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1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 
 

• Īss situācijas apraksts: 
 

Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītošanas un informācijas 

iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijā. Bibliotēka apkalpo vietējā pagasta iedzīvotājus, nodrošinot kvalitatīvas informācijas 

pieejamību ikvienam lietotājam un darbojas saskaņā ar Jēkabpils novada apstiprinātajiem 

Rubeņu bibliotēkas “Bibliotēkas lietošanas noteikumiem”.  

   Bibliotēkas misija ir padarīt savus informācijas resursus pieejamus un noderīgus ikvienam 

bibliotēkas apmeklētājam, rosināt bērnos interesi par grāmatu, saglabāt vietējās nozīmes 

kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.  

   Bibliotēkas pamatfunkcijas ir izglītot, informēt un izklaidē, rūpējoties par pilnvērtīga un 

kvalitatīva krājuma attīstību, sekmējot mūžizglītības iespējas saviem apmeklētājiem, veicinot 

kultūras mantojuma apzināšanu, popularizēšanu un saglabāšanu. 

  Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēka atrodas visattālākajā novada pagastā.  

 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

Pārskata periodā izmaiņas nav notikušas. 

Ar 2022. gada 1. janvāri Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai tiek noteiktas jauna struktūrvienība; 

Rubeņu bibliotēka ar nodaļu Slatē. 

 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem 

virzieniem un uzdevumiem 
 

1.Saglabāta un uzturēta sabiedrības interese par grāmatu. 
2.Iespēju robežās sniegts atbalsts iedzīvotājiem jauno informācijas tehnoloģiju apguvē. 

3.Uzlabota bibliotēkas krājuma kvalitāte, atjaunots ar jauniem izdevumiem, papildināts 

daiļliteratūru, uzziņu literatūru un bērnu grāmatu krājumu. 
4.Vākta un apkopota informāciju par Rubenes pagastu, regulāri papildinot Bibliotēkā esošo 

novadpētniecības krājumu 
5. Piedalīties Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku elektroniskā 

kopkataloga veidošanā. 
 

 

• Bibliotēku akreditācija  

•  

Pārskata periodā akreditācija nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
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Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2019 2020 2021 
Kopā (EUR)    

Pašvaldības finansējums 19020 14894 14562 
Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

  Novada pašvaldības piešķirtie līdzekļi krājuma komplektēšanai ir pietiekoši un bibliotēka spēj 

veikt tai paredzētās funkcijas.  

Tomēr gribētos lielāku finansējumu grāmatām un periodikai, jo cenas ar katru gadu palielinās, 

finansējums šos gadus bija nemainīgs. 
Bibliotēka ir nodrošināta ar jaunām, mūsdienīgām mēbelēm. Bibliotēkas nodrošinājums ir 

pietiekošs, nodrošina bibliotēkas pamatfunkcijas. Pakāpeniski tiek atjaunota datortehnika, katru 

gadu iegādāts( 2018.g. 2019.g. un 2020.g. ) jauns dators, 2021.gadā iegādāts stacionārai dators un 

portatīvais dators. 
Norakstīti 2 novecojušie datori. 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 
 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 19020 14894 14562 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7291 6312 6073 

Krājuma komplektēšana 2406 2409 2462 

 

2019.gadā finansējums ir lielāks, jo līdz 2019.g. 01. februārim pagastā bija divas bibliotēkas, divi 

darbinieki, pēc 1.februāra vienai darbiniecei aizejot( pēc bibliotēku reorganizācijas) tika 

izmaksāta kompensācija, tāpēc darbinieku atalgojumā ir tāds kāpums. 

Secinājumi: Pašvaldības piešķirtais finansējums  +/- nemainīgs. 

 

Rubeņu bibliotēkas nodaļā Slatē ir ļoti lēns internets( kas traucē darbu), decembrī vispār divas 

nedēļas nebija vispār interneta. Uzlabojumi netiek veikti. 
 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 
 

                 Pārskata periodā nav bijuši plānoti un veikti. 
 

• Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 
         

        2021.gadā paplašināšana nav notikusi. 
 

 

• Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums):  
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Bibliotēkas ( Rubeņu) lietotāju 2 datori ( iegādāts 2019.g.un 2020.g.) 

 2021. gadā iegādāt stacionārais dators nodaļā Slate un portatīvais dators( darbiniekam)  

Rubeņos multifunkcionālā iekārta labi neprintē, vajadzīgs remonts.  
2017. gadā pagasta pārvaldes telpās tika atvērts Jēkabpils novada valsts un pašvaldības vienotais 

klientu apkalpošanas centrs. Centrā pieejamā jaunā tehnika un interneta ātrums izkonkurē 

bibliotēkas piedāvāto.  
 

Struktūrvienībā Slatē lietotāju rīcībā ir divi datori un multifunkcionālā iekārta un viens dators 

darbiniekam un multifunkcionālā iekārta darbiniekam. 
Materiāli tehniskais stāvoklis labs. 
 

