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Kopsavilkums
Darba prioritātes
1. Bibliotēkas sagatavošana darbam valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, skat. 5 sadaļā;
2. Bibliotēkas darbinieku profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošana, skat. 4 sadaļā;
3. “Naujenes tautas bibliotēkas attīstības plāna 2016.-2020.gadam” izpilde;
4. Bibliotēkas lietotāju autorizācija un “E-grāmatu bibliotēkas” popularizēšana (www.3td.lv) , skat.
5. sadaļā;
5. Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizācija un aktivizēt darbu ar bērniem un jauniešiem, skat.
7. sadaļā;
6. Bibliotēkas reklāmas pasākumu organizēšana un jauno lietotāju piesaistīšana, skat. 10. sadaļā.
7. Virtuālo grāmatu sagatavošana un publicēšana, skat. 6. un 8. sadaļā,
8. Bibliotēkas un tās struktūrvienību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, skat. 3. sadaļā;
9. Būvprojekta izstāde un autoruzraudzība Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūvei par bibliotēku,
skat. 3.sadaļā;
10. Lociku filiāles lēnā interneta problēmas risinājums, skat. 3.sadaļā;
11. Jaunās kopējamas iekārtas iegāde, skat. 3.sadaļā;
12. NTB Vecstropu apkalpošanas punkta materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, skat. 3.sadaļā;
Jauni pakalpojumi
1. Bibliotēkas lietotāju autorizācija un e-grāmatu popularizēšana www.3td.lv ,tika ieviests jauns
pakalpojums “tiešsaistes lietotāju reģistrēšana”, bet lielu atsaucību tas nesaņēma, 2021. gadā
plānojam pievērt vēl lielāku uzmanību šī pakalpojuma reklamēšanai, skat. 5. sadaļā.
Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtas situācijas laikā


Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kura bija izsludināta 2 reizes un vairākkārt
pagarināta, no 2020. gada marta bibliotēkā vairākas reizes bija mainīti bibliotēkas
lietošanas noteikumi un ievērojot LR Ministru kabineta ieviestos drošības pasākumus,
Naujenes tautas bibliotēkas Abonementā, Lasītavā, Bērnu nodaļas un struktūrvienību
telpas bija sakārtotas drošai lietotāju apkalpošanai, izlikta informācija par sejas masku
lietošanu, 2m distances ievērošanu, roku dezinficēšanu un uz grīdām bija salīmētas lentes,
kuras noteica lietotāju plūsmu, kā arī ierīkota grāmatu 72 st. karantīnas zona;



2020. gada Naujenes tautas bibliotēkas un struktūrvienību darbību, sasniegtos rezultātus,
to analīzi un secinājumus, jāvērtē ņemot vērā valstī izsludinātās ārkārtas situācijas
radītām sekām:

 Naujenes tautas bibliotēkas lietotāju skaits samazinājās uz 20,5 %. ( 238 lietotāji) , bet tai pašā
laikā pārskata gadā tika reģistrēti 75 jauni lietotāji, tas ir pats lielākais lietotāju skaita
samazinājums bibliotēkas pēdējo divdesmit gadu vēsturē. Bibliotēkas apmeklējums samazinājās
uz 39,2%, bet virtuālais apmeklējums palielinājās uz 90,1 %. Kā rezultātā izsniegums
samazinājās uz 24,55%. Mēs ļoti ceram kā, šāds kritums ir īslaicīgs, tikai šī gada griezumā un
2021. gadā bibliotēkas ilggadējie lietotāji atgriezīsies!
 2020. gadā salīdzinot ar 2019.gadu reģistrēts par 21,2% bērnu mazāk, apmeklējums
samazinājās uz 41,4%, bet izsniegums uz 18,9%. Bērni atnākot uz bibliotēku varēja tikai
apmainīt grāmatas, lielākoties nevarēja satikties ar draugiem, spēlēties, radoši izpausties, spēlēt
leļļu teātri. 2020. gadā bibliotēkas pamatuzdevums bija pievērst bērnu uzmanību lasīšanas
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veicināšanai un piedalīties lasīšanas veicināšanās programmās, kas tika izpildīts, ne tikai
klātienē, bet arī virtuāli, skat. 7 sadaļu;
 2020.gadā 5 bibliotēkas darbinieki piedalījās 3 klātienes semināros un 8 tiešsaistes semināros,
kursos, vienā konferencē un vienā kongresā – 75 st. un plānoti 3. bibliotekārās kvalifikācijas
eksāmeni 5 bibliotēkas darbiniekiem 2020.gadā, pārcelti uz 2021. gada 17.-18.martu;
 2020. gadā laikā un noslēgumā, bibliotēkas grāmatu parādnieku nebija, jo visiem parādniekiem
grāmatas tika pagarinātas automātiski, pamatojoties uz ieviestiem drošības pasākumiem;
 2020. gada bibliotēka nevarēja piedāvāt āra lasītavas pakalpojumus, grāmatu namiņš stāvēja
tukšs bez grāmatām, bija pieejams tikai WI-FI.
Problēmas, to risinājumi:
•

Problēma ar Naujenes tautas bibliotēkas ēkas tehnisko stāvokli !

2018.gada 22. martā Daugavpils novada dome pieņēma lēmumu Ņr. 703 “Par ieceres apstiprināšanu
Naujenes tautas bibliotēkas pārcelšanai uz ēku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils
novads” un 2018. gada 13.decembrī Daugavpils novada dome pieņēma lēmumu Nr. 1205 “Par
iepirkuma līguma “Būvprojekta izstrāde Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūvei par bibliotēku
Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads un autoruzraudzībā” noslēgšanu.” No
2019. gada jūnija līdz 2020.gada oktobrim SIA “Elko arhitektūra” strādāja pie bibliotēkas pārbūves
projekta izstrādes. Būvprojekta realizācija tika iekļauta Daugavpils novada Investīciju plānā 2020.2022.g. , kā I prioritāte. Tagad paliek tikai atrast finansējumu un veikt pārbūves darbus.
•
Esošajam bibliotēkas kseroksam ir 11 gadi (3td projekts) un tas pastāvīgi lūza, remonts ir dārgs
un nav lietderīgs, 2019. gada beigās tika nodots atgriešanai KIS. Pieteikums jauna kseroksa iegādei
iesniegts 2019. gada budžeta pieteikumam, bet tas netika atbalstīts, tādēļ tas tika atkārtoti iesniegts
2020. gada budžeta pieteikumā, to atbalstīja un 2020.gada pavasarī kopējamā iekārta tika iegādāta un
problēma atrisināta.
•
NTB Vecstropu apkalpošanas punkta telpu platības un grāmatu plauktu trūkums. 2020. gadā
tika apsekotas bibliotēkas telpas, veikti nepieciešamo līdzekļu aprēķina un darbu apjoma apzināšana.
2020.gadā tika iegādāti un uzstādīti 2 grāmatu plaukti, iegādātas žalūzijas, problēma daļēji tika
atrisināta.
•
Bibliotēkas darbinieku profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošana. Pieciem bibliotēkas
darbiniekiem nav bibliotekāras izglītības. Problēmas risinājums ir nokārtojot eksāmenu un saņemt 3.
bibliotekāro kvalifikāciju. Plānotie eksāmeni 2020.gadā pārcelti uz 2021. gada 17.-18.martu.
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Naujenes tautas bibliotēkas
2020. gada darba pārskats
Naujenes tautas bibliotēka
21.01.2021.

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
Naujenes tautas bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā 2003.g.10.oktobrī, reģ. Nr. BLB0086.
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 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 01.07.2020.g. sastāda 4904. iedzīvotāju uz
1,49% mazāk iedzīvotāju nekā 2019.gadā. 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.
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Galvenie 2020.gada darba virzieni, uzdevumi
Bibliotēkas sagatavošana darbam valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, skat. 5 sadaļā;
Bibliotēkas darbinieku profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošana, skat. 4 sadaļā;
“Naujenes tautas bibliotēkas attīstības plāna 2016.-2020.gadam” izpilde;
Bibliotēkas lietotāju autorizācija un “E-grāmatu bibliotēkas” popularizēšana (www.3td.lv) , skat.
5. sadaļā;
5. Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizācija un aktivizēt darbu ar bērniem un jauniešiem, skat.
7. sadaļā;
6. Bibliotēkas reklāmas pasākumu organizēšana un jauno lietotāju piesaistīšana, skat. 10. sadaļā.
7. Virtuālo grāmatu sagatavošana un publicēšana, skat. 6. un 8. sadaļā,
8. Bibliotēkas un tās struktūrvienību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, skat. 3. sadaļā;
9. Būvprojekta izstāde un autoruzraudzība Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūvei par bibliotēku,
skat. 3.sadaļā;
10. Lociku filiāles lēnā interneta problēmas risinājums, skat. 3.sadaļā;
11. Jaunās kopējamas iekārtas iegāde, skat. 3.sadaļā;
12. NTB Vecstropu apkalpošanas punkta materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, skat. 3.sadaļā;
1.
2.
3.
4.

13. Pamatojoties uz “Naujenes tautas bibliotēkas attīstības plānu 2016.-2020.gadam”
2020.gadā bija strādāts ar attīstības plāna sekojošiem uzdevumiem:
 Pilnveidot klientu apkalpošanas servisu, ieviešot un attīstot jaunus pakalpojumus, izmantojot
jaunākās paaudze tehnoloģiju sasniegumus.
 Pakalpojums “E-grāmatu bibliotēka” reklamēšana, lietotāju attālināta reģistrēšana,
bibliotēkas e-pakalpojumi, skat. 5 sadaļā;
 Attīstošu galda spēļu kolekcijas atjaunošana un tālāka pilnveide.
 2020. galda spēļu kolekcija palielinājās uz 13 galda spēlēm;
 Novadpētniecības materiālu datubāzēs “Raksti par Naujeni” papildināšana.
 2020.gadā papildinājās ar 3 “Raksti par Naujeni” daļām;
 Sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām lasītveicināšanas un
informācījparatības pasākumu organizēšanā.
 Skat. 7.sadaļā
 Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, apmeklējot kvalitatīvus profesionālās pilnveides
kursus.
 Skat. 4.sadaļā
 Bibliotēkas jaunās ēkas projekta izstrāde un celtniecība
 2020.gada oktobrī izstrādāts “Būvprojekts Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par
bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads un
autoruzraudzībā”
Problēmas, to risinājumi:


Problēma ar Naujenes tautas bibliotēkas ēkas tehnisko stāvokli !
2018.gada 22. martā Daugavpils novada dome pieņēma lēmumu Ņr. 703 “Par ieceres
apstiprināšanu Naujenes tautas bibliotēkas pārcelšanai uz ēku Daugavas ielā 34, Krauja,
Naujenes pagasts, Daugavpils novads” un 2018. gada 13.decembrī Daugavpils novada dome
pieņēma lēmumu Nr. 1205 “Par iepirkuma līguma “Būvprojekta izstrāde Bērnu un jauniešu
centra ēkas pārbūvei par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils
novads un autoruzraudzībā” noslēgšanu.” No 2019. gada jūnija līdz 2020.gada oktobrim SIA
“Elko arhitektūra” strādāja pie bibliotēkas pārbūves projekta izstrādes. Būvprojekta realizācija
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tika iekļauta Daugavpils novada Investīciju plānā 2020.-2022.g. , kā I prioritāte. Tagad paliek
tikai atrast finansējumu un veikt pārbūves darbus.






Esošajam bibliotēkas kseroksam ir 11 gadi (3td projekts) un tas pastāvīgi lūst, remonts ir dārgs
un nav lietderīgs, 2019. gada beigās tika nodots atgriešanai KIS. Pieteikums jauna kseroksa
iegādei iesniegts 2019. gada budžeta pieteikumam, bet tas netika atbalstīts, tādēļ tas tika
atkārtoti iesniegts 2020. gada budžeta pieteikumā, to atbalstīja un 2020.gada pavasarī kopējamā
iekārta tika iegādāta un problēma atrisināta.
NTB Vecstropu apkalpošanas punkta telpu platības un grāmatu plauktu trūkums. 2020. gadā
tika apsekotas bibliotēkas telpas, veikti nepieciešamo līdzekļu aprēķina un darbu apjoma
apzināšana. 2020.gadā tika iegādāti un uzstādīti 2 grāmatu plaukti, iegādātas žalūzijas, problēma
daļēji tika atrisināta.
Bibliotēkas darbinieku profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošana. Pieciem bibliotēkas
darbiniekiem nav bibliotekāras izglītības. Problēmas risinājums ir nokārtojot eksāmenu un
saņemt 3. bibliotekāro kvalifikāciju. Eksāmeni pārcelti uz 2021. gada 17.-18.martu.

Darbs ilgtspējīgās attīstības mērķu jomā
“ANO Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam”
Mērķis: Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu
nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem
Naujenes tautas bibliotēka piedāvā lietotājiem piekļuvi IKT un apmācību darbam ar datortehniku, palīdzam
rakstīt CV un palīdzam cilvēkiem pieteikties darbam, skenējam un nosūtam izglītības dokumentus, pēc lietotāju
pieprasījuma. Piedāvājam iepazīties ar aktuālo, iknedēļas saņemto no Nodarbinātības valsts aģentūras brīvo
vakanču sarakstu.

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēkas akreditācija pārskata periodā
nav notikusi, tā plānota 2021. gadā.

2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
2018
2019
2020
73958
73745
74285
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
73942
73730
74281
Citi ieņēmumi:
16
15
5
t. sk. maksas pakalpojumi
16
15
5
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
0
0
0
t. sk. VKKF finansējums
0
0
0
t. sk. citi piešķīrumi
0
0
0
Bibliotēkas 2020.gada finansiālai nodrošinājums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Saskaņā ar
piešķirto finansējumu bibliotēkas finansējums palielinājās uz 0.73% salīdzinājumā ar 2019. gadu un uz 0,44%
nekā 2018.gadā.

