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2014. gads Vaboles pagasta bibliotēkas dzīvē aizvadīts īstenojot tradicionālās 

bibliotēkas funkcijas atbilstoši vietējas nozīmes bibliotēkas statusam. Bibliotēka ir 

iekļāvusies Daugavpils novada kultūrvidē, sniedzot bibliotekāros pakalpojumus 

Vaboles iedzīvotājiem un viesiem. 2014. gadā nav notikušas būtiskas strukturālas 

reformas bibliotēkas darbībā, sniegto pakalpojumu klāstā un lasītāju sastāvā, bet 

noritējis intensīvs darbs bibliotēkas vizuālā tēla, publicitātes un citās jomās. 

 Bibliotēkas akreditācija ir spēkā vēl līdz 2014. gada 21.septembrim.  

 

Bibliotēkas krājums 2014. gadā 

 

 Jaunieguvumi Izslēgtie 

dokumenti 

Krājums 

pārskata gada 

beigās 

Dokumentu(fizisko 

vienību) kopskaits 

510 334 4575 

t.sk. grāmatas 213 180 3641 

bērnu grāmatas 43 21 429 

seriālizdevumi 294 154 917 

audiovizuālie 

dokumenti 

3  17 

 

Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai 

        

 2012 2013 2014 

Iedzīvotāji 875 858 798 

Lasītāji 313 302 303 

Kopējais finansējums  

krājuma komplektēšanai (€) 

841 900 1176 

Kopējie līdzekļi krājuma 

komplektēšanai uz vienu  

lasītāju (€) 

2.69 2.99 3.88 

Kopējie līdzekļi krājuma 

komplektēšanai uz vienu 

iedzīvotāju (€) 

0.97 1.05 1.47 

 

Šinī gadā bibliotēkas krājumu papildinājuši 510 jaunieguvumi, no kuriem 213 

– grāmatas. Par novada kultūras pārvaldes atvēlētajiem līdzekļiem iegādātas grāmatas 

par kopējo summu € 707. Grāmatu iegāde veikta SIA „Latvijas Grāmata” grāmatnīcā 

„Globuss, ” un „SIA Jānis Roze”.  

 Preses abonēšanai 2014. gadā no pašvaldības līdzekļiem atvēlēti € 469, par 

kuriem tika abonēti 16 nosaukumu preses izdevumi 2015. gadam. Bibliotēkas fondu 

papildinājuši dažādi dāvinājumi – no izdevniecībām – „Zvaigzne ABC,” „LU 



 2 

Akadēmiskā apgāda,” „Mansards,” „ Zinātne”, „ Latgales kultūras centra 

izdevniecības,” Lauku bibliotēku atbalsta fonda. 

     Par ļoti laikietilpīgu nodarbi 2014. gadā bibliotēkā izvērtās fondu pārcenošana 

sakarā ar mūsu valsts pāreju uz jaunu valūtu – eiro. Tā kā bibliotēkā nav bibliotēku 

informācijas sistēmas ALISE, viss šis process kopā ar iekšēju inventarizāciju 

norisinājās trīs mēnešus paralēli bibliotēkas ikdienas darbam. 

Finansējums atbilst MK noteikumiem „Bibliotēku darbībai nepieciešamā 

finansējuma normatīvi” prasībām. 

  

Šogad Vaboles pagasta bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 303 lasītāji, no tiem 

138 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Lasītājiem izsniegti 6792 iespieddarbi, no kuriem 

4193 grāmatas, 2050 seriālizdevumi. No kopējā izsniegumu skaita bērniem un 

jauniešiem izsniegtas 2766 vienības. Gada laikā bibliotēka sniegusi 325 uzziņas, 

veikusi 120 konsultācijas par elektronisko prasmju pielietošanu. Bibliotēku gada laikā 

lasītāji apmeklējuši 8441 reizes. 

Lasītāju rīcībā bibliotēkā atrodas 5 datori ar ātrgaitas bezvadu interneta pieeju, 

kurus lasītāji izmantojuši 3877 reizes, savus apmeklējumus fiksējot bibliotēkas datoru 

izmantošanas uzskaites lapā. Lasītāju vidū vērojama pastāvīga nepieciešamība pēc 

interneta resursu sniegtā iespēju spektra. Ievērojami pieaugusi Wi-fi tīkla izmantošana 

no lasītāju privātajām pārnēsājamajām ierīcēm –viedtālruņiem, plaukstdatoriem u.c., 

kas gada laika ir bieži vien radījis problēmas ar ātrgaitas interneta izmantošanu 

bibliotēkas stacionārajos datoros. Ir ļoti pieaudzis lietotāju skaits tieši sakarā ar iespēju 

bibliotēkā lietot bezmaksas Wi-fi. 

