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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
PUŠMUCOVAS pagasta bibliotēka ir Ciblas novada pašvaldības izglītojoša,
informatīva un kultūras iestāde, kas bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta LR Kultūras
ministrijā ar Nr. BLB 0582, akreditēta 14.07.2015., veic pasaules kultūras mantojumaiespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu,
kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību
un tās izmantošanu.Bibliotēka sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un
informāciju, organizē izstādes un kultūras pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību.
Bibliotēkas misija - paplašināt bibliotēkas lomu sabiedrībā, sniegt universālus
informācijas pakalpojumus, sniedzot iespēju pilnveidot sevi mūžizglītībā.
2. Finansiālais nodrošinājums
Piešķirtie budžeta

līdzekļi nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Krājuma

komplektēšanai piešķirtais finansējums 2017.gadā sastādīja EUR 2,1 uz vienu pagasta
iedzīvotāju.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
2015

2016

2017

Kopā (EUR)

9989

10680

10923

Pašvaldības finansējums

9989

10680

10923

Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2015

2016

2017

Izdevumi kopā (EUR)

9989

10680

10923

Darbinieku atalgojums (bruto)

5587

5946

5949

Krājuma komplektēšana

878

911

1178

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēka ir izvietota pagasta pārvaldes telpās. Kopējā bibliotēkas platība ir 100 m2.
Tā ir sadalīta lasītāju apkalpošanas zonā un atsevišķā datortelpā. Lietotājiem pieejami seši
3TD projekta datori. Datoru tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, bet to pielietojums un
izmantojamība ikdienā bibliotēkā samazinās.
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Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Datori
Plānie klienti
Multifunkcionāl
ās iekārtas
Printeri

Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas
Laminators

Darbiniekie
m (skaits)

Lietotājiem
(skaits)

1

6

Vērtējums
(teicams/labs/
apmierinošs/neapmie
rinošs)
Apmierinošs

1

apmierinošs

1

teicams

1
1

labs
teicams

Piezīmes

4. Personāls
Bibliotēkā strādā viens darbinieks ar vispārējo vidējo izglītību uz 0.75 slodzi
bibliotekāres pienākumu veikšanai un 0,25 slodzi bibliotēkas telpu uzkopšanai.
Regulāri papildinu zināšanas profesionālajos pilnveides semināros, pieredzes apmaiņas
braucienos. 2017.gadā piedalījos astoņos Ludzas PGB organizētajos mācību semināros un 29.
novembrī Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku seminārā Preiļos "Ievads
medijpratībā", kā arī pieredzes apmaiņas braucienā uz Aizkraukles pagasta, Aizkraukles
pilsētas un Kokneses pagasta bibliotēkām 15.09.2017.
5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Pušmucovas pagastā deklarēti ir 550 iedzīvotāji, bibliotēkā ir reģistrēti 145 lietotāji,
no tiem 30 skolas vecuma bērni - 23 pamatskolas skolēni, 7 vidējo mācību iestāžu audzēkņi.
Galvenā lietotāju grupa ir pensionāri un bezdarbnieki. Katrs bibliotēkas lietotājs bibliotēkā
vidēji iegriezies 21 reizi un saņēmis30 iespieddarbus. Liels pieprasījums, galvenokārt, ir pēc
jaunākās daiļliteratūras. Daudziem Pušmucovas iedzīvotājiem bibliotēka ir populāra vieta
dažādu uzziņu iegūšanai. Bibliotēka ir atvērta 5 dienas nedēļā, darbdienās no plkst. 9 līdz
16.00. Trešdienās līdz plkt. 17. Tās darba laiks ir saskaņots ar pārējām pašvaldības iestādēm,
ievērojot apmeklētāju vēlmes un vajadzības.
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu

2015

2016

2017

% salīdzinot ar
iepr. gadu

160
37
2903
1186

147
30
2866
1012

145
30
3028
874

-8%; -1%
-19% ;0%
-1%; 1%
-14%; -14%

2982
3

apmeklējums (skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie
izdevumi
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz.
skaita apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

