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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 

 Kubulu bibliotēka ir vienīgā vietējās nozīmes publiskā bibliotēka Kubulu 

pagastā. Bibliotēka atrodas Kubulu ciema centrā, vienā ēkā ar Kubulu pagasta 

pārvaldi, kultūras namu, feldšeru veselības punktu. Bibliotēkas apkalpojamās 

teritorijas platība – 167,2 km2 . Deklarētais iedzīvotāju skaits uz 2021.gada 1.janvāri 

Kubulu pagastā –1219, tajā skaitā 195 bērni līdz 18 gadu vecumam. Kubulu ciemā 

dzīvo 449 iedzīvotāji, tajā skaitā 62 bērni vecumā līdz 18 gadiem. Kubulu pagasts 

atrodas Latgales ziemeļaustrumos un robežojas ar Vidzemi. Tā platība ir 167,19 km2. 

Tas robežojas ar Gulbenes novada Litenes pagastu, Alūksnes novada Jaunannas un 

Mālupes pagastiem un Balvu novada Balvu, Bērzkalnes, Rugāju un Vīksnas 

pagastiem, kā arī ar Balvu pilsētu. Kubulu pagastā atrodas Kubulu pagasta pārvalde, 

Kubulu kultūras nams, pansionāts “Balvi”, Kubulu bibliotēka, Stacijas pamatskola, 

pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa”, feldšeru veselības punkts, veikals. Lielākā 

daļa Kubulu pagasta iedzīvotāju nodarbojas ar lauksaimniecību, kokapstrādi un 

darbojas pakalpojumu un izglītības sfērā. Pagasta teritorijā nav lielu uzņēmumu, kuros 

tiktu nodarbināts liels skaits iedzīvotāju. Lielākā daļa uzņēmumu nodarbojas ar 

kokapstrādi. Lauksaimniecībā dominē piena produkcijas un liellopu gaļas pārstrāde, 

graudkopīpa un lopbarības sagatavošana. Pakalpojumu sfēra ir samērā maz attīstīta, jo 

tikai 3 km attālumā no pagasta centra atrodas Balvu pilsēta. Kubulu pagasta teritorijā 

atrodas un darbojas uzņēmumi: SIA “Kurnas koks”, “Balvu mežniecības un 

konsultācijas centrs”, SIA GG fabrika, SIA “Vitar7”. 



  Bibliotēka apmeklētājiem ir atvērta divas dienas nedēļā: otrdienās un 

ceturtdienās. Pārskata periodā bibliotēka turpina nodrošināt, saglabāt un palielināt 

lietotāju interesi par grāmatu un periodisko izdevumu lasīšanu. Tiek turpināts darbs 

pie sabiedrības informēšanas par jaunākajiem e-pakalpojumiem un to pieejamību. 

Kubulu bibliotēkas mērķis ir palielināt bibliotēkas lomu sabiedrībā, nodrošināt visus 

apmeklētājus ar uzziņu un citu informāciju neatkarīgi no vecuma, dzīvesvietas vai 

jebkādiem citiem nosacījumiem. Veicināt bibliotēkas publicitāti ar literatūras un 

bibliotēkas popularizēšanas pasākumiem. 

 Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

 Šajā pārskata periodā Kubulu bibliotēkā notika bibliotēkas akreditācija. 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS Kubulu pagasta bibliotēkai: Bibliotēka veic kultūras, 

informācijas un izglītības funkcijas un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Balvu 

novada Kubulu pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar 

bibliotēkas darbu, kā arī ar Balvu Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās 

bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas 

atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc 

akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi”.  

 Slēdziens: Kubulu pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un 

akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.  

 Ieteikumi 1. Aktīvi jāorganizē krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas aktivitātes apmeklētāju piesaistei. 2. Aktīvāk jāpopularizē tiešsaistes 

datubāzu izmantošanas iespējas. 3. Jāpopularizē kopkataloga un autorizācijas datu 

pielietojuma iespējas. 4. Rast iespēju veikt bibliotēkas telpu funkcionālo pārkārtošanu, 

atsevišķās zonās uzlabojot apgaismojumu, mēbeļu un pārējā aprīkojuma 

nodrošinājumu. 5. Rast iespēju pakāpeniskai datortehnikas nomaiņai. 