Bibliotēka ir bijusi pieejama pameklētājiem darba dienās no pulkst. 09.00-17.30. 

Pārtraukums no 13.00-13.30. 

Bibliotēkas lasītājiem ir pieejami arī bibliotēkas sniegtie SBA pakalpojumi – no 

citām bibliotēkām saņemti 20 iespieddarbi, bet izsniegti 54 iespieddarbi. 

Bibliotēkas pakalpojumu klāstā ir: 

 brīvpieejas krājums; 

 bibliotēkas alfabētiskais un sistemātiskais kartīšu katalogi darba kārtībā; 

 citātu kartotēka; 

 novadpētniecības kartotēka; 

 tematiskās mapes par dažādām aktuālām tēmām; 

 informācija par bibliotēkas krājumu no 1995. gada – Naujenes 

bibliotēkas elektroniskajā katalogā; 

 5 datorizētas lasītāju darba vietas ar interneta pieslēgumu; 

 bezvadu internets; 

 kopēšana, printēšana; 

 datubāze www.letonika.lv; www.nais.lv; 

 SBA pakalpojumi; 

 bezmaksas Wi-fi. 

 

2014. gadā bibliotēkas lasītāju vidū bijis 138 bērni līdz 18 gadiem. Bērni ir 

bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu aktīvi izmantotāji. Bibliotēkā ir bērniem speciāli 

http://www.letonika.lv/
http://www.nais.lv/
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pielāgota zona - bērnu literatūras stūrītis – plaukti pielāgoti bērnu vajadzībām – 

zemāki un vieglāk pieejami. Blakus novietots arī bērniem piemērots galdiņš. Nākotnē 

gribētos bērnu zonā arī rotaļlietas, puzles, izzinošas spēles un grāmatiņas pavisam 

maziem bērniem. 

 

 2012 2013 2014 

Lasītāju skaits( Bērni un 

jaunieši līdz 18 g.v.) 

149 156 138 

Izsniegums 4384 5334 2766 

Apmeklējumu skaits 4446 2972 3227 

 

2014. gadā bibliotēka ir piedalījusies „Bērnu žūrijas projektā,” kur anketas 

aizpildīja 14 dalībnieki. 

Laba sadarbība izveidojusies ar Vaboles vidusskolas skolēniem un 

pedagogiem, kuri aktīvi vecina lasīšanas popularitāti vidusskolā. 

No kopējā bibliotēkas jaunieguvumu klāsta 2014. gadā iegādātas 43 bērnu 

grāmatas. Šis skaitlis nākotnē, cerams, palielināsies. Gribētos vairāk iegādāties 

kvalitatīvu literatūru pusaudžu vecuma grupai. Aktuāla problēma ir arī bērnu 

literatūras fonda fiziskā nolietošanās.   
 

 

    „Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas publisko 

bibliotēku attīstības projekta” ietvaros bibliotēkā ir pieejami 4 moderni datori, krāsu 

multifunkcionālā iekārta, 2 vebkameras. Bibliotēkā ir arī pieejams bezvadu interneta 

pieslēgums, kuru lasītāji aktīvi lieto ari ārpus bibliotēkas darba laika, jebkurā 

diennakts stundā. Lasītāju rīcībā atrodas kopā 5 datori. 

 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lasītājiem 

(skaits) 

Datori 1 5 

Multifunkcionālā

s iekārtas 

 1 

Internets 

bibliotēkā 

Datu pārraides ātrums 2 Mbps  

Informācija mājas 

lapā 

http://www.drp.lv/Default.aspx?t=7de8463b-8fb4-4cab-

9a62-3032f607c602&m=m5763 

http://naujene.biblioteka.lv/alise/ 

 
 

2014. gadā mūsu bibliotēka sniegusi325 uzziņas, 117 konsultācijas par 

elektronisko resursu lietošanu. 

 

Informācija par bibliotēkas krājumu regulāri tiek atspoguļota un papildināta 

Naujenes tautas bibliotēkas mājaslapā. 2014. gada nogalē kopkatalogā ir atspoguļota 

http://www.drp.lv/Default.aspx?t=7de8463b-8fb4-4cab-9a62-3032f607c602&m=m5763
http://www.drp.lv/Default.aspx?t=7de8463b-8fb4-4cab-9a62-3032f607c602&m=m5763
http://naujene.biblioteka.lv/alise/
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informācija par 2946 Vaboles pagasta bibliotēkas fondā esošajiem izdevumiem, kas 

sastāda 80% no bibliotēkas fondiem. 

