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ULBROKAS BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI 2022. gadā - dienasgrāmata 
 

Datums Pasākumu veids, temats un nosaukums 
Eksponēto 
izdevumu 
skaits 

Apmeklētāju 
skaits 

Īss pasākuma apraksts (mērķis, norise, rezultāti) 

03.- 27. 
01. 

Literatūras izstāde “Rakstnieces liktenis un darbu pagriezieni” 

Laima Kota
Fragmenti, aforismi, izteicieni

Bibliotēkas plaukta izstāde «Rakstnieces liktenis un darbu 
pagriezieni» redzama bibliotēkas logos!

 
 
 

29 

Precīzs 
apmeklētāju 
skaits nav 
zināms, jo 
izstādes 
piedāvājums 
ir ārtelpas 
zonā. 

 
Iespēja iepazīties ar rakstnieces darbu izstādi 
izgaismotajā “palodzes” izstādē.  
Papildus sagatavota prezentācija ar autores darbu 
fragmentiem, aforismiem, izteicieniem. Skatāma 
ārtelpā uz bibliotēkas sienas pie ieejas.  
Avotu saraksts. Iekļauts stopini.lv sadaļā Informācijas 
resursi. 

01. -28. 
02 

 
Literāri tematiskā izstāde 
“Zigfrīda Annas 
Meierovica brīvības 
zvaigznes” Ulbrokas 
bibliotēkas skatlogā  
 

29 

Precīzs 
apmeklētāju 
skaits nav 
zināms, jo 
izstādes 
piedāvājums 
iekārtota 
skatāmībai/ 
nolasāmībai 
ārtelpa. 

 
Politiķis, diplomāts, sabiedriskais darbinieks, kas 
popularizēja Latvijas vārdu pasaulē. 
Izstādē skatāmas grāmatas, žurnālu un avīžu raksti. 
Pamatinformācijas avoti izgūstami no logā 
redzamajiem OR kodiem. Izstādei pievienots 
izmantoto avotu saraksts. Iekļauts stopini.lv sadaļā 
Informācijas resursi. 

18.02.  

 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021” ekspertu tikšanās 
Pētera Brūvera lasītavā 

14 4 

 
Tiekas pirmā gada Ulbrokas bibliotēkas eksperti, 
izvērtētas 6 grāmatas, aizpildītas anketas un nosūtītas 
žūrijas vērtējumam. Svētku reizē kopīgs lasījums no 
“BJVŽ 2021” kolekcijas grāmatām - “Pagalma 
enciklopēdija jeb kas tad tas?”. Kopīga nodarbe, 
aizpildot Bērnu literatūras centra izstrādātās darba 
lapas. Aplikācijas tehnikā meistarotas putnu mājiņas, 
putni, kuri tajās mitināsies. Minētas putnu dziesmas.  
Rezultāts. Kopīgi lasīts, risināti uzdevumi, pilnveidotas 
zināšanas un radīts prieks radošā aktivitātē. 
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Pasākumu veids, temats un nosaukums 

 
10.03. 
 
 

 
Mūsdienu sievietes un 
dāmas tēls latviešu 
literatūrā – novadnieces 
Gunitas Krilovas tikšanās 
ar lasītājiem.  Lasītāja 
literārā gaume – 
priekšlasījums (“Driftā 
tikai lēdijas”, 
“Cukursaldā”). 

9 15 

  
Diskusija par aktuālām tēmām latviešu literatūrā. 
Kādu sievieti vēlamies redzēt mūsdienu latviešu 
literatūrā? Kā latviešu sieviete un viņas tēls literatūrā 
ir mainījies gadu gaitā? Iecienītākie mūsdienu darbi – 
ko domā lasītāji? Kāpēc un vai ir svarīgi rakstīt arī par 
latviešu sievietēm? 
Sarunā iesaistās Ulbrokas vsk. 9. klases skolnieces. 
Rezultāts. Rosināta diskusija par to, kā tie sasaucas ar 
mūsu sieviešu dzīvesgaitā pieredzēto.   
 

