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ULBROKAS BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI 2021. gadā - dienasgrāmata 
 

N. p. 
k. 

Datums Pasākumu veids, temats un nosaukums 
Eksponēto 
izdevumu 

skaits 

Apmeklētāju 
skaits 

Īss pasākuma apraksts (mērķis, norise, rezultāti) 

1. 02.- 31.01.  
 
 

 
 
 
 
 

21 

Latvijā ir 
pagarināta 
ĀRKĀRTĒJĀ 
SITUĀCIJA! 
Līdz 2021. 
gada 
7.februārim 
apmeklētājiem 
bibliotēka 
slēgta. 

 

 
Tematiskas izstādes atspoguļojums vai attālināts 
skatījums caur bibliotēkas logu par “Latviešu 
estrādes mūzikas karali” Raimondu Paulu.  
Veltījums maestro 85. dzīves jubilejai. 
 
 

2. 02.- 31.01.  
Ceļojums laikā un vietā ar raidījumu 
“Literatūre” 

 

 
 
 

22 

 
 
 

13 

Savu trešo sezonu uzsācis raidījumu cikls 
“Literatūre – ceļojums ar rakstnieku” 
kopā ar Martu Selecku un Gustavu Terzenu.  
Sākot ar 2021. gada 9. janvāri un turpmāk 
katru otro sestdienu plkst. 17:30 LTV1 
kanālā ir iespēja noskatīties astoņus 
raidījuma “Literatūre” ceļojumus. 
Ulbrokas bibliotēka aicina visus 
literatūrmīļus sekot līdzi Martas un Gustava 
ceļojumu gaitām, kā arī pievienoties 
izaicinājumam līdz šī gada beigām izlasīt 
vismaz 21 mūsdienu un agrāko laiku 
latviešu autoru grāmatu no raidījuma 
sērijās minēto grāmatu klāsta, kuras ir 
pieejamas speciāli ierīkotā “Literatūres” 
grāmatu plauktā bibliotēkas telpās. 
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3. 01.-28.02 

  
 
 5 - 

Noderīgi digitālie resursi 
https://drossinternets.lv/ 
https://mana.latvija.lv/drosiba/ 
https://www.draudzigsinternets.lv/ 
    u.c. resursi  

 
4. 01. -28.02  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 53 

 
Literāri tematiskas izstādes atspoguļojums vai 
attālināts skatījums caur bibliotēkas logu par 
“Latviešu mācītājam, sabiedriskajam 
darbiniekam, politiķim un rakstniekam 
Andrievam Niedram – 150”. 
Par Niedras literāro un politisko darbību – 
Ulbrokas bibliotēkas februāra tematiskajā izstādē. 
 

5. 01.-31.03  

17 

 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 

 
Literāri tematiska izstāde “Dzīve nav tikai asaras, 
dzīve nav tikai smiekli, dzīve ir asaras un arī 
smiekli....” Miervaldim Birzem – 100 

6. marts  
24 24 

2020. gada augustā un septembrī bibliotekāres 
aicināja lasītājus un viesus sveikt bibliotēku ar 

https://drossinternets.lv/
https://mana.latvija.lv/drosiba/
https://www.draudzigsinternets.lv/
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Ieraksts pieejams tiešsaistē “Runājošās 
grāmatas”: https://youtu.be/Ap5d9c4SqjM. 

 

kādu brīvi izvēlētu literāra darba fragmentu no 
brīvpieejas krājuma un lasītavas daudzveidīgajiem 
resursiem.  Aicinājumam atsaucās 24 dažāda 
vecuma bibliotēkas lasītāji, krājumā sameklējot 
sev tuvu grāmatu. Izvēlētie fragmenti ir ļoti dažādi 
pēc satura, tapšanas laika un žanriskās piederības. 
Audio formātā ierakstījām dzeju, tautasdziesmu, 
stāstu, romānu, lugu un bibliotēkas veidoto 
novadpētniecības materiālu fragmentus. Lasījumi 
galvenokārt latviski, taču ieskanas arī krievu un 
grieķu valoda. Lai vērtīgas idejas lasīšanai!  