2021. gadā bibliotēkai, nopirkti  divi datorkrēsli. 
 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums bērniem un jauniešiem labs. 2022. gadā nepieciešams 

iegādāties plauktu spēlēm . 

 

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 
         

Bibliotēkā pakāpeniski tiek atjaunoti datori, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu 

lietotājiem. 

4. Personāls 

 
Bibliotēkas darbu organizē un vada bibliotēkas vadītāja( no 1976.gada) ar vidējo vispārējo 

izglītību. 

2021.gadā bibliotēkas vadītāja apmeklēja seminārus (attālināti), ko piedāvāja Jēkabpils Galvenā 

bibliotēka.. 

• Apbalvojumi un pateicības 
 

             Atskaites periodā apbalvojumi un pateicības nav saņemtas. 
 

• Finansējums personāla attīstībai  
 

Finansējums personāla attīstībai tiek piešķirts ja ir vajadzība. 

 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p

.k. 
Norises 

laiks 
Norises vieta Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas St

un

du 

sk

ait

s 

1. 15.04 tiešsaistes 

platformā “Zoom 

Latvijas Bibliotekāru 

biedrība 

Bibliotēku ideju tirgus “Darīt neticamo!” 4h 

2. 05.08 MS Tems JGB Bibliotēkas jaunajā struktūrā publisko 

bibliotēku darbinieku sanāksme 
2h 

3.. 30.09 MS Tems JGB Jaunais Bibliotēkas nolikums publisko 2h 
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bibliotēku darbinieku sanāksme 

4. 14.10 MS Tems JGB Bibliotēku darba aktuālie jautājumi publisko 

bibliotēku darbinieku sanāksme 
2h 

5. 01.11 Tiešsaite, 

platforma ZOOM 

 

JGB Par budžetu publisko bibliotēku darbinieku 

sanāksme 

2h 

 

6. 04.11 Tiešsaite, 

platforma ZOOM 

 

LNB attīstības centrs Vebinārs “Medijpratība – ne tikai izglītības, 

bet arī veselības un drošības jautājums”. 

5h 

7. 15.04 Tiešsaite, 

platforma ZOOM 

 

LNB Bibliotēku ideju tirgus “Darīt neticamo!” 4h 

8. 11.03 Tiešsaite, 

platforma ZOOM 

 

Jēkabpils novada 

kultūras pārvalde 

Emocionālā pašregulācija krīzes situācijā jeb 

Kā mēs varam palīdzēt paši sev.Lektore Ilze 

Dreifelde 

2h 

 

Apmeklējot šīs aktivitātes, esmu guvusi daudz jaunas informācijas. Līdz ar Covid 19 pandēmijas 

ierobežojumiem,Vairākums semināru un apmācību notikušas tiešsaistē. Ļoti noderīgi ir, ja semināru 

prezentācijas tiek pārsūtītas, jo tā ir pārskatāmāk un materiālos var ieskatīties un tos izmantot arī 

vēlāk, kad ir nepieciešamība  
               

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 
                     

              Problēmu nav. 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

• Galvenie rādītāji  
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 

 
2019 2020 2021 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 
Lietotāju skaits 161 137 134 -2,1% 
t. sk. bērni 15 12    6 50%  
Bibliotēkas apmeklējums 2298 1836 2023 +10,1% 

t. sk. bērni 319 208 68 -67% 

Virtuālais apmeklējums 66 60 340 +446% 

Izsniegums kopā 4954 3361 3787 +12,6% 

t. sk. grāmatas 2068 1333 1842 +38,1% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2884 2028 1945 -4% 

t. sk. bērniem 67   12 8 -33% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā* 

33% 34% 34% 33% 

     

t. sk. bērni līdz 18 g.* 122 110 111 1% 
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Deklarēto Iedzīvotāju skaits 890 865 827 -4,4% 

        

Pārskata periodā mazliet ir palielinājies bibliotēkas apmeklējumu skaits un izsniegumu skaits. Visa 

gada garumā tika sniegta informācija par bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem, pasūtīto presi un 

jaunajām grāmatām mājas lapa, informācija stends, e-pasti, individuālās pārrunās. 

Protams, sava loma ir arī pandēmijas ierobežojumiem, jo lielākā daļa bibliotēkas lietotāju ir seniori. 

Lai pasargātu savu veselību, viņi labāk izvēlējās piesardzību neapmeklēt bibliotēku. 

Ceru, ka 2022. gadā bibliotēkas ilggadējie lietotāji  atgriezīsies. 
 

 

Pagasta teritorijā vērojama iedzīvotāju sakaita samazināšanās. To ietekmē mirstības īpatsvars un 

jauniešu tendence doties darba meklējumos un pēc studijām neatgriezties dzimtajā pagastā. 