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2018

2019

2020

Izdevumi kopā (EUR)

73958

73745

74285

Darbinieku atalgojums (bruto)

49022

50911

48606

Krājuma komplektēšana

6594

6545

6592

Izdevumi darbinieku atalgojumam samazinājās uz 4,53 %, salīdzinājumā ar 2019.g. un uz 0,85%
salīdzinājumā ar 2018.g.
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Izdevumi krājuma komplektēšanai palielinājās uz 0,72 % salīdzinājumā ar 2019. gadu un samazinājās
uz 0,03 % nekā 2018.gadā, bet tā kā grāmatu cenas ir augušas, 2020. gadā iegādāts uz 11,86% mazāk
grāmatu nekā 2019. gadā.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Naujenes tautas bibliotēkas ēkas un telpu materiāli tehniskais stāvoklis
(Daugavas iela 31A, Kraujas ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils novads)

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 piemērotākām telpām vai
jāceļ jaunā bibliotēkas ēka, to arī ieteica bibliotēkas akreditācijas komisija, jo bibliotēkai trūkst vietas
krājuma izvietošanai un pasākumu organizēšanai, ir jāpaplašina Bērnu nodaļa un Lasītava. Tā, kā
bibliotēkai nav savu noliktavas telpu (16,03m2), no 2015. gada 05.01. to mēs īrējam no SIA ”Meliors
Krauja” par 349,20 EUR gadā un īres līgums 2019.gada beigās tika pagarināts vēl uz 3. gadiem.
Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām
2018.gada 22. martā Daugavpils novada dome pieņēma lēmumu Ņr. 703 “Par ieceres apstiprināšanu
Naujenes tautas bibliotēkas pārcelšanai uz ēku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils
novads” un 2018. gada 13.decembrī Daugavpils novada dome pieņēma lēmumu Nr. 1205 “Par
iepirkuma līguma “Būvprojekta izstrāde Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūvei par bibliotēku
Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads un autoruzraudzībā” noslēgšanu.” No
2019. gadā jūnija SIA “Elko arhitektūra” strādā pie bibliotēkas pārbūves projekta izstrādes. Projekta
izstrāde pabeigta tikai 2020. gada oktobrī.
Remontdarbi:
2020. gadā Naujenes tautas bibliotēkas ēkai (Krauja) netika veikti nekādi kosmētiskie
remontdarbi, izņemot jumta kores remontu, kā rezultātā tika nomainīta visa jumta kore ( 429,96 EUR),
bet situācija ar bibliotēkas telpu stāvokli tikai pasliktinās uz sienām un griestiem parādās jaunas plaisas,
regulāri pārdeg elektrības rozetes un elektriskās lampiņas, jo ir jāveic ēkas elektrības tīkla nomaiņa.
Naujenes tautas bibliotēkas tīkla ātrdarbības vērtējumu un iespējas
Problēmu ar Naujenes tautas bibliotēkas interneta ātrumu atrisinājām 2019. gada maijā, kad tika
uzstādīt optiskais internets. 2020. gada 30. decembrī interna ātruma spidtest rezultāts 5 PING
download 93,2 Mbps, upload 93,9 Mbps .
Naujenes tautas bibliotēkas Naujenes apkalpošanas punkta telpu materiāli tehniskais stāvoklis
(Vecpils iela 6-2, Naujenes ciems, Naujenes pagasta, Daugavpils novads)

2020. gadā netika veikti NTB Naujenes apkalpošanas punkta telpu remontdarbi. Bibliotēkā bija
problēma ar interneta ātrumu, tas ir ļoti lēns līdz 2Mbps. 2020. gadā interneta ātrums nedaudz uzlabojās
12 PING, download 17,5 Mbps, upload 17,6 Mbps
Naujenes tautas bibliotēkas Vecstropu apkalpošanas punkta telpu materiāli tehniskais stāvoklis
(18. Novembra iela 392, Vecstropu ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils novads)

2020. gadā NTB Vecstropu AP problēma ar telpām netika atrisināta. Bibliotēkas Abonements atrodas
ļoti mazā telpā un tur trūkst vietas, lai izvietotu krājumu un papildinātu ar jaunām grāmatām. Šo
problēmu varētu atrisināt samainot vietām Lasītāju zāli ar Abonementu, bet tad ir jāiegulda finansiālie
līdzekļi jauno grāmatu plauktu, cita inventāra iegādei un telpu kosmētiskajam remontam. Bet ir vēl
viena problēma bibliotēkas Lasītāju zāli izmanto arī sociālā centra aktivitātēm un Pašvaldības un
Saeima vēlēšanu organizēšanai, jo bibliotēkas telpas atrodas Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības centra ēkā.
2020. gadā tika iegādāti 2 plaukti grāmatām un nomainītas divas logu žalūzijas. Problēma ar bibliotēkas
krājuma izvietošanu pilnībā netika atrisināta.
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2020.gada 30. decembrī veiktā interna ātruma spidtest rezultāts 11 PING download 3,7 Mbps, upload
0,7 Mbps , interneta ātrums ir lēns, nepieciešams to palielināt.
2021. gadā plānots veikt papildus bibliotēkas telpas apsekošanu, nepieciešamo līdzekļu aprēķinu un
darbu apjoma apzināšanu.
Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāles telpu materiāli tehniskais stāvoklis
(Muzeja iela 6, Lociku ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils novads)

Lociku filiālē problēmu ar interneta ātrumu 2020.gadā atrisinājām, nomainot esošo interneta
pieslēgumu uz optisko interneta pieslēgumu, bija interneta ātrums - download 8,56 Mbps, bet upload
0,59 Mbps un esošais interneta ātrums, pēc spidtesta uz 30.12.2020.gada, sastāda 10 PING, download
87,75 Mbps, upload 57,87 Mbps.
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Datori

Darbiniekiem
(skaits)
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Lietotājiem Vērtējums (vecums)
(skaits)
14
2007
2008(2),
2010(2).,2011(2).,

Piezīmes
5 datorus 2021.gadā plānots nodot
KIS (3td projekts)
Procesori strādā lēni, novecojusi
programmatūra, plānots 2021. gadā
nomainīt detaļas.

2012, 2013
2014(2)
2015(3), 2018(5),
2019(1)
2020 (5)
Serveris

1

2012

Multifunkcionālā
iekārta

2

2007,

Printeri

5

2018

Novecojusi
programmatūra,
jāmaina, plānots 2021.gadā,
nodot serveri uzturēšanai KIS
Novecojis, nevar pieslēgt 2020.
gada saņemtiem datoriem

2004 (2),
2007, 2015

Kopēšanas
iekārtas

3

Skeneri

1

2008

Planšetdators

1

2014

Novecojis

Portatīvais dators

2

2007

Jāmaina,
novecojis

2001,

Jāmaina, tehniski novecojis

2006, 2020

Citas iekārtas:

2019

Svītrkodu skeneri

12

lēns,

tehniski

2020
2017(4),
2010 (4)
2004(3)

Jāmaina, tehniski novecojis
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Projektors
Ekrāns
Internetkiosks
Fotoaparāts
Čeku printeris
Uzlīmju drukas
printeris
Laminātors
Brošēšanas
mašīna
Televizors
Interaktīvais
displejs

1
1

Elektroniskā
grāmata Basic 3,
PocketBook
Bezvadu Akustikas
sistēma
ar
mikrofonu
Spēļu
konsule
PlayStation
BEE-BOT
programmējams
grīdas robots

apmierinošs

1
1
1

2011
2011
2015
2016
2017
2017

2
1

2011, 2020
2011

1
1

2019
2020

1

2020

1

2020

1

2020

1

2020

1

neapmierinošs

Jāmaina, tehniski novecojis
Novecojusi programma

* tabulā ar baltu iekrāsots apmierinošs tehnikas tehniskā stāvokļa
vērtējums, bet ar zaļu neapmierinošs, tā ir tehnika, kuru jānomaina .

Materiāli tehniskās bāzes papildināšana 2020. gadā
2020. gadā tika iegādāts sekojošs inventārs, mēbeles, programmas, spēles, tehnika:


2 grāmatu plaukti ( Vecstropu apkalpošanas punkts )



Vertikālās žalūzijas 5. gab. ( Naujenes tautas bibliotēkai 3.gab, Vectropu apkalpošanas punktam 2. gab.)



Aizsargekrāns sejai daudzreizējai lietošanai 6. gab. ( NTB un struktūrvienībām)



Kartona grāmatzīmes ar lineālu un piezīmju līmlapiņām ar apdruku 250.gb. ( NTB un struktūrvienībām)



Antivīrusa programmas – 18. gab. ( NTB un struktūrvienībām)



Elektroniskā grāmata Basic 3, PocketBook (Abonements )



Termo iesiešanas iekārta- Laminātors (Lasītava)



Bezvadu Akustikas sistēma ar mikrofonu (Lasītava)



Svītrkodu skeneris ( Naujenes apkalpošanas punkts)



Tējkanna ( Naujenes apkalpošanas punkts)



Interneta tīkla iekārta ( Lociku filiāle)

Pamatlīdzekļi:
Daudzfunkciju krāsu kopētājs Kyocera TASKALFA 2553ci ( Naujenes tautas bibliotēka)
Interaktīvais displejs( Naujenes tautas bibliotēka)
Daugavpils novada Kultūras pārvalde nodeva bez atlīdzībā ar Nodošanas –pieņemšanas aktu Nr.
2020/8, 2020.gada 04.septembrī četrus stacionāros datorus lietotājiem un vienu datoru darbiniekam.
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Materiāli tehniskā bāze bērniem un jauniešiem.
2020. gadā tika iegādāts sekojošs inventārs:


3D pildspalvas -3.gab.( Bērnu nodaļai)



Bezvadu skaļrunis ( Bērnu nodaļai)



Galda spēles bērniem – 13. gab. ( Bērnu nodaļai)



Spēļu konsule Play Station ( Bērnu nodaļai)



BEE-BOT programmējams grīdas robots ( Bērnu nodaļai)

Trūkst vietas radošām darbnīcām, grāmatu krājuma izvietošanai, atpūtas stūrītim. Pagaidu
risinājums ir izmantot Lasītāju zāli.
Kopumā Naujenes tautas bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

4. Personāls
Naujenes tautas bibliotēkas personāla raksturojums:
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 bakalaura grādu citā jomā– 1,0 likme

•

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 2 bibliotekāri 2014.g. un 2016., 2017.g. apguva LNB profesionālas
pilnveides kursu “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” 240.st. programmas un 2 darbinieki
2005.gadā apguva Profesionālas pilnveides izglītības programma “ Bibliotēkzinātne un informācija” -160.st.
Tā kā pieciem bibliotēkas darbiniekiem nav 3. profesionālās bibliotekārās kategorijas, bibliotēkas
darbinieki pieteicās profesionālās kvalifikācijas eksāmenam 2020.g. jūlijā un 2021. gadā, bet eksāmeni
tika pārcelti uz 2021. gada 17.-18. martu, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju.
Apbalvojumi un pateicības
Naujenes tautas bibliotēka 2020. gada 17.11. saņēma Daugavpils novada
domes Pateicības rakstu par ieguldījumu bibliotēkas pakalpojumu
dažādošanā, lasīšanas veicināšanas pilnveidošanā un novadpētniecības
materiālu apkopošanā un saglabāšanā. Informācija Daugavpils novada
mājas lapā:
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba-pateicas-novadaiedzivotajiem/?fbclid=IwAR3N_CxNgJdwGGXmmxmHAC6gGpbVMJcP7K9o0tiXwwq9r6ES4PKVjh99GyQ
un

https://www.daugavpilsnovads.lv/uz-biblioteku-ka-uz-majam/

Finansējums personālā attīstībai – situācijas apraksts, vērtējums
NTB 2020. gadā darbinieku profesionālai pilnveidei izlietoja 26,40 EUR, t. sk. kursu apmaksai 26,40
EUR
2020.gadā 5 bibliotēkas darbinieki piedalījās 3 klātienes semināros un sakarā ar valstī izsludināto
ārkārtas situāciju, kura bija izsludināta 2 reizes un vairākkārt pagarināta, bibliotēkas darbinieki
piedalījās 8 tiešsaistes semināros, kursos, vienā konferencē un vienā kongresā – 75 st.
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Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
Nr.
p.k
.

Norises
laiks

Norises vieta

Organizētāji

Nosaukums

Dalībnieks

Stu
ndu
ska
its

1.

05.02.2020.

Daugavpils
novada
bibliotēku metodiskā centrs

Daugavpils novada
bibliotēku
metodiskā centrs

D.Čiževska
Ņ.Prusakova

4
4

2.

12.02.2020.

Daugavpils novada Kultūras
centra "Vārpa"
Mācību un informācijas
centrs

Daugavpils novada
Kultūras
centra
"Vārpa"
Mācību
un
informācijas centrs

Daugavpils
novada
bibliotēku
metodiskā
centra
informatīvais
seminārs
Seminārs
“Izstāžu
iekārtošana”

J.Višņakova

4

3.

04.03.2020.

Daugavpils novada Kultūras
centra
"Vārpa"
Mācību un informācijas centrs

Informatīvais
praktikums
“Informācijas
meklēšana
datu bāzēs un digitālās
kolekcijās ”

D.Čiževska
Ņ.Prusakova
N.Aļehno
A.Soldatjonoka

4
4
4
4

4.

23.04.2020.

Tiešsaistē ZOOM platforma

Daugavpils
novada
Kultūras
centra
"Vārpa"
Mācību
un
informācijas centrs
Latvijas Bibliotekāru
biedrība (LBB)

D.Čiževska

4

5.

04.09.2020.

Tiešsaistē ZOOM platforma

Tiešsaistes
Latvijas
bibliotēku 13. kongress
“Iedvesmo, iesaisti, iespējo,
vieno”- 23.04.2020.
Tiešsaistes
atklāšanas
seminārā
bibliotekāriem
“Ceļazīmes
mediju
lietošanā”

D.Čiževska
N.Aļehno

2
2

6.

09.10.2020.

Tiešsaistē
MICROSOFT
Teams platforma

D.Čiževska
Ņ. Prusakova
A.Soldatjonoka

4
4
4

7.

11.11.2020.

Tiešsaistē ZOOM platforma

8.

20.11.2020.

Tiešsaistē ZOOM platforma

Tiešsaistes
seminārs
“Latgales
reģionālais
seminārs “Bibliotēkas un
sabiedrības
ilgtspējīga
attīstība: mēs būvējam šo
pasauli paši””
Tiešsaistes
seminārs
“Analītisko
ierakstu
veidošana saskaņā ar RDA”
Tiešsaistes
atklāšanas
seminārā
bibliotekāriem
“Ceļazīmes
mediju
lietošanā”

D.Čiževska
Ņ. Prusakova
A.Soldatjonoka
D.Čiževska

3
3
3
2

9.

