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1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Zvirgzdenes pagastā ir trīs ciemi: Zvirgzdene, kur atrodas pagasta ēka, estrāde un klubs,
Ezersala, kur atrodas Ezrsalas speciālā internātskola un Lucmuiža, kur atrodas bibliotēka un
medpunkts.
Teritoriālais pagasta izvietojums ir tāds, ka visi trīs ciemi atrodas diezgan tālu viens no
otra. Lucmuiža atrodas 2 km attālumā no Ludzas. Bibliotēkas lasītāji galvenokārt ir Lucmuižas
iedzīvotāji. Liela daļa iedzīvotāju strādā Ludzā vai savā novadā. Tā kā pagastā savas skolas nav,
tad bērni apmeklē Ludzas pilsētas ģimnāziju, Pušmucovas pamatskolu un Ciblas vidusskolu. Uz
01.01.15 bibliotēkā bija reģistrēti 81 lasītājs, no tiem 14 bērni līdz 18 gadiem.
Bibliotēkas misija ir nodrošināt apmeklētājiem mūsdienīgas iespējas informācijas
izguvei, intelektuālai attīstībai un mūžizglītībai.
Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt pieeju bibliotēkas krājumam, starpbibliotēku
abonimentam (SBA), piedāvāt mūsdienām atbilstošus informācijas pakalpojumus bibliotēkas
lietotājiem.
Bibliotēkas funkcijas un uzdevumi ir saglabāt un uzturēt bibliotēkas publisko telpu,
apkalpot un sniegt dažādu veidu informācijas, veikt novadpētniecības darbu, popularizēt un
komplektēt bibliotēkas krājumu, veikt uzziņu un informācijas darbu, veidot katalogu.
Bibliotēka veic ne tikai kultūras, informācijas un izglītības, bet reizēm arī sociālās
funkcijas.
Atskaites gadā bibliotēkas darba prioritātes bija: efektīvs darbs ar lietotājiem, sniegt
savlaicīgu informāciju par notiekošajām un plānotajām aktualitātēm.

Bibliotēka lielu uzmanību pievērsa, lai pēc iespējas vairāk uzlabotu un sniegtu
kvalitatīvākus pakalpojumus saviem apmeklētājiem, bez tradicionālajiem pakalpojumiem –
grāmatām un periodiskajiem izdevumiem, bibliotēkā varēja izmantot elektroniskos informācijas
resursus, interneta pakalpojumus, tika nodrošināta pieeja elektroniskajām datu bāzēm
„Letonika”, ‘’NAIS”, „Lursoft”
Bibliotēka izgāja atkārtotu akreditāciju 2015. gadā.

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Bibliotēkas krājuma papildināšanas galvenais avots ir Ciblas novada pašvaldības budžets.
Šogad grāmatu iegādei bija atvēlēti 307 Eiro un periodikai 369 Eiro. Grāmatas tiek iegādātas
vienu reizi ceturksnī, tās tiek iepirktas grāmatnīcās Zvaigzne ABC, SIA SākumsA. Atskaites
gadā Lauku bibliotēkas atbalsta biedrības organizētajos Grāmatu svētkos tika atprečota dāvanu
karte par 20 Eiro. Tas ir niecīgs atbalsts pagastu bibliotēkām.

Visa gada garumā tika saņemta novada informatīvā avīze CIBLAS NOVADA ZIŅAS.
Kā ik gadu arī pagājušajā gadā aktīvi darbojās iekšējais novada kā arī starpnovadu bibliotēku
abonements. Krājuma individuālā uzskaite tika veikta inventāra un summārās uzskaites
grāmatās. Komplektējot fondu vadījos pēc iedzīvotāju pieprasījuma, tika pirkta jaunākā daiļliteratūra,
papildināta arī nozaru literatūra. Mazāk pieprasīto literatūru, piemēram, fantastiku, vārdnīcas,

