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Pārskata perioda kopsavilkums 

Viens no pārskata perioda prioritāriem darba virzieniem ir iestādes mājaslapas 

www.ulbrokasbiblioteka.lv dizaina un satura izstrāde, pielāgojot aplūkošanai uz galda 

datoriem, planšetēm un mobilajām ierīcēm (plašāk 10. punktā – Publicitāte). 

Jauns un iestādes darbībā nozīmīgs ir vietējā kultūras mantojuma darba saturs, kas saistīts ar 

novada dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera 65. jubilejai veltītas izstādes, literatūras 

konferences un rakstu krājuma "Pēters Brūveris. Raksti un domraksti" izdošanu apgādā 

"Zinātne" (plašāk 8. punktā – Novadpētniecība).  

Nozīmīgs pasākums ir Ulbrokas bibliotēkas 75 darba gadu jubileja: Ziedu diena un viesošanās 

četrās telpās - satikšanās, mācību, iedvesmas un radošuma jeb stāsts par mūsdienīgu 

bibliotēku. (Pielikums Nr.3, pasākuma vizuālais materiāls).  

Nozīmīga ir Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru 2022. gada noslēguma pasākuma 

organizēšana. Kolēģu satikšanās, lai apskatītu Ulbrokas bibliotēkas jauno telpu paplašinātās 

darba iespējas, Pētera Brūvera lasītavu un autora kolekciju. Iepazītu Ulbrokas bibliotēkas 

pētnieku darbu un piedalītos rakstu krājuma “Pēters Brūveris. Raksti un domraksti” atvēršanā, 

ko īpašu padara “Radio mazās lasītavas” lasītāja Gundara Āboliņa priekšlasījumi. Pierīgas 

reģiona publisko bibliotēku profesiju pārstāvju klātesamība pasākumā, ir nozīmīga, lai 

pateiktos ikviena bibliotekāra ikdienas darbam. Īpaši tiek sveikti cilvēki, kas bibliotēkas nozarē 

nostrādājuši piecdesmit, trīsdesmit piecus, divdesmit piecus un divdesmit darba gadus.  

Pārskata periodā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “EU4Dialogue: mazināt plaisas ar 

kultūras un izglītības palīdzību” (“EU4Dialogue: improving exchanges across the divide 

through education and culture”) ietvaros mobilitāte Ulbrokas bibliotēkā, viesos kolēģes no 

Moldovas (2022. gada 8. novembris). Darba prakses laikā saruna par sadarbību ar sabiedrību 

un apzināto kultūras kanonu Stopiņu pagastā, par novadpētniecības dokumentāro materiālu 

nozīmi un bibliotekāru kopienas daudzveidīgo darba saturu starp pētniecības iestādēm 

(plašāk 9. punktā – Projekti).  

Krievijas iebrukuma Ukrainā radītā ietekme uz bibliotēkas darbu nostiprinājusi pārliecību un 

aktualizējusi nepieciešamību, ar rakstītā vārda palīdzību, runāt par sabiedrības kopienai 

aktuālām tēmām un turpināt atgādināt par kultūras mantojuma nozīmi vietējā apkaimē. 

Pārskata periodā tiek aktualizēts Ukraiņu literatūras plauktiņš – skarbā proza. Ukrainas 

nacionālā kultūra, vēsture, literatūra un stāsti, kas pagodinājuši savu zemi. Lielākā daļa 

http://www.ulbrokasbiblioteka.lv/
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rakstnieku veikuši  tiešu politisku darbību, informējot visu pasauli un attīstot pilsoņu politisko 

kultūru, viņu izpratni par to, kā strādā sabiedrība un valsts kopumā. 

Pēdējo divu gadu laikā apzinātais vietējas nozīmes literārais mantojums ir jauns 

novadpētniecības saturs, kur adresāts ir lasītājs, bet darba pamatā ir dokuments (plašāk 8. 

punktā – Novadpētniecība).  

Gada sākumā Ulbrokas bibliotēkas dalība ciklā “Latviešu Grāmatai 500” (16. gs.), lai skaidrotu 

Stopiņu pagasta vēsturisko nosaukumu. Latvijas Radio 1 programmas raidījumā “Grāmatai pa 

pēdām” sarunā ar Tomu Treibergu vadītājas Daigas Brigmanes stāstījums par dzimtas un vietas 

nosaukumu, kas cēlies no ārsta un astrologa Zahārija Stopija uzvārda un raksturo zinātnieka 

piederību šai vietai. (LR 1, 2022. gada 17. marts). 

Administratīvi teritoriālās reformas ietekmē tiek noteikta bibliotēkas darbinieku individuālā 

mēnešalgas pakāpe, par pamatu ņemot darbiniekam noteikto un darba līgumā pielīgto 

mēnešalgu, kā arī atbilstoši veiktajam darbinieku kompetenču un darba rezultātu 

izvērtējumam, veikta darbinieku prēmēšana (plašāk 4. punktā – Personāls). 

 

Ropažu novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestādes. 

Diagramma nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropažu novada pašvaldības pārziņā - 8 vispārizglītojošās izglītības iestādes, 5 pirmsskolas 

izglītības iestādes, 3 profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolas, 7 bibliotēkas, 4 kultūras 

centri, 4 sporta centri. Otrs lielākais ir bibliotēku segments (22,6%). Sk., diagramma nr.1. 



5 

 

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums. 

Gadu pēc Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) īstenošanas, Ulbrokas bibliotēka ir viena no 

Ropažu novada pašvaldības iestādēm, kura darbojas pamatojoties uz 27.10.2021. (protokols 

Nr. 14/2021,4.§) apstiprinātā nolikuma “Ulbrokas bibliotēkas nolikums”. Iestādes darbu 

pārvalda Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments. Izglītības un jaunatnes 

nodaļas vadītājs un kultūras specialists pārzina un atbild par Ropažu novada ilgtermiņa 

attīstības programmas 2022.–2028. gadam stratēģisko un rīcības daļu kultūras jomā. Izstrādātā 

programma ir saistoša ar citiem plānošanas dokumentiem iestādē (plāni, krājuma 

komplektēšanas politika).  

Bibliotēka nodrošina esošās pašvaldības administratīvajā teritorijā bibliotekāro pakalpojumu 

pieejamību, tās pārziņā ir Stopiņu pagasta teritorijā dzīvojošu iedzīvotāju apkalpošana un 

nodrošināšana ar krājumā esošo informāciju, izmantošanu un bibliotēkas pakalpojumu 

sniegšanu vistuvāk dzīvesvietai.  

Pēc Ropažu novada Dzimtsarakstu nodaļas datiem uz 05.01.2023 Stopiņu pagasta iedzīvotāju 

kopējais skaits ir pieaudzis par 8% - 14479 iedzīvotāji, no tiem Ulbrokas bibliotēkas lietotāju 

apkalpes zonai attiecināmi 9963 iedzīvotāji no ciemiem – “Ulbroka”, “Dreiliņi”, “Vālodzes”, 

“Dzidriņas”, “Līči”. Salīdzinoši ar 2021. gadu par 10% vairāk. Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes dati uz gada sākumu nav pieejami.  

Stopiņu pagastā atrodas vairākas izglītības iestādes ar vispārējās un pirmsskolas izglītības 

apmācības programmām – Ulbrokas vidusskola, Ulbrokas PII “Pienenīte”, Stopiņu pamatskola, 

t.sk., pirmsskolas iestāde, Upesleju sākumskola, t.sk., pirmsskolas iestāde, Ulbrokas Mūzikas un 

mākslas skola, kas nodrošina profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā. 

Apkalpes zonā ir divi Radošās attīstības centri – Ulbrokā, Līčos. Vietējās kopienas pulcēšanās 

vieta, kas veicina lietderīgu, veselīgu, aktīvu un radošu brīvā laika pavadīšanu bērniem, 

skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kā arī rosina skolēnu, jauniešu un citu vecuma grupu 

iesaistīšanos projektos, dažādos pasākumos un sekmē integrāciju sabiedrībā. 

Bibliotekāros pakalpojumus Stopiņu pagastā attiecīgajās apkalpes zonās nodrošina divas 

Ropažu novada pašvaldības iestādes - Ulbrokas bibliotēka un Sauriešu bibliotēka. 
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Ulbrokas bibliotēkas sadarbības modelis. 

Tabula nr.1. 

Bibliotēkas sadarbības 

modelis reģionā 
2022 

Centralizēts  

Decentralizēts x 

Jaukta tipa  

 

Ulbrokas bibliotēkas pārvaldības tīkla modelis atbilst decentralizētam modelim, iestāde 

darbojas autonomi, veicot izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centra 

funkcijas, kas nav pretrunā ar Bibliotēku likumā noteiktajām funkcijām.  

Atbalsta funkcijas nodrošina Reģiona galvenā bibliotēka - Salaspils novada bibliotēka, veicot 

metodisko un konsultatīvo darbu, kā arī uztur vienotu datu un moduļu pārvaldību BIS ALISE 

kopkatalogā, ko nodrošina SIA “Tieto Latvija”.  

