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Jēkabpils novada Rubenes pagasta Rubeņu bibliotēka 

 

 

Jēkabpils novada Rubenes pagasta Rubeņu bibliotēka ir pašvaldības kultūras, 

izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijā. Bibliotēka apkalpo vietējā pagasta 

iedzīvotājus, nodrošinot lasītājiem brīvu literatūras un informācijas saņemšanu, 

sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus,  saskaņā ar 

Jēkabpils novada apstiprinātajiem  Rubeņu bibliotēkas „Bibliotēkas lietošanas 

noteikumiem”. 

Bibliotēkas ilgtermiņa mērķis: Veicināt pagasta iedzīvotāju  daudzveidīgu 

un ilgtspējīgu informacionālo apkalpošanu. 

Pagastā  darbojas divas pašvaldības bibliotēkas – Rubeņu bibliotēka un 

Slates bibliotēka. Rubenes pagasta  teritorijā uz 2012. gada 1. janvāri savas pastāvīgās 

dzīves vietas deklarējuši 1096 iedzīvotāji, kas ir par -24 iedzīvotājiem mazāk nekā 

iepriekšējā gadā. Arī iepriekšējā gadā bija samazinājies iedzīvotāju .Ar katru gadu 

iedzīvotāju skaits samazinās.   

Bibliotēkas lietotāji pārsvarā ir pensionāri, pamatskolas skolēni, iestāžu 

darbinieki un laukos dzīvojošie vidējā un pirmspensijas vecuma cilvēki. 

 Sakarā ar valstī esošo patreizējo politisko situāciju  izmaiņas bibliotēkas 

lietotāju sastāvā nav paredzamas. Ir paredzams tas, ka  lietotāju skaits samazināsies. 

Rubeņu bibliotēku 2012. gada 7. jūnijā pārbaudīja akreditācijas komisija un 

nolēma, ka bibliotēkai jāpiešķir vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. 

Rubeņu bibliotēkas  krājuma attīstību nosaka divi principi - sistemātiskums un 

profilēšana. 

 Rubeņu bibliotēkas finansētājs ir Rubenes pagasta pārvalde, kas 

nodrošina ar līdzekļiem bibliotēku visu funkciju veikšanai, kas paredzētas Bibliotēku 

likumā. Finansējums ir pietiekošs 

 Bibliotēkas krājums pēc sava satura ir universāls. Bibliotēkas krājums tiek 

komplektēts ievērojot lasītāju vajadzības, īpašu uzmanību pievēršot, latviešu 

oriģinālliteratūras, daiļliteratūras un preses iegādei. 

Lai bibliotēkas krājums būtu aktuāls un tajā būtu aktuāli un mūsdienīgi 

izdevumi, katru gadu regulāri notiek krājumu attīrīšana no aktualitāti zaudējušās, maz 
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prasītās, nolietotās un dublešu literatūras. 2012. gadā daudz  strādāts  pie grāmatu 

fonda attīrīšanas- izslēgti 657 eksemplāri. 

2012.gadā izsniegums sastāda 5405 vienības. 

Bibliotēkas krājumu  fonda apgrozība 2012. g. sastāda 0,85 reizes. 

Krājumu fonda apgrozība, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājusies par 0,25 

reizēm. 

   Rubeņu bibliotēkā pakalpojumi pieejami jebkuram bibliotēkas lietotājam.  Tie 

aptver visas iedzīvotāju sociālās grupas un visas iedzīvotāju vecuma grupas.  

Jauni pakalpojumi bibliotēkā rodas reizē ar jaunu informācijas tehnoloģiju 

ienākšanu, tāpēc nepieciešams:  

• sekot, lai pakalpojumu attīstība bibliotēkā neatpaliktu no visu 

informācijas sistēmu pakalpojumu attīstības. 

• rūpēties par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.  

Bibliotēkas darba laiks saskaņots ar visu pagastā esošo iestāžu darba laiku, lai lauku 

cilvēks ieradies centrā var saņemt pakalpojumus visās iestādēs. Bibliotēkas lietotājus 

darba laiks apmierina. Nav sūdzību vai ierosinājumu par darba laika maiņu. 

Bibliotēkā nav maksas pakalpojumu.    

 Individuālā kārtā notiek apmeklētāju konsultēšana par iespējām izmantot 

elektroniskos informācijas līdzekļus un e- pakalpojumus bibliotēkā. 

Bibliotekāro stundu ietvaros skolēniem organizē ekskursijas uz pagasta 

bibliotēku, lai iepazītos ar katalogiem, kartotēkām, dažādiem uzziņu izdevumiem - 

enciklopēdijām, vārdnīcām, rokasgrāmatām. 

Bērni un jaunieši ir vieni no aktīvākajiem interneta izmantotājiem. Grāmatu lasīšana ir 

piemirsta. Skolēniem patīk bibliotēkā izliktās kolekciju izstādes. Vairāk kā mēneša 

garumā bibliotēkā bija skatāma izstāde „Pērļotie ziedi”.  