piegādāju no Ludzas pilsētas bibliotēkas. Tagad grāmatu apmaiņa ir ļoti aktuāla, sevišķi starp
lauku bibliotēkām. Tā kā fondi visiem ir dažādi un papildinās vāji, grāmatu apmaiņa ļauj
apmierināt plašāku lasītāju loku.
Preses izdevumi bibliotēkai tiek abonēti divas reizes gadā izmantojot Latvijas Pasta
elektronisko abonēšanas sistēmu. Bibliotēkā pieejamā periodika: Ludzas zeme, Ievas veselība,
Ievas Māja, Privāta dzīve, Praktiskais latvietis, Люблю, Ko ārsti tev nestāsta, 100 labi padomi,
Ievas Virtuve, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Prīvāta dzīve, Семеро с ложкой, Азбука здоровья,
Домашний очаг, Делаем сами, Садовод и огородник, GEO, GEO RUS, Ilustrētā Junioriem.
Atskaites gada beigās bibliotēkas krājumā bija 4446 fizisko vienību.
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Atskaites gadā krājuma izsniegums sastādīja 1416 eks., no tiem 1002 grāmatas, 414
seriālizdevumi.
Bibliotēkas krājumu veido:
• grāmatas, seriālizdevumi, interneta resursi – bezmaksas datu bāzes LETONIKA,
Lursoft.
• krājums pamatā tika komplektēts valsts valodā.

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Bibliotēka piedāvā gan bezmaksas, gan maksas pakalpojumus.

Maksas pakalpojumi ir printēšana, skenēšana. un kopēšana, formats A4, melnbalta 0,07 Euro, krāsainā – 0,14 Euro un SBA pakalpojumi.
Bibliotēkā pieejamie bezmaksas pakalpojumi ir: lietotāju reģistrēšana; konsultācija par
informācijas meklēšanas iespējām; grāmatu, žurnālu, laikrakstu izsniegšana; katalogu, kartotēku
izmantošana; elektroniskā kataloga izmantošana; novadpētniecības materiālu izmantošana;

bibliotekāro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana; bibliotēkas izstādes; ekskursija pa bibliotēku;
tematiski pasākumi.
Pēdējos gados bibliotēkas lasītāju skaits samazinās. Galveno kārt tāpēc, ka palielinājās
migrācija. Darbu meklējot ļaudis dodas uz lielpilsētām un uz ES valstīm. Pagastā ir nelabvēlīga
demogrāfiskā situācija. Cilvēki vairāk laika pavada pie datora un televizora, daudzās mājās ir
internets, kur cilvēki (sievišķi bērni) atrod vajadzīgo informāciju, ka arī vairāk izmanto internetu
mobilaja telefonā. Ļoti maz ir pirmskolas vecuma bērnu.
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Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu lietotāju un apmeklējumu skaits ir samazinājies.
Publiskā bibliotēka ir bibliotēka visiem, tādēļ mazaizsargāto un riska grupu apkalpošana
bija viena no darba pamatprincipiem, bibliotēkā varēja lasīt preses izdevumus, grāmatas,
izmantot datorus, saņemt bibliotekāra konsultācijas informācijas meklēšanā, e-pasta lietošanā
u.c., iegūt vajadzīgo informāciju par dažādu institūciju sociālajiem pakalpojumiem.
Diemžēl arī atskaites gadā bibliotēka nebij pieejama lietotājiem ar kustību traucējumiem.
Bibliotēkas darba laiks ir 30 stundas nedēļā. Darba grafiks:
P.: O.: 9.00-13.00, 14.00-17.00.
T.: 9.00-14.00.
C.: 9.00-15.00.
P.: 12.00-17.00
Sestdiena, svētdiena: brīvdienas.
Pēc bibliotēkas apmeklētāju pieprasījuma, bibliotēkas pakalpojumi tiek sniegti arī ārpus
darba laika, kā arī sestdien un svētdien. Invalīdiem un veciem cilvēkiem grāmatas piegādāju uz
mājām.
Bibliotēkā ir ierosinājumu grāmata, kur lasītāji var atstāt savus priekšlikumus.
Iekšzemes SBA pakalpojumi tiek izmantoti pēc lasītāju pieprāsijuma, no LNB pamatā
tiek ņemta nozaru literatūra.