21.–25. 
03 

 
 
E - prasmju nedēļa 2022! 
Ulbrokas bibliotēkas 
Multimediju telpā 
 
 
 
 

6 15 

 
Digitālās prasmes par iedzīvotājiem aktuālām tēmām 
– pakalpojumi un digitālā identitāte; drošība un 
kritiskā domāšana.   
Bibliotekāra vadībā pēc individuāla pieraksta ir iespēja 
apgūt, noskaidrot un iesaistīties jaunu prasmju 
apguvē. 
 

31.03. “Grāmatai pa pēdām” - vakara 
lasījums bibliotēkas grāmatvidē 
no plkst. 19.00 - 22.00 sev ērtā 
laikā, ar iespēju lasīšanas 
ceļojumam izvēlēties savu vietu 
un laiku.  
 
 

 

25 13 

Lasījums tumsas aizsegā. Katrs dalībnieks ierodas ar 
savu gaismas lukturīti, uzvelkot iemīļotās istabas čības. 
Degot dekoratīvām gaismiņām grāmatu lasīšanai 
speciāli izveidotās vietās, notiek vakara lasījums. 
Atšķirīgais - lasāmvielas atrašana un lasīšana tumsā, 
izmantojot līdzpaņemto lukturīti. Dalībnieki saņēma 
uzdevumu, kur secīgi pēc norādēm jāatrod paslēptā 
vakara lasāmā grāmata par tematu - bibliotēka un 
grāmata. 
Rezultāts. Tas deva iespēju apmeklētājiem ieraudzīt 
grāmatu daudzveidību dažādās to izvietojuma zonās, 
kur citkārt šķietami nav bijusi nepieciešamība pēc 
konkrētas nozares literatūras.  
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01.–
30.03. 

 
Literāri tematiskā 
izstāde “Janīnas 
Kursītes - Pakules 
daudzpusīgais devums 
Latvijas kultūrvēsturē”. 
 46 

Daļēji 
iekštelpas un 
ārtelpas 
izstāde 

Marta mēneša jubilāre Ulbrokas bibliotēkas lasītājiem 
ir zināma ar rakstīto folkloras un valodniecības nozarē. 
Dominante un spēja veikt niansētu izpēti, iedziļināties 
jebkurā interesējošā nozarē un jautājumā, ir viena no 
šīs personības raksturīgākajām īpašībām. Aizvien 
folkloras profesore un Latvijas Universitātes vadošā 
pētniece, neskaitāmu grāmatu autore. Janīna Kursīte 
ir arī 2014. gada Stopiņu novada (tagad pagasta) Goda 
Pilsone. 
Ikvienam loga izstādē ir iespēja iepazīties ar 
daudzpusīgu materiālu resursu kopu, ko papildina 
Janīnas Kursītes vēlējumi, ieraksti un domas, kas 
saglabātas, ciemojoties Stopiņos. 

 Bibliotēku nedēļa 2022: “Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!”  

13.04. Stopiņu pagasta skolu un publisko bibliotēku bibliotekāru talka 
2022!  
plkst. 09.00 Ulbrokas Meža 
kapi, plkst. 10.00 viensēta 
“Kalēji”, Līči. 
Pavasara darbi Pētera Brūvera 
dzimtajās mājās “Kalēji”, 
Ulbrokas Meža kapos.  
 

3 17 

 
Bibliotekāru talkas tradīcija Stopiņu pagastā notiek 
kopš 2014. gada. Ik gadu dzejnieka un tulkotāja Pētera 
Brūvera (1957 – 2011) dzimtajās mājās “Kalēji” 
pulcējas bibliotekāri, brīvprātīgie un amatpersonas, lai 
sakārtotu, novērtētu un pilnveidotu kultūrvēsturisko 
vietu, kas celta 1930. gadā. Dzejas dienas norises un 
piemiņas vietas sakārtošana šogad saistīta ar 
ziedkopu stādīšanu, lapu grābšanu, krūmu 
apravēšanu, nogriezto zaru vākšanu. 

26.04 Novada dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera 65. jubilejai 
veltīta izstāde “Cik tu brīvs, tik dzīvs" 
atklāšana. 