Atbalsta funkcijas centralizēti pamatdarbības jautājumos nodrošina arī Ropažu novada dome, 

piedāvājot vienotās pašvaldību sistēmas (VPS) dokumentu plūsmu vadības sistēmā (DVS) 

Visvaris un strukturējot darbu visos pamatjautājumos: grāmatvedība un finanses, 

personālvadība, IKT, iepirkumi, juridiskie pakalpojumi, projektu vadība, iekšējais audits, telpu 

uzturēšana, atalgojums, arhīvs.   

Secinājums. Iestādes darbiniekiem ir iespēja saņemt dokumentus un pārņemt dokumentu 

datus no Dokumentu integrācijas vides. Pašvaldības vajadzībām pielāgota ērta darba plūsma 

– uzdevumu saraksts, uzdevuma izpildes kontrole un vairāku nesaistītu dokumentu vienlaicīga 

parakstīšana. Ātrāk un mērķtiecīgāk tiek sasniegts darba rezultāts. 

Iestādei, tās darbības īstenošanai, ir savi definēti finanšu līdzekļi, budžeta pārvaldība, funkciju 

deleģēšana, atbildība un vērienīgāku projektu attīstība.  

Informācija par padotībā esošajām iestādēm.  Ulbrokas bibliotēkai padotībā pārskata periodā 

nav citu strukturētu iestāžu.  

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā. Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā 

nav notikušas. 

Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā. Pārskata periodā turpināts darbs pie Ropažu novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037. gadam un Ropažu novada attīstības programmas 

2021.-2028. gadam izstrādes.  

Bibliotēku akreditācija. Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.  
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2.Finansiālais nodrošinājums. 

Ulbrokas bibliotēkas izdevumi. 

Tabula nr.2. 

 2020 2021 2022 

Izdevumi kopā (EUR) 50906 67646 72226 

Darbinieku atalgojums (bruto) 45324 62199 64492 

Krājuma komplektēšana 5582 5447 7734 

 

Ulbrokas bibliotēkas izdevumi. 

Diagramma nr.2.,3. 

 

Bibliotēku finansē no Ropažu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pārskata periodā 

piešķirtie kopējie budžeta līdzekļi nodrošina kāpumu par 7%, t.sk., bibliotēkas krājuma 

komplektēšanu par 40%. Sk. tabula nr.2., diagramma Nr.2.,3. Finansējums nodrošina bibliotēkas 

pamatfunkciju veikšanu, tomēr varētu būt lielāks, salīdzinot ar 2021. gadu. Salīdzinot 2020. 

gadu ar 2021. gadu, kāpums ir vairāk nekā 30%. Citi bibliotēkas krājuma rādītāji apskatīti 6. 

punktā. Izdevumu sadaļā kopā iekļauti finanšu rādītāji – tikai krājuma komplektēšana un 

atalgojums. Arī darbinieku atlīdzības pēc 01.07.2022. gada netiek izlīdzinātas, bet gan tiek 

noteikta bibliotēkas darbinieku individuālā mēnešalgas pakāpe, par pamatu ņemot 

darbiniekam noteikto un darba līgumā pielīgto mēnešalgu, no 01.07.2022. gada par 30% tiek 

palielināta katra darbinieka mēnešalga. 

 

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

Bibliotēkas remonti, telpu paplašināšana vai pārvietošana uz citām telpām pārskata periodā 

nav notikusi. Bibliotēkai ir pašvaldības īpašumā esošas jaunas telpas ar kopējo platību 740,5 m2, 

kas savu darbību uzsāka 2020. gada jūlijā. Kopumā pārskata periodā ir pieaugušas 

infrastruktūras uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksas, par 15% sadārdzinājušies komunālie 

maksājumi. 
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Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums. 

Tabula nr.3. 

 

Iekārtas, aprīkojums 
Darbiniekiem 

skaits/gads 

Lietotājiem 

skaits/gads 

Vērtējums, aprīkojuma iegādes laiks 

Aktuāla, iegādāta 

pēdējo divu gadu laikā 

Neapmierinošs – 

vecāks par 10 gadiem 

Datori 5 2012 – 

2020 

6 2020 Pilnībā atjaunota 

publisko datoru 

izmantošanas pieeja 

Divu datoru 

nolietojums, jāparedz 

nomaiņa 

Printeri 1 2015 1 2021 Pilnīgi jauns krāsu 

printeris 

Viena printera 

nolietojums  

Multifunkcionālās 

iekārtas 

  1 2020 Iespēja izprintēt, kopēt 

A3 izmēra dokumentus  

 

Skeneri 1 2015   Specifikācija paredz 

apjomīga izmēra 

(grāmatu) skenēšanu  

 

Projektors 2 2012 

2021 

  Jauns, jaudīgs, atbilst 

attēla projicēšanai 

telpās, ārtelpās  

Iegūts Comenius 

projekta darbības 

ietvaros 

Laminators 1 2021   Atjaunināta iekārta; 

maksas pakalpojuma 

piedāvājums 

 

Klaviatūra ar 

elektroniskā paraksta 

iespējām 

1 2019 

2020 

1 2020 E - dokumentu 

parakstīšanas iespēja 

 

Grāmatu nodošanas 

iekārta 

  1 2020 Grāmatu nodošana 

ārpus bibliotēkas darba 

laika 

 

Dokumentu smalcinātājs  1 2021   Dokumentu, lasītāju 

datu iznīcināšanas 

iespēja 

 

Dokumentu iekausētājs   1 2021 Dokumentu 

iesiešanas(iekausēšanas

)iekārta - maksas 

pakalpojums 

 

Skaļruņi/tumbas   1 2021 Skaņas pastiprinoša 

ierīce ārtelpā 

 

Ārējā CD/DVD iekārta   2 2021 Krājumā esošo ierakstu 

lasīšanai, atskaņošanai 

 

Datorstends (skārinjūtīgs)   1 2021 Interaktīvs stends ar 

statīvu un satura 

dažādību, gk., bērnu un 

jauniešu interesēm 

 

Automātisks bahilu 

aparāts  

  1 2022 Profesionāls aparāts 

lielam apmeklētāju 

skaitam – ērta lietošana 

 

Bērnu pārtinamais 

galdiņš 

  1 2022 Mazuļu pārtinamais 

galdiņš 

 

 

Iekārtas, aprīkojums – printeri, projektors un laminators ir atjaunināti vai tehniski labā darba 

kārtībā. Pārskata periodā netiek atjaunota Adobe speciālo programmu licenze. Vairākas 

iekārtas – dokumentu iesiešanas (iekausēšanas), laminēšanas ierīces nodrošina lietotājiem 

maksas pakalpojumu, audio/video ierīces dažādo krājumā esošo ierakstu lasīšanas, 

klausīšanās iespēju. Darbā ar bērniem un jauniešiem noderīga interaktīva stenda iegāde un 

piedāvājums, kas saistīts ar satura daudzveidību skārienjūtīga ekrāna izmantošanas darbībās. 

Dokumentu smalcinātājs nodrošina lietvedības un visa veida personalizēto dokumentu 

likvidēšanu. Pārskata periodā – divas jaunas iekārtas - bahilu aparāta iegāde, kas 
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koplietošanas telpas pasargā no ceļa kaisīšanas līdzekļu un citu vides faktoru ietekmes, un 

jaundzimušo mazuļu pārtinamais galdiņš - mātes un bērna nepieciešamībai. Uzskaitījums, sk. 

tabula Nr.3, attēls nr.1.,2. 

Materiālā un tehniskā stāvokļa jomā nepieciešama darbinieku datorkomplektu nomaiņa `un 

jaunu izstāžu stendu iegāde.  

Ulbrokas bibliotēkas aprīkojums. Attēls nr.1. 

Bērnu un jauniešu interešu zonas funkcionāli 

iekļaujas ģimenes tipa veidotā bibliotēkā. 

Abonementa zālē balkona galerijā izvietota 

nozaru literatūra, pieejami atpūtas dīvāni, kā arī 

individuālas darba vietas ar iespēju uzlādēt 

elektronisku ierīci, veikt nepieciešamo izglītošanos. 

Vienā abonementa zāles pusē iekārtota bērnu un 

jauniešu zona ar 3 galdiņiem individuālam vai 

nelielu grupu darbam, izvietoti arī vairāki 

krāsaini pufi. Ar nelieliem grāmatu plauktiņiem 

un pufiem iekārtots stūrītis jaunākajiem 

apmeklētājiem, kuru iecienījuši arī skolēni. 

Bērnu zonu noslēdz mobils plaukts ar 

alternatīvām krājuma vienībām: galdu spēļu spēlēšanai.    

Ulbrokas bibliotēkas aprīkojums. Attēls nr.2. 

                                            

4. Personāls. 

Pārskata periodā bibliotēkā tiek saglabātas piecas bibliotekāro darbinieku slodzes, bet tiek 

mainīts Amatu saraksts. Ar 2022. gada oktobri noteikti jauni Amatu nosaukumi: bibliotēkas 

vadītājs, bibliotēkas informācijas speciālists, kultūras projektu vadītājs, bibliogrāfs, vecākais 

bibliotekārs. Visām darbiniecēm ir bibliotekārā izglītība, divām - maģistra grāds 

bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnēs, divām maģistra grāds citā jomā, vienai – bakalaura 

grāds bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnēs.  Darbinieces pienākumus veic Darba (amata) 
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aprakstā paredzētajā kārtībā, kā arī pēc Līguma un iekšējās kārtības pilnvarojuma. Vienas 

darbinieces bērna kopšanas atvaļinājuma prombūtnē uz laiku pieņemta darbiniece darbam 

kā kultūras projektu vadītājs/ bibliotēkas informācijas speciālists. Uz laiku pieņemtā darbiniece 

jūlijā pārtrauc darba attiecības.  Pārbaudes laikā – darba attiecības pārtrauc vēl viens 

darbinieks.  Amatu sarakstā tiek veiktas izmaiņas - sistēmbibliotekāra amata vieta tiek aizstāta 

ar amatu - Bibliotēkas informācijas speciālists. Kultūras projektu vadītāja pienākumus uz laiku 

veic pārējie darbinieki. 

