldības budžeta līdzekļu summa 
5510 

no tiem: 

      grāmatas 
3219 

      periodiskie izdevumi 2291 

      fonogrammas  

      filmas  
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6. Informācijas tehnoloģijas 

 

 Rindas kods Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 

Datoru skaits 6010 29 Datoru skaits (6010.r. = 6011.r. + 6012.r.) 

t. sk. 

darbiniekiem 
6011 13  

lasītājiem 6012 16  

Plāno klientu skaits 

(vienkāršotie klientdatori) 
6020  

Dators ar neatkarīgu barošanas bloku, kurš 

primārās funkcionalitātes nodrošināšanai izmanto 
savienojumu ar attālinātiem skaitļošanas resursiem. 

Plānie klienti ir tikai tās ierīces, kam nav datorā 

integrēta rotācijas tipa datu nesēja. Tādam plānā 
klienta galvenajam blokam, uz ko attiecas šī 

specifikācija, ir jābūt paredzētam novietošanai 

pastāvīgās atrašanās vietā (piemēram, uz galda), 
nevis pārnēsāšanai. 

Plāno klientu skaits 6020.r. = 6021.r. + 6022.r. 

t. sk. 

darbiniekiem 
6021   

lasītājiem 6022   

Serveru skaits 6030 2 
Datori tehnisko procesu nodrošināšanai. 

Serveris (u.tml.) kā aparatūra (fiziska ierīce) 

Bezmaksas Wi-Fi 6040 ir 
Iestādes telpās ir pieejams bezmaksas Wi-Fi. 

Norādīt: jā – 1, nē – 0 

Integrētā bibliotēku informācijas 

sistēma  
6050 

1 Norādīt: ALISE – 1, ALEPH 500 – 2, LIBER – 3, 
LIIS – 4, cita – uzrādīt kāda 

Datubāzes 6060 4 Lasītājiem pieejamo datubāžu skaits 

abonētās  6061 4 Abonēto datubāžu kopskaits 

pašu veidotās 6062 
 Pašu veidoto datubāžu kopskaits; novadpētniecības, 

analītikas, pašvaldību dokumentu, skolēnu, 
studentu darbi 

Printeru kopskaits 6070 9  

Skeneru kopskaits 6080 3 Neietver svītrkodu skenerus 

Kopējamo iekārtu kopskaits 6090 3  

Multifunkcionālo iekārtu 

kopskaits 
6100 

2 

Iekārta, kurā apvienots printeris, kopētājs, skeneris, 

fakss 

 

Valodas, kādās pieejama 

pamatinformācija bibliotēkas 

vietnē 

6110 

 

Norādīt valodas, kādās pieejama pamatinformācija 
mājaslapā: latviešu valoda – 1, krievu valoda – 2, 

angļu valoda – 3, vācu valoda – 4, franču valoda – 

5 

Vietnes automātiskās tulkošanas 

iespēja 
6120 

 

Ja mājaslapā ir ieviesta automātiskās tulkošanas 

iespēja, tad norādīt kāda: Google – 1, Microsoft – 2 

 

Grāmatu drošības sistēma 6130 
 

Grāmatu drošības sistēma (vārti) ar magnētisko 
lenti vai RFID tehnoloģijām. 

Norādīt: jā – 1, nē – 0  

 

Pašapkalpošanas grāmatu 

izsniegšanas/nodošanas sistēma 
6140 

 
Norādīt: jā – 1, nē – 0 
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7. Digitalizācija 

 

 Rindas kods Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 

Digitalizācijā ieguldītie līdzekļi 
700 

 Līdzekļu kopsumma 700.r. = 701.r. + 702.r. + 
703.r. + 704.r.; līdzekļi, kas atvēlēti 

digitalizācijai, t.sk. darba algām, IT precēm un 

pakalpojumiem, saistītajām aktivitātēm 

t. sk. 

no bibliotēkas pamatbudžeta 
701 

 Līdzekļi, kas digitalizācijai atvēlēti no 

bibliotēkas pamatbudžeta 

no valsts vai pašvaldības 

fondiem, projektiem, 

programmām 

702 

 Līdzekļi, kas digitalizācijai iegūti no valsts vai 

pašvaldību fondiem, projektiem un 

programmām 

no ES vai citiem 

starptautiskajiem fondiem, 

projektiem, programmām 

703 

 Līdzekļi, kas digitalizācijai iegūti no ES vai 

citiem starptautiskajiem fondiem, projektiem 
un programmām 

no privātiem ziedojumiem 704  Līdzekļi, kas ziedoti bibliotēkai digitalizācijas 

mērķiem 

Digitālo kolekciju skaits 710  Digitālo kolekciju skaits 

Digitalizēto kolekciju pieejamība: 720 X  

lokālā tīklā 
721 

 

Tikai bibliotēkas iekštīklā pilnībā vai daļēji 

pieejamo digitālo kolekciju skaits. 

Jā-1, nē-0 

internetā 
722 

 

Globālajā tīmeklī pilnībā vai daļēji pieejamo 
digitālo kolekciju skaits. 

Jā-1, nē-0 

CD-ROM, DVD 
723 

 

Tikai uz fiziskajiem datu nesējiem pieejamo 
digitālo kolekciju skaits. 