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Pagājušajā gadā bērnu lietotāju skaits bija 14 lasītāji. Samazinājās skolēnu lasītāju skaits.
Atskaites gadā aizbrauca prom 4 bērni, priekš mazā ciema tas ir daudz.
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No tabulas redzams, ka apmeklējumu skaits samazinājies. Daudzi izmanto tikai internetu
bibliotēkā, vai sēž pie bibliotēkas un izmanto internetu mobilaja telefonā. Darbā ar vecāko klašu
audzēkņiem pamatā ir palīdzība atrast nepieciešamo informāciju projektiem un referātiem. Tā kā
daudzi nav pazīstami ar datorprogrammu “Vista”, tad daudz laika aizņem arī sniedzot palīdzību
darbus noformēšanā un to izprintēšanā. Bērni apmeklē sociālos saitus, piemēram: draugiem.lv,
facebook.com, inbox.lv, skype, youtube i t.t. Grāmatas par nožēlu lasa maz.

Bērnu stūrītis
Mazāko klašu bērni lasa vairāk, biežāk izvēlas literatūru skolas programmai. Datoru
izmanto lai spēlētu vai zīmētu. Pašiem mazākajiem lasītājiem ir bērnu stūrītis, kur viņi var
paspēlēties ar mīkstajām rotaļlietām un spēlēt galda spēlēs, kā arī pazīmēt.
Bērnu literatūru pērku grāmatveikalā Zvaigzne ABC, jo tur liela izvēle un bieži ir
pieejamas atlaides. Tā kā līdzekļu ir maz, cenšos nopirkt to, kas vairāk interesē bērnus. Bērnu
žurnāli izrakstīti nebija. Daudzus dažādu gadu žurnālus mums atdeva Ludzas pilsētas bibliotēka.
Periodiski notiek bērnu grāmatu izstāde. Datoru istabā ir informācijas stends, kur izlieku
nepieciešamo informāciju.
Šogad kopā ar bērniem braucām uz grāmatu svētkiem Pildā. Svētku programma bija ļoti
interesanta, bērni satikās ar autoru Signe Kvasovsku un lāču mammu Velgu Vītolu
Katru gadu pirms Lieldienām taisām Lieldienu zaķi. Arī atskaites gadā tradīciju
turpinājām un pagasta centrā tapa uztaisīti skaisti siena zaķi. Lieldienas svīnējām kopā: bērni un
vecāki.

Ziemassvētki

Egles rotašana

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums.
Bibliotēkā joprojām ir pieejams tradicionālais kartīšu katalogs, tāpat bibliotēka aktīvi
darbojas arī reģiona elektroniskajā kopkatalogā, kurā tiek vadīts viss bibliotēkas krājums.
Lasītāji elektronisko katalogu izmanto, lai atrastu viņiem nepieciešamo grāmatu. Ikvienam kam
bija nepieciešama literatūra, un tās nebija bibliotēkā, bija pieejams Starpbibliotēku abonementa
(SBA) pakalpojums.
Bibliotēkā bija pieejamas bezmaksas datu bāzes Letonika, Lursoft.
Bibliotēkā bija pieejami bezmaksas 5 datori, par maksu varēja izmantot printera un
kopētāja pakalpojumus. Bibliotēkā un tās apkārtnē bija pieejams Wi-Fi.
Ciblas novada mājas lapā www.ciblasnovads.lv tika regulāri ievietota informāciju par
bibliotēkas pasākumiem, jauninājumiem u.t.t.

6. Novadpētniecības darbs
Novadpetniecības materiāli tika papildināti ar informāciju par Zvirgzdenes pagastu.
Krājumā atrodami raksti gan no preses, gan no gramatām, gan atmiņas no cilvēkiem.
Visa gada garumā turpinās darbs pie novadpētniecības materiāliem un tematiskajām
mapēm par:

 Franča un Konstances Ķempju dzīvi un darbiem (CD);
 Cirmas skolu (vēsture, darbs, salidojums 2013.g.);
 J.Tabūni, dzejnieci;
 Tadeušu Puisānu;
 Zvirgzdenes folkloras kopu”Saime”;
 Ezersalas speciālo internātskolu;
Atskaites gadā tika izveidots atseviškais novadpētniecības stūritīs: 2 lieli stendi un galds
priekš mapēm.