Pārskata periodā iestādes darbiniekiem tiek noteikta individuālā mēnešalgas pakāpe, par 

pamatu ņemot darbiniekam noteikto un darba līgumā pielīgto mēnešalgu. Darbinieka 

individuālās mēnešalgas noteikšanā tiek izvērtēta kvalifikācija un kompetences – darbinieka 

izglītības, profesionālās pieredzes ilgums, vadīšanas ilgums; darba sniegums – pretstatīts 

izvirzītajiem mērķiem un amata pienākumiem; darba apjoms un atslēgas amati, kas ir būtiski 

iestādes pamatfunkciju izpildē. Individuālās mēnešalgas noteikšanā tiek ievēroti četri principi: 

taisnīgums – līdzīgas vērtības darbs, līdzīga mēnešalga; caurskatāmība – tā ir pieejama visiem 

iestādes darbiniekiem; orientācija uz rezultātu – ikviena darbinieka mēnešalga atbilsts viņa 

ieguldījumam un darba rezultātam; elastīgums – mēnešalga tiek regulāri pārskatīta atbilstoši 

budžeta iespējām. Pārskata periodā mēnešalgas pieaugums par 30%. 

Vienreiz pārskata periodā, atbilstoši veiktajam darbinieku kompetenču un darba rezultātu 

izvērtējumam, veikta arī darbinieku prēmēšana. Darbinieku novērtējums atbilst A (75%),B (50%) 

līmeņa un atbilstoša koeficienta novērtējumam.  

Iestādes Amatu vienību kopējais skaits ir 6,20, t.sk., bibliotekārie amati un vadītāja vietnieks 

saimnieciskajā jomā – 0,20, apkopējs – 1,00 slodzes.  

Ulbrokas bibliotēkas darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi gan klātienē, 

gan tiešsaistē apkopoti, sk., 4.tabulā.   

Apbalvojumi un pateicības. 

Pārskata periodā ir saņemti vairāki pateicības un atzinības raksti. LNB direktora Andra Vilka 

Pateicības raksts Daigai Brigmanei par augstu profesionalitāti, ieguldījumu Latvijas bibliotekāru 

kompetenču attīstībā, aktīvu un radošu līdzdalību valsts mēroga bibliotekārajās norisēs, 

daudzveidīgu un kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšanu Ulbrokas bibliotēkā, kā 

arī Ropažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājas Vitas Paulānes Atzinības raksts Daigai 

Brigmanei par profesionālu un ilggadēju ieguldījumu Ulbrokas bibliotēkas attīstībā, 

novadpētniecībā un kultūrvides veidošanā novadā. Ropažu novada pašvaldības Domes 
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priekšsēdētājas Vitas Paulānes Atzinības raksts Ievai Mūrniecei par profesionālu un ilggadēju 

ieguldījumu literatūras un grāmatniecības popularizēšanā Ulbrokas bibliotēkā. Ropažu novada 

pašvaldības Domes priekšsēdētājas Vitas Paulānes Atzinības raksts Dainai Kalmanei par 

profesionālu un ilggadēju ieguldījumu literatūras popularizēšanas un lasītveicināšanas 

pasākumu organizēšanā Ulbrokas bibliotēkā.  

Finansējums personāla attīstībai. Pārskata periodā nodrošināts pašvaldības finansējums 

darbinieku profesionālajai pilnveidei, pēc izvēles 1-2 reizes gadā apmeklējot LNB konferenču 

centra īstenotos Latvijas bibliotekāru vai citus dažāda līmeņa profesionālās pilnveides kursus. 

Pieredzes apmaiņas braucienu organizē Salaspils novada bibliotēka (RGB), tas netiek finansēts 

no pašvaldības budžeta. 

Profesionālās pilnveides programmas un izglītojoši pasākumi 2022. gadā ir vairāki: Pierīgas 

reģiona bibliotekāru darba semināri (4),t.sk., novadpētniecības seminārs (1), pieredzes 

apmaiņas brauciens (1), gada noslēguma pasākums (1). Citu organizēto profesionālās 

pilnveides programmu un izglītojošo pasākumu kopskaits (15), t.sk., virtuālās trešdienas - 

semināri un daudzveidīgas LNB Bibliotēkas attīstības centra vai Kompetenču attīstības centra 

un LNB Attīstības departamenta rīkotās apmācības (7), konferences (3), Kultūras ministrijas (1), 

Ventspils Digitālais centra apmācības (1), valsts un pašvaldības institūciju rīkoti profesionālās 

pilnveides pasākumi (3), t.sk., RNP IJKS departamenta pieredzes apmaiņas brauciens. 

 

Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi. 

Tabula nr.4. 
 
N. 

p.k. 

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

tēmas 

Stund

u 

skaits 

Klātienē vai 

attālināti 

1. 
2022. gada  

18. janvāris 
LNB 

 

LNB  

Bērnu literatūras 

centrs 

 

LNB lasīšanas veicināšanas 

programma “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2021”. Trešais 

tīmekļseminārs ciklā “Lasi! Atbalsti! 

Iesaisties!” 

 “Kā iesaistīties Jauniešu žūrijā 11+ 

un 15+?” 

2 h 

Attālināti 

LNB YouTube 

kontā 

Daina Kalmane 

2. 
2022. gada  

25. janvāris 
Rīga Jeroslavs Streļčonoks 

Mācību kurss “Kodolīgi par 

ierobežojumiem un interešu 

konflikta ierobežošanu”. 

 

2,5 h 

Attālināti 

Daina Kalmane; 

Daiga Brigmane 

 

3. 

2022. gada  

26. janvāris  

 

LNB 

 

LNB BAC 

Virtuālajā trešdienā bibliotekāriem.  

LNB digitālajās kolekcijās, par jauno 

digitālo kolekciju “Industriālais 

mantojums” un par iespējām un 

bibliotēku ieguvumiem no savu 

novadpētniecības materiālu 

ievietošanas LNB digitālo objektu 

pārvaldības sistēmā 

 

1,30 h 

Attālināti 

Ieva Mūrniece, 

Elīna Brese 

4. 
2022. gada  

28. janvāris 
tiesraide@lps.lv LPS mājaslapā 

Kultūras ministrijas virzīts 

konceptuāls ziņojums „Par 

bibliotēku nozares politikas 

1 h 
Attālināti 

Daiga Brigmane 

mailto:tiesraide@lps.lv
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īstenošanas pilnveides 

pasākumiem” 

Sanāksmē uzstājas: 

Uldis Zariņš, Valsts sekretāres 

vietnieks kultūrpolitikas jautājumos; 

Linda Langenfelde, Arhīvu, 

bibliotēku un muzeju nodaļas 

eksperte; 

Andra Jākobsone, Latvijas 

Neredzīgo bibliotēkas direktore 

5.  

2022. gada 14., 

18. un 23. 

februārī plkst. 

13.00-14.30.  

Tiešsaistē 

Moodle un 

ZOOM 

platformās 

Ventspils Digitālais 

centrs 

Apmācību kurss “Interneta vietnes 

radošam darbam” 

Vizuālu materiālu izveide 

bezmaksas interneta vietnēs User's 

default image. 

8 h 
Attālināti 

Ieva Mūrniece 

6. 
2022. gada  

23. februāris 
LNB LNB BAC 

Virtuālā trešdiena bibliotekāriem. 

Veltīta vienotajiem klientu 

apkalpošanas centriem (VPVKAC), 

to sniegtajiem pakalpojumiem un 

bibliotēku lomai šajā procesā. 

Valsts un pašvaldību vienotie 

klientu apkalpošanas centri. 

1,30 h 
Attālināti 

Daiga Brigmane 

7. 
2022. gada 

9. marts 

Salaspils 

novada 

bibliotēka 

RGB 

Darba seminārs. 

Analītisko ierakstu veidošana 

saskaņā ar RDA; BIS ALISE 

aktualitātes. Kā strādāt ar 

meklēšanas un informācijas sistēmu 

PRIMO. Atskatoties uz 2021. gadu – 

skaitļu dinamika, snieguma 

rādījumi, aktivitātes reģiona 

bibliotēkās. 

4,30 h 

 

Klātienē 

Ieva Mūrniece, 

 

8. 
2022. gada 

10. maijs 
 RNP 

RNP Datu aizsardzība pašvaldībās 

un pašvaldību iestādēs. 

Raivis Grūbe, datu aizsardzības 

speciālists 

90 

min 

Attālināti 

Daiga Brigmane 

9. 
2022. gada 

11. maijs 
Ādažu novads 

Ādažu bibliotēka, 

RGB 

Pierīgas reģiona publisko bibliotēku 

novadpētniecības seminārs. 