7. marts Ulbrokas bibliotēkas telpu vizuālais 
noformējums 

- - 

Ulbrokas bibliotēkas telpu noformējumā 
māksliniecisko formu veido telpiskums, plašums, 
gaišums, līniju un krāsu tonalitāte. Telpu vizuālā 
noformējuma autors Tālivaldis Langenfelds rada 
lasītājam aicinošu un saprotamu vidi par grāmatu 

krājuma satura izvietojumu. Iestādes 
atpazīstamībai top gaismas – reklāmas stends 
“Ulbrokas bibliotēka”. 

8. marts  
Bibliotēkas telpu video/skaņu ieraksts (1-2 
min): 
 

- - 

Ulbrokas bibliotēkas jaunā mājvieta ir vēstījums 
par 740,5m2 lielu telpas ietekmi uz to, kā mēs 
domājam, jūtam, mācāmies un rīkojamies, ik 
dienas pievēršot uzmanību bibliotēkas ēkas 
ietekmei uz pakalpojumu efektivitāti un snieguma 
rādītājiem. Ēkas funkcionalitāte, telpu un 
aprīkojuma fleksibilitāte un dažādās izmantošanas 
iespējas ir paredzētas ģimenes tipa zonējumam kā 
ikvienam pieejamai kopienas dzīvojamai istabai. 
Tajā rodams daudzveidīgs saturs dažāda vecuma 
lasītpriekam, Pētera Brūvera privātkolekcija, 
literārā un kultūras mantojuma projektu darbība, 
atbalsts informatīvajās un e-lietās, kā arī 
lasītaicinošs pasākumu raksturs. Bibliotēka ir IFLA 

https://youtu.be/Ap5d9c4SqjM
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2021. gada publisko bibliotēku balvas 
(arhitektūrā) dalībniece.  

9. 04.–30.04 Literāri tematiska 
izstāde “Vai tur 
neiešķindējās 
šļakatu sudrabs?” 
Andai Līcei – 80 

23 12 

Laiks atminēties un pakavēties pie Andas Līces 
devuma literatūrā, laiks, kad ievērojamajai 
dzejniecei un publicistei paliek 80 gadi.   
 

10. 06. 04 – 
13.09 
 

 

5 
24 

komandas/50 

Literārā 
pastaiga 

“Sēdēju parkā 
uz sola”. 

Literāra 
rakstura 

pastaiga ar daudzveidīgiem uzdevumiem 
pieturvietās par dzejnieka Pētera Brūvera poētisko 
daiļradi. Ar mobilās aplikācijas Actionbound 
palīdzību noskenē QR kodu un dodas ceļā. 
Apļveida pastaigas garums ~ 11 km, ilgums 
kājāmgājējiem  ~ 3 stundas, velobraucējiem ~ 1,5 
stunda.  
Visi, kas izgājuši maršrutu un veikuši uzdevumus, 
piedalās Ulbrokas bibliotēkas suvenīru izlozē. 
 

11. 04.04.- 
31.08 

 
 
Aicinājums 
dārzkopjiem! 
“IZSTUDĒ, PAMANI, 
ĪSTENO UN DALIES 
PRIEKĀ PAR 
REZULTĀTU”! 
 