 Akreditācijas komisijas ieteikumu izpildi veikt izdevās tikai daļēji, sakarā ar 

novadu reformu un valstī esošo epidemioloģisko situāciju, ar valstī noteiktajiem 

dažādiem ierobežojumiem pandēmijas ierobežošanai un izplatībai. 

 

 



2. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 

Bibliotēkas finansiālo nodrošinājumu šajā pārskata periodā ir grūti izdalīt, jo tas ir 

iekļauts pagasta pārvaldes komunālās saimniecības kopējā budžetā, kā arī Balvu 

Centrālās bibliotēkas kopējā budžetā. Var izdalīt bibliotēkas krājuma nodrošināšanai 

piešķirto finansējumu grāmatām, tas ir 500 eiro, preses izdevumiem 358 eiro. 

Bibliotēkas finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Piešķirtais 

finansējums krājuma komplektēšanai 2019.gadā bija mazliet lielāks, bet pēdējos divos 

pārskata periodos nav mainījies. 

 

 

     “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 904 858 856 

Krājuma komplektēšana 

(grāmatas) 

550 497 498 

Krājuma komplektēšana 

(periodika) 

354 361 358 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

Šajā pārskata periodā bibliotēkā netika veikti nekādi remontdarbi un netika plānoti 

telpu un ēku rekonstrukcijas projekti. Nav notikusi telpu paplašināšana un 

pārvietošana uz citām telpām. Nākamajā pārskata periodā ir plānots bibliotēkas telpās 

veikt rekonstrukciju, bet viss ir atkarīgs no finanšu līdzekļiem un situācijas pagastā un 

novadā.  

Bibliotēkā  apmeklētājiem ir pieejami 4 datori un multifunkcionālā iekārta 

skenēšanai, drukāšanai, kopēšanai. Ir pieejams bezmaksas Wi-Fi. 

Iekārtas, aprīkojums: 

 

 Darbiniekiem Lietotājiem Aprīkojuma 

vecums 

(gados) 

Iekārtas 

iegādes gads 

Datori 1 1 6 2015.g. 

Datori  3 16, 15  2005., 

2006.g. 



Multifunkcionālā 

iekārta 

 1 6 2015.g. 

 

Izvērtējot tīkla ātrdarbību, lejupielādes vidējais ātrums ir 38,32Mbps, 

augšupielādes vidējais ātrums ir 10,24 Mbps. Šie interneta ātrdarbības rādītāji ir labi. 

Interneta ātrdarbība ļauj ātri veikt darbu pie datora tiešsaistē, darbības ātrums ir labs 

un ātri ir iespējams izgūt nepieciešamo informāciju. 

Protams, datoru un iekārtu vecums, ja ņem vērā informācijas tehnoloģiju straujo 

attīstību, ir liels un prasītos pēc jaunākām un modernākām iekārtām. Tāpat šajā 

pandēmijas laikā izkristalizējās nepieciešamība pēc aprīkojuma, kas spēj nodrošināt 

kvalitatīvu darbu attālināti piedaloties semināros, sapulcēs, apmācībās. Līdz šim to 

darīju savā viedierīcē, bet bibliotēkā būtu nepieciešamas savas iekārtas, ar kurām var 

nodrošināt šīs funkcijas. 

4. Personāls 

 

Arī šajā pārskata periodā darbu bibliotēkā turpina viens darbinieks uz 0,5 slodzi. 

Darbiniekam ir 2019. gadā iegūta profesionālā izglītība programmā “Bibliotēku 

zinības” un iegūts 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis. Arī šajā gadā piedalījos 

profesionālās pilnveides pasākumos, tie gan šajā pārskata periodā notika attālināti 

dažādās platformās. Sekoju līdzi Kultūras ministrijas izdotajām regulām par 

bibliotēku darbu Civid-19 ierobežojumu laikā. Piedalījos Balvu Centrālās bibliotēkas 

rīkotajās sanāksmēs un mācību semināros, kultūrvēsturisko studiju braucienā uz 

Madonas novada Kalsnavas aborētumu, Madonas novada bibliotēku, Sarkaņu pagasta 

bibliotēku. Apmeklējām Cesvaines pils parku, gida pavadībā iepazinām Jaungulbenes 

muižas parku, uzzinājām interesantu muižas, parka un ar to saistīto notikumu vēsturi. 