Reālais iedzīvotāju skaits pagastā ir cits, jo daudzi, kas strādā un īrē dzīvokļus pilsētās ir 

pierakstīti te, jo īrētajos dzīvokļos viņus nepieraksta. 
Bibliotēka strādā ar pagastu bibliotēkām paredzēto “ALISE4i”versiju. Bibliotēkas darbs 

automatizēts- notiek grāmatu izsniegšana/saņemšana, norakstīšana, aktu izdrukas, grāmatvedības 

uzskaite utt. 
Sistēma darbojas labi.  
Elektronisko katalogu bibliotēkas lietotāji nevēlas izmantot, jo nāk jau ar konkrētu pieprasījumu 

vai savām vēlmēm.  
Tiek strādāts pie bibliotēkas lietotāju autorizēšanas  bibliotēkā 56 autorizēti lietotāji.  
Apmeklētāji tiek uzrunāti, piedāvājot sniegt konsultācijas e-prasmju pielietošanai vai prasmju 

uzlabošanai.  

Bibliotēka kā informācijas cenšas nodrošināt apmeklētājus ar valsts un pašvaldības institūciju 

sagatavoto informāciju. Bibliotēkas apmeklētāji ir informēti, ka ar Jēkabpils novada domes 

pieņemtajiem lēmumiem un domes iestāžu nolikumiem var iepazīties novada mājas lapā pēc 

adreses http://www.jekabpilsnovads.lv 
 

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi 

 

Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības bibliotēka sniedza iespējamos pakalpojumus –

informācijas tehnoloģijās, kopēšanas, printēšanas, skenēšanas jomā. Bibliotēka piedāvāja 

bibliotēkas lietotājiem piekļuvi bezmaksas datu bāzēm: www.letonika.lv, www.filmas.lv, 

www.lursoft .lv. Nacionālās bibliotēkas datu bāzei, reģiona elektroniskajam kopkatalogam. 

Bibliotēkas apmeklētājiem dota iespēja iepazīties ar novada ikmēneša informatīvajiem 

izdevumiem. 

. Bibliotēkā sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas, lietotājiem ir iespēja izvēlēties un saņemt 

iespieddarbus brīvpieejas krājumā.  
 

Covid- 19 ierobežojumu laikā, kad bibliotēkas durvis apmeklētājiem bija slēgtas, tika 

popularizēta 3td e-grāmatu bibliotēka, aicinot lasīt grāmatas elektroniski. 
 

3td E-GRĀMATU bibliotēka" ir pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku 

lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Šo iespēju 

Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs 

sadarbībā ar SIA "Tieto Latvia".  Šo pakalpojumu Rubeņu bibliotēkā šo pakalpojumu izmanto  

četri  bibliotēkas lietotāji. 

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

http://www.jekabpilsnovads.lv/
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2020 4 
2021 4 

 

 

Bibliotēkas lietotāji regulāri tiek informēti par iespējām izmantot šo pakalpojumu, tomēr Rubeņu 

bibliotēkas lietotāji izvēlas grāmatu, ko var sataustīt. 
Strauju pieaugumu e-grāmatu lietotāju nav veicinājusi arī Covid-19 ierobežošanas nolūkos 

vairākkārt izsludinātā ārkārtējā situācija. 
 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti  
 

Bibliotēkas lietotāju viedokļa izzināšanai tiek veiktas mutiskas aptaujas, iegūtie dati analizēti. 

Redzamā vietā novietota atsauksmju un ierosinājumu grāmata. Lietotāji ir apmierināti ar 

bibliotēkas telpām, darba laiku un iekārtojumu, kā arī piedāvātajiem pakalpojumiem. 

 

Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums 

 

Rubeņu bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts pārskata periodā uzsāka darbību 2019.g. 

1.februārī. 
Slatē saglabājot visus iepriekšējos bibliotekāros pakalpojumus( grāmatu elektroniskā izsniegšana, 

lietotāju reģistrācija, internets u.c.). 
 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  
 

Rubeņu bibliotēku ir iespējams apmeklēt personām ar īpašām vajadzībām, bet tādu apmeklētāju 

nav. 
Slatē pakalpojumu pieejamība personām ar īpašām vajadzībām nav nodrošināta ( tādu 

apmeklētāju arī nav). 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  
 

Bibliotēkas apmeklētāju : 

1. grupa seniori, bezdarbnieki, mājsaimnieces, kuras  ir guvušas pamatzināšanas agrāk 

apmeklējot bibliotēkas piedāvātās apmācības un brīvi lieto internetu ikdienā mājās ( ziņu 

portālus, sociālos tīklus, rēķinu saņemšanu). Bibliotēkā griežas pēc palīdzības, pēc  

konsultācijas banku kontu izrakstu drukāšanā, rēķinu apmaksas veikšanā, sludinājumu 

meklēšanā.. 