25 5 

Dārzkopjiem bibliotēkas plauktā esošajās 
grāmatās vai žurnālos jāatrod kāda ideja saistībā 
ar dārzkopību. Noskatītā ideja jārealizē savā dārzā 
vai uz balkona, dokumentējot tapšanas gaitu. 
Idejas realizēšanas laikā piefiksētie foto attēli ar 
idejas galarezultātu jānosūta vai jānogādā 
Ulbrokas bibliotēkā, lai dalītos savā priekā par 
rezultātu. Ieguvēji ir visi. 
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12. 02.- 31.05   
Literāri tematiska 
izstāde “Pasaulē eksistē 
tikai  
divi spēki: dolāri un 
literatūra” Mihailam 
Bulgakovam – 130” 

16 6 

 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas katalogā 
atrodamas vairāk nekā 193 grāmatas par un ap 
Mihailu Bulgakovu, kā arī paša Bulgakova darbi, 
bet Ulbrokas bibliotēkas izstādē varēsiet skatīt 
desmit paša Bulgakova darbus latviski un 
oriģinālvalodā. Piedāvājumā literatūrzinātnes 
nozares izdevumi par autoru. 

13. maijs  
 
 
 

- - 

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroji Baltijas 
valstīs šogad svin 30 gadu jubileju. Atzīmējot šo 
notikumu, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs 
Latvijā kopā ar igauņu un lietuviešu kolēģiem 
piedāvā aizraujošu un izglītojošu tiešsaistes 
viktorīnu par Ziemeļvalstīm. ZIEMEĻSPĒLI var 
spēlēt gan vienatnē, gan kopā ar ģimeni, vai pat 
izaicināt draugus uz kādu virtuālu maču, 
pārbaudot savas zināšanas par Ziemeļvalstīm! 
 

14.   

- - 

 
 
"Garās pupas" dzejoļu konkurss bērniem un 
jauniešiem!  Ar saviem darbiem tiek aicināti 
piedalīties 5–15 gadus veci bērni un pusaudži no 
visas Latvijas. Labākie darbi tiks publicēti dzejas 
gadagrāmatā bērniem "Garā pupa 2021", kas 
iznāks septembrī, Dzejas dienu laikā 



6 
 

15. 01.-30.06  
 
Literāri tematiska 
izstāde “Dagnijas 
Zigmontes 
pavedieni”.  
7. jūnijā Dagnijai 
Zigmontei – 90 
 
 
 

27 12 

Vesela paaudze izaugusi ar Dagnijas Zigmontes 
romāniem. Jā, rakstnieces ražīgākais periods bijis 
tieši padomju gados, bet tas nav ietekmējis faktu, 
ka viņas romāni, stāsti bērniem, jauniešiem un 
pieaugušajiem ir bijuši aktuāli un ar skatienu 
nākotnē, tāpēc lasāmi arī mūsdienu paaudzei. 
Romantisms, ideāli, laikmeta zīmējums, kas 
raksturīgi pagājušā gadsimta otrajai pusei svarīgi 
arī šodien.  
 

16. jūnijs  
Lasāmlaiks! Ulbrokas 
bibliotēka uzsāk 
grāmatu kolekcijas 
“Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) izveidotā un 
vadītā  
lasīšanas veicināšanas 

programma “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija” šogad notiek jau 21. gadu. 
 
 

24 6 

 
Ulbrokas bibliotēkas mērķis ir veicināt lasītprieku 
bērniem, jauniešiem un vecākiem, ņemt dalību 
šajā Lasīšanas veicināšanas programmā.  2021” 
lasīšanas piedzīvojumu. Visi kuri iesaistās žūrijas 
darbā, kļūst par literatūras ekspertiem. Lasa un 
vērtē kolekcijā iekļautās grāmatas, kas īpaši 
izvēlētas šai lasīšanas veicināšanas programmai.  
 

17. jūnijs Ulbrokas 
bibliotēkas 
pagalmā 
atvērta āra 
lasītava un 
grāmatu 
maiņas 
plaukts.  

  

Ikvienam interesentam ir pieejamas izklaidējoša 
un izzinoša satura grāmatas no bibliotēkas 
dāvinājumu krājuma un iepriekšējo gadu žurnālu 
klāsta.  
Lai izmantotu āra lasītavu, cilvēkiem nav obligāti 
jāienāk bibliotēkā – tā ir brīvi pieejama ikvienam 
un jebkurā laikā. 

