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• Īss situācijas raksturojums (bibliotēkas funkcijas, bibliotēkas darbības 
teritoriālais konteksts, esošie un potenciālie lietotāji) 

•  

Jēkabpils novada Slates bibliotēka – informācijas un novada izpētes centrs 
(turpmāk bibliotēka) ir Rubenes pārvaldes pašvaldības iestāde, kas realizē 
noteiktas bibliotekārā darba funkcijas, kuru izpildi finansē pagasta pašvaldība. 
Bibliotēka savā darbībā ir pakļauta Rubenes pagasta pārvaldei Galvenais 
uzdevums ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana saviem pagasta 
iedzīvotājiem informācijas ieguves, brīvā laika pavadīšanas un izglītības jomā. 

• Misija - padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un 
noderīgus iedzīvotājiem, rosināt interesi bērnos un jauniešos par 
grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu 
nākamajām paaudzēm. 

Mērķi:  

1. Radīt iedzīvotājiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot 
ikvienam interesentam piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām 
(IKT) kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formātā. 

2. Attīstīt bibliotēku par galveno e-pakalpojumu publisko saņemšanas vietu 
Slatē. 

3. Nodrošināt lietotājiem informacionālu atbalstu kvalitatīvas izglītības 
iegūšanai mūža garumā. 

4. Saglabāt un nodrošināt pieeju nozīmīgiem vietējiem kultūras resursiem. 

•                    Funkcijas: 

1. Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un 
nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus, 
bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus. 

2. Izmantojot vietējo budžetu līdzekļus, komplektēt bibliotēkas fondu, veikt 
jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, nodrošināt fondu un citu materiālo vērtību 
uzskaiti, saglabāšanu un drošību. 

3. Organizēt sava ciemata mērogā bibliotēku, literatūru un lasīšanu 
popularizējošus pasākumus. 

4. Nodrošināt valsts un vietējo pašvaldību institūciju sagatavotās, sabiedrībai 
paredzētās informācijas izplatīšanu bibliotēkas lasītāju vidū. 

5. Organizēt iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu u.c novada 
nemateriālā kultūras mantojuma uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, 
bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt bibliotēku krājumos esošās 



informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanu un 
bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu  

• Uzdevumi, pildot bibliotēkas funkcijas: 
1. Sekot, lai bibliotēkas krājums tiek veidots atbilstoši teritorijas 
attīstības interesēm, būtu universāls. 
2. Nodrošināt sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī 
citu bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam. 
3. Pievērst uzmanību bibliotēku krājumu kvalitātes uzlabošanai. 
4. Sekmēt jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu, veicināt 
bibliotekāru un bibliotēkas. lietotāju iemaņu jauno tehnoloģiju un 
līdzekļu apguvē. 
5. Nodrošināt bibliotēkas lietotājus ar valsts un pašvaldību institūciju 
sagatavoto un publicēto informāciju. 
6. Iepazīstināt bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas 
noteikumiem. 

  

• Bibliotēka apmeklētājus apkalpo  Slatē 35 stundas nedēļā.  

Bibliotēku izmanto dažādu kategoriju lietotāji : 

 

            Jaunieši līdz 18 gadiem 

            Pensionāri 

            Bezdarbnieki 

            Strādājošie 

            Studenti 

            Internetbankas un pārējie , interneta lietotāji 
 
 

• Bibliotēkas izmantošana 

Lietotāju sk.   89 

Izsniegums  3260 

Apmeklējumu sk. 2152 

 

Uzziņu informācijas darbs. 