24.11.2020.

youtube.com

Dalība
Starptautiskajā
Baltijas jauno bibliotēku un
informācijas
speciālistu
konferencē
“4GANGurus
2020”Tiešsaistes kursi “Digitālo
tehnoloģiju ietekme un
nozīme mūsdienu pārmaiņu
sabiedrībā un vadībā”
Informatīvais
seminārs
bibliotekāriem

D.Čiževska

3

D .Čiževska

4

D.Čiževska
Ņ. Prusakova

2
2

Lekcija "Banka Tavā datorā
un telefonā"
PBLA
(Pasaules
brīvo
latviešu apvienība) Dainas
Kraukles
Tiešsaistes
seminārs “Latviskās zīmes,
to veidi un attēlojums
dažādos
priekšmetos”17.12.2020.

D.Čiževska
Ņ. Prusakova
D.Čiževska

1,5
1,5
2

https://www.youtube.com/watch?v
=Q77jAfLe0M4&list=PL8asdePok
xxJ1fuzx6NSyV4DjXMhGhlfN&i
ndex=3

Latvijas
nacionālā
bibliotēka
(LNB)
sadarbībā
Eiropas Parlamenta
deputāti
Daci
Melnbārdi
Latvijas
nacionālā
bibliotēka
(LNB)

Latvijas
nacionālā
bibliotēka
(LNB)
Latvijas
nacionālā
bibliotēka
(LNB)
sadarbībā
Eiropas Parlamenta
deputāti
Daci
Melnbārdi
LBB Jauno speciālistu
sekcija

10.

10.12.2020.

Tiešsaistē ZOOM platforma

Daugavpils
novada
Kultūras pārvalde

11.

16.12.2020.

Tiešsaistē ZOOM platforma

12.

16.12.2020.

13.

17.12.2020.

Tiešsaistē
MICROSOFT
Teams platforma
Tiešsaistē ZOOM platforma

Daugavpils novada
bibliotēku
metodiskā centrs
Swedbank
PBLA (Pasaules brīvo
latviešu
apvienība)sadarbība
Latvijas
Nacionālo
kultūras centru
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Problēmas un to risinājumi personāla jomā
Problēma:
Pieciem bibliotēkas darbiniekiem nav bibliotekāras izglītības.
Risinājums:
Nokārtojot eksāmenu un saņemt 3. bibliotekāro kvalifikāciju. Centīsimies atrisināt problēmu 2021.
gada 17.-18.martā, kārtojot eksāmenu LNB.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kura bija izsludināta 2 reizes un
vairākkārt pagarināta, no 2020. gada marta bibliotēkā vairākas reizes bija mainīti
bibliotēkas lietošanas noteikumi un ievērojot LR Ministru kabineta ieviestos
drošības pasākumus, Naujenes tautas bibliotēkas Abonementā, Lasītavā, Bērnu
nodaļas un struktūrvienību telpas bija sakārtotas drošai lietotāju apkalpošanai,
izlikta informācija par sejas masku lietošanu 2m distances ievērošanu, roku
dezinficēšanu uz grīdām bija salīmētas lentes, kuras noteica lietotāju plūsmu, kā
arī ierīkota grāmatu 72 st. karantīnas zona.
Galvenie rādītāji:
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
2018
Lietotāju skaits
1207
t. sk. bērni
460
Bibliotēkas apmeklējums
39941
t. sk. bērni
16922
Virtuālais apmeklējums
10337
Izsniegums kopā
39750
t. sk. grāmatas
14929
t. sk. periodiskie izdevumi
24809
t. sk. bērniem
2815
Bibliotekārais aptvērums % 23,9
no iedz. skaita pagastā,
pilsētā, reģionā *
t. sk. bērni līdz 18 g.*
75,7
Iedzīvotāju skaits
5049

2019
1163
430
35129
14861
11409
38585
14587
23983
3298
23,36

2020
925
339
21346
8708
21684
29112
13011
16090
2675
18,9

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-3,6, -20,5
-6,52, -21,2
-12,04, -39,2
-12,18, -41,4
+10,37, +90,1
-2,93, -24,55
-2,29, -10,8
-3,33, -32,9
+17,16, -18,9
-2,26, -19,1

68,9
4978

46,8
4904

-8,98, -32,1
-1,41, -1,49

2020. gadā Naujenes pagasta iedzīvotāju skaits samazinājās 1,49% (-74 cilvēks)
Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kura bija izsludināta 2 reizes un vairākkārt pagarināta,
Naujenes tautas bibliotēkas lietotāju skaits samazinājās uz 20,5 %. ( 238 lietotāji) , bet tai pašā laikā
pārskata gadā tika reģistrēti 75 jauni lietotāji, tas ir pats lielākais lietotāju skaita samazinājums
bibliotēkas pēdējo divdesmit gadu vēsturē. Bibliotēkas apmeklējums samazinājās uz 39,2%, bet
virtuālais apmeklējums palielinājās uz 90,1 %. Kā rezultātā izsniegums samazinājās uz 24,55%. Mēs
ļoti ceram kā, šāds kritums ir īslaicīgs, tikai šī gada griezumā un 2021. gadā bibliotēkas ilggadējie
lietotāji atgriezīsies!

Tabula “Bibliotēkas nodaļu pamatrādītāji 2020.g.”
Abonements
2019
Lietotāju skaits
377
Fiziskais apmeklējums
10654
t.
sk.
elektroniskie 7943
pakalpojumi

2020
335
6296
1964

Lasītava
2019
6194
-

2020
3155
-

Bērnu nodaļa
2019
2020
234
196
6012
2400
12

Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
t.sk. pārējie dokumenti
Uzziņas
Konsultācijas

samazinājums palielinājums

11409
11977
7621
4356
89
324

21684
11073
7421
3647
5
158
309

6014
1445
4558
390
11
-

3801
830
2965
204
6
-

1638
1492
-

1316
1266
-

* tabulā ar baltu iekrāsots samazinājums, bet ar zaļu palielinājums
salīdzinot iepriekšējo gadu.

Abonements
Nodrošina
ikvienam
bibliotēkas
apmeklētājam
bibliotēkas
pamatpakalpojumu sniegšanu, automatizētu lietotāju reģistrāciju un
apkalpošanu, grāmatu izsniegšanu/saņemšanu, kvalitatīvu bibliotekāro un
informatīvo pakalpojumu saņemšanu. Brīvpieejas grāmatu krājums.
2020. gadā Abonementā reģistrēti 50 jauni lietotāji. Kopējais
lietotāju skaits samazinājās uz 11,1 %, salīdzinājuma ar 2019. gadu, kā
rezultātā - apmeklējums samazinājās uz 40,9%, izsniegums samazinājās
uz 7,5%, interneta un datoru izmantošana samazinājās uz 75,3 %, kā arī
konsultāciju skaits samazinājās uz 4,62%. Informāciju par Abonementa krājumu skat. 6. sadaļā.
Informācijas un apstrādes daļa
Kas veic
dažādu informācijas resursu komplektēšanu,
jaunieguvumu apstrādi, kataloģizēšanu, bibliografēšanu, indeksēšanu un
novadpētniecības materiālu apstrādi un iespieddarbu uzskaiti, izmantojot
bibliotekāro informācijas sistēmu (BIS) ALISE, veido bibliotēkas
informācijas resursus. Veic interneta pakalpojumu uzskaiti, lasītāju
datorprasmju apmācību, informācijas pakalpojumu sniegšanu.
2020. gadā Alises programmā ievadīti 2765 fiziskā vienības t. sk.
847 monogrāfiskie izdevumi un rekataloģizēti 1916 periodiskie izdevumi, norakstīti 2395 fiziskās
vienības. Noslēgti 34 sūtījumi un 5 noslēgtas norakstīšanas. Sniegtas 158 uzziņas un 309 konsultācijas
par darbu ar datoru un internetu. 2020. gadā pieauga uz 90 % virtuālais apmeklējums bibliotēkas
emuārā, Facebook un pašvaldības vietnes sadaļā. Gada laikā palielinājās interesentu skaits darbam ar
vietni www.latvija.lv , bibliotēka darbojas kā, digitālais aģents, palīdz risināt dažādas dzīves situācijas
elektroniski.
Lasītava
Nodrošina brīvpieeju bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām
un periodiskajiem izdevumiem. Lasītavā atrodama dažādu nozaru
literatūra kā arī vispārīga rakstura uzziņu literatūra . Lasītava ir
aprīkota ar četrām datorizētām darba vietām, un lietotājiem
nodrošināta brīva pieeja internetam, kā arī bibliotēkas veidotajām un
abonētām datubāzēm, elektronisko kopkatalogu. Lasītavā ir brīvpieeja
bibliotēkas novadpētniecības materiāliem un tematiskām mapēm.
Lasītavā tika izliktas 56 plauktu literārās un tematiskās izstādes, notika 16 pasākumi. 2020. gadā
Lasītavas 2 stikla vitrīnās, tika izliktas 5 izstādes, bibliotēkas izstāžu cikla “Bibliotēkas vitrīnu stāsti”
ietvaros. Grāmatas un periodiskos izdevumus varēja izmantot uz vietas - lasītavā, nepieciešamos
materiālus bija iespējams kopēt vai izdrukāt atbilstoši bibliotēkas lietošanas noteikumiem, tikai
ierobežoto laiku 2020. gadā.
2020. gadā Lasītavas apmeklējums salīdzinājumā ar 2019. gadu samazinājās uz 49,1%, izsniegums uz
36,8%, jo drošības apsvērumu dēļ, gada lielāku daļu, Lasītava lietotājiem bija slēgta, grāmatu lasīšanas
uz vietas . Tika abonēti 6 avīžu un 14 žurnālu komplekti.
13

Bērnu nodaļa
Nodrošina automatizētu lietotāju apkalpošanu, pirmsskolas
vecuma bērniem, skolēniem un jauniešiem līdz 18.gadiem, sniedz
interneta pakalpojumus, veic lietotāju apmācību, informācijas
pakalpojumu sniegšanu, atbild par iespieddarbu krājuma saglabāšanu,
divu datorizētu darba vietu organizēšanu, bērnu lasīšanas veicināšanas
pasākumu, izstāžu, bibliotekāro stundu un bērnu vasaras
nodarbinātības organizēšanu, bērnu literatūras krājuma komplektēšanu
un sniedz metodisko palīdzību visām bibliotēkas struktūrvienībām, bērnu un jauniešu lasīšanas
popularizēšanas jautājumos. 2020. gadā Bērnu nodaļā reģistrēti 18 jauni lietotāji. Kopējais lietotāju
skaits samazinājās uz 16,2 %, salīdzinājuma ar 2019. gadu, bet apmeklējums samazinājās uz 60% un
izsniegums uz 19,6 %, kaut gan lasīšanas veicināšanai ir pievērsta lielāka uzmanība nekā 2019. gadā.
Tāds krass samazinājums ir tādēļ, ka pandēmijas ierobežojumu dēl, pārskata gadā lielākoties bērniem
nevarēja pavadīt brīvo laiku bibliotēkā, bet tikai apmainīt grāmatas. Viņi nevarēja apmeklēt radošās
darbnīcas, spēlēt galda spēles un kopā ar draugiem jautri pavadīt brīvo laiku bibliotēkā. Informāciju par
Bērnu nodaļas krājumu skat. 6. sadaļā un par darbu ar bērniem un jauniešiem skat. 7 sadaļā.
•

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, 2020. gadā bibliotēka piedāvāja vairākus virtuālos
pakalpojumus – lietotāju tiešsaistes reģistrāciju, digitālās izstādes, virtuālās grāmatas, e-konkursus, eviktorīnas. Ar kurām var iepazīties Naujenes tautas bibliotēkas emuārā!
Pēc bibliotēku apmeklētāju pieprasījuma bez maksas tiek veikta elektroniski pieejamu informācijas
avotu nosūtīšana uz e-pastiem. Skenētu dokumentu nosūtīšana uz e-pastiem, bet tie lielākoties nav
bibliotēkas krājumā esošie dokumenti.
Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kura bija izsludināta 2 reizes un vairākkārt pagarināta,
2020. gada bibliotēka nevarēja piedāvāt āra lasītavas pakalpojumus, grāmatu namiņš stāvēja tukšs bez
grāmatām un bija pieejams tikai WI-FI.
Jau trešo gadu bibliotēka piedāvā lietotājiem izdrukāt čeku ar saņemto grāmatu sarakstu un nodošanas
datumu un tas ļoti iepatikās bibliotēkas lietotājiem. Čeks ļoti noder darbam ar parādniekiem.
Bibliotēka piedāvā lasītājiem dokumentu rezervēšanas iespējas no 2015.gada un lasītāji to izmanto un
2020.gadā rezervētas14 grāmatas.
•