18. 15.06 
8 16 

Atklāšanas pasākums saruna ar Marinu 
Kosteņecku. 
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15. jūnijā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrība un Stopiņu 
novada Ulbrokas bibliotēka ielūdz uz tikšanos ar 
publicisti un rakstnieci Marinu Kosteņecku. Ar 
rakstnieci sarunāsies LNB Atbalsta biedrības 
direktore Karina Pētersone.  
 

19. 18.07 
2 12 

Pirmais brīvdabas lasījums Ulbrokas bibliotēkas 
āra lasītavā. 

20. 22.09 
4 5 

Zāļu dienas rotu radošā darbnīca. Līgo svētku 
aksesuāru darināšana.  

21. 29.06 

6 32 

Pēterdiena – radošā dzejas darbnīca un 
literārās pastaigas dabā “Sēdēju parkā uz sola” 
dalībnieku tikšanās un pārsteiguma balvas 
loterija.  

22. 09.07  
Otrais brīvdabas 
lasījums Ulbrokas 
bibliotēkas āra 
lasītavā. 3 12 

Šokolādes pilsēta, Konfekšu zupa, Ēdammāja, 
Siera pasaka, Miega putra, Sāļie sapņi... Vai zināt 
kas tas ir? Tie ir teiksmaini stāsti par Rīgu, kas 
apkopoti Jeļenas Skuratovas grāmatā “Rīgas 
ēdampasakas”, kuras brīvdabas lasījumu Ulbrokas 
bibliotēkas āra lasītavā. PII “Pienenīte” audzēkņi, 
gan arī bibliotēkas apmeklētāju jaunā paaudze. 
Lieliski stāsti, kuros var izzināt pilsētas vēsturi un 
arhitektūru caur pasaku tēliem un ēdamlietām.  

23. 16.08 LITERĀRS PASĀKUMS JAUNIEŠIEM – 
“Sarunas par grāmatām tiem, kam pāri 16” 

 

31 6 

 
Pēc ANO iniciatīvas 12. augustā tiek svinēta 
Starptautiskā Jaunatnes diena. Gados jaunie 
pieaugušie mūsu Ulbrokas bibliotēkai ir ļoti svarīgi. 
Šajā dienā vēlamies pulcēt jauniešus Ulbrokas 
bibliotēkas āra lasītavā, lai runātu par grāmatām, 
kas domātas vidusskolas vecuma un vecākiem 
jauniešiem. Šoreiz apskatīsim tās grāmatas, kas 
atrodas bibliotēkas pieaugušo lasītāju plauktos, 
bet kuru galvenie varoņi tomēr ir jaunieši. 
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24. 01.-30.09. LITERĀRI TEMATISKA IZSTĀDE 
“Būt laipnam ir 
svarīgāk, nekā 
būt taisnīgam. 
Daudzkārt 
cilvēkam nav 
vajadzīgs spožs 
prāts, bet īpaša 
sirds, kas 
uzklausa” 
Dzejas dienas 
2021 

13 11 

 
Frānsiss Skots Ficdžeralds – elegants, smalks, 
bohēmisks, ekscentrisks, moderns rakstnieks, 
romānu un īso stāstu autors. Viens no izcilākajiem 
20. gadsimta amerikāņu rakstniekiem. Kādu laika 
posmu šis autors dzīvojis arī Francijā. Pats 
rakstnieks sevi uzskatīja par neveiksminieku, bet 
viņa darbi aizvien ir aktuāli un laiku pa laikam uz 
kinoekrāniem parādās arī jaunas kinoekranizācijas. 
Paša Ficdžeralda dzīve no 1937. - 1940. gadam 
atainota filmā “Beloved Infidel”. 
 