Uzziņas tiek uzskaitītas bibliotēkas dienasgrāmatā un 2012.gadā to skaits 
sasniedza-327. Vislielākais uzziņu darbs tiek veikts darbā ar informācijas 
iegūšanu no interneta-lasītāji lūdz palīdzību atrast mājas lapu, atrast 
nepieciešamo informāciju šinī mājas lapā, jāparāda un jāizskaidro kā 
nosūtīt e-pastu, kā izlasīt atbildi, kā pievienot pielikumus vēstulei, veikt 
iepirkumus un norēķinus internetbankās. Joprojām nepieciešama 
informācija par sabiedriskā transporta kustības grafikiem, teātru un 
koncertu repertuāriem Jēkabpilī ( palīdzu iegādāties biļetes, elektroniski uz 
izvēlēto pasākumu 

Bibliotēka lasītājiem piedāvā plaša spektra bibliotekāros pakalpojumus. 
. Bezmaksas pakalpojumi:  
 

• grāmatu un preses izsniegšana  
 

• e-katalogs  
 

• daudz albūmus un rakstus par SLATES pamatskolu 
 

• abonētās datubāzes – Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka  
 

• datorpakalpojumi  
 

• internets (konsultācijas- e-pasts, i-banka, e-latvenergo u.c.)  
 

• konsultācijas informācijas meklēšanā  
 

• starpbibliotēku abonementa pakalpojumi  
 

• tematiskas literatūras izstādes  
 

• jauno grāmatu dienas  
 

• tematiski pasākumi  
 

• novadpētniecības rakstus  

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

 

Bibliotēkas krājumā uz 2013.gada 1.janvāri ir 5313 vienības. Krājuma attīstība 
balstās uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu informacionālo vajadzību 
apmierināšanu: 
 

• mācību un studiju veicināšanai,  
• individuālās tālākizglītības un attīstības atbalstīšanai,  
• ikdienišķas informācijas, izziņu un padomu ieguvei,  
• visu vecuma grupu lasīšanas aktivitāšu atbalstīšanai,  



• kulturālā mantojuma, zinātnes un mākslas apzināšanai 
•  

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem - veidot tādu krājumu, kas 
balstītos uz visu vietējo lasītāju vajadzībām, gaumei un interesēm, 
atbilstoši Slates bibliotēkas tipam. Mūsdienās zināšanas noveco ļoti ātri, 
tāpēc bibliotēkai ir liela nozīme nepārtrauktā tālākizglītības procesa 
nodrošināšanā cilvēka mūža garumā. 

 

Jauno literatūru bibliotēkai iegādājoties vados pēc lietotāju aptaujas un 
interesēm. 

 

Pārskats par krājuma papildināšanu 2012. gadā.(grāmatas ) 

No kurienes saņemtas 
grāmatas 

Eks. skaits Summa 

Pašvaldību budžets 129 748.55 

Dāvinājumi, kultūrkapitāls 16 81.91 

Grāmatu svētki 6 20.09 

Kopā 151 850.55 

Novadpētniecības darbs 
 
Bibliotēka ir vienīgā iestāde, kas rūpējas par novadpētniecības materiālu 
vākšanu, apstrādi, glabāšanu un popularizēšanu. 

Novadpētniecības darbs liek aktīvi sekot līdzi dzīves norisēm, pētīt un vākt 
materiālus par novadniekiem un notikumiem. 

Tā kā bibliotēka pašlaik atrodas bijušās Slates pamatskolas telpās, bibliotēkā 
ir izveidota patstāvīgā literatūras izstāde:   



 

  

Novadpētniecības materiāli savākti un apkopoti mapēs 

DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

No visa bibliotēkas lietotāju skaita apmēram ceturtā daļa – kopā 23 ir bērni 

Bibliotēkā atbilstoši bērnu vecumam, spējām un interesēm, tiek sniegta 
pamatinformācija par bibliotēku, tās darbību, informācijas meklēšanu un 
citiem bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. 

 
 
 

Bibliotēkas vadītāja palīdz katram apmeklētājam meklēt nepieciešamos 
materiālus vai informāciju grāmatu krājumos, katalogos, elektroniskajās datu 
bāzēs un internetā. 
     
 
Šķiet, ka obligātās literatūras lasīšana vairs nav modē- vai nu tai neatliek 
laika, vai nu bērni ir sapratuši, ka vasarā ir jēga izlasīt tikai lielos, apjomīgos 
darbus- romānus, lugas, jo dzejoļi un fabulas ir publicēti mācību grāmatās, vai 
arī citas grāmatas likās saistošākas un interesantākas. 
 