4149
2531
1226

4487
2447
1735

4332
2562
1770

+8%;-3%
-3%; +5%
+41%; +2%

392
26

305
25

280
26

-22%; -8%

607

573

550

-6%; -6%

Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā atrodas pagasta pārvalde, skola, tautas nams,
medpunkts, trīs individuālie uzņēmumi. Bibliotēka ir kļuvusi vairāk par informācijas centru,
kur apmeklētāji var saņemt konsultācijas un palīdzību saskarsmē ar dažādām valsts
institūcijām, piem., VID, LAD, inernetbankas izmantošanu u.c.
Bibliotēka nodrošina lietotājiem informacionālos pakalpojumus gan tradicionālā veidā,
gan izmantojot informācijas tehnoloģijas. Bibliotēka veic lietotāju individuālu apmācību
darbam ar datoru un internetu, e-pakalpojumu, datu bāžu un bibliogrāfisko resursu
izmantošanu. Bibliotēkas neatņemama sastāvdaļa ir uzziņu sniegšana dažādos jautājumos.
Bieži bibliotēkā tiek izmantoti arī skenēšanas un laminēšanas pakalpojumi.
Bibliotēka sadarbībā ar lauksaimniecības konsultantiem aktīvi strādā ar tādu mērķgrupu
kā lauksaimnieki, aizvadītajā gadā notika divi semināri par aktualitātēm nozarē, kā arī bija
individuālas konsultācijas un apmācības, kā eletroniski aizpildīt lauku platību pieteikumu
Lauku atbalsta dienestā.
Ļoti cieša sadarbība bibliotēkai ir ar tautas namu un pamatskolu kopīgu pasākumu
organizēšanā. Tautas namā notiek gadskārtu ieražām (Meteņiem, Lieldienām, Jāņiem) un valsts
svētkiem veltīti pasākumi, novada svētku pasākumi, kuros aktīvi piedalos, dziedu Pušmucovas
etnogrāfiskajā ansamblī „Olūti”, kas glabā un popularizē Pušmucovas folkloras tradīcijas.
LNB projekta „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” ietvaros, martā notika tikšanās
ar rakstnieku Māri Bērziņu un LNB speciālisti Liegu Piešiņu.
Novembrī notika foto izstāde „Ciblas novads fotogrāfijās.”, decembrī Elvitas Līcītes
neparasto gleznu izstāde no zivju zvīņām un citiem zivju materiāliem.
Ciblas novadā kopš 2017. gada jūlija norisinās dažādas aktivitātes projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/067 “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros. Veselīga
dzīvesveida popularizēšanai Pušmucovas pagastā notiek vingrošanas nodarbības, lekcijas,
tematiskas izstādes un pārrunas par veselību un uzturu.
Bibliotēkā regulāri tiek izliktas jaunāko grāmatu izstādes un tematiskās izstādes veltītas
ievērojamajiem cilvēkiem - literātiem, māksliniekiem, sabiedriskajiem darbiniekiem, (kopā 14)
kā arī daudzveidīgas nozaru literatūras izstādes, piem., „Ko sēsim? ”, „ Daiļdārza ierīkošana”
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„Rudens raža burciņā”, „ Telpaugi” „Esi vesels!” u.c.- ( kopā 7) Bibliotēkā notika divas
lasītāju pārrunas par jaunākajām izlasītajām grāmatām.
Astoņi Pušmucovas bibliotēkas lasītāji ar lielu interesi apmeklēja Valda Grēviņa dzejas
pēcpusdienu Ludzas galvenajā bibliotēkā.
Studentiem un profesionālo skolu audzēkņiem palīdzēju sagatavot literatūras sarakstu
zinātniski pētnieciskajam darbam par kafiju, ārstniecības augiem, veselīgu uzturu, vienam
kvalifikācijas darbam par bioloģisko saimniekošanu.
Bibliotēkā ir ieviesta bibliotēku informācijas sistēma ALISE-i, 95% no krājuma ir
atspoguļoti reģiona elektroniskajā kopkatalogā. 2016. gada februārī tika uzsākta grāmatu
automātiskā izsniegšana.