Bibliotēkā ir alfabētiskais un sistemātiskais kartīšu katalogi, citātu kartotēka, 

novadpētniecības kartotēka. Uz stenda pastāvīgi tiek izvietota informācija par 

bibliotēkas jaunieguvumiem. Bibliotēkā ir izvietotas norādes, kas atvieglo lasītajiem 

orientēšanos bibliotēkā. 

Informācija par bibliotēku ir atrodama Daugavpils novada domes mājaslapā, 

Kultūrkartē, portālā www.bibliotēka.lv , kā arī ir izveidoti Vaboles pagasta 

bibliotēkas profili portālā www.draugiem.lv un www.facebook.com. Bibliotēkas 

aktivitāšu atspoguļošanai virtuālajā vidē 2014. gadā tika pievērsta īpaša vērība. Ir 

ieviesta jauna tradīcija – fotogalerijās atspoguļot informāciju par pilnīgi visiem 

bibliotēkas jaunieguvumiem gada laikā. 

Bibliotēkā ir apkopoti materiāli par bibliotēkas vēsturi, kuri atspoguļoti vietnē 

http://www.slideshare.net. 

 

Bibliotēka SBA kārtā saņēmusi 61 iespieddarbus, bet citām bibliotēkām 

izsniegusi 53 iespieddarbus. Sadarbība ir notikusi ar Kalupes pagasta bibliotēku. 

 

Novadpētniecības darba jomā tiek turpināta novadpētniecības kartotēkas 

papildināšana ar jaunākajiem materiāliem no vietējās preses, perspektīvā tiek plānota 

arī novadpētniecības mapju noformēšana, apkopojot dažādus bibliotēkā esošos 

materiālus.  

Šogad notikusi arī novadnieces Annas Kudeiko grāmatas par Vaboli “Vabole 

laiku loku atmiņās” prezentācija, kuras norisē un organizācijā aktīvi piedalījās arī 

bibliotēka.  

 
 

Notikusi ikdienas sadarbība ar kaimiņos esošo Vaboles vidusskolas bibliotēku, 

kurai tika sniegtas dažādas ar bibliotekāro darbu saistītas konsultācijas. 

 

Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumā rekomendēts rast iespēju veikt 

kosmētisko remontu. Vaboles pagasta bibliotēka atrodas vienā ēkā ar Skrindu dzimtas 

http://www.bibliotēka.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.slideshare.net/
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muzeju, ar kuru mums ir viena ieeja. Ēkā nav ūdensvada un kanalizācijas. Ļoti  

bēdīgā stāvoklī bija ēkas elektroinstalācijas. Šī problēma ir atrisināta 2014. gadā, kad 

tika realizēts projekts par bibliotēkas un muzeja elektroinstalāciju un apgaismes 

ķermeņu nomaiņu. Bibliotēka beidzot ir ieguvusi adekvātu un mūsdienīgu 

apgaismojumu.  

 
 

Nākotnē arvien skaidrāk iezīmējas Skrindu dzimtas muzeja plānotā pārcelšanās 

uz renovējamo Vaboles muižas kompleksu, kas paver jaunas iespējas bibliotēkas 

telpu maiņai – plānots, ka bibliotēka varēs iegūt papildus telpas, jo esošās ir kļuvušas 

pārāk mazas intensīvajai apmeklētāju plūsmai.  

 Stāvoklis Piezīmes, komentāri 

Telpu kopējā platība (m²) 79.06  

Krātuvju telpas (m²) 26  

Lasītāju apkalpošanas telpas 

(m²) 
47.84  

Lasītāju darba vietu skaits 12  

Telpu tehniskais stāvoklis  

(labs, apmierinošs, 

nepieciešams remonts) 

nepieciešams  

kosmētiskais 

remonts 

 

 

Kad pēdējo reizi veikta 

rekonstrukcija, kapitālais vai 

kārtējais remonts 

1996 2013 – krāsotas sienas, logi, 

grīdas 

Apgaismojuma atbilstība (labs, 

apmierinošs, neapmierinošs) 

labs 2014. gadā 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma 

atbilstība 

apmierinošs 2012. gadā – jauni 

apmeklētāju krēsli; 

2012. gadā – jauns darbinieka 

galds abonementā; 

2013 – jaunu aizkaru un 

stangu iegāde; plauktu 

renovēšana; 
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2014.gadā ar mūsu pagasta pārvaldes atbalstu tika novākti bibliotēkas tuvumā 

augošie bīstamie koki. 