2. grupa apmeklētāju loks, kuriem nepieciešama palīdzība dažādu iesniegumu un CV 

rakstīšanā, skenēšanā, sūtīšanā, bankas kontu izrakstu drukāšanā, rēķinu apmaksas 

veikšanā.( prot, bet nav drošības pašiem rīkoties interneta vidē). 
              

    Bibliotēkā 2021.gadā pēc lietotāju pieprasījuma: 
         Veikta 43 vienību skenēšana (izglītības dokumenti, fotogrāfijas, pase, medicīnas                        

dokumenti, raksti no periodikas).          
        Kopētas 78 lapas (medicīnas izmeklējumu apraksi, analīžu lapas,raksti no periodikas) 
       Uz e-pastiem nosūtīti 13 skenēti dokumenti (zemes robežu plāni, fotogrāfijas,        

maksājumu kvītis, dzimšanas apliecība). 
 

• Uzziņu un informācijas darbs  
 

Bibliotēka tā ir vieta, kur informāciju gūst skolēni, studenti, bezdarbnieki, mājsaimnieces, 

pensionāri, zemnieki u.c. 
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Uzziņu meklēšanai tiek izmantoti interneta resursi, bibliotēkas tematiskās mapes un arī pašas 

zināšanas. Uzziņu meklēšanai tiek izmantota arī bezmaksas datu bāze Letonika.lv. 

 Gada laikā novērojams neliels sniegto uzziņu skaita samazinājums, kas liecina par to, ka 

lielākajā daļā mājsaimniecību jau ir iegādāts dators un nodrošināts interneta pieslēgums, 

savukārt bibliotēkas lasītāji kļuvuši patstāvīgāki un zinošāki – vieglāk orientējas, kur un kā 

atrast sev vēlamo informāciju, negriežoties pie bibliotekāra. 

 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība  
 

Bibliotēkā iedzīvotājiem mācības, izglītības programmas gada laikā netika organizētas, netika 

aicināti lektori. 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

 

            Bibliotēkā izvietots saraksts ar šo institūciju un organizāciju mājas lapu adresēm, kā arī 

nepieciešamības gadījumā tiek sniegtas individuālas konsultācijas par šīs informācijas pieejamību. 
 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – tabula “BIS ALISE izmantošana 

 

Elektroniskais katalogs ir neatņemama bibliotēkas daļa, kuru izmantojam bibliotekāro procesu 

darbā, lai varētu bibliotēkas lietotājus informēt, kur var atrast interesējošo grāmatu. 

Katalogā bibliotēkas lietotāji var veikt grāmatu elektronisko pasūtīšanu, rezervēšanu un pasūtīšanu. 

Diemžēl šo pakalpojumu neizmanto. Rubeņu bibliotēkā ir 56 autorizētie lietotāji. 

Cenšos strādāt ar katru bibliotēkas lietotāju individuāli, rādot kā izmantot e-katalogu. 

Saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem tika popularizēta “3td”e-grāmatu bibliotēka, gan 

sociālajos tīklos, gan runājot ar cilvēkiem personiski. 

 
Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 
(2020) 

Autorizēti lietotāji 
(2021) 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

56 56 = 

 

• Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 
 

      Digitalizācijas darbi pārskata periodā netika veikti. 
 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 
SBA 2019 2020 2021 
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
13 18 21 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
7 3  11 

      

Viens no risinājumiem kā daudzveidot krājumu bibliotēkās ir SBA grāmatu apmaiņa, kura ar        

katru gadu pieaug .Lasītājiem par SBA pakalpojumu atgādināts, kad nepieciešama tāda grāmata, 

kuras nav Rubeņu bibliotēka, to var pasūtīt no citas Jēkabpils reģiona bibliotēkas, ko arī bibliotēkas 

lietotāji izmanto un to augsti novērtē. Jāatzīmē, ka paši bibliotēkas lietotāji, pagaidām, neizmanto 

elektroniskā kopkataloga pakalpojumus. 
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Pārskata periodā grāmatu apmaiņa notikusi starp (JGB, JGB bērnu, Jēkabpils pilsētas bibliotēku , 

Kalna, Leimaņu un Zasas bibliotēku). 

 

6. Krājums 

 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 
 

Bibliotēkas krājumam jāatbilst vietējās sabiedrības interesēm un vajadzībām. Bibliotēkas 

krājuma attīstības koncepcija 2019- 2022.gadam tika izstrādāta 2019.gada maijā. 
  

Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā. 

             Izstrādātā stratēģija par grāmatu iepirkšanu par pašvaldības līdzekļiem, kad prioritāte tiek 

dota daiļliteratūrai, īpaši oriģinālliteratūra, literatūra bērniem, nozaru literatūrā iegādājoties tikai 

grāmatas, kas paredzētas plašam lasītāju lokam, bet specifiskās pieprasot no Jēkabpils GB fondiem 

un novada bibliotēku fondiem, pilnībā apmierina bibliotēkas lietotājus un tiks turpināta arī 

turpmākajos gados. Krājums tiek komplektēts latviešu valodā. 