Lai nodrošinātu lietotāju pieprasījumu pēc pagasta bibliotēkā neesošās literatūras,
Pušmucovas pagasta bibliotēka izmanto LNB, Ludzas galvenās bibliotēkas un citu novadu
bibliotēku grāmatu apmaiņu,
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

2015
22

2016
25

2017
39

8

21

6. Krājums
Bibliotēka tiek finansēta no Ciblas novada pašvaldības līdzekļiem, kas tiek sadalīts 63%
grāmatu iegādei un 37% preses abonēšanai. Krājuma komplektēšanas avoti: pirkumi Ludzas
grāmatnīcās Zvaigzne ABC un SIA Sākums A, abonēšana VAS Latvijas Pasts, nozīmīgi
dāvinājumi nāk no Latgales kultūras centra izdevniecības, Latvijas nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrības u.c.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
Finansējums krājuma
komplektēšanai

2015

2016

2017

Krājuma komplektēšana
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes zonā (pašvaldības
finansējums)

878
620
73
258
1.4

911
569
58
342
1.6

1178
732
124
446
2.1

Bibliotēkas pamatkrājums ir daiļliteratūra, nozaru literatūra pieaugušajiem, kas atbilst
pamatlīmenim, daiļliteratūra un literatūra bērniem, kā arī periodiskie izdevumi. Krājuma
komplektēšanā cenšos ievērot šādus kritērijus: atbilstību lasītāju interesēm, lasāmību un
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pieprasījumu, aktualitāti, ilglaicīgumu, cenu. Prioritāte komplektēšanā ir oriģinālliteratūrai un
nozaru literatūrai. Lauksaimniecības nodaļu papildināju ar 6 jaunām dārzkopības grāmatām.
Bērniem un jauniešiem nopirktas 20 grāmatas.
Bibliotēka abonē 10 periodiskos izdevumus, kurus jau daudzu gadu gaitā ir iecienījuši
lasītāji - reģionālo laikrakstu „Ludzas Zeme”, žurnālus A-12- Ceļš uz Latgali, Padomu
žurnālus: 100 labi Padomi, Praktiskais Latvietis, Ievas Padomu Avīze, Ieva, Patiesā Dzīve,
redzesloka paplašināšanai Ilustrētā Zinātne, Mājas Viesis, Zintnieks. Preses izdevumi tiek
izsniegti arī uz mājām. Vērtīgākie materiāli no vecākiem periodiskajiem izdevumiem tiek
apkopoti tematiskajās mapēs, kas ļoti noderīgas dažāda veida uzziņu sniegšanai. Populārākās
uzziņas ir par lauksamniecību, dārza darbiem, veselību, rokdarbiem, dažādām ēdienu receptēm.
Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2015
129
121
26
14
995
4300
0,6
4,8