 

25. 04.09 “ Muzikālais autobuss – dzeja pieturās”. 
Stopiņi, Ropaži, Vangaži, Garkalne 

8 23/35 

Pirmais ceļojums pa jaunveidojamā Ropažu 

novada literāro domu lielceļiem. Tiešraides 

ieraksts Facebook sekotājiem. 

26. 13.09. “Es dāvinu tev šo dienu” P. Brūveris Pētera 

Brūvera dzimtās mājas “Kalēji” 12 41 
Pētera Brūvera dzejas pasaule. Dzejoļi ne tikai 
bērniem. Uzstājas bērni. 

27. 13.09 “Viss šajā pasaulē ar divi dalās” P. Brūveris 
Tikšanās ar Pētera Brūvera portretu.  
Ulbrokas bibliotēka Pētera Brūvera lasītava 

12 12 

Ģimenes locekļu un viesu tikšanās, lai pieskartos 
personīgajam. 

28. 04.–29. 
oktobris 

 

Tematiska izstāde “Latvijas dziedātāji”. 1.X 
Starptautiskā mūzikas diena 
 

26 21 

Dziedāšana, dziesmu klausīšanās ir viens no 
veidiem, kā mēs atpūšamies un rodam spēkus 
jaunām gaitām. Ne velti dziesma ir visizplatītākais 
vokālās mūzikas veids. Izstādē skatāmi kora 
mūzikas, rokmūzikas un popmūzikas grandi, 
atspoguļojot kora dziedāšanu, dziedāšanu grupās 
un solo dziedāšanu. 
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29. 11.10 LNB Bibliotēku attīstības centra darbinieki 

iepazīs kolēģu darbu un jauno telpu 

paplašinātās darba iespējas 

 

5 11 

Telpu saistība ar vietējo kultūru, funkcionalitāte, 
fleksibilitāte, ilgtspējīga domāšana, darba zonas, 
digitizācijas pieredze. 

30. 11.10 Upesleju sākumskolas projekta “N.H.M.A. - 

Noesis. Vēsture. Atmiņa. Darbība. ". "Tu un 

es laikā...'' dalībnieki iepazīs Ulbrokas 

bibliotēkas telpu paplašinātās darba 

iespējas 

5 8 

Erasmuss + Projekta  

ietvaros  Nr. 2019-1-EL01-KA229-062592_5 
Ulbrokas bibliotēkā viesosies kolu pārstāvji no 
Kipras, Grieķijas, Francijas un Spānijas 

31. 18., 19., 
21., 22. 10 

Zinības! Individuāla datorprasmju apguve 

senioriem, pensionāriem pēc pieraksta 

noteiktos laikos. 

 

 

18 

Apmācību gaitā tiks apgūtas tās prasmes, kuras 
vecākajiem cilvēkiem nepieciešamas tieši ikdienas 
datorprasmju jautājumos. Piemēram, sarakste, 
ziņu jaunumi, fotoattēlu ievietošana un 
pārvietošana - zināšanas, kas nav izteikti 
specifiskas un vajadzīgas īpašos darba procesos. 
Iespēja apgūt tieši to, kas nepieciešams. 

32. 02.–29. 11  
Tematiskā izstāde 
“SMIĻĢA SKATUVE”. 
Režisoram, aktierim 
Eduardam Smiļģim – 
135. (23.11.1886 – 
19.04.1966) 
 

21 12 

Par spīti visām lielajām lomām un izrāžu režijai, 

Smiļģis bijis autodidakts, kurš izaudzinājis un 

strādājis kopā ar talantīgiem aktieriem kā brīvās 

Latvijas, tā padomju varas laikā. Smiļģis saukts arī 

par izcilas Latvijas skatuves mākslas reformatoru 

– novatoru, kura iestudējumos izmantoti 

izteiksmes līdzekļi un mākslinieciski 

eksperimenti.  
Plašāk par jubilāru var uzzināt no grāmatām un 
citiem materiāliem Ulbrokas bibliotēkas literāri 
tematiskajā plaukta izstādē. 

