Kubulu pagasta bibliotēkas
2020.gada darba pārskats
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2. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
Kubulu pagasta bibliotēka ir Balvu Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka un 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 – 1278, tajā skaitā 194 bērni līdz 18
gadu vecumam. Kubulu ciemā dzīvo 514 iedzīvotāji, tajā skaitā 66 bērni vecumā līdz
18 gadiem. Kubulu pagastā atrodas Kubulu pagasta pārvalde, Kubulu kultūras nams,
Kubulu pagasta bibliotēka, Stacijas pamatskola, pirmsskolas iestāde “Ieviņa” ,
feldšeru veselības punkts, veikals. Kubulu pagasta teritorijā atrodas un darbojas
uzņēmumi: SIA “Kurnas koks”, “Balvu mežniecības un konsultācijas centrs”, SIA
GG fabrika, SIA “Vitar7”.
Sakarā ar bibliotēkas darbinieka maiņu, bibliotēkai ir mainījies darba laiks. Jau
no gada sākuma 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.
Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

3. 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.
Bibliotēkas krājuma nodrošināšanai piešķirtais finansējums grāmatām ir 500 eiro,
preses izdevumiem 358 eiro. Protams, gribētos, lai finansējums būtu lielāks, jo gan
grāmatu, gan preses izdevumu cenas kāpj.
Ļoti minimālos apmēros bibliotēka tika sniegusi maksas pakalpojumus bibliotēkas
lietotājiem, tās ir izdrukas un kopēšanas pakalpojumi. Maksas pakalpojumu summa
bija 3.45 EUR. Iespējams, bibliotēkas lietotāji nav pieraduši un pat nezina, ka
bibliotēkā ir pieejami šādi maksas pakalpojumi. Pie tā, lai cilvēki būtu informēti, tika
strādāts, un informācija tika nodota mutiski. Saprotams, šī informācija ir jāievieto arī
bibliotēkas mājas lapā, pie tā vēl ir jāpiestrādā.
Bibliotēkas pamatfunkcijas tiek veiktas un nodrošinātas, bet finansējums nav
attīstību veicinošs. Protams, šis pārskata periods bija ļoti savādāks, ar nebijušiem
izaicinājumiem, ierobežojumiem, kas lika pielāgoties.

4. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēkai šajā pārskata periodā netika veiktas nekādas rekonstrukcijas un
remontdarbi, lai gan tādi būtu ļoti nepieciešami. Būtu nepieciešams vismaz
kosmētiskais remonts, lai bibliotēkas telpas kļūtu pievilcīgākas, svaigākas, gaišākas.
Ļoti nepieciešams uzlabot bibliotēkas telpu apgaismojumu. Protams, tās ir tikai
nedaudzās vajadzības no visa, kas būtu nepieciešams bibliotēkas vizuālā tēla
uzlabošanai.
Datoru daudzums bibliotēkā uz šo brīdi ir pietiekams, kā arī vienas
multifunkcionālās iekārtas esamība bibliotēkā līdz šim nodrošina lietotāju vajadzības.
Ļoti daudziem cilvēkiem šobrīd ir savas viedās iekārtas, kas nodrošina viņu
vajadzības. Arvien mazāk ir to cilvēku, kas izmanto bibliotēkā pieejamos datorus.
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Tīkla ātrdarbības vērtējums: tīkla ātrdarbība šī pārskata perioda laikā ir
uzlabojusies.
Saskaņā ar 2020.gada 31.martā starp Kultūras informācijas sistēmu centru,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA Tet Līguma par “Vienotā
bibliotēku datu pārraides tīkla modernizāciju un pieslēgumu darbības nodrošināšanu”,
bibliotēkā tika uzstādīta aparatūra, kura nodrošina interneta ātruma uzlabošanos.
Minimālais garantētais datu lejupielādes ātrums Mbps 20, augšupielādes ātrums 5
Mbps. Dienā, kad iekārta tika uzstādīta, veicot trīs testa mērījumus, vidējais ātrums
lejupielādei bija 37.03 Mbps, augšupielādei 10.38 Mbps. Veicot trīs testa mērījumus
pārskata perioda beigās, tie ir: lejupielādes vidējais ātrums 38.2 Mbps, augšupielādes
vidējais ātrums 10,36 Mbps. Tas ir ļoti labs rādītājs.

5. Personāls
No 2020.gada sākuma bibliotēkā darbu uzsāka cits darbinieks, kas šajā pārskata
periodā strādā divās bibliotēkās.
Bibliotēkā strādā viens darbinieks ar 0,5 slodzi, ar iegūtu pamatizglītību citā jomā un
2019.gadā iegūtu, profesionālo izglītību programmā “Bibliotēku zinības ”, III
profesionālās kvalifikācijas līmenis.
Protams, arī šajā pārskata periodā iespēju un apstākļu robežās piedalījos
piedāvātajos semināros un kursos. Šoreiz gan tie visi notika attālināti, ZOOM un
Teams platformās, kā arī tiešraidēs Facebook kontos.