Iepazīšanās ar Ādažu Vēstures un 

mākslas galerijas pastāvīgo 

ekspozīciju. 

Novadpētniecības darbs Ādažu 

bibliotēkā 

Lelde Veinberga, Ādažu bibliotēkas 

bibliotekāre 

Salaspils novada bibliotēka – 

aktualitātes novadpētniecībā 

Anda Priedīte, bibliotēku 

informācijas speciāliste 

Ādažu pagātnes dialogs ar 

tagadni 

Elita Pētersone, Ādažu Vēstures un 

mākslas galerijas vadītāja 

Ekskursija pa Ādažu novadu - 

Ādažu muiža, SIA Orkla, Ojāra 

Vācieša atdusas vieta, Kadaga 

NBS, Podnieki – Ādažu ciemats, 

Gaujas – Baltezera kanāls, tikšanās 

ar plostnieku Ēriku Gumbeli 

Alderi – alus darītava un bijušā 

Latvijas diplomāta, ārlietu ministra 

Fēliksa Cielēna dzimtā vieta, Rīgas 

ūdensapgādes muzejs, Ādažu 

(Baltezera)ev.lut.baznīca, Ārijai 

Elksnei veltīts kapu piemineklis 

(aut.Ojārs Feldbergs) 

Ādažu bibliotēkas apskate. 

6 h 

Klātienē 

Ieva Mūrniece, 

Daiga Brigmane 

10. 
2022. gada 

17. maijs 
 

LNB 

Bibliotēku attīstības 

centrs 

 

SEMINĀRS “KOPIENAI ATVĒRTA, 

LABIEKĀRTOTA UN PIEEJAMA 

BIBLIOTĒKA” 

Mērķis: aktualizēt bibliotēku 

nozīmīgumu kopienas kontekstā, 

5 h 
Attālināti 

Daiga Brigmane 
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iedvesmot bibliotekārus 

mērķtiecīgāk veidot partnerības, lai 

labiekārtotu bibliotēkas, kā arī 

pārņemt citu bibliotēku un 

sadarbības partneru pieredzi un to 

īstenot savā bibliotēkā, lai 

bibliotēka būtu kopienai atvērta un 

pieejama.  

Ilgtspējīgs bibliotēkas iekārtojums / 

atvērtā koncepta bibliotēka.  

Funkcionāla un pārdomāta vide 

bibliotēkās 

Atvērtās bibliotēkas koncepts  

Zaļo bibliotēku koncepts u.c. 

prakses piemēri. 

11. 
2022. gada 

25. maijs 
 

LNB 

Bibliotēku attīstības 

centrs 

 

Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: 

atmiņas institūcijas cilvēku 

veselībai un labbūtībai 

LNB Bibliotēku attīstības centra 

nozaru informācijas ekspertes Elitas 

Vīksnas stāstījums par pieejamajiem 

profesionālajiem informācijas 

resursiem. 

UNESCO Latvijas Nacionālās 

komisijas Kultūras sektora vadītāja 

Inga Surgunte. 

1,5h 

Attālināti 

Daiga Brigmane, 

Daina  

Kalmane 

12. 
2022. gada 

24. augusts 
 

Salaspils novada 

bibliotēka; Jūrmalas 

Centrālā bibliotēka 

Profesionālas pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Jūrmalas novada 

bibliotēkām - Alberta Kronenberga 

Slokas bibliotēka, Ķemeru 

bibliotēka un Jūrmalas Centrālā 

bibliotēka. Ekskursija pa Jūrmalu 

gida pavadībā 

8h 

Klātienē 

Daina  

Kalmane 

13. 
2022. gada  

16. septembris 
 Zoom tiešsaistē, LNB 

Ikgadējā konference  “Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram”. Konferences mērķis 

– pilnveidot bibliotekāru zināšanas 

literatūras un grāmatniecības 

procesos, norādot 

vērtīgākos pēdējā laika akcentus 

un popularizēšanas virzienus, 

uzsverot latviešu un cittautu autoru 

aktuālo, kā arī 

agrāko gadu devumu, kā arī 

mērķtiecīgi piedāvājot Grāmatu 

iepirkuma programmas 

publiskajām bibliotēkām 

ietvaros iegādātos izdevumus 

bibliotēku lasītājiem 

3h 

Attālināti 

Daina  

Kalmane 

14. 
2022. gada  

03. oktobris 

Kultūras centrā 

“Siguldas 

Devons” 

LNB BAC 

Latvijas bibliotēku 

novadpētniecības konference 

“Kultūras mantojuma un 

novadpētniecības  nozīme kopienu 

veidošanā digitālajā laikmetā”. 

Astoņas darba stacijas – digitālās 

kolekcijas. 

5h 

Klātienē 

Ieva Mūrniece, 

Daiga Brigmane 

15. 
2022. gada 

12. oktobris 

Salaspils 

novada 

bibliotēka 

Zoom tiešsaistē, RGB 

Darba seminārs.  

Rokraksta unikalitāte un tā 

noslēpumi. Anita Millere, grafoloģe.  

Rokraksti. Dzintars Gilba, Rīgas 

Jūgendstila muzejs. 

Pieredzes stāsti – Dzejas dienas 

2022. 

3h 

Attālināti 

Daiga Brigmane, 

Daina  

Kalmane, Ronalds 

Grunde 

16. 
2022. gada  

19. oktobris 

Smiltene, 

Alūksne 

RNP IJKS 

departaments 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Smiltenes un Alūksnes kultūras 

centriem, bibliotēkām  

6h 
Klātienē  

Daiga Brigmane  

17. 
2022. gada 

31. oktobris 
 Zoom tiešsaistē, LNB 

Konference “Bibliotēkas kā vietējās 

sociālās noturības un demokrātijas 

veidotājas drošības izaicinājumu 

laikos”.  

3h 
Attālināti 

Daiga Brigmane 
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Mērķis ir dalīties ar Moldovas un 

Latvijas labās prakses pieredzēm, 

lai iedvesmotu vietējos 

bibliotekārus un palīdzētu viņiem 

attīstīt prasmes reaģēt uz 

izaicinājumiem un jaunajām 

lomām, ko nes šā brīža reģionālie 

drošības izaicinājumi. Konferencē 

piedalīsies arī Ukrainas bibliotēkas 

pārstāve, informējot, kā bibliotēkas 

ir, piemērojušās darbam kara 

apstākļos. 

18. 
2022. gada 

02. novembris 

Salaspils 

novada 

bibliotēka 

RGB 

Darba seminārs.  

Rokrakstu kolekcijas un to izpēte 

bibliotēku krājumos 

Mārtiņš Mintaurs, LNB vadošais 

pētnieks 

Nākotne pirms 100 gadiem: ko 

pagātnes avīzes rakstīja par dzīvi 

21. gadsimtā 

Kristina Papule, Periodikas nodaļas 

galvenā bibliogrāfe fondu izpētes 

jomā 

Jaunā ALISE lasītāju kataloga 

versijas demonstrācija 

Nauris Kolāts, Tietoevry, Latvia (BIS 

ALISE) 

Bibliotēku akreditācija.  

Aktualitātes. 

Evita Gleizde / Salaspils novada 

bibliotēka 

Monogrāfija “Lielais noliedzējs” 

Tikšanās ar autoru Arni Koroševski 

5h 
Klātienē 

Daiga Brigmane 

19. 
2022. gada 14. 

decembris 

Ulbrokas 

bibliotēka 
Ulbrokas bibliotēka 

Pierīgas reģiona publisko bibliotēku 

bibliotekāru noslēguma pasākums 

Ulbrokas kultūras centrā “Ulbrokas 

Pērle” 

plkst. 9.45 – 10.30 ekskursija (2 

grupas) - iespēja aplūkot Ulbrokas 

bibliotēku, Pētera Brūvera 

ekspozīciju un kolekciju lasītavā.  

plkst. 11.00 – 15.00 svinīga 

pasākuma norise kultūras centra 

“Ulbrokas Pērle” Mazajā zālē, vada 

un darba fragmentus lasa Jaunā 

Rīgas teātra aktieris Gundars 

Āboliņš. 

4h 

Klātienē 

Daiga Brigmane 

Daina  

Kalmane 

Ieva Mūrniece 

Jolanta Bērziņa 
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5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 

Bibliotēkas pamatrādītāji. 

Tabula nr.5. 

 

 2020 2021 2022 
% salīdzinot ar iepr. 

gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 944 1034 1250 +9,5% +20% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 360 522 582 +45% +11% 

Bibliotēkas apmeklējums 8254 8528 10133 +3% +18% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 2647 2934 3525 +11% +20% 

Virtuālais apmeklējums 9416 14559 88490 +55% +61% 

Izsniegums kopā 11769 11023 13439 -7% +22% 

t. sk. grāmatas 9613 9715 11218 +1% +15% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2156 1308 2211 -40% +17% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 2997 3014 3199 +0,5% +6% 

Bibliotekārais 

aptvērums % no iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā – apkalpes zonā 

11% 11,45% 12,54% +0,4% +10% 

t. sk. bērni līdz 18 g.      