 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-

i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 05.03.2021 Platformā 

ZOOM 

Eiropas 

Parlamenta 

deputātes Daces 

Melbārdes 

iniciatīvas un 

sadarbībā ar 

“Ceļazīmes mediju 

lietošanā” seminārs, kurā 

notika īpaši 

bibliotekāriem veidotās 

rokasgrāmatas 

prezentācija 

10.00-11.45 



komunikācijas 

zinātnes doktori 

un medijpratības 

eksperti Klintu 

Ločmeli, un 

Latvijas 

Nacionālo 

bibliotēku. 

Projekta 

īstenošanu 

finansiāli 

nodrošina 

Eiropas 

Parlamenta 

deputāte Dace 

Melbārde. 

2. 30.03.2021 Tiešraide 

YOU 

TUBE 

Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēkas 

(LNB) Bērnu 

literatūras centrs 

Lielie lasīšanas svētki 15.00-17.00 

4. 08.04.2021 Platformā 

ZOOM 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Diskusija 2020.gads 

Oriģinālliteratūrā 

11.00-14.30 

5. 13.05.2021 Platformā 

ZOOm 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Bibliotēku 

attīstības centrs 

Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam 

bibliotekāram 

10.00-14.45 

6. 14.05.2021 Platformā 

ZOOM 

Latgales 

bibliotekāru 

biedrība 

Latgales bibliotekāru 

biedrības konference 

“Pašizglītība personas 

attīstībai” 

10.00-16.00 

7. 20.04.2021 Platfotmā 

Jitsi Meet 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Darba formas Balvu 

reģiona bibliotēkās 

2020.gadā. 

4 stundas 

8. 27.05.2021 Platformā 

ZOOM 

Bibliotēku 

attīstības centrs 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latvijas pagastu 

bibliotekāru 6. kongress 

"Pagasta bibliotēka – 

vieta kopienas attīstībai". 

10.00- 17.00 

9. 24.09.2021 Izbraukum

s, 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Kultūrvēstures studiju un 

pieredzes apmaiņas 

8.15-18.00 



pieredzes 

apmaiņa 

brauciens. 

10. 04.11.2021 Platformā 

Zoom 

Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēkas 

(LNB) 

Bibliotēku 

attīstības centrs 

ar Latvijas 

Republikas 

Kultūras 

ministrijas (KM) 

atbalstu 

 Medijpratības vebinārs 

"Medijpratība – ne tikai 

izglītības, bet arī 

veselības un drošības 

jautājums" 

10.00-15.00 

11. 30.11.2021 Platformā 

 Zoom 

Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēkas 

(LNB) Bērnu 

literatūras centrs 

Lasīšanas veicināšanas 

programmas "bērnu, 

jauniešu un vecāku 

žūrija" tīmekļseminārs 

"lasi! Atbalsti! 

Iesaisties!" Pirmais 

seminārs 

15.00-17.00 

12. 14.12.2021 Platformā 

ZOOM 

Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēkas 

(LNB) Bērnu 

literatūras centrs 

Lasīšanas veicināšanas 

programmas "bērnu, 

jauniešu un vecāku 

žūrija" tīmekļseminārs 

"lasi! Atbalsti! 

Iesaisties!" Otrais 

seminārs 

15.00-17.00 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

 

Bibliotēkas pamatrādītāji 

 2019 2020 2021 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 45 55 45 +22%; -18% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 12 11 5 -8%; -54% 

Bibliotēkas apmeklējums 444 657 405 +47%; -38% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 20 46 14 +130%; -69% 

Virtuālais apmeklējums 7482 313 290 -95%; -7% 

Izsniegums kopā 1181 1839 1329 +55%; -27% 

t. sk. grāmatas 426 596 387 +39%; -35% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

755 1243 942 +39%; -24% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 43 22 9 -48%; -59% 



Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pagastā, pilsētā, reģionā 

3% 4% 4% +1%; 0% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 5% 5% 3% 0%; -2% 

Iedzīvotāju skaits 1274 1282 1219 +0,6%; -4,9% 

 

Šī pārskata perioda bibliotēkas  pamatrādītāji nav tie labākie. Visos rādītājos ir 

tikai samazinājums. Tas sarūgtina, bet diemžēl šāda situācija ir izveidojusies. Tā lielā 

mērā ir saistīta ar pandēmiju un visām no tā izrietošajām sekām. Gan valsts pieņemtie 

lēmumi, ierobežojumi, cilvēku piesardzība un rūpes par savu drošību. 

Pārskata periodā nekādas aptaujas par bibliotēkas darba kvalitāti netika veiktas. 