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”

Organizētājs(i)

Pasākuma nosaukums,
galvenās tēmas

Tiešsaiste
ZOOM
platformā

Eiropas
Parlaments,
Latvijas
Nacionālā
bibliotēka

9.00 – 11.45
Bibliotekāru un senioru
medijpratības stiprināšanas
projekta “Ceļazīmes
mediju lietošanā”
atklāšanas seminārs.

Latvijas
republikas
Kultūras
ministrija,
Latvijas
Nacionālā
bibliotēka

Seminārs ”Ievads
medijpratībā” Seminārs
”Kritiskā domāšana
mediju telpā”

7,5 stundas

28.10.2020.

Tiešsaiste,
platforma
“Microsoft
Teams”

3.

09.10.2020.

tiešsaiste

Latvijas
Nacionālā
bibliotēka,
UNESCO
Latvijas
Nacionālā
komisija,
Latvijas
Bibliotekāru
biedrība.

Latgales reģionālais
seminārs “Bibliotēkas un
sabiedrības ilgtspējīga
attīstība: mēs būvējam šo
pasauli paši”.

9.15 – 13.45

4.

20.11.2020

Tiešsaiste
ZOOM
platformā

Eiropas
Parlaments,
Latvijas
Nacionālā
bibliotēka

Tiešsaistes seminārs
bibliotekāriem par mediju
lietošanu un kultūras
mantojumu “Ceļazīmes
mediju lietošanā”

10.00 – 11.45

5.

10.12.2020.

Tiešraide

Kultūras
informācijas
sistēmu centrs

Mūsdienīga un inovatīva
saziņa ar valsts pārvaldi.

11.00 – 12.00

6.

22.10.2020
–
11.12.2020.

Tiešsaistes
mācību
seminārs

Kultūras
Ministrija,
Latvijas
Nacionālā
bibliotēka,
Datorzinību
centrs.

N.p.
k.

Norises laiks Norises
vieta

1.

04.09.2020.

2.

21.09.2020,



Digitālais
mārketings

Komunikācija un etiķete
tīmeklī; Kiberdrošība;
Digitālās prasmes,
tehnoloģiju tendences;
Digitālā mārketinga

Stundu skaits

48
akadēmiskās
stundas

stratēģija


Sociālie mediji –
Efektīvs bibliotēku
mārketinga rīks

Kvalitatīva fotogrāfija;
Attēlu apstrāde; Efektīva
darbība sociālajos medijos;
Reklāmattēlu izveide;
Digitālo attēlu ieguve,
autortiesības un kvalitāte.

6. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
•

Galvenie rādītāji:

Izvērtējot “Bibliotēkas pamatrādītāji” tabulu, redzams, ka mazliet ir palielinājies
bibliotēkas lietotāju skaits, apmeklējumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
2018

2019

2020

% salīdzinot ar
iepr. gadu

Lietotāju skaits

106

45

55

-57%; +22%

t. sk. bērni

35

12

11

-65%; -8%

Bibliotēkas apmeklējums

987

444

657

-55%; +47%

t. sk. bērni

115

20

46

-82%; +130%

7482

313

Virtuālais apmeklējums

; -95%

Izsniegums kopā

3012

1181

1839

-60%; +55%

t. sk. grāmatas

1516

426

596

-71%; +39%

t. sk. periodiskie izdevumi

1496

755

1243

-49%; +39%

t. sk. bērniem

175

43

22

-75%; -48%

Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pagastā,

8%

3%

4%

-5%; +1%

t. sk. bērni līdz 18 g.

16%

5%

5%

-9%; +0%

Iedzīvotāju skaits

1304

1274

1282

-2%; +0,6%

•

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām

Tā kā bibliotēka atrodas ēkas otrajā stāvā, bibliotēka nav pieejama personām ar
īpašām vajadzībām.
Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām
(uzņēmēji, bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c.),
tematiskie pasākumi
Šajā pārskata periodā nenotika nekādi tematiskie pasākumi.

•

•

Bibliotēkas izglītojošā darbība.