Iedzīvotāju skaits 

apkalpes zonā 
8460 9030 9963 7% +10% 

 

Pārskata periodā visu pamatrādītāju statistika, salīdzinot 2022. gadu ar 2021. gadu, ir 

palielinājusies vairākkārt, sk. tabula Nr.5. Par 20% palielinājies aktīvo lietotāju skaits, pieaudzis 

arī reģistrēto bērnu/jauniešu lasītāju skaits. Skolu izglītojamo darbība zinību stundās bibliotēkā 

turpina nodrošināt 11% pieaugumu. Virtuālā apmeklējuma statistika pieaugusi, pateicoties 

iestādes mājaslapas darbībai un virtuālo pasākumu tiešraides apmeklējumiem. Atjaunojas 

Lasītavu darbs un kopumā pieaug arī izsnieguma rādītāji arī bērnu un jauniešu auditorijā. 

Kopējais iedzīvotāju skaits apkalpes zonā ir pieaudzis par 10%, līdzvērtīgi, kā ar bibliotekāro 

pakalpojumu aptvērumu konkrētā apkaimē.  

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – pārskata periodā jaunu pakalpojumu attīstība netiek 

veikta. 

Bibliomāts – pārskata periodā kā pakalpojums netiek nodrošināts. 

E-grāmatu bibliotēka – pārskata periodā 3TD E-grāmatu lasītāju skaits ir samazinājies, attiecīgi 

24 (2021. gadā) uz 19 (2022. gadā). Kopš pandēmijas beigām, apmeklētāji biežāk izvēlas lasīt 

drukāta eksemplāra grāmatu. Ja uz kādu grāmatu ir gara rinda, tad lasītājs, kā otru iespēju 

izmanto e-bibliotēku, ja tajā konkrētā grāmata atrodas. 
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Informāciju par 3TD E-grāmatu bibliotēku var atrast bibliotēkas mājaslapas 

ulbrokasbiblioteka.lv resursu sadaļā. No jauna reģistrētiem lasītājiem, reizē ar autorizācijas datu 

izsniegšanu, tiek izstāstītas to pielietošanas iespējas elektroniskajā katalogā un 3TD e-grāmatu 

bibliotēkā. Arī jaunāko grāmatu apskati lasītāju rosina savu izvēli veikt elektroniskajā katalogā 

vai piedāvā alternatīvu E-grāmatu bibliotēkai. Sk., 6. sadaļa Krājums, krājuma popularizēšana. 

Sabiedrības lasītāju viedokļu izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti – pārskata periodā 

netiek veikta.  

Ārējie apkalpošanas punkti – pārskata periodā kā pakalpojums netiek nodrošināts. 

Pakalpojuma sniegšanas vieta – pārskata periodā kā pakalpojums netiek nodrošināts. 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašā vajadzībām – bibliotēku apmeklē 

cilvēki ar īpašām vajadzībām, jaunās māmiņas ar maziem bērniem. Sk., attēls nr.3.  

Ieeja bibliotēkā notiek pa pirmā stāva durvīm, kas 

pilnībā atveramas un ir ērtas iebraukšanai ar 

invalīdu ratiņiem vai ratiņiem ar mazuļiem. Nozaru 

literatūras materiālu izgūšanai lietotājam ar 

funkcionāliem traucējumiem būs jāvēršas pēc 

palīdzības pie bibliotekāra. Abonementa zālē 

lietotājam ar īpašām vajadzībām ir paredzēta 

īpaša darba vieta. Iestādē atrodas arī speciāli 

aprīkotas labierīcības. Šajā telpā arī bērnu 

pārtinamais galdiņš – zīdaiņu pārtīšanai, barošanai. 

Aizpildot pieteikuma veidlapu, bibliotēka piedāvā 

iespēju saņemt izdevumus dzīvesvietā. 

Ulbrokas bibliotēkas aprīkojums. Attēls nr.3.  

 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām; tematiskie 

pasākumi – pārskata periodā galvenokārt saistīti ar krājuma popularizēšanu un 

novadpētniecības darbu. Sk., 7., 8. sadaļu. 

Digitāli radīta satura piedāvājums, saglabāšana, uzskaite – pārskata periodā digitalizētas 19 

dokumentu mapes, kuras satur 613 lapas ar Pēteram Brūverim piederējušiem tulkojumiem, 

atdzejojumiem, manuskriptiem datorrakstā, mašīnrakstā un rokrakstā. Pašlaik digitalizētie 

materiāli tiek izmantoti bibliotēkas novadpētniecības darbā, kā uzskates un izziņas materiāls. 
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Digitalizēto mapju saturam nākamā pārskata periodā tiks veidoti bibliogrāfiskie ieraksti 

elektroniskā kataloga novadpētniecības datubāzē. Novadpētniecības datubāze papildināta 

ar 6 fotogrāfijām, kurās attēloti gan to aversi, gan reversi. 

Uzziņu un informācijas darbs – pārskata periodā starptautiskā līmenī – netiek veikts. 

Bibliotēkas izglītojošā darbība – pārskata periodā lietotājiem/iedzīvotājiem organizēta E – 

prasmju nedēļa, lai apgūtu digitālās prasmes par aktuālām tēmām – pakalpojumi un digitālā 

identitāte; drošība un kritiskā domāšana.  Pēc individuāla pieraksta ikvienam interesentam tika 

nodrošināta iespēja apgūt, noskaidrot un iesaistīties jaunu prasmju apguvē. Iedzīvotāju 

individuālie jautājumi fokusējās tēmās par datoru lietošanu; drošību internetā un sociālajos 

portālos. Pielāgošanās individuālajām vajadzībām ir neliela daļa no prasmju apguves.   

Iedzīvotāju saziņai ar valsts, pašvaldības iestādēm lieti noderēja prasmes par e-adreses portālā 

Latvija.lv izveidi un lietošanu, kā arī iemaņas e - Paraksta eID pielietojumam un E-paraksta 

lietošanai. Nodarbības divu bibliotekāru vadībā bija individuālas, kas nodrošināja iespēju 

vairākkārt darboties ar katru konkrēti par iedzīvotājam aktuālajiem jautājumiem.  

Medijpratība – pārskata periodā netiek veikta. 

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība iedzīvotājiem 

– ir rodama drukātos bukleta materiālos un elektroniskajos resursos pēc pieprasījuma. Pārskata 

periodā informācijas stends un bukleti par rīcību krīzes situācijā, dažāda rakstura veselības un 

sadzīves situāciju jautājumu noskaidrošanu – uzturs, slimības, attiecības.  

Digitalizācija – digitāli apzinātā satura piedāvājums – ir nākamā pārskata perioda dokumentu 

kopums, kas tiks apstrādāts un iekļauts novadpētniecības katalogā. 

Iekšzemes un starptautiskais SBA  

Iekšzemes un starptautiskais SBA. 

Tabula nr.6. 

SBA 2020 2021 2022 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 
5 15 25 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 
14 11 14 

Kopā 19 26 39 

 

Iekšzemes starpbibliotēku abonementa skaitliskie rādītāji apliecina, ka bibliotēka SBA kārtā ir 

izsniegusi 14 eksemplārus, bet kopumā no citām bibliotēkām saņēmusi 25 izdevumus. Sk., 

tabula Nr.6. Savstarpējā grāmatu apmaiņa ir Ropažu novada pašvaldības bibliotēku 
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sadarbība, starp tām, Ropažu pagasta Zaķumuižas filiālbibliotēka, Sauriešu bibliotēka un 

Vangažu pilsētas bibliotēka. SBA saņemtos eksemplārus veido lasītāju pieprasījumi nozaru 

literatūras un daiļliteratūras izvēlē, kas bieži vien nodrošina pieprasījumu pēc rindas grāmatām 

Pierīgā.  

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā – pārskata periodā 

kopējais pamatpakalpojumu piedāvājums ir aktuāls, ir nodrošināta resursu un datoru 

pieejamība. Tomēr plašāku izglītojoša rakstura apmācību iedzīvotājiem pārtrauc bibliotekāro 

darbinieku trūkums. No 2022. gada 1. augusta līdz 6. decembrim iestādē nav bibliotēkas 

informācijas speciālista pienākumu izpildītājs. Bibliotēka nestrādā ar licenzētām izglītības 

programmām, bet gan veic iedzīvotāju apmācību par interesējošām tēmām. 

Jau otro gadu pēc kārtas nav iespējams iedzīvotāju aprēķinos izmantot oficiālās statistikas 

datus: Oficiālās statistikas portāls RIG010 tabula, pēdējā aktualizācija 01.06.2022; arī Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldes dati aktualizēti 01.07.2020. Aprēķinos izmantoti Ropažu novada 

pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā pieejamie dati. 

 

6.Krājums. 

Krājuma komplektēšanas tiesības un pienākumi noteikti iestādes Nolikumā, savukārt Krājuma 

komplektēšanas un organizācijas politikas dokuments iekļauts Ulbrokas bibliotēkas mājaslapas 

sadaļā dokumenti https://ulbrokasbiblioteka.lv/dokumenti/krajums/. Pārskata periodā 

dokuments ir spēkā esošs un paredz uzkrāt, sistematizēt universāla un specifiska rakstura 

iespieddarbus, kas veicina pastāvīgu, nepārtrauktu sabiedrības izglītošanos, prioritāri atbalsta 

visa vecuma iedzīvotāju personīgo un sociālo attīstību, interešu izglītību, kā arī veicina, 

izmantojot krājumu, apzināt kultūras, literatūras, vēstures mantojumu.  