Informācija par bibliotēkas darbu un aktualitātēm tika ievietota bibliotēkas mājaslapā, 

gan arī sociālajos tīklos. 

Bibliotēkai nav ārējo apkalpošanas punktu un pakalpojuma sniegšanas vietu. 

Tā kā bibliotēkas telpas atrodas ēkas otrajā stāvā, tad bibliotēkas pakalpojumi 

nav pieejami personām ar īpašām vajadzībām. Bet šī pārskata perioda laikā piedāvāju 

personām, kam ir grūtības nokļūt bibliotēkā, grāmatu piegādi mājās. Ar personu 

sazinos telefoniski un vienojamies par literatūru, kas viņu interesē. Sagatavoto 

literatūru piegādāju personai viņa dzīvesvietā. Šādu personu nav daudz, bet katrs 

lasītājs ir svarīgs. 

Pasākumi šajā pārskata periodā netika rīkoti. Par iemeslu tam bija valstī esošā 

epidemioloģiskā situācija, ierobežojumi. Bibliotēkā tika rīkotas literatūras izstādes. 

Tika izliktas gan rakstniekiem mēneša jubilāriem veltītās literatūras izstādes, gan 

tematiskās izstādes. Tika izveidotas 27 literatūras un tematiskās izstādes. 

Strādājot pie uzziņu un informācijas darba, visvairāk nākas konsultēt 

apmeklētājus par darbu e-vidē. Kā veikt maksājumus, izdrukas no bankas kontiem, 

deklarāciju aizpildīšana, elektroniska dokumentu nosūtīšana iestādēm. Dažreiz bija arī 

tādi apmeklētāji, kam vēl joprojām nav izveidots e-pasts, tāpēc, dokumentu 

nosūtīšanai un sarakstei ar iestādi tika izmantots bibliotēkas e-pasts. Sakarā ar to, ka 

bibliotēkā atļautais uzturēšanās laiks bija ierobežots, arī apmācības netika veiktas.  

Aktuālā pašvaldības informācija ir pieejama klātienē bibliotēkā, kā arī Kubulu 

bibliotēkas mājaslapā, sadaļa Balvu novada domes aktualitātes . 

Bibliotēkas krājums elektroniskajā katalogā ir atspoguļots 96% Vēl atlicis 

rekataloģizēt 4% no krājuma. Bibliotēka nestrādā “ALISE” sistēmā. Lasītājiem ir 

formulāri, kuros tiek reģistrēts izsniegums. 

http://bibliotekas.lv/kubuli/pages/balvu-novada-dome-aktualitates.php


Bibliotēka aktīvi izmanto SBA pakalpojuma piedāvātās iespējas. Saviem 

lasītājiem piedāvāju iespēju vajadzīgo literatūru, kas nav bibliotēkas krājumā pasūtīt 

no citu bibliotēku krājuma. 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

 39 72 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

1 58 6 

  

 

 

6. Krājums 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

Krājums tiek papildināts galvenokārt latviešu valodā. Lielākā daļa no iegādātajām 

grāmatām ir daiļliteratūra, bērnu grāmatas un nedaudz nozaru literatūra. Daiļliteratūrā 

lielāks uzsvars tiek likts uz oriģinālliteratūru. Tiek uzklausītas arī bibliotēkas 

apmeklētāju vēlmes.  

 krājuma komplektēšanas koncepcijas dokuments- pielikumā.  

 Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

 858 856 

t. sk. grāmatām  471 459 

t. sk. bērnu grāmatām  26 39 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem  361 358 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā 

 1,05 1,07 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

796 1338 1312 

 

Bibliotēkas krājums rekataloģizēts 96%, nav rekataloģizēts 4%. 

 Pārskata periodā krājuma inventarizācija nav veikta. 

Krājuma rādītāji. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 



Jaunieguvumi kopā 462 328 272 

t. sk. grāmatas 103 117 108 

t. sk. latviešu daiļliteratūra  50 52 

t. sk. bērniem 23 25 25 

Izslēgtie dokumenti 1008 1012 258 

Krājuma kopskaits 4388 3704 4604 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.13 0.19 0.12 