Jā-1, nē-0 

Europeana 
724 

 Digitālo objektu skaits, kas pieejams Eiropas 

digitālajā bibliotēkā Europeana 
Jā-1, nē-0 

Digitālo kolekciju tiesiskais 

statuss: 
730 

  

satur ar autortiesībām 

aizsargātus objektus 
731 

 Kolekciju skaits, kas satur autortiesiski 

aizsargātus darbus 

satur ar autortiesībām 

neaizsargātus darbus 
732 

 Kolekciju skaits, kas satur autortiesiski 

neaizsargātus darbus 

satur darbus, kuru tiesību 

īpašnieks nav zināms 
733 

 Kolekciju skaits, kas satur darbus, kuru tiesību 

īpašnieki nav zināmi 

 

Digitalizēto dokumentu skaits 
740 

 Digitalizēto dokumentu skaits (grāmatas, 

avīzes, manuskripti, nošdokumenti u.c., 

izņemot audio un video dokumentus) 

digitalizēto dokumentu lappušu 

skaits 
741 

 Digitalizēto dokumentu lappušu skaits 

Digitalizēto attēlizdevumu skaits 
750 

 Digitalizēto attēlizdevumu (fotogrāfiju, foto 
negatīvu, zīmējumu, plakātu, pastkaršu, 

atklātņu, gravīru, karšu) skaits 

Digitalizēto skaņu ierakstu skaits 760  Digitalizēto skaņu ierakstu skaits 

digitalizēto skaņu ierakstu 

hronometrāža 
761 

 Formāts - "st:min:sec" (kopējais digitalizēto 
ierakstu atskaņošanas laiks) 

Digitalizēto video ierakstu skaits 770  Digitalizēto video ierakstu skaits 

digitalizēto video ierakstu 

hronometrāža 
771 

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

ierakstu atskaņošanas laiks) 
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8. Darba kvalitāte 

 

 Rindas kods Pavisam Skaidrojumi 

Dokumentu (fizisko vienību) 

skaits uz vienu lietotāju 
810 22,2 

Dokumentu kopskaits krājumā (310.r. 4. 
kolonna) attiecībā pret lietotāju kopskaitu 

(210.r.). 

Kārtējie izdevumi uz vienu 

lietotāju 
820 54,25 

Kārtējo izdevumu kopsumma (5600.r.) attiecībā 
pret lietotāju kopskaitu (210.r.). 

Projektizstrāde 830  Izstrādāto projektu kopskaits. 

Izdevējdarbība 840  Izdoto izdevumu nosaukumu kopskaits. 

Zinātniskās pētniecības darbs 850  Veikto pētījumu kopskaits. 

Tematiskie pasākumi 860 36 Organizēto tematisko pasākumu kopskaits. 

Izstādes 870 69 Izstāžu kopskaits. 

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas un izglītojoši pasākumi (kongresi, konferences, sanāksmes, 

semināri, lekcijas, kursi, dienesta braucieni, stažēšanās) 

Profesionālās pilnveides 

izglītības programmas un 

izglītojoši pasākumi 

880 19 
Bibliotēkas un citu organizēto profesionālās 
pilnveides izglītības programmu un izglītojošo 

pasākumu kopskaits. 

Bibliotēkas organizēto izglītības 

programmu un pasākumu skaits 
881 1 

Bibliotēkas organizēto profesionālās pilnveides 
izglītības programmu un izglītojošo pasākumu 

kopskaits. 

Bibliotēkas organizēto izglītības 

programmu un pasākumu 

dalībnieku skaits 

882 7 
Profesionālās pilnveides izglītības programmu 

un izglītojošo pasākumu dalībnieku kopskaits 

Citu organizēto izglītības 

programmu un pasākumu skaits 
883 18 

Citu organizēto profesionālās pilnveides 

izglītības programmu un izglītojošo pasākumu 

kopskaits, kuros piedalījušies bibliotēkas 

darbinieki. 

Bibliotēkas darbinieku kopskaits, 

kas piedalījušies citu organizētajās 

izglītības programmās un 

pasākumos 

884 7 
Bibliotēkas darbinieku kopskaits, kas 

piedalījušies citu organizētajos profesionālās 
pilnveides un tālākizglītības pasākumos. 

 

9. Cita informācija (darbinieku saraksts) 

 

Vārds, uzvārds Amats E-pasts Dzimums Dzimšanas  

gads 

Diāna Čiževska vadītāja biblioteka@naujene.lv Siev. 1972 

Ņina Prusakova Bibliotēkas informācijas 

speciāliste 
ninca@inbox.lv  Siev. 1957 

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

Tamāra Gordina bibliotekārs gordina_ta@inbox.lv  Siev 1955 

Nataļja Aļehno bibliotekārs vecstropuap@inbox.lv  Siev 1973 

Aiga Soldatjonoka bibliotekārs aisol@inbox.lv  Siev 1981 

Olga Luka apkopēja  Siev 1964 

mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
mailto:ninca@inbox.lv
mailto:jelena.visnakova@inbox.lv
mailto:gordina_ta@inbox.lv
mailto:vecstropuap@inbox.lv
mailto:aisol@inbox.lv
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