 
 

Bibliotēkā strādā viens darbinieks – vadītāja ar izglītību bibliotēku darba jomā. Darba 

pieredze – 24 gadi bibliotēku darbā. Apmeklēti Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldes rīkotie 6 informatīvie semināri, notikusi regulāra pieredzes apmaiņa ar citu 

pagastu bibliotēku vadītājiem, konsultējoties dažādu profesionālo jautājumu 

risinājumu meklējumos. 2014. gadā profesionālās pilnveides jomā apmeklēti ikdienas 

darbā ārkārtīgi nozīmīgi semināri - „Lietišķais stils apģērbā un komunikācijā,” 

lektores Rutas Žvales vadībā, “Atbrīvotība un iekšējā pārliecība,” lektores Danas  

Čerņecovas vadībā, 

 

 
 

 “Bibliotēku novadpētniecības darbs,” lektores Intas Sallinenes vadībā. 
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Turpmākie tālākizglītības pasākumi tiek plānoti saskaņā ar Daugavpils novada 

Kultūras pārvaldes bibliotēku darbinieku tālākizglītības plānu. 

 

Neaizmirstami iespaidi gūti arī Grāmatu draugu ķēdē Latvijas jaunuzceltajā 

Nacionālajā bibliotēkā. 

 

 
 

2014. gadā bibliotēkai tika piešķirti € 11238. Bibliotēku grāmatu iegāde notiek 

centralizēti caur novada Kultūras pārvaldi. 2014. gadā Vaboles pagasta bibliotēkai 

grāmatu iegādei bija piešķirti € 707.  
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Šinī gadā nozīmīgi finanšu ieguldījumi € 4999 apmērā bijusi arī bibliotēkas 

elektroinstalāciju un apgaismes ķermeņu nomaiņa.  

2014. gadā notikusi arī 1 jauna datora iegāde par € 609. 

Piešķirtie finanšu līdzekļi nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu kopumā. 

     Bibliotēkas lasītāji šinī gadā varēja baudīt novada 13. Grāmatu svētku pasākumu, 

kurš risinājās Dubnas pagastā.  

 

Bibliotēka 2014. gadā ir tradicionāli sadarbojusies gan ar pašvaldību, novada 

domes Kulturas pārvaldi, Lauku bibliotēku atbalsta fondu, Vaboles vidusskolu, 

kolēģiem no kaimiņu un arī tālākām bibliotēkām, grāmatu piegādātājiem, Bibliotēku 

atbalsta dienestu un citām iestādēm un organizācijām bibliotēkas funkciju realizācijas 

nodrošināšanai.  

 

Pasākums Skaits 

2012 2013 2014 

Izstādes 15 18 15 

Tematiskie u.c. 

pasākumi 

6 6 6 

 

2014 gads bibliotēkas dzīvē ir iezīmējies kā bagāts gads profesionālās 

pilnveides jomā. Kā vienu no spilgtākajiem notikumiem noteikti jāmin dalība 

Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konferencē “Pi gaismys olūta 

veļdzietīs nuoc…,” kas norisinājās 2014. gada 18. septembrī Daugavpilī, Latgales 

Centrālajā bibliotēkā. 
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Neaizmirstami un ārkārtīgi vērtīgi profesionālās pilnveides kontekstā minami 

lektoru Kristīnes Pabērzas, Ilutas Krūmiņas, Intas Kušneres, Ingas Niedras, Intas 

Vērdiņas, Henriha Soma un pārējo lektoru sniegtās zināšanas. Arī otrā konferences 

diena, kurā tika apmeklēts Daugavpils Māla mākslas centrs, Marka Rotko mākslas 

centrs, Daugavpils cietoksnis, LCB filiāle Piekrastes bibliotēka un apmeklēta 

Daugavpils teātra izrāde “Dabaseibys pūddarneica jeb viņa debešķības Laimesciema 

podniekdarbnīca.” 

 

 

 

 

 

Pārskatu sagatavoja: 

Vaboles pagasta bibliotēkas vadītāja  

Ināra Meijere 

Tālrunis: 65475846 

Mobilais tālr.: 29247921 

e-pasts: vabolebibl@inbox.lv 
 

 

mailto:vabolebibl@inbox.lv