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums. 

Tabula nr.7. 

 2020 2021 2022 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 
5582 5447 7734 

t. sk. grāmatām 4284 5019 5498 

t. sk. bērnu grāmatām 1433 2891 1629 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 
1298 428 2236 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā /APKALPES ZONĀ 

0,66 0,40 0,53 

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRS/IRS030/
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/tabulas/rig010-iedzivotaji-pec-dzimuma-un-vecuma
https://www.pmlp.gov.lv/lv/iedzivotaju-registra-statistika-2020-gada
https://www.pmlp.gov.lv/lv/iedzivotaju-registra-statistika-2020-gada
https://ulbrokasbiblioteka.lv/dokumenti/krajums/
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Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 
5582 5447 7734 

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums. 

Diagramma nr.4.,5. 

 

Krājuma komplektēšanas finansējums pārskata periodā ir palielinājies par 41%, galvenokārt 

izlīdzsvarojot periodisko izdevumu finansējuma rādītājus. Bērnu grāmatu finansējums savukārt 

samazinājies par 56%, kas skaidrojams ar bērnu un jauniešu auditorijai atbilstoša vecuma (15-

16 gadiem) (ne)izdotām vai mazāk izdotām grāmatām. Sk., tabula Nr.7, diagramma nr.4.,5. 

Rekataloģizācija - pārskata periodā nav izmaiņu. 

Krājuma pārbaude pārskata periodā netika veikta. 

Krājuma rādītāji. 

Tabula nr.8. 

 2020 2021 2022 

Jaunieguvumi kopā 1537 1191 1235 

t. sk. grāmatas 943 615 700 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 201 147 181 

t. sk. bērniem 226 418 205 

Izslēgtie dokumenti 434 462 496 

Krājuma kopskaits 15 521 16258 16997 

Grāmatu krājuma 

apgrozība 
0,8 0,7 0,8 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 
0,74 0,4 0,7 

 

Krājuma kopums pārskata perioda beigās ir 16997 fiziskās vienības, no tiem monogrāfiskie 

izdevumi ir 13683, periodika – 3178, citi – 136. Salīdzinoši ar 2021. gadu pieaugums par 5%. 

Pārskata periodā krājuma papildināšanai tiek uzņemti dāvinājumi no privātpersonām – 191 

grāmata 532,90 EUR vērtībā. Jaunieguvumu skaits (1235) no kopējā krājuma kopskaita (700) 
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sastāda 76 % monogrāfisko izdevumu, bērnu /jauniešu jaunāko grāmatu iepirkums (205) 

vienības veido vien 16% no kopējā jaunieguvuma skaita. Krājuma organizācija kopumā ir 

līdzsvarota, pilnveidota un daudzveidota, lai būtu kvalitatīva tēmu materiālu, formātu un 

valodu dažādība visām interešu un vecuma grupām. Sk., tabula Nr.8., diagramma nr.6.,7. 

Rādītājiem ir tendence pieaugt, tomēr tas nav straujš kāpums un arī turpmāk veicams intensīvs 

krājuma komplektēšanas un popularizēšanas darbs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulbrokas bibliotēkas krājuma kopskaits.  

Diagramma nr.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulbrokas bibliotēkas krājuma rādītāji.  

Diagramma nr.7. 
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Ulbrokas bibliotēkas krājuma izmantošana.  

Diagramma nr.8. 

 

Viens no krājuma izmantošanas kritērijiem ir izsniegums, sk., tabula nr.5, diagramma 8.  Pārskata 

periodā dokumentu izsniegšanas skaits palielinājies par 7%. 

Datubāzes. Pārskata periodā datubāzes Letonika.lv skatījumu skaits mazliet pieaudzis, bet 

News.lv – samazinājies. Kopumā saglabājies to bibliotēkas lietotāju skaits, kuri datubāzes 

izmanto attālināti. Sk., tabula Nr.9. Bibliotēkā pieejamas arī interneta vietnes Filmas.lv un Diva.lv 

ar filmu un televīzijas raidījumu piedāvājumu. Lietotāji tiek aicināti izmantot arī muzeju un arhīvu 

piedāvātās datubāzes. Letonika.lv un News.lv atskaitē netiek norādīts lejuplāžu skaits un nav 

iekļauts atskaites rādītājos. Kopumā gadu no gada datubāzu rādītājiiem ir tendence 

samazināties, pārskata periodā netika veikti datubāzu popularizēšanas pasākumi. 

Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums. 

Tabula nr.9. 

Datubāze 2020 2021 2022 

     Letonika 132 62 70 

skatījumi  26 31 

piekļuves sesiju skaits  36 39 

lejuplāžu skaits    

News 7 87 59 

skatījumi   34 

piekļuves sesiju skaits   25 

lejuplāžu skaits  87  
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Krājuma popularizēšanai tradicionāli tiek sagatavoti jaunāko grāmatu apskati, kas jebkuru 

bibliotēkas lietotāju informē par saņemtajiem jaunieguvumiem un iepazīstina ar to saturu. 

Atsevišķi bērniem/jauniešiem un pieaugušajiem, jaunāko aktuālāko piedāvājumu atspoguļo 

ulbrokasbiblioteka.lv mājaslapa un sociālo tīklu konti.  

Pārskata periodā bērniem/jauniešiem sagatavoti, pieci jaunāko grāmatu apskati 

https://ulbrokasbiblioteka.lv/gramatas_berniem/2022/, pieaugušajiem – septiņi. 

https://ulbrokasbiblioteka.lv/gramatas/2022/.  Ar jaunās mājaslapas darbības uzsākšanu 2022. 

gada 1. jūlijā, grāmatu apskati tiek veidoti atsevišķi, un tie vienlaikus lasītāju rosina veikt izvēli 

elektroniskajā katalogā vai piedāvā alternatīvu E-grāmatu bibliotēkai. 

Tematiskās izstādes par literatūru regulāri informē par aktualitātēm rakstniecībā, t.sk., 

rakstniekiem jubilāriem, kultūras darbiniekiem. Tostarp dažāda rakstura tematiskās izstādes, kas 

sniedz informāciju par izglītību, kultūru pasaules valstīs, piemiņas dienām valstī un pasaulē. 

Pārskata periodā 12 izstādes, katrai izstādei tiek veidota afiša un sagatavots izmantoto avotu 

saraksts. Tostarp, novada dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera 65. jubilejai veltītā izstādē 

“Cik tu brīvs, tik dzīvs”. Izstādes materiāls uz četrām planšetēm un papildus informāciju 

pievienotajos kvadrātkodos (50 min ieraksts), kur dzirdamas intervijas, autora balss, dzeja un 

dziesmas. Turpat informācija fotogrāfijās, vēstulēs, suvenīros un rakstniecības lietās. Sk., attēls 

nr.4. 

 Izstāde izseko dzejnieka dzīves līnijai un dzejnieka līdzsvara meklējumiem radošajā dzīvē. No 

bērnības Stopiņu pagastā līdz pieaugšanai dzīves laikā - dzejnieks, atdzejotājs, valodnieks, 

fotogrāfs, gleznotājs, literārais konsultants un redaktors.  

 

Ulbrokas bibliotēkas izveidota izstāde.  

Attēls nr.4.  

 

 

 

 

 

 

https://ulbrokasbiblioteka.lv/gramatas_berniem/2022/
https://ulbrokasbiblioteka.lv/gramatas/2022/
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Ulbrokas bibliotēkas iekārtota izstāde.  

Attēls nr.5. 

 

 

Otrs piemērs, Tautas lietišķās mākslas studijas 

“ULBROKA” rokdarbu izstāde “SirdsApziņas raksti” kā 

veltījums nemateriālā kultūras mantojuma 

daudzveidībai. Sk., attēls nr.5. 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. Vienā kopīgā plūdumā grāmatu rakstiskais un auduma rakstu un krāsu 

vēstījums lasītājiem un skatītājiem. Divdesmit studijas dalībnieku emocijas, krāsu izjūtas un 

audumos ieaustie raksti ir kā dvēseles dziesma ar Stopiņu pagasta Piķurgas upītes vijīgo ūdeņu 

plūdumu, apskaujot piekrastes meldrus un ziedošās pļavas, ar Ulbrokas ezera zilgani zaļgano 

viļņojumu, ar meža taku līniju ritmiem, ar vēja šalkoņu, naksnīgo zvaigžņoto debesu zilgmi, ar 

Ulbrokas ezera noslēpumaini dziļo zaļgani zilo krāsu gammu. 

Informācija par izstāžu un grāmatu jaunumiem tiek aktualizēta ar sociālo tīklu palīdzību (plašāk 

10. punktā – Publicitāte). Pārskata periodā laikrakstu/žurnālu lasītājiem ārpus bibliotēkas 

telpām, starp 37 abonētiem drukātiem nosaukumiem, pieejamas Ir un domuzīme digitālās vai 

elektroniskās versijas. 