  

17 35 

 
Ekspozīcija Ulbrokas bibliotēkas grāmatu vidē ir īpaša 
ar balss, skaņas, dažādu priekšmetu klātbūtni.  
Uz izstādes materiāliem 21QR kods, un, tos nolasot, 
viedierīcē var vērot video, klausīties P. Brūvera dzeju, 
dziesmas ar autora vārdiem, interviju fragmentus, 
vēstules.  
Secinājums. Ērtākai informācijas izguvei 
izmantojamas standarta austiņas. 
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26.04  

Dzejnieka un 

atdzejotāja Pētera 

Brūvera 65.dzimšanas 

dienas atcerei veltīta 

literatūras konference 

“Raksti un domraksti 

par Pētera Brūvera 

literatūras nozīmību”. 

- 

50 - dalība 
klātienē; 

18 - dalība 
tiešraidē; 

66 - skatījumi 

 
Izpētes procesā satiekoties jaunās un pieredzējušās 
paaudzes pētniekiem, bibliotekāriem un pedagogiem, 
iesaistot skolu jaunatni, daudzveidīgā sadarbībā radīts 
saturs, kas aktualizē Pētera Brūvera daiļrades 
nozīmību, kā arī veicina kopēju vērtību izpratni un 
izglītošanās iespēju, sekmē radošumu un inovatīvu 
zināšanu sabiedrības attīstību. 
Konferences tiešsaistes ieraksts Youtube platformā. 
 
 

10.05  
Zinību rīts – “Iepazīsti 
Pēteru Brūveri jeb 
rakstītā vārda 
mantojums” Upesleju 
sākumskolas 1. -
4.kleses 
izglītojamajiem. 15 49 

 
Saruna par Pētera Brūvera bērnu dzeju. Iepazīšanās ar 
P. Brūvera vārdā nosauktās lasītavās kolekciju, 
priekšmetiem, apbalvojumiem. Dalījums pa grupām – 
informācijas izguve lasītavā, abonementā – autoram 
veltītās izstādes saturs, skārienjūtīgais ekrāns – 
digitālais saturs. 
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17., 19., 
23.05 

 

“Bibliotēkgrāmatu 

izzinošā vide” - zinību 

stunda pirmsskolas 

izglītības iestādes 

“Pienenīte” vecāko grupu 

pedagogiem un 

audzēkņiem no grupām 

“Zaķēni”, “Spārītes”, 

“Knīpas un Knauķi”, “Saulītes”, “Gliemezīši”.  

7 109 

 
Iepazīšanās ar bibliotēkas darbu un saruna par 
grāmatām – to daudzveidību, saturu un lasīšanas 
iespējām. Stāsta “Mūmamma bibliotēkā” lasījums, 
satura analīze un mūsdienu bibliotekāru darbs – 
mazākā, lielākā, plānākā un biezākā grāmata. Burti un 
lasīšana – daiļliteratūra ir skaistā literatūra. 

02. -
31.05 

 
Romantiskās spriedzes 
romānu autores 
Dafnes di Morjē darbu 
izstāde “Noslēpumainā 
Dafne di Morjē”.  
 

27 22 

 
Vienuviet viss par rakstnieces interesanto dzīvesveidu, 
aizraušanos ar terjeru šķirnes sunīšiem, ar viņas 
populārākā romāna “Rebeka” ekranizāciju un mūzikla 
veidošanu. Tīmekļa dienasgrāmatu autoru viedokļi par 
autores darbiem. Zinātnisks skatījums uz autores 
paveikto grāmatu pēcvārdā, kuru autori ir Viktors 
Freibergs un Viesturs Vecgrāvis. 

01. -30. 
06 

 

Āra lasītavas un 

grāmatu brīvpieejas 

maiņas plaukts.  

 45-50 - 

 
Ikvienam interesentam ir pieejamas izklaidējoša un 
izzinoša satura grāmatas no bibliotēkas dāvinājumu 
klāsta. Tā ir brīvi pieejama ikvienam ērtā laikā. 