Vasarā bērni ļoti daudz laika pavada pie datoriem, gan vietējie, gan arī tie 
bērni, kas ir atbraukuši uz laukiem ciemoties pie vecmāmiņām 



 

. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību. 

Bibliotēka ir lietotājiem draudzīga vide. Pie ēkas ir plāksne ar informējošu 
uzrakstu par bibliotēku, tās darba laiku. 

Bibliotēkas tēls veidojas ikdienas darbā. Dažiem galvenais ir datori un internets, 
citiem preses izdevumi, grāmatas, vēl citiem svarīgi palasīt novada un bijušā 
rajona avīzi. 

Regulāri tika izlikti ziņojumi par aktualitātēm informatīvajā stendā bibliotēkā.  

Informācijas resursus popularizējoši pasākumi notika katru mēnesi. 

• Sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 
pakalpojumiem   

 Izveidotas afišas. Jaunākā informācija par bibliotēkas pasākumiem un 
pakalpojumiem iedzīvotājiem tiek publicēta Jēkabpils novada avīzītē „Ļaudis 
un darbi” ,Jēkabpils novada mājaslapās www.jekabpilsnovads.lv 

• Informācijas resursu popularizēšanas pasākumi  

Bibliotēkas pasākumu mērķauditorija un lasītāju interešu grupas, skolēni, 
pieaugušie un pensionāri. 2012.gadā notikušas 17 izstādes un 9 pasākumi ( 
pasākumu apmeklējums 268) 

PUBLISKAIS DARBS BIBLIOTĒKĀ 

• Uzskatāmā darba formas 

1.         Grāmatu izstādes, kuras izveidotas atbilstoši izstādes mērķim 



        pastāvīgās plauktu izstādes: notiek izstādes Jaunākā literatūra 
papildināšana;  

 

Notika mutiska aptauja lasītājiem kādus preses izdevumus un grāmatas 
grib lasīt 2013. gadā. 

Pasākumi: 

1. No vecmāmiņas pūra lādes- Rokdarbu izstāde, veidota sadarbībā ar 
biedrību ,,Pūpols „”, kopā skatāmi apmēram 70 eksponāti, kas izkāpuši 
no slatiešu pūra lādēm- tie ir izšuvumi, adījumi gan tamborējumi. 

2. Noslēguma pasākums,, No vecmāmiņas pūra lādes „” Tikšanās ar seno 
rokdarbu glabātājām, sveicam viņas ar nelielām dāvaniņām. Pasākumā 
vēl piedalās – jaunās rokdarbnieces, pārstāves no Dunavas biedrības 
,,Pavadiņa””, I.Kalniņa no Brīvās Daugavas, I. Jātniece un Zvirgzdiņa no 
biedrības ,,Ūdenszīmes „” 

 

Noslēguma pasākuma kopbilde 

3. Foto izstāde 
4. Slates radošo sievu rokdarbu izstāde. 
5. Foto izstāde ,,Mūsu sēļi „” 27 rāmīšu foto, sadarbībā ar Utenas lauku 

partnerību. 
6. Ziedu izstāde. Izstādi veido Slates iedzīvotāju sanestie ziedi. Uz 

aicinājumu atsaucās 9 iedzīvotāji , sanestie ziedi tika salikti 51 vāzē. 



 

Lasītāja Z. Voitkeviča  nes ziedus izstādei. 

 

Foto no ziedu izstāde 



 

Foto no ziedu izstādes 

7. Pa atmiņu takām. Tematiska pēcpusdiena. Tikšanas ar Slates teiku , 
nostāstu vācēju A, Rubļevsku. 

 

A.Rubļevska stāsta teikas nostāstus. 



 

Mūsu pirmās tikšanās reizes salūts. 

8. Pa atmiņu takām turpinājums iepriekšējam pasākumam. Ikvienā vietā , 
kur mēs dzīvojam ir savas teikas , nostāsti, seni notikumi. 

  

9. Tematisks pasākums ,,Aicinām uz trešo Adventi.’’  

 

 

 

Slates bibliotēkas vadītāja            Līga Zālīte 