2016
107
97
33
13
578
4039
0,7
5,7

2017
101
101
32
20
0
4172
0,9
6,9

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze

2015

2016

2017

Letonika

126

71

40/30

News

400

539

537

28

0

Biblioteka.lv

Bibliotēkas lietotājiem ir pieejamas 2 bezmaksas datubāzes – Letonika, Lursoft
laikrakstu bibliotēka un Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas veidotās datubāzes –
Elektroniskais katalogs, Kultūrvēstures datubāze, LNB digitālā bibliotēka un LNB analītikas
datu bāze. Veicot uzziņu sniegšanu bibliotēkas lietotājiem, notiek individuālas apmācības par
e-kataloga un e-resursu izmantošanu bibliotēkā.
7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Pušmucovas pamatskolā mācās 66 skolēni. Bibliotēku apmeklē 25. Izveidojusies ļoti
laba sadarbība ar skolas bibliotekāri E. Rimicāni un pamatskolas visiem skolotājiem, es no
viņiem gūstu lielu atsaucību bibliotēkas pasākumu rīkošanā.
Bibliotēkā notiek bibliotekārās stundas 5.-9. kl. par e-resursu izmantošanu, iepazīšanās
ar datu bāzēm Letonika.lv., news.lv, apmācības e- kataloga izmantošanā, 1.-4. kl. lasīšanas
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stundas kopā ar klašu audzinātājiem, projektu nedēļas ietvaros daudz strādājam ar uzziņu
literatūru un interneta resursiem. 6 skolēni piedalījās Lursoft erudīcijas konkursā „Latvijai-100.
Domā. Izzini. Stāsti”.
Martā Pušmucovas pamtskolā viesojās LNB speciāliste Liega Piešiņa un stāstīja par
Latvijas kultūras kanonu.
1.-4. kl. skolēniem notika piecas tematiskas nodarbības „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”
„Gudrības pūce aicina ciemos!”, „Izlasi un pastāsti!”, „Tautasdziesma - senču mantojums”,
„Bibliotekāra ikdiena”.
Bērnu skaits pagastā un skolā samazinās, daudzi bērni mācās no kaimiņu pagastiem,
piem., Blontu un Zvirgzdenes pagasta un viņi izmanto sava pagasta bibliotēku.
8. Novadpētniecība
Bibliotēkā izveidotas 10 tematiskās mapes par pagasta kultūru un izglītību, folkloru,
sabiedrisko un ekonomisko dzīvi, ievērojamiem cilvēkiem. Materiāli ir sistematizēti un brīvi
pieejami lietotājiem novadpētniecības plauktā. Notiek regulārs darbs pie materiālu vākšanas un
sistematizēšanas. Pušmucovas pagastā ir izveidots Skolas muzejs, kurā ir bagātīgs eksponātu
klāsts, kas vēstī par Pušmucovas skolas vēsturi gadsimta garumā. Tas ir arī iekļauts Ciblas
novada Tūrisma ceļvedī. Pagasta kultūrvēstures objekts ir arī Pušmucovas baznīca.
Novadpētniecības uzziņu darbā tiek izmantota Ludzas PGB kultūrvēstures datu bāze, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Analītikas datubāze (raksti periodikā) kā arī LNB Digitālā bibliotēka.
Novadpētniecības materiāli tiek izstādīti tematiskajās izstādes un izmantoti skolēnu
pētnieciskajos darbos. Projektu nedēļas ietvaros 6 skolēni pētīja skolas vēsturi un rakstīja
darbu. Skolas muzeju apmeklēja Ezersalas internātpamatskolas audzēkņi un bieži te iegriežas
arī Pušmucovas skolas absolventi.
10. Publicitāte
Iedzīvotājiem regulāri tiek sniegtas informacionālas uzziņas, sniegta palīdzība e-vidē,
aizpildot dokumentus LAD, VID un notiek e-prasmju apmācības un individuālas konsultācijas.
Pagasta pārvaldes foajē izvietots ziņojumu stends ar aktuālāko un svarīgāko informāciju, kā arī
pagasta teritorijā ir izvietoti 3 ziņojumu stendi, 2X mēnesī tiek izdota novada avīze „Ciblas
Novada Ziņas”, jaunākā informācija regulāri tiek papildināta Ciblas novada mājaslapā. Uz
bibliotēkas pasākumiem interesenti tiek aicināti mutiski un ar ielūgumiem. Bibliotēkas aktīvāko
lasītāju grupiņa regulāri satiekas un pārrunā jaunākās grāmatas. Ziņas par bibliotēku ir
ievietotas arī Ciblas novada un LPG mājas lapā.
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11. Sadarbības tīkla raksturojums
Pušmucovas pagasta bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Ciblas novada pašvaldību,
Pušmucovas pagasta pārvaldi, Pušmucovas pamatskolu, Ciblas novada bibliotēkām.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka sniedz