02. -
30.06 

Mākslinieka, grafiķa “Gunāra Kroļļa ilustrāciju pasaule 
grāmatās, izstādēs, monētās un cituviet” – 90. dzimšanas 
dienas jubilārs (1932. gada 23. jūnijs). 31 15 

Visprecīzāk autoru raksturo autora darbi, kurus 
vispirms mēs atrodam grāmatu vāku noformējumos un 
ilustrācijās. Viņa radīto sastopam galeriju, muzeju un 
izsoļu namu informācijā, Latvijas bankas monētu kalvē. 
No baltas lapas veidojušies Kroļļa darbi, kas ataino 
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 austrumu mītu simbolus, dzīvniekus un cilvēkus, savu 
paša emociju sintēzi. 
Ulbrokas bibliotēkas izstādē piedāvājam uzlūkot 
ilustrācijas iespieddarbos gan bērnu, gan pieaugušo 
grāmatās. 

16.06  

Lasāmlaiks! Starts 

lasīšanas veicināšanas 

programmai “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijā 

2022”.  15 9 

Jaunās sezonas grāmatu kolekcijas lasīšanas 
piedzīvojums.  Dažāda vecuma bērnu un jauniešu 
tikšanās grāmatvidē, kurā uzzināt grāmatu lasīšanas 
apvāršņus. Ar spēles palīdzību tiek izlozēta pirmā 
lasāmā grāmata no jaunās kolekcijas (Uz bruģa tiek 
uzzīmēti 7 numurēti laukumi attiecīgi katras vecuma 
grupas kolekcijas grāmatu skaitam, kur uz katra no 
tiem ir novietots ūdens spainis. Katram dalībniekam 
jāmet bumbiņa un jātrāpa kādā no spaiņiem. Tajā 
spainī, kurā trāpa, pēc numura skatās, kura grāmata 
jālasa pirmā). 

29.06  

Pēterdiena – Pētera 

Brūvera dzīves un darba 

ceļa somas radošā 

meistardarbnīca.  

 

9 9 

 
Spēle “Zini vai mini Pētera Brūvera dzīves un 
daiļrades faktus”. Radoši: aktivitātes, kas tiek uzdotas 
jautājumu un atbilžu veidā. Vienlaicīgi pie dalībnieka 
ceļo Pētera darba soma. Mēmā spēle “Uzmini P. 
Brūvera grāmatas nosaukumu”, pļavas augu 
kompozīcija – ziedu kompozīcija vārda dienas 
jubilāram. 

01.07  
Ulbrokas bibliotēkas 75 darba gadu 
jubileja – ziedu diena jeb ceļš uz 
mūsdienīgu bibliotēku. Ziedu rotas 
veidošana, ieskats vēstures 
lappusēs, vieta kopienas labbūtībai un 
bibliotekāra darba novērtējumam, 
muzikāls sveiciens un bezrūpīgs solis 
lieliskam  

- 47 

Pasākuma programma: 
Kopīga Ziedu kompozīcijas 
veidošana no līdzpaņemtajiem 
ziediem. Paviesošanās četrās telpās - 
ieskats bibliotēkas vēstures un 
mūsdienu lappusēs, interneta 
resursos. Kopienas sadarbības 
novērtējums. 
Viesu uzrunas un apsveikumi. 
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noskaņojumam. Ziedoši un skanīgi - par to kas priecē, ielīksmo. 
 

 

Eleganta kūkas gabaliņa baudīšana. 
Ziedu dienas sveiciens – viesos dziedātāja Kristīne 
Lismente (Prauliņa) un ģitārists Gints Smukais. 
Fotografēšanās, viesu labsajūtas laiks. 

04.–30. 
07 
 
 
 
 
 
 
 
 

“4. jūlijs - Ebreju tautas 
genocīda upuru piemiņas 
diena”  
Tematiskās izstādes 

priekšplānā vēstures liecības 

- genocīds un holokausts 

pret ebreju tautu kā Latvijā, 

tā pasaulē. 