Lai izvairītos no maz pieprasītas literatūras, bibliotēka nekomplektē: 

• pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru, 

• pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas, 

• nošu izdevumus, 

• Īslaicīgas nozīmes literatūru 

 

Grāmatas iepērku no individuālā komersanta ‘’Virja AK’’. Par šo sadarbību esmu ļoti 

apmierināta - grāmatu zemās cenas dēļ, pasūtītā literatūra tiek piegādāta bibliotēkā.  

 Krājuma komplektēšanas pamatā ir Jēkabpils novada pašvaldības piešķirtais finansējums. 

Finansējums grāmatu iegādei palika nemainīgs. 

Jaunajā novadā pēc reformas gan finansējums (2022.g.) samazināts. 

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 
 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 
 2019 2020 2021 
Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 
2406 2409 2462 

t. sk. grāmatām 1253 1603 1605 
t. sk. bērnu grāmatām (B+J)     74      

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 549 803 804 
Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    
3,92 2,99 2,79 

       

          Finansiālais nodrošinājums krājumu komplektēšanai ir pašvaldību budžeta piešķīrums, jo citi       

finansējuma veidi netika piesaistīti. Krājuma komplektēšanas finansiālā nodrošinājuma dinamika ir 

pozitīva. 

           2021.gadā jaunieguvumu vērtība ir 2843 eur. Pašvaldības piešķirtie līdzekļi 2462eur 

            grāmatām 1656, periodikai 806eur,bezatlīdzības nodotie izdevumi vērtība 381eur. 

 

 Mūsdienās, kad ģimenes budžets tiek rūpīgi plānots un pārdomāts, ar katru gadu palielinās 

bibliotēkas apmeklētāju interese par bibliotēkā pieejamajiem preses izdevumiem. 
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Pārskata periodā Rubeņu bibliotēkā bija pieejami 17 nosaukumu periodiskie izdevumi, 

struktūrvienībā Slate 12 nosaukumu periodiskie izdevumi. 

Lai nedublētos bibliotēkā bērniem periodiskie izdevumi netiek pasūtīti, jo blakus atrodas skola, kura 

abonē periodiskos izdevumus bērnu auditorijai. 
 

• Rekataloģizācija 
 

 Bibliotēkas krājums 100% ir atspoguļots novada bibliotēku kopkatalogā. 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija)  
       

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) netika veikta. Pēdējā pārbaude 

tika veikta 2018.gadā. 
 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 
 2019 2020 2021 
Jaunieguvumi kopā 877 847 759 
t. sk. grāmatas 166 205 188 
t.sk. periodika 711 642 571 
t. sk. latviešu daiļliteratūra 55  78 

t. sk. bērniem 14 26 11 

t.sk. nozaru literatūra 17 17 16 

Izslēgtie dokumenti 1186 930 1202 
Krājuma kopskaits 8282 8282 7764 
t.sk. grāmatas 4617 6436 5813 
t.sk. periodika 1131 1765 1951 
Grāmatu krājuma apgrozība 0,37 0.37 0.37 

Periodisko izdevumu apgrozība 1,57 1.1 1.1 

 

Pārskata periodā fonds papildināts ar 759 vienībām, no tām 188 grāmatas un 571 

seriālizdevumi. 
 

Bibliotēkā ir pietiekošs jaunieguvumu skaits, lietotāji labprāt lasa periodiskos izdevumus, par to 

liecina arī periodisko izdevumu apgrozījums, jo iedzīvotājiem nepietiek līdzekļu, lai paši abonētu 

žurnālus un avīzes, un tāpēc tie izmanto bibliotēkas pakalpojumus. Bibliotēkā tiek piedāvāti 21 

nosaukumu žurnāli un avīzes. 

 

Vērtīgs grāmatu papildinājums bija Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalsts, projektā ,, 

Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” Rubeņu bibliotēka saņēma 

35 grāmatas 381,45 EUR vērtībā. 
 

 Grāmatas iepirktas no SIA ,,VIRJA LK”. Prese abonēta ,, Latvijas Pasts”, izmantojot 
 atlaižu piedāvājumu ,, Laimīgā nedēļa”, pasūtot periodiku izdevīgāk- lētāk. 
2021. gadā abonēti Rubeņu 16  nosaukums preses izdevumu, nodaļā Slate 11    nosaukums 

preses izdevumu. 
Pārskata periodā veikta krājuma saturiskā uzlabošana, norakstītas 1202 vienības ( grāmatas) 
 Norakstīšanas iemesls ( lasītāju nolietotas), norakstītie iespieddarbi nodoti iznīcināšanai – 

makulatūrā. 
            