Periodisko izdevumu apgrozība 0.50 0.84 0.67 

Datubāzes. Bibliotēkā ir pieejama divas abonētās datubāzes, Letonika un 

News laikrakstu datu bāze. Pašu veidotās datu bāzes bibliotēkai nav. Par datubāzu 

izmantošanu apmeklētāji tiek informēti gan klātienē bibliotēkā, gan informācija ir 

ievietota un pieejama bibliotēkas mājaslapā. Tā kā šajā pārskata periodā bija daudz 

ierobežojumu par laiku, cik ilgi drīkst uzturēties bibliotēkas telpās un izmantot 

datorus, tas ir ietekmējis arī datu bāzu izmantojuma skaitļus. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika    

skatījumi 11 15 40 

piekļuves sesiju skaits   34 

lejuplāžu skaits    

News  9 33 

    

 

Vēl joprojām jāmeklē risinājumi, kā ieinteresēt lasītājus bibliotēkas 

apmeklētājus izmantot attālinātās piekļuves iespējas Letonikas datu bāzei. 

Darbs ar parādniekiem tiek veikts sazinoties ar tiem pa lasītāja formulāros 

norādītajiem telefona numuriem. Ar parādniekiem, kas bibliotēkai nav atgriezis 

paņemtās grāmatas ilgstoši, nav izdevies sazināties, jo dati, kas norādīti formulāros, 

iespējams, vairs nav aktuāli, bet grāmatas nav atgrieztas jau ilgākus gadus. Tika likta 

informācija arī uz informācijas stendiem un bibliotēkas mājaslapā. Bet uz tiem ir 

noreaģējuši tikai neliels skaits ilgstošo parādnieku. Par to viņiem paldies.  

Turpināsim iesākto darbu pie parādnieku informēšanas arī jaunajā pārskata periodā. 

 

 

 

 

 



7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem šajā pārskata periodā ir ar lielu mīnus zīmi. 

Manas labās ieceres par sadarbību ar Stacijas pamatskolas skolēniem un Pirmsskolas 

izglītības iestādes “Ieviņas ” audzēkņiem nav piepildījušās. Skolēni šajā pārskata 

periodā lielu daļu mācījās attālināti, līdz ar to arī klātienes apmeklējumi bibliotēkā 

izpalika. Tāpat arī bērnudārza darba specifika šajā pandēmijas laikā liedza klātienes 

sadarbību. Attālinātā sadarbība nav izveidojusies. Protams, tāpēc jau bērnu auditorija 

nav atstāta novārtā. Ir iegādātas jaunas grāmatas gan bērniem, gan jauniešiem. Būtu 

tikai vēlme tās lasīt! Informācija par jaunajām bibliotēkā pieejamajām grāmatām tika 

ievietota gan sociālajos tīklos Facebook, gan bibliotēkas mājaslapā. Tika veidotas 

bērnu literatūras izstādes. Turpināsim darbu un cerēsim uz labāku situāciju, kas ļaus 

tikties ar bērniem klātienē un veidot sadarbību ar skolu un bērnudārzu. 

 

 

8. Novadpētniecība 

Novadpētniecības darbā lielākā uzmanība tiek veltīta pagasta, ciema vēsturei, 

novadniekiem, uzņēmumiem, kas ir bijuši. 

Bibliotēkā ir tematiskās mapes, kuras tiek papildinātas ar jaunākajiem materiāliem:               

Materiāli par novada vēsturi, kultūrvēsturi, aktīvākajiem un slavenajiem cilvēkiem 

Kubulu pagastā ir atrodami sakārtoti pa tēmām mapēs: 

         * Pansionāts ”Balvi”, 

         * Kubulu pagasta aktualitātes, 

         * Kubulu pagasta kultūras nams, 

         * Pirmskolas iestāde un bērnudārzs ”Ieviņa”, 

         * Pagasta novadnieki,  

         * Pagasta aktīvākie iedzīvotāji, 

         * Stacijas pamatskola.   

Ir digitalizētas 18 failu mapes: 

 Albums_1 

 Asfaltbetona rūpnīca 

 Balvu Stacija fotoattēlos 



 Balvu Stacijas ciemata izaugsme 

 Balvu Stacijas ciemata vispārīgais raksturojums 

 Dižakmeņi Kubulu ciemā 

 Dižkoki Kubulu pagastā 

 Dzelzceļu attīstība Latvijā un Balvu pusē 

 Gulbenes labības pieņemšanas uzņēmuma Balvu iecirknis 

 Kaļķu izkraušanas punkts 

 Kubulu ciema izaugsme 

 Kubulu ciems 1967-1987 

 LLT materiālās apgādes bāze 

 Pansionāts ''Balvi'' 

 Plaša patēriņa ikdienas preču pieprasījuma apvienība 

 PS ''Balvi'' 3.ražošanas iecirkņa vēsture 

 PS ''Balvi'' vēsture 

 Книга трудовой славы 

Pieprasījums pēc Novadpētniecības materiālu krājuma bibliotēkā ir neliels.  