31 11 

 
Pakļaušana, noniecināšana, iznīcināšana. Atlasītie 
materiāli piedāvā ieskatīties vēstures un daiļliteratūras 
izdevumos par šo tēmu, to papildina raksti no 
žurnāliem. Ekspozīcija ataino gan mazāk zināmu, gan 
uzticamu autoru viedokli par pasaulē un Latvijā 
notikušajām represijām pret ebreju tautu. Izstādē 
iekļautas grāmatas, kuras var lasīt arī vidējā skolas 
vecuma jaunieši un avoti, kas lasāmi erudītiem 
vēstures pārzinātājiem.   

27. 04 – 
12.09 

 

“Cik tu brīvs, tik dzīvs", 

veltījums dzejnieka un 

atdzejotāja Pētera 

Brūvera dzīves un 

daiļrades 65. jubilejai. 

 

18 83 

 

Ekspozīcija Ulbrokas bibliotēkas grāmatu vidē ir īpaša 

ar balss, skaņas, dažādu priekšmetu klātbūtni.  Uz 

izstādes materiāliem ir 21QR kods, un, tos nolasot, 

viedierīcē var vērot video, klausīties P. Brūvera dzeju, 

dziesmas ar autora vārdiem, interviju fragmentus, 

vēstules.  

 

30., 31. 
07 

Ulbrokas bibliotēkas 
lasītāju divu dienu vasaras 

ekskursija. 
Ziemeļaustrumu Vidzeme 
un Latgales ziemeļi kopā 
ar Janīnu KURSĪTI.  
 

- 32 

Programmā:  
Alūksnes apskate, multimediālā ekspozīcija “Alūksnes 
Bānīša stacijā”, V. Ķirpa Ates muzejs Kalncempjos - 
senas latviešu zemnieka sētas apmeklējums. Litenes 
nometne, stāsti un leģendas Stāmerienas pilī. Balvu 
ievērojamāko vietu apskate. Meža labumu ciems 
Žīguri. Egļavas mežniecības muzejs. Viļakas apskate. 
 

01.–31. 
08 

 

 

 

 

36 14 

No 18. gadsimta sākuma Britu Austrumindijas 
kompānijas pakāpeniski anektēja Indiju, bet no 19. 
gadsimta vidus to kolonizēja Apvienotā Karaliste. 
Indija par brīvu valsti kļuva 1947. gadā pēc cīņas par 
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Tematiska izstāde “Indija. 

Krāšņā un nepievilcīgā”. 

Veltījums Indijas valsts 

Neatkarības dienas svinībām. 

 

neatkarību, ko iezīmēja plaša nevardarbīga 
pretošanās. 
 
Izstādes apkopotajos materiālos - grāmatās un 
rakstos par Indijas apceļošanu, gudrajiem cilvēkiem, 
krāšņo kultūru, garšīgo un aso ēdienu, skaisto dabu 
un interesanto vēsturi. 

17., 19., 
25. 08 

 
 
Ulbrokas bibliotēkā viesos 
Valmieras, Gulbenes un 
Jūrmalas pilsētu un pagastu 
bibliotēku bibliotekārie 
darbinieki. 
 

Pētera 
Brūvera 
kolekcija 

112 

 
Tikšanās laikā saruna par jauno telpu paplašinātām 
darba iespējām, Pētera Brūvera ekspozīciju Ulbrokas 
bibliotēkas grāmatu vidē un kolekciju lasītavā, aktuālo 
darba saturu pēc administratīvi teritoriālās reformas. 
 
 
 
 
 
 

23. 08  

Pēcpusdiena “Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrijas 2022” 

grāmatu lasītājiem. 

 

 

 

 
 

5 
 

 

7 

Programmas dalībnieki lasa, dalās pārdomās par 
izlasīto un dzirdēto, ļaujas improvizācijas etīdēm. 
Dalībnieki – ar metamā kauliņa palīdzību noskaidro 
konkrētas lappuses citāta lasījumam. Pēc tam dalāmies 
pārdomām par dzirdēto. Ļaujamies improvizācijas 
etīdēm - kāds no dalībniekiem lasa dzejoli no grāmatas, 
kāds cits vienlaikus rāda “sinhrono tulkojumu” – radoši 
un atraktīvi.  

01.–30. 
09 

 

Tematiska izstāde Eiropas 

valodu diena. 