      Datubāzes: 
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           .    abonētās tiešsaistes datubāzes  

Bibliotēkai pārskata periodā, bija pieejamas abonētās datu: www.news.lv laikrakstu 

bibliotēka(www.lursoft.lv) un www.letonika.lv 

 pašu veidotās datubāzes  
 

Bibliotēkai pašu veidotās datu bāzes  

 

Tādu nav. 

 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 
 

 
Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 403 189  

skatījumi   222 

piekļuves sesiju skaits     36 

lejuplāžu skaits    

News 120 140 365 

    

 
     

    Pārskata periodā Rubeņu bibliotēka ir izsniegusi 3 attālinātās pieejas paroles datu bāzei 

,,Letonika’’, kas ļauj lietotājam no jebkuras vietas attālināti piekļūt datubāzes pilnajam saturam. 

http://news.lv/  izmantošanas skaits ir atkarīgs no vispārēja rakstu skaita par Rubenes pagastu un 

Jēkabpils novadu, tās uzņēmējiem vai pārvaldi un struktūrvienībām. Datubāzi  News  bieži izmanto 

bibliotēkas darbinieks novadpētniecības materiālu vākšanā. Savukārt bibliotēkas lietotāji dod 

priekšrocību lasīt reģionālo un citas avīzes papīrformatā, kas ir pieejami bibliotēkā. 

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana  
 

Krājumu popularizēšanai izmantotas literatūras izstādes, tās veltītas rakstnieku, dzejnieku 

jubilejām, valsts svētkiem, kultūrvēsturiskiem notikumiem u. c.tēmām. 

Par bibliotēkā pieejamām datu bāzēm ir izvietota informācija informatīvajos stendos. 
Par pieejamām datu bāzēm lietotājiem vienmēr atgādinu gada sākumā. 

Krājuma popularizēšanai ik mēnesi tiek izvietotas literatūras izstādes. Pārskata periodā 

bibliotēkā ir bijušas 18 literatūras izstādes, kas aptvērušas dažādu tematiku. 

Bibliotēkas lietotāji labprāt aplūko literatūras izstādes un izvēlas grāmatas un citus 

iespieddarbus, īpašu interesi izrādot par latviešu autoru darbiem un dažādām padomu grāmatām. 
 

http://www.news.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.letonika.lv/
http://news.lv/
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 Informācija par jaunajām grāmatām. 
 

Rubeņos uzstādīts publiskais grāmatu skapis 

 

Jēkabpils novada Rubeņos, jaunajā Saules skvērā pirms Valsts svētkiem Rubeņu pagasta pārvalde 

uzstādījusi publisko grāmatu skapi. 

Ideja par grāmatu skapja izveidi ciemā radās pagasta pārvaldes vadītājai Intrai Kurmei. Grāmatu 

skapi izgatavoja meistars Ojārs Ģeidāns. Kopā ar bibliotēku skapī ievietotas jau pirmās grāmatas un 

žurnāli. 

Grāmatu skapja noteikumi: 

• paņemt grāmatu vai žurnālu, izlasīt un atgriezt atpakaļ. 

• Tāpat ikviens var skapi papildināt arī ar savām grāmatām un žurnāliem. 

Skapis tiek papildināts ar grāmatām, periodiku un arī ar mīkstajām rotaļlietām, arī iedzivotāji 

papildina skapi. 

2022. gadā ielikšu informāciju par bibliotēkā pasūtīto periodiku un jaunajām grāmatām. 

 

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

 

Protams, būtu nepieciešams lielāks finansējums krājuma papildināšanai un pilnveidošanai. 
Aktīvāk jāstrādā ar grāmatu krājuma daļu, kuru maz izmanto. It īpaši tagad, kad ir divi grāmatu 

fondi, gan Slatē, gan Rubeņos.2021.g. rūpīgi pārskatīt bibliotēkas fondu, atlasīt dubletes. 
 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
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• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 
• Rubeņu bibliotēkas mikrorajonā ir skola ,,Rubeņu pamatskola” un pirmskolas izglītības 

iestāde ,, Zelta sietiņš”, katru gadu regulāri vecākās grupiņas bērni no ,, Zelta sietiņa kopā 

ar audzinātāju nāk ekskursijās uz bibliotēku skatīties, kur dzīvo grāmatas, kā ari nāk 

skatīties privātkolekciju izstādes. Audzinātāja regulāri ņem jaunākās grāmatas ko palasīt 

bērniem priekša pusdienlaikā. 
 

• Izmantošanas rādītāju analīze  

 2020 2021 

Lietotāji (bērni, jaunieši) 12 6 

Apmeklējums 208 68 

Izsniegums 12 8 

 

Skolā bērnu skaits ar katru gadu sarūk. Bērni tiek vesti ar autobusu no Slates, no Asares un pēc 

skolas plkst.15.00 bērni ar autobusiem tiek izvadāti atpakaļ uz savām dzīves vietām, viņiem 

neatliek laiks apmeklēt bibliotēku. Līdz ar to arī bibliotēkā sarūks lasītāju bērnu skaits. 