E-grāmatu bibliotēka

Daugavpils novada bibliotēkās uz 31.12.2020. gadu autorizēto lietotāju skaits sastāda 336 (3242019.g.), no šiem lietotājiem tikai 36 autorizējās un saņēma E-grāmatas bibliotēkas pakalpojumiem.
Vislielākais skaits autorizēto lietotāju ir Naujenes tautas bibliotēkai 165, Kalkūnu pagasta bibliotēkai
66, Sventes pagasta bibliotēkai 48. No gada sākuma lietotājiem tika reklamēts šis pakalpojums, bet ļoti
lielu atsaucību tas neieguva, bet es ceru, ka 2021. gadā tas tiks izmantots aktīvāk.
Autorizēto lietotāju skaits līdz ar E-grāmatu bibliotēkas piedāvājuma ieviešanu, īpaši nemainījās,
palielinājās tikai uz 3,7%. Pēc bibliotekāru viedokļa, kāpēc tik mazs lietotāju izmantoja šo iespēju, jo tie
nevēlējās manīt savu lasīšanas ieradumu un lasīt elektroniski, daudziem nav tehnisko līdzekļu un tie
nelasa grāmatas latviešu valodā.
2020. gadā tika izstrādāti špikeri autorizācijai un lietošanai e-grāmatu bibliotēkas portālā, kurus kopā ar
autorizācijas paroli izsniedzam 165 lietotājam, pie ikgadējās parreģistrācijas.
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Kā arī izveidojām tiešsaistes lietotāju reģistrāciju https://form.jotform.com/200792852437056 , lai
varētu pieprasīt autorizācijas datus 3td e-grāmatu bibliotēkai un letonika.lv, šo iespēju izmantoja 8
lietotāji, ļoti ceram ka 2021. gadā šo iespēju izmantos vairāk interesentu!
Naujenes tautas bibliotēka, lai popularizētu E-grāmatas bibliotēkas pakalpojumu ir izveidojusi
informāciju un to publicēja bibliotēkas emuārā (465 skatījumi) (49 skatījumi-2019.) un Facebook (22
patīk, 7 dalījās) (6 patīk, 4 dalījās -2019.) vietnē.
2020. gada aicinājumi izmantot 3td.lv e-grāmatu bibliotēku, bija publicēti Daugavpils novada mājas
lapā, bibliotēkas emuārā un Facebook lapā:
https://www.daugavpilsnovads.lv/iemesli-lasit-vairak-3td-e-gramatubiblioteka/?fbclid=IwAR2TN8EhGS0BUNtPZS8HgjIr2CJKjKDYndEnMABD5uB2EZ85PQ0o-IFlyAg
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/03/uzmanibu.html (98 skatījumi)

(39 skatījumi)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/03/naujenes-tautas-bibliotekas-lietotaju.html (54 skatījumi)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/03/jauns-pakalpojums-tiessaistes-lietotaju.html (56 skatījumi)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/05/biblioteka-bus-atverta-no-18-maija.html (95 skatījumi)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/06/naujenes-tautas-bibliotekas-lietotaju.html (56 skatījumi)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/11/informacija-bibliotekas-lietotajiem.html ( 28 skatījumi)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/12/drosibas-pasakumi-biblioteka-no-2020g.html (26 skatījumi)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/12/no-211220-110121-biblioteka-slegta.html (10 skatījumu)
https://www.facebook.com/photo?fbid=688384828720252&set=a.123064601918947 (12 skatījumi, 6 dalījās)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/03/naujenes-tautas-biblioteka-un.html

https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/03/jauns-pakalpojums-tiessaisteslietotaju.html?spref=fb&fbclid=IwAR1TbGcRGFHYzOuSDIlfFKKLY4NlcEoD34LPj3jfUC1vDB60aBG129Tt2sQ

( 10 skatījumi,

1 dalījās)
Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati”
2019
2020

E-grāmatu
bibliotēkas
lasītāju/autorizēto lietotāju skaits
8
36

E-grāmatu
izsniegums
11
149

bibliotēkas

KIS vērtējums: “Šie skaitļi ir vērtējami kā apmierinoši (pieaugums ir daudz zemāks kā vidēji kopējais par visām
ALISE instancēm) un ieņemiet 31.vietu (lasītāji) un 33. vietu (izsniegumi) starp visām 34 ALISE instancēm.”
Secinājumi: Jāturpina strādās pie lietotāju informēšanas par 3td e-grāmatu bibliotēkas lietošanas iespējām,
izveidot kvalitatīvu reklāmu un publicēt to visās Daugavpils novada pašvaldību mājas lapās, Facebook lapās un
citos mēdijos un informēt katru lietotāju personīgi.

•

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti
(pētījumi, aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste
2020.gadā lasītāju viedokļa izzināšana netika veikta.
Jauniem lasītājiem 2020.gadā sarūpētas piemiņas balvas ( grāmatzīme ar
bibliotēkas QR kodu un lineālu un piezīmju lapiņām), tās saņēma 75
jaunie lietotāji.

•

Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums

Tabula “Bibliotēkas struktūrvienību pamatrādītāji 2020.g.”
Lietotāju skaits

Lociku filiāle
2019
2020
201
130

Naujenes AP
2019
2020
118
98

Vecstropu AP
2019
2020
226
157

Židinu AP
2019
2020
7
9
15

t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
t.sk.
elektroniskie
pakalpojumi
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t.
sk.
periodiskie
izdevumi
t. sk. bērniem
t.sk. pārējie dokumenti
Uzziņas
Konsultācijas

63
3542
726
389

37
3239
577
217

38
2367
1181
911

34
1521
617
301

95
12340
6942
2856

72
7114
4906
1251

32
-

10477
3408
7069

8853
3272
5581

2109
450
1655

1503
415
1088

7618
1371
6247

3721
912
2809

390
292
98

161
161
-

501
76
43

523
145
31

193
-

168
-

576
155
252

464

-

-

samazinājums palielinājums

87
111
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* tabulā ar baltu iekrāsots samazinājums, bet ar zaļu palielinājums
salīdzinot iepriekšējo gadu.

2020. gada Naujenes tautas bibliotēkas ārējo apkalpošanas punktu darbību, sasniegtos rezultātus, to
analīzi un secinājumus, jāvērtē ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kura bija izsludināta
2 reizes un vairākkārt pagarināta, kā rezultātā no 2020. gada marta bibliotēkā vairākas reizes bija
mainīti bibliotēkas lietošanas noteikumi, tā bija slēgta lietotājiem vai arī lietotājiem piedāvāta tikai
grāmatu apmaiņa un ievērojot LR Ministru kabineta ieviestos drošības pasākumus, Naujenes tautas
bibliotēkas struktūrvienību telpas bija sakārtotas drošai lietotāju apkalpošanai, izlikta informācija
par sejas masku lietošanu, 2m distances ievērošanu, roku dezinficēšanu, uz grīdām bija salīmētas
lentes, kuras noteica lietotāju plūsmu, kā arī ierīkotas grāmatu 72 st. karantīnas zonas.
Lociku filiāle
Nodrošina iespieddarbu krājuma saglabāšanu, komplektēšanu
un uzskaiti, automatizētu lietotāju apkalpošanu, interneta un
informācijas pakalpojumu sniegšanu, divu datorizētu darba vietu
organizēšanu lietotāju apmācību, pasākumu, izstāžu un bērnu vasaras
nodarbinātības organizēšanu.
2020. gadā filiālē reģistrēti 5 jauni lietotāji. Kopējais lietotāju skaits
samazinājās uz 35,3 %, salīdzinājuma ar 2019. gadu, lietotāju
apmeklējums samazinājās uz 8,5 % un izsniegums samazinājās uz 15,5
% un samazinājās interneta un datoru izmantošana uz 44,2%, rezultātā
samazinājās arī konsultāciju skaits uz 27,9%. Gada laikā tika izliktas 39 literārās un 20 tematiskās
izstādes plauktu izstādes un organizēts 1 pasākums, ko apmeklēja 15 cilvēki. Informāciju par filiāles
krājumu skat. 6. sadaļā. Tika abonēti 3 avīžu un 12 žurnālu komplekti. Lociku filiāles darba vērtējums ir
pozitīvs. Secinājums: pievērst lielāku uzmanību jauno lietotāju piesaistei, turpināt informēt lietotājus par
autorizācijas iespējām, pozicionēt bibliotēku.
Naujenes apkalpošanas punkts.
Nodrošina iespieddarbu krājuma saglabāšanu, automatizētu lietotāju
apkalpošanu, interneta un informācijas pakalpojumu sniegšanu, trīs datorizētu
darba vietu organizēšanu, lietotāju apmācību, bērnu vasaras nodarbinātības
organizēšanu. 2020. gadā filiālē reģistrēti 4 jauni lietotāji. Kopējais lietotāju
skaits samazinājās uz 16,9 %, salīdzinājuma ar 2019. gadu un tamdēļ
samazinājās arī lietotāju apmeklējums uz 35,7% un izsniegums uz 28,7% un arī
samazinājās interneta un datoru izmantošana uz 66,9%.
Informāciju par apkalpošanas punkta krājumu skat. 6. sadaļā. 2020.gadā
abonēti 5 žurnālu komplekti. Naujenes AP darba vērtējums ir pozitīvs.
Secinājums: pievērst lielāku uzmanību lietotāju piesaistei un apkalpošanas
punkta pozicionēšanai, turpināt informēt lietotājus par autorizācijas iespējām un WEB pak iespējām.
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Vecstropu apkalpošanas punkts. Nodrošina iespieddarbu krājuma saglabāšanu, komplektēšanu un
uzskaiti, automatizētu lietotāju apkalpošanu, interneta un informācijas
pakalpojumu sniegšanu, triju datorizētu darba vietu organizēšanu, lietotāju
apmācību, pasākumu, izstāžu un bērnu vasaras nodarbinātības organizēšanu.
2020. gadā apkalpošanas punktā reģistrēti 14 jauni lietotāji. Kopējais lietotāju
skaits samazinājās uz 30,5%, salīdzinājuma ar 2019. gadu, lietotāju
apmeklējums samazinājās uz 42,3% un izsniegums samazinājās uz 51,2%, kā
arī samazinājās interneta un datoru izmantošana uz 56,1%, bet samazinājās
uzziņu un konsultāciju skaits uz 43,8%,un 55,9%.
Bibliotekāre Nataļja Aļehno izstrādāja radošo darbnīcu ciklu “Četras sezonas
bibliotēkā”, bet, diemžēl, sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju Latvijā, 2020.
gadā NTB Vecstropu AP notika tikai 5 nodarbības ar bērniem: vasarā (4 nodarbības augustā) un viena
nodarbība – 4 septembrī. Kopumā 2020. gada meistarklasēs piedalījās 64 bērni. Ar pilnajām
fotoatskaitēm
jūs
varat
iepazīties
mūsu
emuārā,
piemēram
šeit:
https://naujenesbibliotekasbernunodala.blogspot.com/2020/08/vasara-beidzas-bet-meistarklases-ne.html
un
https://naujenesbibliotekasbernunodala.blogspot.com/2020/08/vasaras-karbinas-fotoatskaite-parbernu.html
Gada laikā tika izliktas 45 plauktu literārā un tematiskās izstādes organizētas radošās darbnīcas
bērniem un jauniešiem skat.7. sadaļā. Informāciju par apkalpošanas punkta krājumu skat. 6. sadaļā.
2020. gadā Vecstropu apkalpošanas punkta lasītājiem tika piedāvāti 7 žurnālu komplekti un 1 avīžu
komplekts. Joprojām, 2020. gadā (tāpat ka arī gadu iepriekš), lasītāju pieprasījumā seriāl izdevumiem
tika izmantoti vairāk, nekā grāmatas. Vecstropu AP darba vērtējums ir pozitīvs. Secinājums: pievērst
lielāku uzmanību jauno lietotāju piesaistei un apkalpošanas punkta pozicionēšanai, turpināt informēt
lietotājus par autorizācijas iespējām un WEB pak iespējām.
Židinu pārvietojamais apkalpošanas punkts. Nodrošina izbraukuma lietotāju apkalpošanu, bet 2020.
gadā nācās samazināt izbraukumus līdz 3 reizēm gadā, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, bet
neskatoties uz to lietotāju skaits palielinājās līdz 9 lietotājiem (7 liet.-2019.g.) . Židinu AP darba
vērtējums ir apmierinošs, esošajos apstākļos. Secinājums, pēc iespējas jāpalielina lietotāju skaits, bet
tas ir grūti izdarāms, jo Židinu ciema iedzīvotāju skaits strauji samazinās.
•
Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām
Naujenes tautas bibliotēka un NTB Vecstropu apkalpošanas punkts ir pieejami personām ar īpašām
vajadzībām ir uz brauktuve. Senjoriem un personām ar īpašām vajadzībām piedāvājam apkalpošanu
mājās, pēc pieprasījuma, 2020.gadā šo pakalpojumu izmantoja 5 cilvēki
•

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām
2020. gada laikā sakarā ar epidemioloģiskās situācijas Latvija noteiktiem ierobežojumiem,
pasākumu skaits bibliotēkā bija ierobežots un lielāka daļa ieplānoto pasākumu nenotika vai tika
pārcelti uz 2021. gadu.

Dzejas cienītājiem
11.09.2020 Dzejas lasījumi Naujenē 2020, #dzejaslasijuminaujene - 125 emuāra skatījumi/ 21
dalībnieks
Kolekcionāriem
Izstāžu cikls “Bibliotēkas vitrīnas stāsti”
https://www.facebook.com/hashtag/bibliotekasvitrinasstasti
02. 01.-19.04.2020. Bibliotēkas krājumā esošo nestandarta grāmatu kolekcijas izstāde “Neskatoties uz
….” – 32 emuāra skatījumi / 87 apmeklējumi
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20.04.2020. Murtazi Samteladze nozīmīšu kolekcijas izstāde “Dažādu laiku virpulī” – 42 apmeklējumi
7.09.2020. Jekaterīnas Smirnovas cūciņu figūriņu kolekcijas izstāde “Maz, maz cūciņ!!!" – 41 emuāra
skatījums/ 98 apmeklējums
12.10.2020. “ DABA UN FANTĀZIJA” Koktēlnieka Oļega Sļepkova (1938 – 2013) sakņuplastikas
darbu izstāde – 47 emuāra skatījumi / 122 apmeklējumi
2.12.2020. – “Manas bērnības ziemassvētku rotājumi” - 104 emuāra skatījumi / 69 apmeklējumi
Bibliotēkas izveidotie E-pakalpojumi/pasākumi
19.03.2020. Kamēr valstī izsludināta ārkārtas situācija, sēžot mājās tu vari piedalīties e-konkursā un
uzzināt kaut ko jaunu par Naujenes pagastu!- 186 skatījumi
23.03.2020. Jauns pakalpojums- tiešsaistes lietotāju reģistrācija -57 skatījumi
02.04.2020.- Lieldienu izaicinājums – 118 skatījumi
02.04.2020. Naujenes tautas bibliotēkas e-viktorīna "Hansa Kristiana Andersena pasaku pasaulē" – 107
skatījumi
06.04.2020. Lieldienu izaicinājuma rezultāts – 9. dalībnieki, 62 skatījumi
14.04.2020. E-konkursa "Apceļo Naujenes pagastu kopā ar Nauji un Jeni" rezultāti - 22 dalībnieki, 197
skatījumi
30.04.2020. E-viktorīnas “Hansa Kristiana Andersena pasaku pasaule” rezultāti! – 24 dalībnieki, 159
skatījumi
05.05.2020. "Pušķis mīļai māmiņai!" e-radošā skrapbukinga darbnīca! – 137 skatījumi
28.10.2020. Bibliotekārā –video stunda “Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi”! – 131 skatījums
28.10.2020. Bibliotekārā-video stunda "Elektroniskā kataloga iespējas". – 21 skatījums
04.11.2020. Bibliotekārā-video stunda "Poķu grāmata" ciemos pie Naujenes pamatskolas skolēniem! –
27 skatījumi
23.11.2020. E-konkurss “Ja, es būtu “Bērnu žūrijas” grāmatu autors, tad…!” – 36 skatījumi
12.12.2020. E-konkursa “Ja, es būtu “Bērnu žūrijas” grāmatu autors, tad…!” rezultāti – 16 dalībnieki,
40 skatījumi
23.12.2020. E-radošā darbnīca "Ziemassvētku brīnums tavās rokās" – 31 skatījums
30.12.2020. Piedalies aizraujošā "Ziemas e-viktorīnā"! – 123 skatījumi