Programma “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”. Trešo gadu pēc kārtas Kultūras 

ministrija publiskajās bibliotēkās atbalsta vērtīgu grāmatu iepirkumu. Pārskata periodā – 

nozīmīgs krājuma papildinājums, 52 grāmatu nosaukumi 543,18 EUR vērtībā. Latvijas valsts 

finansētā un LNB īstenotā projekta “Grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām” 

ir valsts mērķtiecīgi līdzsvarota krājuma organizācija, atbalsts grāmatniecības nozarei - 

izdevējdarbībai, tostarp, grāmatu autoriem, ilustratoriem un tulkotājiem, pēc ekspertu 

ieteikuma papildināti Latvijas publisko bibliotēku krājumi ar augstvērtīgiem pēdējo trīs gadu 

laikā izdotiem izdevumiem, iepriecināts lasītājs, saglabājot un pilnveidojot savstarpējo saikni 

izdevējs – rakstnieks – lasītājs, kā arī veicināta augstvērtīgas literatūras un kvalitatīvas 

rakstniecības pieejamība, novērtēts – izglītots, domājošs lasītājs. Pārskata periodā iegūtie 

resursi krājumu papildina ar akadēmiskās un profesionālās literatūras daļu, plašāks raksts 
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lasāms tīmekļa vietnē https://ulbrokasbiblioteka.lv/raksts/?id=49 un vietējā drukātajā un 

elektroniskajā informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”, 2022. gada 9. decembris, 10.lpp., 

https://www.ropazi.lv/lv/media/29115/download?attachment. 

Darbs ar parādniekiem. Darbs ar lasītājiem parādniekiem tiek sistemātiski kontrolēts un norit 

secīgi, ievērojot jaunākās aktualitātes un norādes datu aizsardzības jomā. Reizi divos mēnešos 

tiek apzināts parādnieku saraksts, izvērtēts, kam seko atgādinājums e-pastā vai telefona zvans. 

Saruna, vienošanās un risinājums. Skolu ieteicamās literatūras lasīšanas laikā, vairākkārtējs 

atgādinājums nepieciešams skolu jaunatnei. Piebilstams, ka paņemtās grāmatas nodošana 

viegli veicama ārpus bibliotēkas darba laika, tam speciāli paredzētajā iekārtā. Par laikā 

nenodotu grāmatas eksemplāru bibliotēkas lasītajiem netiek piestādīta soda nauda.  

 

7.Darbs ar bērniem un jauniešiem. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem pārskata periodā tiek turpināts, pamatrādītāji uzrāda, ka 

aktīvie reģistrētie bērni līdz 18 gadiem ir par 11% vairāk nekā iepriekšējā gadā, arī to 

apmeklējums ir par 20% lielāks un izsniegto krājuma vienību skaits par 6% vairāk. Sk., tabula nr.5. 

Tas skaidrojams, ka savu aktualitāti nav zaudējusi ikgadējā Zinību stunda Stopiņu pagasta 

pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko grupu audzēkņiem. Tā ir pirmā iepazīšanās ar bibliotēkas 

darbu un saruna par grāmatām – to daudzveidību, saturu un lasīšanas iespējām. Tiek turpināta 

sadarbība ar apkaimes skolām. Bibliotēkā tiek organizētas tematiskas mācību stundas, pirmo 

reizi ir vērojama 9.-12. klašu skolnieku līdzdalība literatūras konferencē un citos dzejas un 

literatūras pasākumos.   

Daži piemēri - Zinību rīts – “Iepazīsti Pēteru Brūveri jeb rakstītā vārda mantojums” Upesleju 

sākumskolas izglītojamajiem un “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” dalībniekiem. Sarunā 

piedalās 1.-4. klašu izglītojamie, kopskaitā 43. Zinību stunda Ulbrokas vidusskolas piektajām 

klasēm par tematu: “Manas dzīvesvietas vēsture un nozīmīgākie kultūras objekti”. Saruna par 

Stopiņu pagasta vēstures notikumiem kultūrā, mākslā, arhitektūrā. Pasākumā piedalās 98 

piektklasnieki un skolotāji. Otro gadu Ulbrokas bibliotēka kā vēstnese darbojas lasīšanas 

veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022”, kas kopīgi ar nelielu jauniešu 

grupu un vecākiem aktualizē un izvērtē kolekcijas grāmatas. Ekspertu darbībai piedzīvojuma 

raksturs un radošuma noskaņa gan veidojot spēles, etīdes, gan atrodot interesantāko 

lasītprieka veicināšanas izpausmi.  

https://ulbrokasbiblioteka.lv/raksts/?id=49
https://www.ropazi.lv/lv/media/29115/download?attachment
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Literatūras konference, uzstājas Ulbrokas vidusskolas 12. klases izglītojamie. Attēls nr.6. 

Ulbrokas bibliotēkas rīkotās Dzejas dienas. Attēls nr.7. 

 

Ulbrokas bibliotēkas pētnieku aicinājumam sadarboties projektā “Raksti un domraksti par 

Pētera Brūvera literatūras emocionālo nozīmību” pievienojās Ulbrokas vidusskolas 12. klases 

izglītojamie. Izglītības iestādē literatūras stundās tiek praktizēts domrakstu konkurss “Dzejnieka 

līdzsvara meklējumi radošajā dzīvē”. Sadarbība veicina radošumu un interesi par literatūru, 

iesaista vidusskolu jauniešus dzejnieka un valodnieka literārā mantojuma pētnieciskajā darbā, 

attīsta domraksta prasmes teksta izklāsta un runas prezentācijā. Sk., attēls nr.6. Labāko trīs 

domrakstu pārstāvji uzstājās literatūras konferencē ar priekšlasījumu (plašāk 8. punktā – 

Novadpētniecība). Vidusskolnieku līdzdalība vērojama arī ikgadējās Dzejas dienas pasākumos. 

Muzikāli literārs vakars “Es pārmetu vārdu laipu” pulcināja bērnus un mazbērnus, kaimiņus un 

draugus, pagasta ļaudis un novada vadītājus, skolotājus un bibliotekārus, skolniekus un 

jauniešus, runātājus un dziedātājus. Un tās nav tikai vietējā literārā un muzikālā mantojuma 

vērtības, kas rosina klātesošos sarunām par dzejas emocionālo nozīmību un piederību 

kultūrtelpai. Sk. attēls nr.7. 

Dzeja jau astoto reizi Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji” svin savu dzejas dienu.  

Ne mazāk aktuāla saruna par tēmu – kādu sievieti vēlamies redzēt mūsdienu latviešu literatūrā, 

kā sieviete un viņas tēls literatūrā ir mainījies gadu gaitā, iecienītākie mūsdienu darbi – ko domā 

lasītāji? Un – kāpēc un vai ir svarīgi rakstīt par mūsdienu latviešu sievietēm? Jaunā autore Gunita 

Krilova piedāvāja katrai no sanākušajām klausītājām izvēlēties sev tuvāko sievietes tipu no 

latviešu klasiskas literatūras dzīlēm. Tā varēja būt Maija no Annas Brigaderes darba “Maija un 

Paija”, Antonija no Rūdolfa Blaumaņa “Skroderdienām Silmačos”, Kristīne no tā paša autora 
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noveles “Purva bridējs” un Enija no Vladimira Kaijaka un Māras Svīres kopdarba “Likteņa 

līdumnieki”.  Interesanti, ka piekrišana netika dota kādam noteiktam tēlam. Laikam tāpēc, ka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsdienu latviešu literatūras vakars. 

Attēls nr.8. 

 

mūsu pasākuma viešņas arī bija meitenes, dāmas un lēdijas. Katra ar savu dzīves pieredzi un 

raksturu. Pašas kārtīgas saimnieces, brīžam raganīgas, bet labu vēlošas un stipras sievietes. 

Patīkami, ka ar jaunāko literatūru bija atnākušas iepazīties vairākas 9. klases skolnieces, kas 

priecēja ar savu domāšanas un argumentēšanas spēju jautājumā par sievietes tēlu latviešu 

literatūrā. Sk., attēls nr.8. 

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana nav tikai jaunieguvumu iegāde, 

lasītveicināšanas pasākumu organizēšana, grāmatu apskatu un krājuma informācijas 

sagatavošana. Ļoti svarīgi ir darbinieku spēja sekot jaunākās rakstniecības un izdevniecības 

tendencēm, attiecīgi izvērtēt un veidot aktuālu krājuma saturu. Šobrīd bibliotēkas krājuma 

sastāvdaļa nav alternatīvo lietu komplektēšana. Spēles, atbilstoši vecuma grupām, tiek 

iepazītas vasaras periodā ārtelpās - lasītavā. Šai periodā arī izteikti aktīva bērnu un jauniešu 

ieteicamo literatūras sarakstu apzināšana. Vasaras mēneši ir koncentrētākais bērnu un 

jauniešu lasīšanas laiks, kas pārskata periodā pieaudzis par 6%.  