Tāpat sarūk interneta lietotāju skaits, jo pārsvarā katram mājās ir dators vai mobilā ierīce. 

Bērnu apmeklējumi galvenokārt balstās uz pasākumiem. 

 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana  
 

Neskatoties uz sarukušo lasītāju skaitu, tiek pirktas bērnu grāmatas, pārskata periodā nopirktas 

11 grāmatas, žurnāli gan bērniem netiek pasūtīti, jo skolā tiek pasūtīti.  

       Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem. 

  Bērnu un jauniešu atkarība no viedierīcēm. 

  Izpratnes trūkums par lasīšanas nozīmību. 

 Palielinās to bērnu skaits, kuriem lasīšana sagādā grūtības. 

 Iemesls daļēji meklējams arī ģimenē, jo bērniem nav motivācijas un tuvinieku atbalsta lasīšanā, 

bērnu ikdienas noslogotība, skolu un interešu izglītībā, pedagogu atbalsta trūkums. 

 

 

 

 

• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

 

                 Bērnudārza ,,Zelta sietiņš” 5-6 bērnu grupa un Rubeņu pamatskolas bibliotēkas vadītāju. 
 

8. Novadpētniecība 

 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 
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Turpinās darbs pagasta un bibliotēkas vēstures, kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē, apkopšanā un 

saglabāšanā. Tiek papildinātas bibliotēkā esošās novadpētniecības mapes ar jauniem materiāliem. 
    

 

• Novadpētniecības krājums: 
 

Novadpētniecības krājumu veido: grāmatas un publikācijas presē par mūsu pagastu, novadu un 

novadniekiem, fotogrāfijas, foto albūmi un tematiskās mapes. 
Slatē, piedaloties projektā 2018.g. ir izveidota novadpētniecības istaba ,,Uz neseno pagātni       

atskatoties”, kur var iepazīties ar Slates skolas (likvidēta 2006.g.) vēsturi, ar Slates kultūras dzīvi 

(1960-1980), ar dažādiem sadzīves priekšmetiem, ar fotogrāfijām kā agrāk cilvēki strādāja 

kolhozā. 

Bibliotēkas krājumā ir 17 aprakstītas novadpētniecības mapes, kas pievienotas elektroniskajam 

kopkatalogam. 

 

    Novadpētniecības materiāli izvietoti lietotājiem brīvi pieejamā vietā atsevišķā plauktā. 

 Izmantojums  
 

Novadpētniecības materiālus par uzņēmējiem, personībām, par pagasta vēsturi biežāk izmanto 

skolēni pētnieciskiem darbiem. Struktūrvienībā Slate un bijušas Slates pamatskolas (1882.-2006.) 

foto albumi. Tie ir ļoti nozīmīgi pagasta iedzīvotājiem un skolas absolventiem, jo apmeklētāji, 

apskatot albūmus, gūst prieku, kavējoties atmiņās. 

 Novadpētniecības sadzīves priekšmeti izraisa lielu interesi bērnu, jauniešu un arī pieaugušo vidū, jo 

tomēr tas ir unikālā mūsu dzīves daļa, ko ir vērts nodot no paaudzes paaudzē. 

 
 

Novadpētniecības darba popularizēšana 
 

• Novadpētniecības materiāli – sadzīves priekšmeti ir pastāvīgā istabā ( struktūrvienībā Slate) 

un ir pieejami apskatei katram apmeklētājam un lielāko interesi izraisa bērnu un jauniešu vidū, 

kā rakstīts iepriekš. 
 

• Sadarbība novadpētniecības jomā: 
 

Novadpētniecības materiālu vākšanā ir cieša sadarbība ar pagasta iedzīvotājiem  Slatē, viņi ir 

ļoti atsaucīgi.  

• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

 

       Jauninājumi novadpētniecības darbā pārskata periodā netika ievesti. 
 

 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 
 

                Bibliotēka kļuvusi par pagasta izpētes centru, kurā glabājās pagasta fotogrāfijas, bijušās 

Slates pamatskolas foto albūmi, sadzīves priekšmeti, dokumenti, daiļliteratūra un publikācijas par 

pagasta vēsturi, un ievērojamiem cilvēkiem pagastā. Visi bibliotēkā apkopotie novadpētniecības 

materiāli ir apkopoti, sistematizēti  tematiskajās mapēs un ir brīvi pieejami lietotājiem.  

Novadpētniecības darbu veikt kvalitatīvi šobrīd traucē laika trūkums. To nevar veikt reizi mēnesī, 

tas jādara regulāri. 
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9. Projekti 
 

• Pārskata gadā projekti netika izstrādāti.  