Pakalpojumi bezdarbniekiem





Visa gada garumā bibliotēka, bezdarbniekiem piedāvā palīdzību CV aizpildīšanā,
Nodarbinātības valsts aģentūras brīvo vakanču informāciju, kas tiek atjaunota
nedēļā, ko bezdarbnieki arī aktīvi izmanto,
Konsultācijas i-banku izmantošanā, rēķinu apmaksā un konta izrakstu izdrukāšanā,
E-pastu reģistrēšana.

vienu reizi

Bibliotēkas, kā Digitālā aģenta pakalpojumi
 Konsultācijas - gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana (EDS)
 Nodokļu apmaksa - Latvija.lv
 Iesnieguma slimības pabalsta piešķiršanai (B lapa)aizpildīšana - Latvija.lv
 Dzīves vietas deklarācijas aizpildīšana- Latvija.lv
 Informācijas saņemšana par sociālās apdrošināšanas iemaksām – Latvija.lv
 Informācijas saņemšana par prognozēto pensiju-Latvija.lv
 Un tiek piedāvāti lietotājiem citi e-risinājumi dažādās dzīves situācijās
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•

Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši (situācijas apraksts, vērtējums)

2020. gadā Naujenes tautas bibliotēka sniedza 390 ( 320- 2019.g.,346 – 2018.g.) uzziņas, kas ir uz 21,8
% vairāk nekā 2019.g. un 451 (619-2019.g., 585- 2018.g.) konsultācijas darbam ar datoru un internetu,
kas ir uz 27,1% mazāk nekā 2019. gadā. 2020. gadā lietotāji vairāk griezās pie bibliotekāra pēc dažādā
veida uzziņām nekā pēc konsultācijām darbam ar datoru.
•

Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums)

Naujenes tautas bibliotēkai nav izstrādātu licencēto dator apmācības kursu programmu un 2020.gadā
nerīkojam datorkursus, bet mēs individuāli konsultējam lietotājus darbam ar datoru un internetu, pēc to
pieprasījuma.
•

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība
iedzīvotājiem
2020. gadā turpinām sadarbojamies ar Valsts Nodarbinātības dienestu, kurš regulāri iesuta Daugavpils
novadā esošo brīvu vakanču sarakstus (vienreiz nedēļā).
•
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.
2017.-2020. gadā Naujenes tautas bibliotēkas BIS Alisei tika pievienotas sekojošās publiskās
bibliotēkas :
1. Naujenes tautas bibliotēka(1999):
 Lociku filiāle;
 Naujenes apkalpošanas punkts;
 Vecstropu apkalpošanas punkts;
 Židinu apkalpošanas punkts.
2. Lauceses pagasta Mirnija ciema bibliotēka(2020), darbu uzsāk ar 2021.gada 01.01.
3. Medumu pagasta bibliotēka (2020)
4. Vaboles pagasta bibliotēka (2020)
5. Kalupes pagasta padome (2020)
6. Ambeļu pagasta bibliotēka (2019)
7. Maļinovas pagasta bibliotēka (2019)
8. Salienas pagasta bibliotēka (2019)
9. Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka(2017):
 Skrudalienas pagasta bibliotēka (2019) izslēgta no KM Bibliotēku reģistra un
2020.01.12. krājums pievienots Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkai,
kā Skrudalienas nodaļa.
10. Sventes pagasta bibliotēka (2019)
11. Demenes pagasta bibliotēka(2018)
 Kumbuļu ārējais apkalpošanas punkts
12. Biķernieku pagasta bibliotēka(2017)
13. Dubnas pagasta bibliotēka(2017)
14. Kalkūnes pagasta bibliotēka(2017)
15. Laucesas pagasta bibliotēka(2017)
16. Līksnas pagasta bibliotēka(2017)
17. Tabores pagasta bibliotēka(2017)
18. Višķu pagasta bibliotēka(2017)
 Silavišķu ārējais apkalpošanas punkts
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Un izglītības iestādes bibliotēka:
1. Naujenes pamatskolas bibliotēka
2. Lāču pamatskolas bibliotēka
3. Špoģu vidusskolas bibliotēka(2017)
Tabula “BIS ALISE izmantošana”
Reģions/
Pilsēta/
Novads

Cik
bibliotēkas
strādā ar BIS
ALISE
un
ALISE-i

Strādā ar moduļiem

Cirkulācija

SBA

Komplektēšana

Daugavpils 34
novads
t.sk.
20
publiskās
bibliotēkas

28

28

28

18

18

ar
filiāli,
nodaļu,
apkalpošanas
punktiem

7

3

t.sk.
izglītības
iestāžu
bibliotēkas

Bibliotēku
skaits

14

Autorizēti
lietotāji
(2020)

Pasūtīts
(Web)
eksemplā
ru
(2020)

27

336

12

18

18

328

12

7

7

6

3

3

3

8

0

Tabula “Autorizētie lietotāji”
Autorizēti lietotāji
(2019)

Autorizēti lietotāji
(2020)

% salīdzinot
ar iepr. gadu

324

336

+3,7

Naujenes tautas bibliotēkas un Daugavpils novada publisko bibliotēku elektroniskais katalogs
https://naujene.biblioteka.lv/Alise4_5/Circul/circulStatistic.aspx
2020. gadā 3497 (1969-2019.g.) sesijas, 665 (468 -2019.g.) lietotāji 28294 (21513-2019.g.) lapu
skatījumi ( pēc Google Analytics statistikas) un 11000 (32085-2019.g.) sesijas ( pēc Alises WebPac
statistikas), t.sk.130 (65-2019.g.) autentificētie lietotāji.
WEB pak statistikas:
Darbība
Pasūtīti izdevumi
Pieprasīts pagarinājums
Atlasīti izdevumi

2018
21
24
6200

2019
13
8
18652

2020
12
11
21747

Daugavpils novada publisko bibliotēku un 3 skolu kopkataloga
veidošanas dinamika ir augoša|:
 salīdzinājumā ar 2019. gadu pieaugums sastāda
7,2%,
 2018.gadā pieaugums sastādīja 9,14%;
 2017.gadā pieaugums sastādīja 21,9%;
 2016.gadā pieaugums sastādīja 40,4%.
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Daugavpils novada publisko bibliotēku un 3 skolu
krājuma stāvoklis BIS Alisē uz 31.12.2020.g. - 140253
vien.:
 t.sk. saņemtie eks.-24435 vien.(17,4%);
 t.sk. rekataloģizētie eks.-115818 vien.(82,6%).
.

Daugavpils novada publisko bibliotēku un 3 skolu krājuma dalījums BIS Alisē pēc izdevumu veidiem
uz 31.12.2020. sastāda : grāmatas 114994 eks, seriālizdevumi 24576 eks. un audiovizuālie dokumenti
195 , kartogrāfiskie 5, elektroniskie dokumenti 155, notis 102, attēlizdevumi 78 , mapes 130, spēles 16.

Daugavpils novada publisko bibliotēku kopējais
krājums uz 31.12.2020. sastāda 138086 vien. IS
Alisē ievadīti 125474 vien., kas sastāda 91% vēl ir
jarekataloģizē 9,1% izdevumu.

•
Digitalizācija
2020.gadā bibliotēka neveica digitalizāciju.
•

Iekšzemes un starptautiskais SBA:

Tabula “SBA rādītāji”
SBA
2018
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 37
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 223
dokumentu skaits

2019
1174

2020
353

1278

550

2020.gadā SBA no citām bibliotēkām saņemto dokumentu skaita rādītāji samazinājās uz 70% un uz
citām bibliotēkā tika nosūtīti uz 57% mazāk dokumentu nekā 2019. gadā.
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2020.gadā bibliotēka saņēma 353 dokumentu no Kalkūnes, Maļinovas pagastu bibliotēkām un
savstarpēji apmainījāmies ar grāmatām Naujenes tautas bibliotēkas struktūrvienību robežās. No Latvijas
Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiāles, saskaņā ar 2020.gada 22. jūnija vienošanos saņemam 10
audio grāmatas. Nosūtījām uz Maļinovas, Dubnas, Kalkūnes, Lauceses, Līksnas, Sventes pagastu
bibliotēkām un NTB Naujenes un Vecstropu apkalpošanas punktiem pieprasītas 550 grāmatas.
•
Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā
Bibliotēkai ir problēma ar Abonementa, Lasītavas, Bērnu nodaļas telpām, jo trūkst vietas bibliotēkas
kvalitatīvo pakalpojumu sniegšanai un krājuma izvietošanai. 2018. gada nogalē Daugavpils novada
dome pieņēma lēmumu par līdzekļu iedalīšanu ēkas pēc adreses Daugavas 34, Krauja, pārbūves par
bibliotēku projekta izstrādes apmaksai. 2019. gadā tika sākta ēkas pārbūves par bibliotēku projekta
izstrāde, bet līdz gada beigām projekts netika līdz galam izstrādāts un termiņš tika pagarināts līdz 2020.
gada 27.01, bet tikai 2020. gada novembrī tika galīgi izstrādāts un apstiprināts būvprojekts
„Būvprojekta izstrāde Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūvei par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja,
Naujenes pagasts, Daugavpils novadā
un autoruzraudzība” ko veica SIA “Elko arhitektūra”, kas iekļauts “Daugavpils novada attīstības
programmas 2012.-2018.gadam . Investīciju plānā 2020.-2022.gadam” kā I prioritāte.

6. Krājums
•

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija.
Naujenes tautas bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek, pēc “Naujenes tautas bibliotēkas
vienotā krājuma komplektēšanas un organizācijas politikas 2019. - 2023.g.”
https://drive.google.com/file/d/1XfQy4crxmj2iPNIVCrrZ6dOzF56H_Hs5/view?usp=sharing

 Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā
Naujenes tautas bibliotēkas krājumu veido 30742 vienības.
Kopumā Naujenes tautas bibliotēkas krājumu var novērtēt kā labu, stabilu un aktuālu. Bibliotēkas
krājums pamatā apmierina lietotājus. Bibliotēkas lietotāji 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 komplektēšanas prioritātes 2020.gadā, bez daiļliteratūras bija nozaru literatūrai 15%, bērnu
literatūrai 11,3% , latviešu oriģinālliteratūrai 5%.
Naujenes tautas bibliotēkas un struktūrvienību
vienotu krājumu sastāda 41,5 % daiļliteratūras,
28,7% periodikas, 16,4% nozaru literatūras un
13,4% bērnu literatūras.
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Naujenes tautas bibliotēkas vienotu krājumu
veido:
Naujenes tautas bibliotēkas krājums 53,3%,
Depozītkrājums 2,8%,
Lasītavas krājums 6,1 %,
Lociku filiāles krājums 24,6%
Naujenes apkalpošanas punkta krājums 3,2 %
Vecstropu apkalpošanas punkta krājums 10%

2020. gadā Naujenes tautas bibliotēkas krājums tika sadalīts 3 fondos: Naujenes tautas bibliotēkas
fonds – 16381 eks. Depozītkrājums-857 eks. un Lasītavas fonds -1878 eks., Depozītkrājuma, Lasītavas
un Nozaru literatūras grāmatas tika nomarķētas ar šādu marķējumu.

•

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums:

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”(EUR)
2018
Pašvaldības finansējums krājuma 6594
komplektēšanai
t.sk. grāmatām
4321
t. sk. bērnu grāmatām
889
t.sk. periodiskajiem izdevumiem
2273
Finansējums krājumam uz 1 iedz. 1,3
skaita pagastā, pilsētā, reģionā
Finansējums
krājuma 7212
komplektēšanai kopā

2019
6545

2020
6592

4279
404
2266
1,3

4316
665
2276
1,3

7593

6048

Izdevumi krājuma komplektēšanai no pašvaldības finansējuma par 0,07 % palielinājās salīdzinājumā ar
2019. gadu un kopējais finansējums krājuma komplektēšanai samazinājās uz 20,3 %.
•
Rekataloģizācija
Naujenes tautas bibliotēka 2020. gadā rekataloģizēja
1916 vien. t.sk. 12 grāmatas un 1904 periodiskos
izdevumus. Naujenes tautas bibliotēkā rekataloģizētie
12045 eksemplāri – 39,2% no kopēja bibliotēkas
krājuma, pēc IS Alise datiem uz 31.12.2020.