profesionālu metodisko un konsultatīvo

atbalstu, organizē aktuālus un noderīgus seminārus, apmācības un

pieredzes apmaiņas

braucienus bibliotēkas darbinieku profesionālajai pilnveidei.
Pielikumi
Aktivitātes Pušmucovas pagasta bibliotēkā 2017. gadā.
Janvārī- Literatūras izstāde „Egilam Lukjanskim -80”
Janvārī Literatūras izstāde”Iepazīsim sevi!” (psiholoģijas grāmatu apskats)
19.februārī bibliotekārā stunda 1.-2. Kl. „Palasīsim grāmatiņu!”
Februārī Literatūras izstāde „Dzejniecei Mirdzai Ķempei -110”
15., 16. marts Bibliotekārās stundas 5-9. kl. par bibliotēkā pieejamajām elektroniskajām datu
bāzēm: e-katalogu, „Lursoft” -laikrakstu bibliotēka un „Letonika”.
21.-31. marts Literatūras izstāde „Gleznotājam Vilhelmam Purvītim-145”
23. martā „ Kultūras kanons „ Tikšanās ar kultūras žurnālisti un LNB literāro projektu vadītāju
Liegu Piešiņu Pušmucovas pamatskolā.
23. martā Tikšanās ar rakstnieku Māri Bērziņu Pušmucovas bibliotēkā.
Aprīlis Literatūras izstāde „Atim Kronvaldam 180”
Literatūras izstāde „Dāvinu jums kādu saujiņu prieka” Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai -80
4.aprīlī 3.-4.kl. bibliotekārā stunda”Gudrības pūce aicina ciemos”
16.aprīlī sadarbībā ar KN folkloras pasākums „Atīt(i) Leldīņa ! „
27.aprīlis- E-prasmju diena pieaugušajiem sadarbībā ar lauksaimniecības konsultantiem.
Konsultācijas un palīdzības sniegšana e- dokumentu aizpildīšanā LAD.
Aprīlis Literārā izstāde „Kū tu padareisi latgalīšam” Dzejniekam Andrim Vējānam-90
Aprīlis Plaukta literatūras izstāde „Literātei Ilzei Indrānei-90”
Maijs – literatūras izstāde „Alfrēdam Dziļumam -110 „
Maijs- Literatūras izstāde”Vislabākie vārdi māmiņai”.
Maijs Literatūras izstāde „Latgales kongresam-100”
12. maijā piedalījos seminārā „Lietišķā etiķete” Ludzas Galvenajā bibliotēkā.
19. maijā Ludzas reģiona bibliotēku pieredzes apmaiņas seminārs Līdumnieku bibliotēkā.
26. maijā Tematisks pasākums „ Es lasu!”. (pārrunas par jaunāko literatūru)
Maijs-jūnijs Literatūras izstāde „Idejas Tavam dārzam” . Interesantu tikšanās un pārrunas par
skaista un praktiska dārza kopšanu.
7.-9. jūlijs Ciblas novada svētki.
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Augustā tematiska izstāde „Ieliksim vasaru burciņā ! ” (pēcpusdiena par konservēšanu un
marinēšanu)
Augusts. Literārā plaukta izstāde „Jānim Jaunsudrabiņam-140”
Septembrī Jaunāko grāmatu izstāde.
Septembrī literatūras izstāde : „ Es ticu darbam un darba svētībai” Kārlim Ulmanim- 140
Septembris. Literatūras izstāde „Pie dzejas avota ” (veltījums Dzejas dienām”)
15. septembrī pieredzes apmaiņas brauciens uz Aizkraukles bibliotēku.
Oktobrī Literatūras izstāde „Tautasdziesma- senču atstātais mantojums” K. Baronam-180
30. oktobrī bibliotekārā stunda 3.-4. kl. „Bibliotekāra ikdiena”
30. oktobrī 1.-2.kl. bibliotekārā stunda „Dzīves gudrība latvju dainās ”
Novembrī Literatūras izstāde „Izzini Latvijas vēsturi!”
Decembrī Literatūras izstāde „Mēs esam diženi! Mēs esam vareni! Mēs esam skaisti!”
Eksprezidentei Vairai Vīķei-Freibergai- 80
Decembrī Literatūras izstāde „Rakstniecei Zentai Mauriņai-120”
Decembrī Literatūras izstāde „Ej pretī savai pasaulei!” Pēterim Jurciņam-85
Publikācijas Ciblas novada pašvadības informatīvajā izdevumā:
Pušmucovā- par kultūras kanonu un radošo procesu.
Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 6 (114) 2017. g. 27. martā 8. lappuse

http://www.ciblasnovads.lv/attachments/article/67/CNZ%2006%20-%2017.pdf
Elvita Līcīte pārsteidz ar oriģinālām gleznām.
Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 2 (129) 7. lappuse

http://www.ciblasnovads.lv/attachments/article/67/CNZ%2002-18.pdf

Pušmucovas bibliotēkas vadītāja

Ilga Baziļeviča
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