 

10. Publicitāte 

 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 
 

• Informācija par bibliotēku, tās pakalpojumiem ir pieejama: 
•  Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv, 
•  Jēkabpils novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv ,  
• Latvijas kultūras datu portālā www.kulturasdati.lv 

• bibliotēku portālā www.biblioteka.lv . 
• soc. tīklos daraugiem.lv 

•  

         Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēkas struktūrvienība Slatē 

         Sekotāju skaits: 111 
         

Informācija tiek atjaunota regulāri pēc vajadzības. 

Ar jaunāko informāciju ir iespēja iepazīties bibliotēkas informācijas stendā, kur informācija 

regulāri tiek papildināta. 

Informācija par bibliotēkas darba laiku, abonētajiem preses izdevumiem, bibliotēkā  pieejamām 

datu bāzēm un citiem bibliotēkas pakalpojumiem ir pieejama bibliotēkā papīrizdrukā. 

Publicitāti un atpazīstamību bibliotēkai nodrošina pašas bibliotēkas vadītājas aktivitāte.      

   Publicitātei izmantoti sociālie tīkli un pašvaldības mājaslapa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jgb.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.biblioteka.lv/
https://www.draugiem.lv/ligaz21/
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 

 

Bibliotēkas sadarbības tīkla raksturojums, partneri 

Partneri  Sadarbības veids 

Jēkabpils novada pašvaldība Bibliotēkas finansētājs 

v/a kultūras informācijas sistēmas Gaismas tīkls 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka Metodiskā konsultācija, jaunumu 

saņemšana 

Jēkabpils novada avīze,, Ļaudis un darbi 

” 

Publicitāte, bibliotēkas informācijas 

paziņošana 

L/k ,, Virja ” Jaunākās literatūras piegāde 

Rubeņu pamatskola Bibliotekāro stundu organizēšana, skaļas 

lasīšanas 

Pasts Jaunā periodikas piegāde 

Rubenes kultūras nams Pasākumu organizēšana  

Slates radošo sievu pulciņš Pasākumu organizēšana, telpu dekorēšana 

( svētkos) 

 

 

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 
 

   Pārrobežu sadarbības nav. 
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Lasītākās grāmatas Rubeņu bibliotēka 2021.g. 

 

     

1.Judina.D. Tukšais nams  

2.Mikela.A. Zirneklis 

3.Dimante.I.Starp divām sievietēm 

4.Žuravska.DZ. Aizejot neaizcērt durvis 

5.Jakubovska.M. Bračka 

6.Dimante.I. Paslēptā dzīve 

7.Bukšs.A. Brāļi 

8.Šulce.Dz.Caurvējš 

9. Judina.D. Nemodiniet mirušos 

10.Račko.K. Netīrā 
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13. un 14. februāris ledus lukturi Slatē 

 

 

 
 

Pārsteigums bibliotēkas lietotājiem bibliotēku nedēļā 
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Lieldienas Slatē 

 

 

Foto no Lieldienu kartiņu izstādes Rubeņu bibliotēkā 

BIJUŠĀ JĒKABPILS NOVADA BIBLIOTĒKAS AICINA UZ DZEJAS DIENU DETEKTĪVA SPĒLI 

 

No Rubeņu bibliotēkas piedalījās divi bibliotēkas lietotāji. 
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Slate dzejas dienu noskaņās. 

 

Dzejas pasākums sadarbībā ar Rubeņes kultūras namu, Rubeņu parkā 

Slatiešus aicina piedalīties akcijā “Gaismas ceļš” 

 

 

Lāčplēša dienā mēs visi pieminam Latvijas aizstāvjus, kuriem pateicoties, mums ir sava valsts un 

valoda. Viena no Lāčplēša dienas tradīcijām ir pieminēt Latvijas Brīvības cīņās kritušos, iededzot 

svecīti māju logos. 

11.11. no plkst. 16.00 aicinām SLATES CIEMA iedzīvotājus iesaistīties akcijā “Gaismas ceļš”. 

Iedegsim gaismiņas savos logos, māju pagalmos un izgaismosim mūsu novadu un Latviju kopā! 

Aicinām ikvienu aiznest savu gaismiņu un veidot kopīgu gaismas ceļu pie Slates skolas. 

https://i3.ifrype.com/posts/682/973/v1604581172/16682973.jpg
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Radīsim sirds siltu noskaņu un iedegsim svecītes, pieminot Latvijas brīvības cīņās kritušos. 

Būsim atbildīgi un ievērosim distanci un valstī noteiktos noteikumus Covid -19 ierobežošanai! 

Rubeņu bibliotēkas vadītāja L.Zālīte 

 

 

 SLATĒ ,,Gaismas ceļš 2021.g 
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Ar dzejas un dzīparu rakstiem 

es Jums par dienām stāstu.  Pilskalnes iedzīvotājas E.Keivomeģes rokdarbu un 

dzejas izstāde. 
 
 
 

 
 
 
                                       Rubeņu bibliotēkas vadītāja                         L.Zālīte 
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