•

Krājuma pārbaude (inventarizācija)
2020. gadā krājuma inventarizācija netika veikta.
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•

Krājuma rādītāji

Tabula “Krājuma rādītāji”
2018
2900
752
36
85
2878
28563
0,52
0,87

Jaunieguvumi
t.sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2019
4082
1965
32
691
2273
30372
0,48
0,79

2020
2765
847
40
98
2395
30742
0,42
0,52

Naujenes tautas bibliotēkā 2020.gadā jaunieguvumu skaits samazinājās uz 32,3%, grāmatas
ienāca uz 56,8 % mazāk un uz 5,4% vairāk izdevumu, tika norakstīti, izsniegums samazinājās un
tādēļ arī krājuma apgrozība samazinājās.
Tabula “Bibliotēkas struktūrvienību krājuma rādītāji”
NTB
2019

2020

Lociku filiāle
2019
2020

Naujenes AP
2019
2020

Vecstropu AP
2019
2020

Jaunieguvumi

2698

1860

661

546

301

87

422

272

t.sk. grāmatas

1321

606

223

107

208

31

213

105

t.sk.
periodiskie 1373
izdevumi
1521
Izslēgtie dokumenti

1254

438

439

93

56

209

167

1588

502

523

94

104

156

180

Krājuma kopskaits

18844

19116

7543

7566

1006

989

2979

3071

Krājuma apgrozība

0,95

0,78

1,38

1,2

2,1

3,8

2,56

1,2

2020.gadā Naujenes tautas bibliotēkas saņemto
izdevumu sadalījums pēc piegādes avotiem :
iepirktas 520 grāmatas, saņemti dāvinājumi 248
eks. un bezatlīdzības lietošanā saņemti 81 eks., kā
arī abonēta periodika 1916 eks. Jaunieguvumi
saņemti no 10 piegādātājiem. Jaunieguvumu veidi:
grāmatas 847, attēlizdevums 1, spēles 1, periodika
1916. Kopējais jaunieguvumu skaits sastāda 2765
eks. : t.sk. periodika 1916 vien., daiļliteratūra 626
eks., bērnu literatūra 98 eks., nozaru literatūra 125
eks.
•

Datubāzes:

Bibliotēkā 2020. gadā bija pieejamas datu bāzes www.letonika.lv, www.lursoft.lv . Visvairāk tiek
izmantota Letonikas datu bāze, tad Lursoft datu bāze un salīdzinājumā ar 2019.gadu datu bāžu
izmantošana palielinājās - Letonika uz 219,7 % un News uz 215%. Naujenes tautas bibliotēka sadarbībā
ar KIS programmas "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros 2020. gadā no 26.03.1.06. saņēma piekļuves paroles BiblioRossica, BiblioPlanet un Non-fiction library datu bāzēm
izmantošanai ārpus bibliotēkas telpām.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums”
Dabu bāze

2018
skatījumi/sesijas

2019
skatījumi/sesijas

2020
skatījumi/sesijas

Letonika

321/153

456/185

1177/260
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NaujenesBKlients
Kopā

520/59
841/212

46/23
502/208

395/197
1572/457

News

218

193

415/31

Non-Fiction Library Free Online
Trial
BiblioplanetFree Online Trial

2/9

BiblioRossica Free Online Trial

13/2

Kopā

2002/506

0/7

•

Krājuma un datu bāžu popularizēšana
Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kura bija izsludināta 2 reizes un vairākkārt
pagarināta, uzmanība Letonikas un Lursoft datu bāžu popularizēšanai 2020. gadā bija palielināta.
Naujenes tautas bibliotēka, lai popularizētu datu bāžu pakalpojumu ir izveidojusi informāciju un to
publicēja bibliotēkas emuārā (465 skatījumi) un Facebook (22 patīk, 7 dalījās) vietnē, kur tika apkopoti
visi e-resursi, ko piedāvāja bibliotēka un citas iestādes.
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/03/uzmanibu.html (98 skatījumi)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/03/naujenes-tautas-biblioteka-un.html
(39 skatījumi)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/03/naujenes-tautas-bibliotekas-lietotaju.html (54 skatījumi)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/03/jauns-pakalpojums-tiessaistes-lietotaju.html (56 skatījumi)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/05/biblioteka-bus-atverta-no-18-maija.html (95 skatījumi)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/06/naujenes-tautas-bibliotekas-lietotaju.html (56 skatījumi)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/11/informacija-bibliotekas-lietotajiem.html ( 28 skatījumi)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/12/drosibas-pasakumi-biblioteka-no-2020g.html (26 skatījumi)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/12/no-211220-110121-biblioteka-slegta.html (10 skatījumu)
https://www.facebook.com/photo?fbid=688384828720252&set=a.123064601918947 (12 skatījumi, 6 dalījās)
https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/03/jauns-pakalpojums-tiessaisteslietotaju.html?spref=fb&fbclid=IwAR1TbGcRGFHYzOuSDIlfFKKLY4NlcEoD34LPj3jfUC1vDB60aBG129Tt2sQ

( 10 skatījumi,
1 dalījās)
Naujenes tautas bibliotēka piedāvāja lietotājiem lietot bezmaksas datu bāzes:
21.02.2020. Letonika.lv piedāvā! – 28 skatījumi
3.02.2020. IMF eLibrary datubāze pieejama Naujenes tautas bibliotēkā – 38 skatījumi
23.03. – 4.04.2020. Erudīcijas spēle "Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!" – 30 skatījumi
26.03.- 1.06.2020. Naujenes tautas bibliotēka piedāvā BiblioRossica, BiblioPlanet un Non-fiction
library datu bāzes izmantot ārpus bibliotēkas telpām. – 57 skatījumi
20.-26.04.2020. Naujenes tautas bibliotēkas "Bibliotēku nedēļas 2020" e-aktivitātes - 219 skatījumi
2020.gada bibliotēka izvēlējās piedāvāt saviem lietotājiem piekļuvi Letonikas datu bāzei arī
ārpus bibliotēkas telpām. Šo izdevību izmantoja 18 lietotāji( 197 sesijas/395 skatījumi)
Krājuma popularizācijai tika organizēta 28.10.2020. Bibliotekārā-video stunda "Elektroniskā kataloga
iespējas".– 21 skatījums Naujenes pamatskolas 7.-8. klases skolēniem, kuru laikā tika popularizēts
bibliotēkas krājums un meklēšanas iespējas.
Bibliotēkas elektroniskajā katalogā pastāvīgi atjaunojas aktualitāte “Jaunumi par 30 dienām”
Krājuma popularizēšanai tika veidotas virtuālās izstādes:
7.04.2020. Virtuālā izstāde “Nāc, nākdama Lielā dienā” veltīta Lieldienu sagaidīšanai !
“Naujenes tautas bibliotēka piedāvā virtuālo izstādi par Lieldienu sagaidīšanu. Izstādes veidošanas ideja
radās, atbildot uz lietotāju jautājumiem – par tradīcijām, ticējumiem, telpu rotāšanu, olu krāsošanu,
ēdieniem. Šeit Jūs atradīsiet atbildes uz Jūsu jautājumiem no dažādiem avotiem - sākot ar datubāzēm,
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interneta resursiem, grāmatām un beidzot ar periodiku un bibliotēkas tematiskām mapēm!” – 52
skatījumi
21.04.2020. Virtuāla izstāde veltīta “Meža un dārza dienām”
“Atnāca pavasaris, dārza un meža uzkopšanas darbi ir klāt, neskatoties uz laika apstākļiem! Dārzā un
mežā darāmo darbu saraksts var būt visai garš! Sēklu krājumu pārskatīšana, dēstu audzēšana, dobju
plānošana un citi darbiņi………. “– 68 skatījumi
11.05.2020. Virtuāla izstādē «Atkritumi. Kur? Kādi? Kā? - apsaimniekošana, šķirošana, izglītošana»
“Naujenes tautas bibliotēka pirms Lielās Talkas, kura šogad ņemot vērā paaugstinātās drošības
apstākļus un pašreiz noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, tiek organizēta 2020.gada 16.maijā,
lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu, izveidoja virtuālu izstādi «Atkritumi. Kur? Kādi? Kā? apsaimniekošana, šķirošana, izglītošana» , kurā bibliotēka apkopoja atkritumu apsaimniekošanai
noderīgo, aktuālo informāciju no interneta resursiem, datu bāzēm, Latvijas Nacionālās bibliotēkas
digitāliem resursiem un Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogā esošiem izdevumiem. Naujenes
tautas bibliotēka apkopoja virtuālajā izstādē, dārza un meža darbu veikšanai aktuālo informāciju no datu
bāžu, periodisku izdevumu un interneta resursu piedāvāju” – 209 skatījumi
15.05.2020 Virtuālā izstāde « Mārim Rungulim 70 »
“2020.gada 16. maijā vienam no latviešu populārākajam bērnu un pusaudžu dzejniekam, rakstniekam,
žurnālistam un redaktoram Mārim Rungulim aprīt 70 gadi. Par godu rakstnieka jubilejai, Naujenes
tautas bibliotēka izveidoja virtuālo izstādi, kurā apkopoja informāciju avotus no dažādām datu bāzēm,
interneta resursiem par rakstnieku, tā biogrāfiju un literāriem darbiem.”- 204 skatījumi
15.06.2020. Virtuālā izstāde"Ai, bagāta Jāņu diena, Kā mēs tevi vadīsim?"
“Naujenes tautas bibliotēka šajā virtuālajā izstādē apkopoja dažāda veida informāciju un avotus par
Līgo svētku un Jāņu dienas svinēšanu. Šeit Jūs atradīsiet atbildes uz Jūsu jautājumiem no dažādiem
avotiem - sākot ar datubāzēm, interneta resursiem, grāmatām un beidzot ar periodiku un bibliotēkas
tematiskām mapēm!”- 88 skatījumi
Visa gada laikā bibliotēkā tika izliktas 55 plaukta literārās un tematiskās izstādes veltītas autoriem
jubilāriem, tradīcijām, notikumiem un svinamām dienām, kuras popularizē bibliotēkas krājumu.
24.01.2020. izveidots "Literatūres" grāmatu plaukts Naujenes
tautas bibliotēkā – 30 skatījumi emuārā
•
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
sutām atgādinājumus pa pastu vai e-pastu. 2020. gadā noslēgumā bibliotēkas parādnieku nebija, jo gada
laikā, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kura bija izsludināta 2 reizes un vairākkārt
pagarināta, visiem parādniekiem grāmatas tika pagarinātas automātiski.
•
Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības
Problēma ir ar krājuma izvietojumu, jo trūkst vietas, lai to izvietotu un lai turpinātu veidot
depozītkrājumu, tas tiks atrisināts, kad bibliotēka pārcelsies jaunajā bibliotēkas ēkā.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
•
Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji Jūsu bibliotēku sistēmā
Naujenes pagastā dzīvo un mācās 724 bērni un jaunieši līdz 18. gadiem. Pirmsskolas un skolas vecuma
339 bērni, kuri apmeklē Naujenes tautas bibliotēku, tas ir 47% no Naujenes pagastā dzīvojušiem
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bērniem un jauniešiem līdz 18. gadiem. Naujenes pagastā ir 2 pamatskolas - Naujenes un Lāču, viena
pirmsskolas izglītības iestāde, Mūzikas un mākslas skola.
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
Lietotāju skaits(bērni)
Fiziskais
apmeklējums(bērni)
Izsniegums (bērniem)

2018
460
16922

2019
430
14861

2020
339
8708

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-21,2; -6,52;
-41,4; -12,2;

2815

3298

2675

-18,9;+17,16;

2020.gadā sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kura bija izsludināta 2 reizes un vairākkārt
pagarināta, salīdzinot ar 2019.gadu reģistrēts par 21,2% bērnu mazāk, apmeklējums samazinājās uz
41,4%, bet izsniegums uz 18,9%. Bērni atnākot uz bibliotēku varēja tikai apmainīt grāmatas,
lielākoties nevarēja satikties ar draugiem, spēlēties, radoši izpausties, spēlēt leļļu teātri. 2020. gadā
bibliotēkas pamatuzdevums bija pievērst bērnu uzmanību lasīšanas veicināšanai un piedalīties lasīšanas
veicināšanās programmās, kas tika izpildīts, ne tikai klātienē, bet arī virtuāli.
•

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte,
salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, alternatīvo
lietu komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.)

Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi ( bērnu literatūra)
Izslēgtie dokumenti ( bērnu
literatūra)
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība

2018

2019

2020

154
155

691
64

98
30

%salīdzinot ar
iepr.gadu
-85,8%; +348,7;
-53,1; -58,7;

3433
0,82

4060
0,81

4128
0,65

+1,7%; +18,26;
-19,7%; -1,2;

Naujenes tautas bibliotēkas lietotāju sastāva
sadalījums
63,4% - 586 pieaugušie lietotāji un 36,6% - 339
bērni un jaunieši.

2020.gadā bērnu literatūras krājumā ienāca 98
grāmatas, tas sastāda 10,4 % no
grāmatu
jaunieguvumiem 847 vien.(89,6%). Bērnu nodaļā
bērnu literatūras krājuma popularizēšanai tika
izliktas 4 literārās izstādes un 6 tematiskās
izstādes.
Alternatīvo lietu komplektēšana
2020.gadā Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas galda spēļu kolekcija ir papildināta ar 13 jaunām
un interesantām galda spēlēm dažāda vecuma bērniem (Latvija, Dino Party, Igra v ziznj, Krāsu spēle
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Domino, Memo Zoo, Figurix, 10 Games in 1, Krugosvetnoje puteshestvije, Lēkajošie pērtiķi, Četri
rindā, Shapka-nevidimka, Atrodi pāri, Tornis.
•

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma
grupām
 Datu bāzu popularizēšana
Datu bāzes “Letonika” popularizēšana notiek, gan ikdienas darbā, konsultējot bērnus, gan
dažādu pasākamu laikā. Piemēram, bibliotekārās stundas „Drošs internets” un „Elektroniska
kataloga iespējas” tika izskaidrots, kā meklēt informāciju interneta resursā Letonika.lv
 Leļļu teātra “Leļļu karuselis” izrādes
NTB Bērnu nodaļā jau ceturto gadu darbojās Leļļu teātris “Leļļu
karuselis”.
Nodarbības un mēģinājumi pārsvarā notiek skolas brīvlaika laikā.
2020. gadā tika iestudēta viena jauna luga “Jauna gada pasaka”, kuras
pirmizrāde notika 3.01. Pirmizrādi apmeklēja 22 Naujenes pirmsskolas
izglītības iestādes “Rūķītis” audzēkni.