 

 

 

 

 

 

29 8 

 
Iespēja, lai pastarpināti kļūtu par aktīvu Eiropas valodu 
dienas svinētāju. Apkopots materiāls par Eiropas 
valstīs apgūstāmajām valodām un ar tām saistītajiem 
resursiem. Skatītas valodu pamatnostādnes un 
jautājumi. Piedāvājumā grāmatas, DVD diski, 
interesantas tīmekļa vietnes, uzdevumi un 
daudzveidīgas aktivitātes. 
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10.09 Dzejas dienas 2022 – “Dzeja vieno”. 

Muzikālā autobusa otrais ceļojums pa Ropažu novada literāro 
domu lielceļiem - Ropaži, Zaķumuiža, Ulbroka, Upesciems, 
Vangaži.  
 

 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
4 

 

10. 09  

Ceļojošā autobusa 

otrais ceļojums pa 

Ropažu novada literāro 

domu lielceļiem. Pietura 

Nr. 3 – Ulbrokas 

bibliotēkas Pētera 

Brūvera lasītava. 

15 24 

 
Tikšanās ar latgaliešu rakstnieci, kultūras aktīvisti, 
vairākkārtēju kultūras balvas “Boņuks” ieguvēju un 
novadnieci Ilzi Spergu. 
Saruna par dzeju un prozu, jaunradi un latgaliešu 
valodu – cik viegli vai grūti, iespējami vai 
neiespējami saglabāt latgalisko kultūrvidi Latvijā. 
 

12. 09 

 

 

Muzikāli literārs vakars 

“es pārmetu vārdu laipu 

” P. Brūveris. Pētera 

Brūvera dzimto māju 

“Kalēji” pagalmā, c. Līči. 

Viesos Pēterbērni un 

Austrasbērni no Rīgas. 

5 49 

Dzeja un dziesma, dabas likumus vērojot un laika 
plūdumā dzīvojot. Par izvēlēto moto “es pārmetu 
vārdu laipu ” no dzejoļa krājuma Valodas ainava. Šajā 
vakarā gan viesu, gan bērnu uzstāšanās par to, kas 
aktuāls, svarīgs un vienojošs gan dzejā, gan dzīvē. Laiks 
un daba kā esības forma. Pētera ģimenes vārdu laipa 
pieder meitām Zanei un Indrai, kā arī mazbērniem 
Helmutam, Aleksandram, Andram Mīkolam. Savukārt 
dziesma atnāks pati, piedaloties Austrasbērniem no 
Rīgas Vitas Dambes vadībā.  
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03.–31. 
10 

Literāri tematiska izstāde 

“Bez bailēm, Latvija” ir 

veltījums dzejniekam, 

esejistam, publicistam un 

sabiedriskajam 

darbiniekam Andrejam 

Eglītim 110 jubilejā. 

 

29 11 

Sabiedrībā zināms kā savas zemes patriots, latviešu 
dvēseliskās kantātes "Dievs, tava zeme deg!" vārdu 
autors. Dzejnieks trimdinieks, atrodoties citās mītnes 
zemēs, caur dzeju arvien iedegās par latviešu cilvēku 
likteņiem. Kā rakstīts kādā avotā A. Eglītis bijis gan 
smalks dabas liriķis, gan harmonisks pasaules atklājējs, 
gan laikmetīgs tautas traģiskā likteņa dzejnieks. 
Nozīmīga personība latviešu trimdas sabiedriskajā un 
kultūras dzīvē. Izstādes materiālos iespēja iepazīties ar 
autora vēstulēm, runām, intervijām, publicistiku, 
rakstiem un dzeju. 

26.10  
Ulbrokas bibliotēkā viesos 
Bauskas novada bibliotēku 
bibliotekārie darbinieki. 
 

Pētera 
Brūvera 
kolekcija 

18 

Tikšanās laikā saruna par Kultūras centra “Ulbrokas 
Pērle” un Ulbrokas bibliotēkas jauno telpu 
paplašinātām darba iespējām, Pētera Brūvera lasītavu 
un privātkolekciju, aktuālo bibliotēkas darbā pēc 
administratīvi teritoriālās reformas. 
 