Izstāde bija labi apmeklēta, lai gan uz izstādes laiku pieeja grāmatu fondam attiecīgajā 

telpā bija neiespējama.  

Atsevišķi pasākumi bērnu vai jauniešu auditorijai netiek rīkoti. 

Grāmatas pārsvarā lasa jaunāko klašu skolēni. Vidējo mācību iestāžu bērni lasa tikai 

skolai nepieciešamo- ieteicamo literatūru. Bērnu grāmatu fonds ir apmierinošs.  

  2008. gadā Rubeņu bibliotēka sāka strādāt ar sistēmas „ALISE” pagastu bibliotēkām 

paredzēto versiju „ALISE 4i”. VVBIS projekta ietvaros tika piešķirta licence  šī  

moduļa lietošanai.   Ar šīs informācijas sistēmas ieviešanu radās iespēja uzlabot , 

paātrināt un  veiksmīgāk sniegt daudzus pakalpojumus. 

  Bibliotēkā lietotājiem ir pieejami 5 datori, tas ir  pietiekoši.  
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Bibliotēkai nav savas mājas lapas. Kultūras iestādēm atvēlēta sadaļa novada mājas 

lapā  www.jekabpilsnovads.lv/ 

Galvenokārt metodiskā un konsultatīvā palīdzība tiek saņemta no Jēkabpils rajona 

galvenās bibliotēkas attiecīgajiem speciālistiem. 

Attālināta sadarbība, apmeklējot interneta mājas lapas, lasot publikācijas , 

ieteikumus, rekomendācijas,  izdevumus utt. notiek ar LR Kultūras ministriju, 

Latvijas bibliotēku padomi, Latvijas Nacionālo bibliotēku, SIA TietoLatvia, 

Valsts  Aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas”. 

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi un tai nav paredzēta vietas maiņa. 

Telpas ir izremontētas, gaišas, siltas. Telpas uzkopj un izkurina apkopēja.   

 Mēbeles pašiem gadiem ir nomainītas pret jaunām .Bibliotēkas materiālais un 

tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 

 2012. gadā vidēji uz vienu  bibliotēkas apkalpes zonā deklarēto iedzīvotāju,  krājuma 

komplektēšanas līdzekļi atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” prasībām un pat  

pārsniedz noteikumos norādīto summu. 

 Rubenes pārvaldes piešķirtais finansiālais nodrošinājums ir  pietiekams   un 

nodrošina bibliotēkai sekmīgi veikt tai paredzētās funkcijas.  

Bibliotēkas krājums: 

 2010.g. Summa 2011.g. Summa + vai - 

Jaunieguvumu skaits 422  481  + 

t.sk.grāmatas 148 643,30 182 835,18 + 

t.sk.grāmatas  no pašvaldības līdz. 

 

97 499,02 136 748,85 + 

Dažādi dāvinājumi 46 126,62 42 73,09 - 

Atbalsts lauku  

Bibliotēkām 

5 17,66 4 13,24 - 

 

 

Bibliotēkā dokumentu skaits uz vienu lietotāju sastāda 26,6 vienības, 

apmeklējumu skaits uz vienu lietotāju sastāda 14,3 reizes, izsniegumu skaits uz vienu 

lietotāju sastāda  22,5 vienības. 

Bibliotēkas kārtējie izdevumi katram lietotājam sastāda 33,68 Ls.  t.i  

 +3,18 Ls vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu..      
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Bibliotēka nodrošina lietotājus ar valsts un pašvaldību institūciju sagatavoto 

informāciju. Ar Jēkabpils novada domes pieņemtajiem lēmumiem un domes iestāžu 

nolikumiem var iepazīties novada mājas lapā  www.jekabpilsnovads.lv . 

2010. gadā kopā ar kultūras nama vadītāju noorganizējām interešu kopu  „Gardēdis”.  

Interešu kopu izveidojām ar domu labi pavadīt laiku, rast iespēju satikties cilvēkiem, 

kuri retāk iziet no mājas, apzināt vietējo kulināro mantojumu. Kopā sanākšana notiek 

reizi mēnesī kultūras nama telpās. Katrai sanākšanas reizei tiek plānota sava tēma: 

„Lieldienu galds”, „Manas pankūkas”, „Mana biezputra”u.c. 

  Pašvaldība vienmēr ir informēta par bibliotēkas darba aktivitātēm un notiekošajiem 

pasākumiem. 

  Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Jēkabpils novadu, Rubenes pagasta pārvaldi, kultūras 

namu , kaimiņu bibliotēkām un Rubenes pamatskolu. 

   Gandrīz katru mēnesi bibliotēkā ir viena literatūras izstāde.  

Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar novada sabiedrisko attiecību speciālisti Ievu 

Jātnieci, kura veido Jēkabpils novada avīzi , sniedz informāciju par pasākumiem  

laikrakstam „Brīvā Daugava” , „Jaunais Vēstnesis” un veido Jēkabpils novada  mājas 

lapu. 

   

 

Rubeņu bibliotēkas vadītāja:                             / A. Ozoliņa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