 Bērnu vasaras nodarbinātība “Lasām, zīmējam, līmējam, veidojam”02.07.-28.08.2020:
NTB Bērnu nodaļa – 8 nodarbības – 84 bērni;
Bērnu vasaras nodarbinātības laikā bērniem un jauniešiem tika piedāvātas dažādas aktivitātes, radošās
darbnīcas un meistarklases. dalībnieki zīmēja ar ziepju burbuļiem, apguva macrame mezglošanas
tehniku, plastilinogrāfiju, skrapbukingu. Veidoja no māla medaljonus, leja no ģipša magnētus,
izgatavoja no gaisa baloniem anti-stresa bumbiņas un no šenila kociņiem zīmuļu turētājus.
28.08.20. – “Bērnu bibliovasaras “ noslēguma pasākums – 33 bērni.
 Radošās darbnīcas:
09.04.2020. Radošā e-darbnīca "Lieldienu zaķis"- 432 apmeklētāji;
13.08.2020. “Skrapbukinga meistardarbnīca bērniem un jauniešiem” -12 bērns;
20.08.2020. “Magnetiņu izgatavošanas darbnīca”-11 bērni;
17.12.2020. Radošā e-darbnīca “Ziemassvētku brīnums tavās rokās”- 23 bērni;
Vecstropu apkalpošanas punkta bibliotekāre Nataļja Aļehno izstrādāja radošo darbnīcu ciklu “Četras
sezonas bibliotēkā”, bet, diemžēl, sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju Latvijā, 2020. gadā NTB
Vecstropu AP notika tikai 5 nodarbības ar bērniem: vasarā (4 nodarbības augustā) un viena nodarbība –
4 septembrī. Kopumā 2020. gada meistarklasēs piedalījās 64 bērni.
 Ekskursijas uz NTB Bērnu nodaļu:
20.02.2020. “Mana pirmā grāmatiņa”- 17 bērni no Naujenes pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis”
30.09.2020. „Ciemos pie 234 cūciņām” Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” audzēkņu
ekskursija uz NTB- 20 bērni

 Ekskursijas
07.03.2020. Bibliotēkas “Bērnu žūrijas” dalībnieku ekskursija uz
Latvijas Nacionālo bibliotēku un dalība “Lielajos lasīšanas svētkos”- 13
bērni;
 E- konkursi un viktorīnas
02.04-30.04 E-viktorīna "Hansa Kristiana Andersena pasaku pasaulē"- 24 dalībnieki.
02.04-14.04. Virtuālais konkurss “Iepazīsti Naujenes pagastu kopā ar Nauji un Jeni!”- 22 dalībnieki.
23.11.-18.12. E-konkurss “Ja es būtu “Bērnu žūrijas” grāmatu autors, tad…!” – 16 dalībnieki
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•
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Nozīmīga bibliotekārā darba daļa ir veiksmīgi lasīšanas veicināšanas pasākumi dažādām vecuma
grupām. Naujenes tautas bibliotēka organizē dažādu veidu aktivitātes, bibliotekārās un literārās stundas,
literārās darbnīcas, izstādes un piedalās lasīšanās veicināšanas programmās un konkursos.
Lasīšanas veicināšanas programmas:
 “Bērnu jauniešu un vecāku žūrija”
NTB Bērnu nodaļa veiksmīgi turpina piedalīties “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrijas” programmā. Tika novadītas vairākas aktivitātes šīs
lasīšanas veicināšanas programmas popularizēšanā. 2020. gadā tika
organizēti 4 lasīšanas veicināšanas pasākumi “Bērnu žūrijas grāmatu
lasījumi”, kuros piedalījās 82 bērni. Divas nodarbības notika attālināti
video- stundas formātā.
26.02.2020. organizēts Bērnu žūrijas noslēguma pasākums “Lasi, vērtē,
dalies”- 32 bērni
07.03.2020. tika organizēta ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Naujenes tautas bibliotēkas 13
aktīvākie “Bērnu žūrijas 2019” eksperti kopā ar Naujenes tautas bibliotēkas bibliotekārēm apmeklēja
ikgadējo Bērnu žūrija noslēguma krāšņo pasākumu “Lielie lasīšanas svētki”.
23.11.- 18.12.2020. tika organizēts E- konkurss “Ja es būtu Bērnu žūrijas grāmatu autors...”, kurā ņēma
dalību 16 bērni.
 “Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensībās”
2020. gadā Naujenes tautas bibliotēka veiksmīgi turpina piedalīties
Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensībās. Konkurss notika
vairākos etapos, tika iesaistīti vairāki bērni no Naujenes pamatskolas,
Lāču pamatskolas un Naujenes pagasta bērni, kuri mācās Daugavpils
pilsētas skolās.
3.01.2020. norisinājās Skaļās lasīšanas sacensību I kārta- 6 dalībnieki.
19.02.2020. NTB notika pirmās kārtas fināls- 18 dalībnieki. Tika
noskaidrota Naujenes pagasta Skaļās lasīšanas čempione Diāna Lapiņa
Naujenes pamatskolas 5. klases skolniece. Diāna uzvarēja arī Daugavpils novada finālā un 26.09.2020.
pārstāvēja Daugavpils novadu Rīgā, Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību finālā.
 “Lasīšanas stafete”
2020. gadā Naujenes tautas bibliotēka otro reizi iesaistījās izdevniecības “Zvaigzne ABC” konkursā
“Lasīšanas stafete”, kurā piedalījās viena dalībniece Santa Bule. Meitene kļuva par laureātu vecuma
grupā 13-16 gadi un saņēma naudas balvu.
 Literārās un tematiskās izstādes
Lasīšanas veicināšanai un grāmatu popularizēšanai NTB bērnu nodaļā tika organizētas 9 literārās un
tematiskās izstādes, kuras apskatīja 99 bērni.
 Bibliotekārās un literāras stundas
2020. gadā tika organizētas un novadītas 4 bibliotekāras un literārās stundas, kurās piedalījās 61 bērns.
11.02.2020. Bibliotekāra stunda “Drošs internets” “Vafija spēles” turnīrs Lāču pamatskolas 7.klases
audzēkņiem- 6 bērni.
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13.02.2020. Bibliotekāra stunda “Drošs internets” “Vafija spēles” turnīrs Naujenes pamatskolas 5.klases
audzēkņiem – 16 bērni
26.02.2020. Literārā stunda “Dzimtas valodas diena” veltīta Annas Sakses 115. gadu jubilejai Naujenes
pamatskolas 4.-5. klases skolēniem - 17 bērni.
07.10.2020. Bibliotekārā
6.kl.skolēniem- 13 skolēni

e-stunda

“Elektroniska

kataloga

iespējas”

Naujenes

pamatskolas

 Tikšanās
10.09.2020. notika bērnu tikšanās ar dzejnieci Stepanidu Miloševiču Dzejas dienām veltīta pasākuma
bērniem „Pantiņš + pantiņš = dzejolītis” ietvaros. Pasākums tika organizēts Naujenes pirmsskolas
izglītības iestādē “Rūķītis”, kurā piedalījās vecākas grupas 26 audzēkņi.

Tikšanās ar Šveices biroja Daugavpilī pārstāvi Elīnu
Hrščanoviču par izstādi-instalāciju “Māja grāmatā – grāmata mājā”- 8
bērni.
05.10.2020.

•

Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību

saturā (Skola2030)” ietvaros (minēt konkrētus piemērus)
Jauno kompetenču ietvaros 2020. gadā tika organizēti un novadīti
vairāki pasākumi. Skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs. Piemēram,
karjeras izglītības akcijā “Ēnu diena” 9.klases skolēni apguva profesiju
bibliotekārs un attīstīja savas digitālās prasmes. Veidoja sadarbības
iemaņas un attīstīja pašizpausmes mākslu, piedaloties NTB leļļu teātrī,
kur iestudēja pasaku “Jauna gada pasaka”. Aktīvi piedalījās un
nostiprināja lasītprasmes iemaņas Bērnu žūrijas grāmatu lasīšanas maratonā. Bērnu žūrijas lasīšanas
nodarbības tika organizētas izmantojot starpdisciplināru pieeju. Piemēram, video stundā par E. Valtera
„Poķu grāmatu” , skolēnu uzmanība tika pievērsta globālam ekoloģiskām problēmām un to risināšanās
iespējam, dzīvnieku pēdu pētīšanai. Tajā pašā nodarbībā bērni arī dzejoja dzejoļus un zīmēja. Video
stundā par garmatu „Meža meitene Maija” bērni klausījās putnu dziesmas, pētīja putnu migrācijas ceļus,
paplašināja savas zināšanas Latvijas putnu daudzveidībā. Bibliotekārās stundās „Drošs internets”
“Vaifija spēles” turnīrā bērni attīstīja kritisku domāšanu un problēmu risināšanas spējas.
•

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības
vērtējums

2020. gadā Naujenes tautas bibliotēka veiksmīgi sadarbojās ar Naujenes
pagasta pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”. Pirmsskolas bērni
apmeklēja bibliotēkas organizētas ekskursijas, leļļu teātra izrādes, lasīšanas
veicināšanas nodarbības.
Cieša sadarbība notiek caur metodiķi Vitu Naklonovu, kura palīdzēja
organizēt PII telpās Dzejas dienām veltītu pasākumu bērniem „Pantiņš +
pantiņš = dzejolītis” un tikšanos ar dzejnieci S.Miloševiču.

Sadarbība ar Lāču pamatskolu .
NTB bērnu nodaļa cieši sadarbojas ar Lāču pamatskolu caur skolas bibliotekāri Skaidrīti Kardeli. 2020. gadā
Skaidrīte Kardele aktīvi koordinēja Skaļās lasīšanas sacensību skolas I posmu, aicināja NTB Bērnu nodaļas
bibliotekāri piedalīties skolēnu uzstāšanās vērtēšanā.
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Lāču pamatskolas bibliotekāre kopā ar skolēniem aktīvi piedalās NTB Bērnu nodaļas, Lociku filiāles
organizētos pasākumos un bibliotekārās stundās.
29.01.2020. Krievu rakstnieka A. Čehova 160 gadu jubilejas ietvaros, notika tikšanās ar Lāču pamatskolas
pirmsskolas grupas “Lāčuks” audzēkņiem “A. Čehova stāsti bērniem” ( Lociku filiālē) – 10 bērnu
11.02.2020. Bibliotekāra stunda “Drošs internets” “Vafija spēles” turnīrs Lāču pamatskolas 7.klases
audzēkņiem- 6 bērni.

Sadarbība ar Naujenes pamatskolu .
2020. gadā NTB bērnu nodaļas aktīvākais sadarbības partneris bija Naujenes pamatskola, kuras skolēni un
skolotāji aktīvi iesaistās NTB Bērnu nodaļas organizētajos pasākumos un aktivitātēs.
12.02.2020. Karjeras izglītības akcijā “Ēnu diena” piedalījās divas Naujenes pamatskolas 9. klases skolnieces.
Naujenes pamatskolas latviešu valodas skolotāja Inese Locika veiksmīgi koordinēja un sagatavoja skolēnus
Skaļās lasīšanas sacensību konkursam. Naujenes pamatskolas 5. klases skolniece Diāna Lapiņa pārstāvēja
Daugavpils novadu Skaļas lasīšanas sacensību fināla Rīgā.
Naujenes pamatskolas aktīvi ņem dalību lasīšanas veicināšanās programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
2020. gadā NTB Bērnu nodaļas aktīvākie “Bērnu žūrijas” dalībnieki bija Naujenes pamatskolas audzēkņi, tāpēc
“Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums “Lasi, vērtē, dalies!” bija organizēts Naujenes pamatskolas telpās, kuru
apmeklēja 32 bērni.
Bērnu žūrijas realizācijas galvenie sadarbības partneri ir Naujenes pamatskolas direktora vietniece audzināšanās
jomā Zinaīda Pauliņa un pirmsskolas skolotāja Alita Kokina.
Zinaīda Pauliņa palīdz novadīt un koordinēt attālinātas video-stundas “Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi”,
“Elektroniska kataloga iespējas”. Kopā ar saviem audzēkņiem, piedalījās NTB organizētajā braucienā uz
“Lieliem lasīšanas svētkiem” Rīgā.
Sākumskolas skolotāja Alita Kokina kopā ar savas 3. klases audzēkņiem jau otro gadu aktīvi piedalās “Bērnu
žūrijas” lasīšanās veicināšanās programmā. 2020. gadā 3. klases skolēni piedalījās 4 pasākumos “Bērnu žūrijas
grāmatu lasījumi”. Divi no tiem notika attālināti video- nodarbības veidā. Skolēni skatījās NTB Bērnu nodaļas
bibliotekāres iepriekš ierakstītus video fragmentus, aizpildīja darba lapas, atbildēja uz jautājumiem, diskutēja,
pildīja uzdevumus. Nodarbības klātiene vadīja skolotāja Alita Kokina un Zinaīda Pauliņa.

•
•

Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā
Bērnu nodaļā strādā jauns darbinieks, 2017. gadā viņa apmeklēja “Informācijas un bibliotēku zinību
pamati” 240 stundu profesionālās pilnveides kursus. 2018. gadā turpināja pilnveidoties un apmeklēja
14 kursus un seminārus, t. sk. piedalījās 2 konferencēs skat. 4.nodaļu un saņēma Naujenes pagasta
pārvaldes Pateicības rakstu “Par radošo, interaktīvo darbu ar bērniem un jauniešiem, lasīšanas
veicināšanas programmu veiksmīgu ieviešanu bibliotēkā”. 2019.gada 16. aprīlī Naujenes tautas
bibliotēka, A. Soldatjonokas nopelns, saņēma Pateicību par radošo ieguldījumu projekta “Viena
diena bibliotēkas dzīvē 2018.”(LBB) 2019. gadā Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka tika
virzīta uz Voldemāra Caunes balvu “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”, bet diemžēl
26.11.2019. saņēmām atteikumu ar aicinājumu piedalīties 2020. gada konkursā. Bibliotekārei
2020.gadā bija plānots nokārtojot eksāmenu un saņemt 3. bibliotekāro kvalifikāciju, bet to pārcēla
uz 2021. gada martu, tai pat laikā, viņa piedalījās vienā klātienes praktikumā un divos tiešsaistes
semināros., skat. 4. nodaļā. Naujenes tautas bibliotēka Aigas Soldatjonokas darbu novērtējam ļoti
augsti.