 
 
 
 
 
 

01-
30.11 

Literāri tematiska izstāde 
“Šajā pasaulē mīlestības 
pietiek visiem, 
ja vien viņi jaudā to 

pameklēt” ir veltījums 

amerikāņu rakstniekam 

Kurtam Vonnegūtam 100 

jubilejā. 

 

16 8 

Tā godina amerikāņu satīriķi, ciniķi un melnā humora 
piekritēju un te iespējams iepazīties ar grāmatām, kas 
pieejamas Ulbrokas bibliotēkas krājumā. Tostarp 
dažādi materiāli, kas atspoguļo Kurta Vonnegūta dzīvi 
un daiļradi. Autora karjera rakstniecībā ilgusi 
pusgadsimtu. 50 gadu laikā tapuši 14 romāni, vairāki 
stāstu krājumi, lugas, apceres un intervijas. Par ko 
lasāms Vonnegūta darbos, kas tulkoti latviski, tas 
jāizzina izstādes skatītājam? 

15.11 2022. gada Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas tēma “Daba 
Ziemeļvalstīs”.  
 
 
 

16 31 

Interesentus savā Instagram kontā aicinām dalīties ar 
Latvijas un Ropažu novada skaistākajām dabas 
ainavām, pievienojot attēlus lietotājam 
nordisk_litteraturuge vai savam attēla - tēmturus 
#NORDISKLITT vai #NORDISKLITT22.  
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Stopiņu pagasta bibliotēku 
Ziemeļvalstu literatūras 
nedēļas “Krēslas stunda” 
Ulbrokas bibliotēkā. 
Tikšanās ar lasītājiem un 
bibliotekāriem. 
 
 

 
Attēlus iespējams pievienot arī Facebook kontā: 
Nordisk litteraturugek.  
Pasākuma laikā atgādināsim Ziemeļvalstu literatūras 
nedēļas vēsturi un “Krēslas stundas” tradīcijas, 
iepazīstināsim ar jaunākajām Ziemeļvalstu autoru 
grāmatām, vērosim iesūtītos dabas skatus un spēlēsim 
dabas spēles, lasīsim darba fragmentu no Patrika 
Svensona grāmatas “Zuša evaņģēlijs”.  
 

07.12 
2022. –  
31. 
01.2023 

 
TLMS “Ulbroka” rokdarbu izstāde 
“SirdsApziņas raksti”. Kopīgā plūdumā 
grāmatu rakstiskais un auduma rakstu 
un krāsu vēstījums lasītājiem un 
skatītājiem! Katra izlasītā grāmata 
mūsos rada dziļu emocionālu 
pārdzīvojumu un saviļņojumu, rodot 
vēlmi radoši darboties. 
 
 
 

- 47 

Veltījums nemateriālā kultūras mantojuma 
daudzveidībai. Izcils vietējo meistaru roku darbs 
studijas dalībnieku izpildījumā. Ne tikai rakstu un krāsu 
bagātība, bet labsajūtas un sirdsapziņas labirints 
katram, kam patīk autentisks un pašradīts 
meistardarbs. 

05., 07. 
12 

Zinību stunda Ulbrokas vidusskolas piektajām klasēm.  
 

 
 

8 99 

Temats: “Manas dzīvesvietas vēsture un nozīmīgākie 
kultūras objekti”. Saruna par Stopiņu pagasta vēstures 
notikumiem kultūrā, mākslā, arhitektūrā. 

14.12  
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku 
bibliotekāru Gada noslēguma 
pasākums kultūras centrā “Ulbrokas 
Pērle”. 
 

1 79 

Vienuviet iespēja aplūkot Ulbrokas bibliotēku un 
Pētera Brūvera kolekciju. Iepazīt pētnieku darbu un 
piedalīties jaunākā rakstu krājuma prezentācijā. 
Godināt goda un darba jubilārus, sveikt izglītību 
ieguvušos bibliotēkas nozarē un jaunos darbiniekus.  

https://www.facebook.com/nordisklitteratur
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