Bibliotēka nav organizējusi mācības lietotājiem/iedzīvotājiem. Savu zināšanu
robežās tiek palīdzēts apmeklētājiem tikt galā ar neskaidriem jautājumiem, kā lietot
jaunās tehnoloģijas un to piedāvātās iespējas. Kā no viedtālruņiem pārsūtīt e-pastā
dokumentus, attēlus. Kā lietot mobilās aplikācijas “Attaisnotie izdevumi”.
• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība
iedzīvotājiem.
Bibliotēkā tie , kas vēlas, var iegūt informāciju par pašvaldību. Tā kā bibliotēka
atrodas vienā ēkā ar Kubulu pagasta pašpārvaldi, ar šāda veida jautājumiem cilvēki
bibliotēka netika griezušies. Biežāk vajadzēja sniegt informāciju par pieejamajiem
Valsts e-pakalpojumiem, portāla Latvija.lv darbību.
•

Iekšzemes un starptautiskais SBA:
Šajā pārskata periodā uzlabojies SBA rādītājs. Tas, iespējams, saistīts ar to, ka
bibliotekāre strādā divās bibliotēkās Un starp šīm divām bibliotēkā arī vairāk ir
darbojies šis pakalpojums. Ļoti ērti ir apmierināt lietotāju/lasītāju pieprasījumus uz
konkrētām grāmatām, ja tās ir pieejamas vienā no bibliotēkām.
Tabula “SBA rādītāji”

•

SBA

2018

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

3
4

2019

2020
39

1

58

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā
Aptaujas par bibliotēkas pakalpojumu pieejamību netika veiktas, bet mani
personīgie uzskati ir, ka vajadzīgs vairāk strādāt pie bibliotēkas pakalpojumu
popularizēšanas un informācijas sniegšanas. Protams, bibliotēkas pakalpojumu
pieejamība ir ierobežota, jo bibliotēka strādā divas dienas nedēļā. Pārskata perioda
laikā iedzīvotāji, kas apmeklēja bibliotēku, jau bija ielāgojuši un pieņēmuši, ka
bibliotēka ir atvērta divas reizes nedēļā visas dienas laikā. Apjautājoties bibliotēkas
apmeklētājiem par bibliotēkas darba laiku, īpaši iebildumi par to netika saņemti.

7. 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 likt uz oriģinālliteratūru. Tiek uzklausītas arī bibliotēkas
apmeklētāju vēlmes.
 krājuma komplektēšanas politikas dokuments, pielikumā.
 Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums:
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2018

2019

2020

Pašvaldības finansējums krājuma
komplektēšanai
t. sk. grāmatām

858

t. sk. bērnu grāmatām

26

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

361

Finansējums krājumam uz 1 iedz.
skaita pagastā
Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

1,05

•

471

665

796

1338

Pārskata periodā tika veikta krājuma inventarizācija. Ir apgrūtinoši veikt
inventarizāciju, kad krājums nav viss rekataloģizēts. Tas ir dubults darbs. Tika
konstatētas dažas nepilnības salīdzināmajos datos. Tika novērots, ka daudzas
nepilnības krājuma uzskaitē ir radušās naudas maiņas laikā no rubļiem uz latiem
un arī no latiem uz eiro. Tā visa rezultātā, rekataloģizējot krājumu, nav norādītas
pareizās vērtības rekataloģizētajiem izdevumiem. Secināts, ka krājuma uzskaite
un visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar valūtu maiņu, ir jāveic korekti un
regulāri. Krājuma rādītāji:
 tabula “Krājuma rādītāji”
 situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi (krājuma
saturiskais izvērtējums: jaunieguvumi, dāvinājumi, nozaru literatūra,
oriģinālliteratūra; krājuma kvalitātes izpēte u. c.)
Tabula “Krājuma rādītāji”
2018

2019

2020

Jaunieguvumi kopā

326

462

328

t. sk. grāmatas

82

103

117

t. sk. latviešu daiļliteratūra

50

t. sk. bērniem

23

25

Izslēgtie dokumenti

226

1008

1012

Krājuma kopskaits

4382

4388

3704

Grāmatu krājuma apgrozība

0.13

0.19

Periodisko izdevumu apgrozība

0.50

0.84

Saņemto izdevumu sadalījums pēc piegādes avotiem
600
500
400
300
200
100
0
Pirkums
Eksemplāri
Summa

Dāvinājums

Bezatlīdzībā nodots

Saņemts no cita
fonda

59

4

53

2

497,73

13,7

466,26

16,08

Eksemplāri

Summa

• Datubāzes:
Bibliotēkā ir pieejamas divas abonētās datubāzes: Letonika un Lursoft laikrakstu
datubāze NEWS. Bibliotēkai nav savas veidotās datubāzes.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze

2018

2019

2020

Letonika

1

11

15

News

9

Krājuma un datubāzu popularizēšanai tiek ievietota informācija Bibliotēkas mājas
lapā.
•