33. 2., 
3.,4.,5.11 

Ulbrokas vsk. 3. 4. klašu skolēnam 
“Novadnieks - dzejnieks Pēters Brūveris”  
(Microsoft Teams TS platformā) 

8 210 

Mācību stunda tiešsaistē - interaktīvi ar 
prezentācijas un īsu videoklipu starpniecību. 
Stāstījām un runājām par to, kas bija Pēters 
Brūveris, kā izpaudās viņa radošā darbība, kādu 
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ieguldījumu veikusi Ulbrokas bibliotēka, lai 
apzinātu Pētera Brūvera veikumu un radītu jaunu 
saturu – pasākumus. Darba lapas un spēles par 
autoru izglītojamie izzina klašu grupās. 

34. 16. 

novembris 

 
Ulbrokas bibliotēka 
klātienē un Zoom 
platformā Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļas 
“Krēslas stunda” -  
“SAPŅI UN ILGAS 
ZIEMEĻVALSTĪS” 
 

11 7 

Iepazīšanās ar 2021. gada tēmu un jaunāko 
Ziemeļvalstu literatūrā. 
Sallijas Salminenes noveles “Katrīna” fragmenta 
lasījums. 
Sarunas par cerēto, ilgoto, sapņoto - interaktīva 
nodarbe. 
Saviesīgas un draudzīgas sarunas pie tējas tases. 

35. 01.–30. 12 

Tematiska izstāde “Kas ceļ augšup? Jeb 
spārni – mehāniski un dzīvi” 
7.XII Starptautiskā civilās aviācijas diena 
 

25 23 

Decembra palodzes izstādi veltīsim lidošanai un 
tehnikai, kas palīdz pārvietoties pa gaisu. Viss, kas 
ceļ augšup. Tostarp, gaisa baloni, deltaplāni, 
planieri, dirižabļi, helikopteri un kosmosa stacijas. 
Atgriežoties atpakaļ pagātnē varam pieminēt pat 
Dieva debesu ratus un senās astronautikas zīmes.   
Tā domu spārnos mūs ceļ daiļliteratūra un 
dokumentālā daiļliteratūra. Dzeja, kas saistīta ar 
dvēselisku pacēlumu. Romāni, kas dod mums 
spārnus un atbrīvo no ikdienas radītā smaguma. 
Arīdzan trilleri, kas novērš uzmanību no 
nepatikšanām un vērš mūsu domāšanu uz 
grāmatas lasīšanu. 
 

36. 20. 12 Tikšanās un saruna 
ar grāmatas 
"Iedvesmas upe" 
autorēm. Kopīgi 
pārlaposim grāmatā 
paustās atziņas un 
diskutēsim par to, kā 

tās atbalsojas dažāda vecuma lasītājos. 

8 10 

Daces Kravales atziņas grāmatā "Iedvesmas upe" 
koncentrētā valodā lūkojas uz esības virzību 
dzīves laikā. Kā sadzirdēt sevi un nepazaudēt 
iekšējo bērnu? Kā nebaidīties būt jūtīgam un 
atļaut sev piedzīvot visu emociju gammu?  Kā 
saglabāt atvērtu sirdi un pieņemošu attieksmi 
pret citādi domājošiem?  
Kā mīlēt dzīvi un sevi savā dzīvē? 
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Redzēsim, kā top gleznojumi grāmatas 
tekstam.  
 

Agneses Spridzānes ilustrācijas grāmatai 
“Iedvesmas upe” radītas īpašā akvareļu un tušas 
gleznojuma tehnikā, kas pēc tam papildināta ar 
digitālo zīmējumu. Gleznojumi tapuši 
iedvesmojoties no atziņām, mēģinot abstraktā 
krāsu valodā ietvert tekstā pausto.  

 

 

 

 