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, kad bibliotēka pārcelsies uz jauno ēku.
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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 2020. gada 31.12. ievadīti 3285 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 616 vienības t.sk. 268 vien., kur ir pieminēts Naujenes
pagasts, kuras ir nomarķētas ar speciālo uzlīmi.
 komplektēšana, ietverto materiālu veidi – grāmatas, novadpētniecība mapes, tematiskās
mapes, albumi, fotogrāfijas, elektroniskie resursi, citi materiāli.(616 vien.)
 krājuma organizācija un glabāšana- ir izlikts atsevišķs novadpētniecības literatūras
plaukts un 8 plaukti novadpētniecības mapēm, visi i materiāli nomarķēti, daļēji aprakstīti
IS Alisē.
 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana- 2020.gadā netika veidoti
 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums – novadpētniecības krājumā ir
apkopota pamatinformācija, pastāvīgi tas tiek papildināts, krājuma attīstība ir apmierinoša.
 izmantojums -novadpētniecības krājumu izmanto Naujenes pagasta iestādes, lietotāji,
bērni.
•
Novadpētniecības darba popularizēšana
Bibliotēkas novadpētniecības resursi tiek popularizēti Naujenes tautas bibliotēkas elektroniskajā
katalogā,
saite
https://naujene.biblioteka.lv
un
bibliotēkas
emuārā,
saite
http://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/p/novadpetnieciba.html
•

Sadarbība novadpētniecības jomā

Ļoti laba sadarbība mums ir ar Naujenes novadpētniecības muzeju
 2020. gada 24.septembrī Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu kopu papildināja darba
burtnīca "Tradicionālās amatu prasmes Latgales sētā" , kura tapa projekta ENI – LLB – 1 – 216
“Dvinas / Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana
un nodošana nākamajai paaudzei" ietvaros. Šī gada 13.septembrī Naujenes Novadpētniecības
muzejā tika prezentēta projekta ietvaros tapusī darba burtnīca.
•

Jauninājumi novadpētniecības darbā
 24.02.2020. Apkopoti : Naujenes pagasta novadnieki - literāro darbu autori, ilustratori, redaktori,
sakārtotāji, fotogrāfi un viņu izdoto darbu kolekcija, kura ir pieejama Naujenes tautas bibliotēkas
krājumā. Skat. Naujenes tautas bibliotēkas emuārā Novadnieki apkopotas 64 personālijas.
 24.08.2020.g. Naujenes tautas bibliotēkas e-pastā ienāca vēstule no Naujenes pagasta
novadnieka, kurš 1979. gadā pārcēlās dzīvot uz Vladivostoku (Krievija) ar lūgumu padalīties ar
informāciju par vecticībnieku sadzīvi un dzīvi Naujenes pagastā. Novadnieks no 2015. gada
raksta grāmatu par savas dzimtas vēsturi. Bibliotēkas novadpētniecības krājumā atradām
nepieciešamo informāciju un sniedzām atbildi!
Sarakstes turpinājumā mēs palīdzējām atrast informāciju par novadnieka senčiem, pēc 1897.,
1935.gadu tautas skaitīšanas rezultātiem, kuru atradāma sekojošās datu bāzēs –
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http://ciltskoki.lv/ , https://www.raduraksti.arhivi.lv/ un Kapsētu informācijas digitalizācija un
datu pārvaldības sistēma https://www.cemety.lv/
Pateicībā par sniegto informāciju solīja atsūtīt savas grāmatas elektronisko versiju. Būs
patiess prieks par bibliotēkas novadpētniecības materiālu papildināšanu!!!!
 2020.g. 17. septembrī Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu kopu papildināja novadnieka
Edgara Vanaga dzejas krājums “Kristāla sindroms” , kuru tiešsaistē Jūs varat pašķirstīt un
nokļūt Edgara Vanaga dzejas pasaulē. Paldies, Jānim Vanagam, biedrības “Višķu attīstībai”
valdes priekšsēdētājam par iespēju publicēt Edgara Vanaga dzejas krājumu. – 102 emuāra
skatījumi
 2020 .gadā turpinājās 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”.
Publicētas 2 virtuālās grāmatas:
 2020. gada 24.septembrī Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu kopu papildināja darba
burtnīca "Tradicionālās amatu prasmes Latgales sētā" , kura tapa projekta ENI – LLB – 1 – 216
“Dvinas / Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana
un nodošana nākamajai paaudzei" ietvaros. Šī gada 13.septembrī Naujenes Novadpētniecības
muzejā tika prezentēta projekta ietvaros tapusī darba burtnīca.
 Naujenes tautas bibliotēkā, tās darba laikā, no 12.10-27.11.2020. bija skatāma izstāde “ DABA
UN FANTĀZIJA” Koktēlnieka Oļega Sļepkova (1938 – 2013) sakņuplastikas darbu izstāde –
47 emuāra skatījumi;
 14.12.2020. Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu krājums papildinājās ar novadnieces
Nataļjas Kretovas virtuālo grāmatu “Oļega Sļepkova meža fantāzijas”, kurā ir apkopotas
atmiņas, dokumenti, video materiāli, izstāžu apmeklētāju atsauksmes un mākslas darbu
fotogrāfijas.

 17.11.2020. bibliotēkas emuārā tika publicēta digitālā izstāde
"Naujenes tautas bibliotēkai -65". Neliels ieskats Naujenes
tautas bibliotēkas darbības 65 gadu garā vēsturē, kuru iekļāvām
102 mirkļos, par godu Latvijas valsts 102. dzimšanas dienai.

 2020.gadā pastāvīga plaukta novadpētniecības izstāde “Naujenes hronika”
 Turpinās darbs pie virtuālās grāmatas “Hoftenberga jeb Kraujas ciema hronika”.
 Tika apkopoti 3 sējumos “Raksti par Naujeni 2020
 Izveidotas 4 jaunas personāliju mapes.
•

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi
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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.

9. Projekti
2020. gadā Naujenes tautas bibliotēkas projektu nebija.

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 informacionālie stendi. Un plašāku informāciju par bibliotēkas un tās struktūrvienību darbu var
saņemt bibliotēkas Informācijas un apstrādes nodaļā, pie bibliotekāra vai bibliotēkas emuārā, Naujenes
pagasta mājas lapā, Daugavpils novada mājas lapā un bibliotēkas Facebook lapā. Sabiedrības
informēšanas darbs 2020. gados iezīmējas ar galveno virzienu – kvalitatīvas e- informācijas
pieejamības nodrošinājumu.
Informācija par bibliotēku un pasākumiem tiek publicēta vietējā avīzē “Latgales Laiks” (2020. gadā 5
reizes)
1. Afiša
“Līdz 27. novembrim Naujenes Tautas bibliotēkā – no izstāžu cikla “Bibliotēkas vitrīnas stāsti ”
Oļega Sļepkova sakņuplastikas darbu kolekcijas izstāde “Daba un fantāzija”.
http://news.lv/Latgales_Laiks/2020/11/20/afisa ”2020/11/20, Latgales Laiks
2. Afiša
“No 8. oktobra Naujenes Tautas bibliotēkā – Oļega Sļepņova koka skulptūru kolekcijas izstāde
“Daba un fantāzija” no izstāžu cikla “Bibliotēkas vitrīnas stāsti”.
http://news.lv/Latgales_Laiks/2020/10/02/afisa ”2020/10/02, Latgales Laiks
3. Afiša 15.02. – 21.02.
“19. februārī pl. 16.00 Naujenes Tautas bibliotēkā Kraujā skaļās lasīšanas sacensības.
http://news.lv/Latgales_Laiks/2020/02/14/afisa-1502-2102 ”2020/02/14, Latgales Laiks
4. Afiša 25.01. – 31.01.
“29. janvārī pl. 11.00 Naujenes Tautas bibliotēkas Lociku filiālē bērnu pasākums “A. Čehova
stāsti bērniem”.http://news.lv/Latgales_Laiks/2020/01/24/afisa-2501-3101”2020/01/24, Latgales
Laiks
5. Jaunas telpas Naujenes bibliotēkai pagaidām “nespīd”
http://news.lv/Latgales_Laiks/2020/01/14/jaunas-telpas-naujenes-bibliotekai-pagaidam-nespid
2020/01/14, Latgales Laiks, Ivars Soikāns


Raksti par retro Ziemassvētku eglītes rotājumu izstāde "Manas bērnības Ziemassvētku
rotājums". ir publicēti vairākos interneta portālos: Daugavpils un Latgales informatīvais
portāls - gorod.lv - skat. šeit LSM.lv ir Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio portāls trīs
valodās.- https://rus.lsm.lv - skat. šeit Daugavpils ziņu portāls chayka.lv - skat. šeit



Raksts Daugavpils Novada Vēstīs un novada mājas
lapāhttps://www.daugavpilsnovads.lv/uz-biblioteku-ka-uz-majam/



Afišas par bibliotēkas pasākumiem tiek izliktas uz 8 pagasta informācijas stendiem, četros
pagasta Naujenes, Kraujas, Lociku, Vecstropu ciemos.
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•
Bibliotēkas informācija tīmeklī:
Lai bibliotēkas lietotājus nodrošinātu ar pilnīgu informāciju par bibliotēku un pakalpojumiem, mēs to
izvietojam tīmekļa vietnēs:
 Naujenes tautas bibliotēkas elektroniskais katalogs
https://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx 2020. gadā izmantots 3497 (1969-2019.g.)
sesijas, 665 (468 -2019.g.) lietotāji 28294 (21513-2019.g.) lapu skatījumi ( pēc Google
Analytics statistikas) 1969 reizes( pēc Google Analytics statistikas)
 Naujenes tautas bibliotēkas blogā http://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/ (informācija
tiek papildināta pastāvīgi. Blogs 2020. gadā skatīts 18187 (9440 reizes 2019.g.), pēc Google
Analytics statistikas. Blogā ir izvietoti divi emuāri – Naujenes tautas bibliotēka, 2020.gadā
ievietotas 56 ziņas un Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa, 2020.gadā ievietotas 51 ziņas .
 Kultūras karte https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/naujenes-tautas-biblioteka
(informācija tiek atjaunota gada sākumā)
 Naujenes pagasta mājas lapā https://www.naujene.lv/?s=Naujenes+tautas+bibliot%C4%93ka
(informācija tiek atjaunota gada sākumā un papildināta ar bibliotēkas aktivitātēm gada laikā,
2020.gadā ievietotas 40 ziņas.) Informācija par bibliotēku https://www.naujene.lv/tautasbiblioteka/
 Daugavpils novada mājas lapā https://www.daugavpilsnovads.lv/kultura/naujenes-tautasbiblioteka/ (pamatinformācija tiek atjaunota gada sākumā un papildināta ar bibliotēkas
aktivitātēm gada laikā, 2020 .gadā ievietotas 16 ziņas
https://www.daugavpilsnovads.lv/page/2/?s=Naujenes+tautas+bibliot%C4%93ka )
 Bibliotēka reģistrējās Facebook no 2018. gada 8 jūnijā
https://www.facebook.com/naujenes.tautasbiblioteka.9 un aktīvi publicējam informāciju 107
publikācijas gadā, 712 (575-2029.g.) draugi un lapai Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa
72 sekotāju.
•

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
Naujenes tautas bibliotēka izveidoja QR kodus - ātrākai piekļuvei informācijai un
pakalpojumiem, skat. https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/08/naujenes-tautasbibliotekas-qr-kodi.html

•

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 pamatskola, Lāču pamatskolas pirmsskolas grupa “Lāčuks”, Naujenes pirmsskolas
izglītības iestāde “Rūķītis”, vairāk skat. 7. nodaļā
 Bijušais Naujenes jaunatnes sporta centrs ( izmantojam telpas 2 pasākumiem);
 Naujenes novadpētniecības muzejs (viena virtuālo izdevumu sagatavošanā);
 Naujenes kultūras centrs ( saimniecisko jautājumu risināšanā);
 2020.gadā aktīva sadarbība bibliotēkai bija ar biedrību Sieviešu klubs “Šarms”, bibliotēka
izmantoja kluba “kostīmu kolekciju” bibliotēkas aktivitātēs;
 Bibliotēkas iniciatīvas atbalsta Naujenes pagasta pārvalde un Daugavpils novada Kultūras
pārvalde;
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•

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes
 SIA Tieto Latvia ( Alises programmas jaunas versijas ieviešanas jautājumos un apmācības
kursi);
 Valsts aģentūrā “Kultūras informācijas sistēmas” ( datu bāžu abonēšanas jautājumos un projekta
“Trešais tēva dēls “ realizācijas jautājumos, 3td.lv e-grāmatu bibliotēka);
 Sadarbojamies ar Valsts Nodarbinātības dienestu, kuri katru nedēļu mums iesuta brīvo vakanču
sarakstus Daugavpils novadā, kurus aktīvi izmanto pagasta bezdarbnieki;
 Izdevniecība “Liels un mazs” (Lasīšanas veicināšanas projekta ietvaros).

•
Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība
2020.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. 2017. gadā rudenī tika
apsekota Naujenes jauniešu un sporta centra ēka, Kraujas ciemā, lai izvērtētu bibliotēkas piebūves
celtniecības iespēju. Pēc apsekošanas rezultātiem, tehniski ir iespējams celt bibliotēkas piebūvi. Bet
2018.gada 22. martā Daugavpils novada dome pieņēma lēmumu Nr. 703 “Par ieceres apstiprināšanu
Naujenes tautas bibliotēkas pārcelšanai uz ēku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils
novads” un 2018. gada 13.decembrī Daugavpils novada dome pieņēma lēmumu Nr. 1205 “Par
iepirkuma līguma “Būvprojekta izstrāde Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūvei par bibliotēku
Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads un autoruzraudzībā” noslēgšanu.”
2019./2020. gadā tiek izstrādāts bibliotēkas pārbūves projekts, 2019. gadā notika 3 tikšanās ar
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāju un Būvvaldes vadītāju, novada galveno arhitekti, kuru
laikā tika pārspriesti SIA “”Elko arhitektūra” piedāvātie pārbūves risinājumi. 2020. gada oktobrī tika
pabeigta būvprojekta “Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku” izstrāde un būvprojekta
realizācija iekļauta Daugavpils novada Investīciju plānā 2020.-2022 , kā I prioritāte.

Pielikumi
1. Naujenes tautas bibliotēkas 2020. gada pasākumu un citu aktivitāšu žurnāls, skat. šeit
2. Statistiskais pārskats par bibliotēkas darbību 2020. gadā.
https://drive.google.com/file/d/1gqJLmhzqX9Fvhws71jH2Pbbm6KnyCDjF/view?usp=sharing
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