Darbs ar parādniekiem
Darbā ar parādniekiem izmantoju vispārēju uzrunu , kas attiecas uz visiem
bibliotēkas apmeklētājiem, kas apmeklējuši bibliotēku ne tikai šajā gadā, bet arī
iepriekšējos gados. Izvietoju sabiedriskās vietās uz ziņojumu dēliem informācijuatgādinājumu par grāmatu atgriešanu bibliotēkā. Šāda pati informācija tika ievietota
bibliotēkas mājas lapā. Ļoti daudz ir tādu parādnieku, kas bibliotēku nav apmeklējuši
jau ilgāku laiku. Ar tādiem parādniekiem, kas bibliotēkā nav bijuši ilgāk par 4
gadiem, ir grūti sazināties, jo informācija, kas ir pieejama lasītāju formulāros, ir
nepilnīga un novecojusi. Bet cerības nav atmestas, darbs tiks turpināts nākamajā
pārskata periodā.

8. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Tā kā šajā bibliotēkā sāku strādāt pārskata perioda sākumā, darbā ar bērniem
iestrādes ir nelielas. Gada sākumā, sadarbībā ar Stacijas pamatskolas skolas
bibliotekāri, noorganizējām 2. un 3. klašu tikšanos ar bibliotēku. Bērni bija atnākuši
uz bibliotēku, lai iepazītos ar bibliotēku, tās darbu. Tikšanās laikā notika pārrunas par
bibliotēkā pieejamajām jaunākajām grāmatām bērniem. Visvairāk no visām bērnus
ieinteresēja grāmatas par Dogmenu. Īpašu interesi par tām izrādīja zēni. Šīs tikšanās
laikā bibliotēku apmeklēja 12 bērni un skolotāja – bibliotekāre. Tikšanās bija
interesanta, laiks, kas bija atvēlēts, paskrēja ļoti ātri. Bērniem bija daudz un dažādi
jautājumi par bibliotēku, par grāmatām, kas atrodas nozaru literatūras plauktā.
Protams, bija domātas arī turpmākās sadarbības iespējas ar skolas bibliotekāri un
skolas bērniem. Bet pandēmija visas labās ieceres izjauca.
Darbā ar bērniem gribētos tos iesaistīt “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”, kā arī
citās aktivitātēs, lai bērniem būtu lieliska iespēja un motivācija iepazīt labas grāmatas.
Pārskata periodā bibliotēkas krājums tika papildināts ar 24 bērnu grāmatām. Bērniem
bibliotēkā ir pieejamas jaunas grāmatas, bet, sakarā ar esošo situāciju valstī, nevaru
objektīvi izvērtēt, kādi būtu reālie rezultāti grāmatu izsniegumā un bērnu apmeklētībā,
ja nebūtu pandēmijas un ierobežojumu. Bibliotēkai šajā pārskata periodā tika mainīts
darba laiks. Bērniem bibliotēka ir pieejama divas reizes nedēļā no 8.30 līdz 17.00.

9. Novadpētniecība
•

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes
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 un slavenajiem cilvēkiem 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.
Sadarbībā ar Stacijas pamatskolu, bibliotēkā ir digitalizēti materiāli, kas ir pieejami
skolas krājumā. Skola padalījās ar šiem materiāliem. 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
Oriģināli ir pieejami Stacijas pamatskolā.

10.
•

Projekti

Bibliotēkai nav savu izstrādātu projektu.

11.

Publicitāte

•

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas
funkcijām, pakalpojumiem.
Sabiedrība par bibliotēkas funkcijām, darbību, aktualitātēm tiek informēta,
izliekot paziņojumus pagasta centrā sabiedriskās vietās uz ziņojumu dēļiem, kā arī
ievietojot informāciju Bibliotēkas mājas lapā. Informācija par bibliotēku pie
sabiedrības nonāk arī cilvēkiem daloties vienam ar otru. Cilvēki mēdz dalīties ar gūto
pieredzi, apmeklējot bibliotēku. Tā, protams, var būt gan pozitīva, gan negatīva. Bet
bibliotekārs ir tas, kurš var ietekmēt to, kāda būs šī gūtā pieredze.
Pagaidām bibliotēkai nav sava profila sociālajos tīklos, bet par tādu ir domāts un
tuvākajā laikā tas tiks izveidots.

12.

Sadarbības tīkla raksturojums

Sadarbība notiek ar Pagasta pārvaldi visos Bibliotēkas saimnieciskās uzturēšanas
jautājumos, jo bibliotēka ir iekļauta Pagasta pārvaldes komunālās saimniecības kopējā
budžetā. Sadarbojos ar Balvu reģiona bibliotēkām SBA jautājumos. Sadarbības
iespējas šajā pārskata periodā ir ietekmējusi pandēmija un ārkārtas situācija valstī.

2021.gada 5.februārī
Kubulu pagasta bibliotēkas vadītāja Gunita Kiseļova

13.
1.pielikums

Pielikumi