Nākotnē gribētos pārkārtot Novadpētniecības materiālu mapes tā, lai tās ir 

pārskatāmākas un informācija būtu strukturētāka un vieglāk atrodama. Ir jānomaina 

arī mapes, kurās materiāli tiek glabāti. 

 

9. Projekti 

Bibliotēkai  šajā pārskata periodā nebija izstrādāti savi projekti un bibliotēkā 

nepiedalījās citu izstrādātajos projektos. 

 

10. Publicitāte 

 

Veidojot bibliotēkas tēlu, sabiedrība tiek informēta par bibliotēkas sniegtajiem 

pakalpojumiem un funkcijām. 

Bibliotēkas mājaslapā ir pieejama informācija par bibliotēkas darba aktualitātēm, 

izmaiņām darba laikā, grāmatu jaunumiem. 



Bibliotēkai ir izveidots konts sociālajos tīklos Facebook. Protams, ar Facebook 

sociālo tīklu bibliotēka nevar aptvert visu sabiedrību, jo vecāka gadagājuma cilvēki 

šos sociālos tīklus izmanto mazāk vai arī neizmanto nemaz. Jādomā vēl par citu 

sociālo tīklu izmantošanu, lai aptvertu lielāku sabiedrības daļu un varētu informēt par 

bibliotēkas darbību. 

Lai informētu bibliotēkas lietotājus, tiek izmantotas arī afišas papīra formātā. 

Tās galvenokārt tiek izvietotas Kubulu ciema centrā uz afišu dēļiem un vietējā 

veikalā, sadarbojoties ar tur strādājošajiem darbiniekiem, jo veikals ir tā vieta, kuru 

apmeklē vietējie pagasta iedzīvotāji un informācija ātrāk pie viņiem nokļūst. 

Informāciju par bibliotēku var meklēt:  

o http://bibliotekas.lv/kubuli/ 

o http://www.balvurcb.lv/cb/index.php/filialbibliotekas 

o https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/kubulu-pagasta-biblioteka 

o http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Ite

mid=403&lang=lv 

o https://www.facebook.com/kubulu.biblioteka 

Šajā pārskata periodā nav pasākumu, ar kuriem varētu palepoties. Bibliotēka 

apmeklētājiem galvenokārt sniedza pašus nepieciešamākos pakalpojumus, jo 

bibliotēkas  darbu ierobežoja pandēmija un ar to saistītie valstī pieņemtie 

ierobežojumi un bibliotēku darba organizēšanas norādījumi. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 

Bibliotēka protams sadarbojas ar Kubulu pagasta pārvaldi, sniedzot 

apmeklētājiem bibliotēkas maksas pakalpojumus, apmeklētājs maksājumu var veikt 

pagasta pārvaldē, kas atrodas vienā ēkā ar bibliotēku. Tāpat bibliotēkas saimnieciskie 

jautājumi tiek risināti Kubulu pagasta pārvaldē (elektrība, telpu uzkopšana, apkure, 

remonti un citas saimnieciskās lietas). 

Iespēju robežās sadarbojos ar Kubulu pagasta kultūras namu, kopīgi tika izveidota 

tematiskā grāmatu izstāde, kas bija veltīta Komunistiskā terora upuru piemiņas dienai 

25.martā. Sadarbojamies afišu par izstādēm, pasākumiem Kultūras namā informācijas 

izplatīšanā, afišu izdrukāšanā. 

http://bibliotekas.lv/kubuli/
http://www.balvurcb.lv/cb/index.php/filialbibliotekas
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/kubulu-pagasta-biblioteka
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=403&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=403&lang=lv
https://www.facebook.com/kubulu.biblioteka


Pārskata periodā nav sanācis sadarboties ar Stacijas pamatskolu un Pirmsskolas 

izglītības iestādi “Ieviņas”. Arī šajā jautājumā liela ietekme bija pandēmijai un valstī 

noteiktajiem ierobežojumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubulu bibliotēkas vadītāja  G.Kiseļova 

31.01.2022. 



12. Pielikumi 

 
 

 



 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 