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
Turpinājās sadarbība ar Ludzas pilsētas galveno bibliotēku, kura sniedza metodiskos
norādījumus bibliotēku darbā, rīkoja seminārus, kursus, informē elektroniski par aktualitātēm.
Apmeklēju bibliotekāriem rīkotos seminārus un kursus Ludzā, Ciblā. Laba sadarbība ar
Felicianovas un Ciblas pagasta bibliotēkas, kur vienmēr var saņemt vajadzīgo padomu.

Seminārs Ludzā

Igaunijā

9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Ēka, kurā atrodas bibliotēka tika uzcelta 1991 gadā. Bibliotēkas telpu kopplatība ir 71,4
m2. Lasītāju apkalpošanas telpas platība ir 40,9 m2.

Abonements

10. Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā strādā viena darbiniece - bibliotēkas vadītāja. Personāla mainības nav.
Bibliotēkas vadītājai ir vidējā - speciāla izglītība citā jomā. Regulāri tika apmeklēti semināri un
apmācību kursi Ludzā. Visa gada garumā apmeklēju 7 seminārus Ludzā, piedalījos pieredzes
apmaiņu braucienā, ņēmu aktīvu dalību vienā mācību seminārā (6 stundas), tēmas:


Interaktīvas nodarbības bērnu un jauniešu bibliotēkās;



Bibliotēkas vide un vizuālais noformējums;



Jaunākās latviešu literatūras apskats

12.Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte
Bibliotēkas tēls veidojas ikdienas darbā. Dažiem galvenais ir datori un internets, citiem
preses izdevumi, grāmatas, vēl citiem svarīgi palasīt novada un bijušā rajona avīzi. Vienreiz
nedeļā atbrauc arī lauksaimnieku konsultante, lai pieņemtu un palīdzētu sastādīt pieteikumus
Lauku Atbalsta dienestam, sazīmē kartes, pastāsta jaunāko informāciju un atstāj informatīvos
izdevumus.
Regulāri tika izlikti ziņojumi par aktualitātēm informatīvajā stendā bibliotēkā.
Bibliotēkas publicitāte tiek panākta publicējot materiālus pagasta avīze ”Ciblas novada ziņas”.
Ciblas novada pašvaldība

Bibliotēkas finansētājs

Ludzas pilsētas galvēna bibliotēka

Metodiskā konsultācija, aktuālo jaunumu
saņemšana. Grāmatas un prese.
Darba jautājumi, informācijas apmaiņa

Ciblas, Blontu, Pušmocavas, Līdumnieku,
Felicianovas bibliotēkas
Ciblas novada avīze
Zvaigzne ABC, SIA Sākums

Publicitāte, bibliotēkas informācijas
paziņošana.
Jaunākās literatūras piegāde

Lauku bibliotēku atbalsta biedrība

grāmatu dāvinājumi

Informācijas resursus popularizējoši pasākumi notika katru mēnesi:
Izstādes:
Gundegai Repšei-55, Fricim Bārdam-135, Annai Saksei-110, Aspazijai-150, Edgaram Vollesam140, H.K.Andersanam-210, M.Rungulim-65, M.Čaklajam-75, S.A.Gailītei-75, Rainim-150, A.
Kristi-125, Dz.Rinkulei-zemzarei-95, A.Grīnam-120, S.Jeseņinam-120, Ž.Grīvam-105, Regīnai
Ezerai-85, Džanni Rodāri-95, Markam Tvenam-180.

pūču kolekcija

13. Veiksmes stāsti
Svarīgākais notikums pagājušajā gadā bija visu novadu bibliotēku akreditācija. Bija
daudz darba un satraukuma, lai viss labi izdotos. Akreditācija pagāja labi un bija prieks par
padarīto darbu.
Liels paldies Elitai un Intai! Visu gatavošanās laiku viņas palīdzēja ar labu noskaņojumu
un pozitīvu attieksme.
Viņu sauklis bija ”Jūs visu varat!!1 Jūs labākās par visiem!!!”
Un mums izdevās!

Bibliotēkas vadītāja: Jolanta Prīdāne