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana pārskata periodā saistīta ar 4. klases 

skolnieces izvēli ēnot bibliotekāru darbu. Ēnu diena ir karjeras izglītības pasākums skolu 

jauniešiem, šajā reizē Katrīna Valtere sekoja bibliotekārā darba norisēm, iepazinās ar 

bibliotēkā sniegtajiem pakalpojumiem, veica grāmatu izsniegšanas un saņemšanas darbības 

BIS ALISE un apguva krājuma kārtošanas pamatprincipus. 
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Otra profesijas apguves aktivitāte ir pašvaldības organizēta un finansēta skolēnu vasaras 

nodarbinātības pasākumi iestādē. Divus mēnešus uz Darba līguma tiesiskajām attiecībām četri 

jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem, nepilnu darba laiku, strādā Ulbrokas bibliotēkā par 

Bibliotekāra palīgiem (amatā profesijas kods 343301). Galvenie darba pienākumi saistīti ar 

bibliotēkas krājuma kārtošanu, preses izdevumu sistematizēšanu, tiešsaistes avotu meklēšanu 

tīmekļa vietnēs, informācijas meklēšanu datubāzēs un katalogos, dalību lasīšanas pasākumos 

āra lasītavas darbības laikā, ieraksta veidošana iestādes Facebook kontā rubrikā – “Ko 

jaunietis lasa vasarā?”. 

Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes ir pirmreizēja un jauna pasākuma 

“Grāmatai pa pēdām” īstenošana bibliotēkas telpās, kurš notika pilnīgā tumsā, apmeklētājiem 

pēc dotā uzdevuma un norādēm sameklējot vakara lasāmo grāmatu, izmantojot līdzi 

paņemto gaismas lukturīti un čības. Sk., attēls nr. 9.,10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulbrokas bibliotēkas “grāmatu varoņu un lasītāju nakts”. Attēls nr.9.,10. 

 

Atšķirīgais šajā reizē bija lasāmvielas atrašana un lasīšana tumsā. Tas deva iespēju 

apmeklētājiem ieraudzīt grāmatu daudzveidību dažādās to izvietojuma zonās, kur citkārt 

šķietami nav bijusi nepieciešamība ielūkoties. Grāmatas pirmajā reizē bija izvēlētas un atlasītas 

vienotā tematikā – par bibliotēku un grāmatām. Kāds atrada stāstu “Meitene, kas gribēja 

izglābt grāmatas”, kādam izdevās izlasīt “Mūmamma bibliotēkā” vai “Grāmata Benijam”, citu 

uzdevuma norādes aizveda līdz romānam ”Zelta bibliotēka” vai “Kabulas grāmattirgotājs”. 

Ģimeniskajām komandām pēc norādēm izdevās atrast vakara lasāmvielā “Vilks, kurš izvēlās 

no grāmatas”, “Vārdu tirgotāja un zaglis” vai “Djū: mazpilsētas kaķis, kas aizkustināja pasauli”. 
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Grāmatas par bibliotēkas un grāmatu tēmu bija pietiekošā skaitā gan lieliem, gan maziem, lai 

kaut mirkli “ielasītos” un izdarītu grāmatas izvēli.  

Klātesošie dalībnieki atzinīgi novērtēja šo pasākumu un izteica savas domas anketā, kas ļāva 

secināt, ka, pirmkārt, lasītājiem bijis aizraujoši, otrkārt, burvīgi atrasties bibliotēkā neierasti vēlā 

vakara stundā, treškārt, mazliet baisi pēc izsniegtām norādēm sameklēt grāmatu, ceturtkārt, 

ļauties nezināmas grāmatas lasījumam īpaši iekārtotās vietās. Ir pamats domāt, ka šis marta 

piedzīvojums iegūs tradicionālu raksturu – “grāmatu varoņu un lasītāju nakts”. 

Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” ietvaros 

atzīmējami šī punkta sākumā minēties divi pasākumi ar Ulbrokas vidusskolas izglītojamajiem – 

dalība literatūras konferencē un Zinību stunda par tematu: “Manas dzīvesvietas vēsture un 

nozīmīgākie kultūras objekti”. 

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

vērtējums attiecināms un cieši saistīts par iepriekš rakstīto sadarbību ar vadības un mācību 

spēku resursiem iestādēs – Ulbrokas PII “Pienenīte” metodiķe Inita Stroža, Ulbrokas vidusskolas 

Sociālo zinību un vēstures skolotāja Līva Pūpolberga Garanča, Upesleju sākumskolas 

bibliotekāre Gunta Bruģētāja. 

Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā ir diskutējams, jo 

bibliotekārie darbinieki darbam ar bērnu un jauniešu pasākumu organizēšanu netiek 

sagatavoti. Darbinieku pilnveide galvenokārt notiek ar LNB BAC organizētām zināšanām par 

aktuālām tēmām, mazāk praktiska pasākuma vai lasīt idejas realizācija. Ideju pieredzes 

pārņemšanas starpbibliotēku pieredzes apmaiņas braucienos. 

Problēmas bibliotēkas darbā ar bērniem un jauniešiem nav. Aktivitāti un interesi, veidojam mēs 

paši. Raksturīgākās grūtības ir vērojamas vasaras periodā, kad vairākas klašu un vecuma 

grupas ir nepieciešams ātri un savlaicīgi nodrošināt ar dažāda rakstura mācību procesa 

ieteicamo literatūru. Trīs, četru klašu komplekti, dažādas skolas un dažāds pieprasījums, pats 

lasīšanas process un tā vērtēšana - veido garas rindas. Iespējams, sadarbība vasaras periodā 

ar skolu bibliotēkām un SBA kārtā aktuālo nosaukumu nodošana, var kaut nedaudz risināt 

publisko bibliotēku noslodzi un sniegt iespēju lasītatbalstam.  

Joprojām pastāv problēma, ka, sākoties pusaudžu vecumam, lasītāju skaits šajā vecuma 

grupā samazinās. Bibliotēka veido sadarbību ar vietējām mācību iestādēm, organizējot 

tematiskus pasākumus ( četri BJVŽ 2022 lasījumi; Pētera Brūvera dzīves un darba ceļa somas 

radošā meistardarbnīca – 29. jūnijs, dzejas autobusa ceļojums – Dzejas dienas, Ziemeļvalstu 
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literatūras Krēslas stundas pasākums), lai ieinteresētu jauniešus izmantot bibliotēkas piedāvātās 

iespējas. Ir jauniešu līdzdalība, tomēr atsaucība nav tik liela kā gribētos. Jaunieši tiek uzrunāti 

arī personīgi, aicinot piedalīties dažādās aktivitātēs. Informācija par bibliotēkas aktualitātēm 

tiek ievietota dažādās sociālo tīklu platformās, medijos.  

 

8.Novadpētniecība. 

Pārskata periodā novadpētniecības darbs tiek strukturēts pamatojoties uz Ropažu novada 

pašvaldības publisko bibliotēku novadpētniecības koncepciju pieciem gadiem (2021 - 2025). 

Rīcības plāns 2022. gadam paredz gan jauna satura veidošanu, gan iegūto materiālu 

strukturēšanu un bibliogrāfisko aprakstu veikšanu. Galvenokārt izvērst sadarbību ar atmiņas 

institūcijām, izstrādāt reprezentācijas izdevumus (kalendārs, rakstu krājums), sagatavot vairāku 

publisku pasākumu norisi. Ulbrokas bibliotēkas novadpētniecības datubāzes kopējais 

elektronisko ierakstu skaits ir 3620 ieraksti. Pārskata periodā no 01.01.2022. līdz 31.12.2022. par 

Stopiņu pagastu izveidoti un izveidoti/rediģēti 444 ieraksti. Izveidotas 14 lokālās anotācijas un 

77 anotācijas. Pārskata periodā nav veidotas jaunas digitālas kolekcijas. 

Novadpētniecības krājums. Komplektēšana. Ulbrokas bibliotēka komplektē preses ziņas no 

vietējas un republikāniskas nozīmes laikrakstiem, privātpersonām piederošu fotogrāfiju 

skenētās versijas, monogrāfiskos izdevumus, kurus sarakstījušas pagastā dzīvojošas personības, 

izdevumus, kuros minēts Stopiņu pagasts vai tā cilvēki.  

Krājuma organizācija un glabāšana. Novadpētniecības materiālu krājums atrodams Ulbrokas 

bibliotēkas Pētera Brūvera lasītavā. Te skatāmas 24 mapes par Stopiņu pagastā notiekošo. 

Pētera Brūvera grāmatu un laikrakstu kolekcija. Mapes ar analītiskiem materiāliem par Pēteru 

Brūveri, dzejnieka paša sarakstītais, viņa atcerei veltītās literatūras konferences “Raksti un 

domraksti par Pētera Brūvera literatūras nozīmību” un izstādes “Cik tu brīvs, tik dzīvs” materiāli. 

Novadpētniecības materiālu klāstu papildinājušas ceļojošās izstādes planšetes ar P. Brūvera 

dzīves pieturpunktiem. 

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana. 2022. gadā digitalizētas 19 mapes ar Pētera 

Brūvera rokraksta, mašīnraksta, datorraksta un drukas materiāliem. Ieskenētas 613 lappuses. 

Tāpat ieskenētas 6 P. Brūvera bērnību un jaunību raksturojošas bildes un to reversi. Bildes 

elektroniski aprakstītas. Ieskenēto mapju saturs tiks aprakstīts nākamajā pārskata gadā. 
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Tīmekļa vietnē Youtube ievietoti fragmenti, kas attiecināmi uz P. Brūvera dzīvi un vēlāk 

izmantoti izstādes vajadzībām. Taču tie klausāmi un izmantojami arī patstāvīgi. 

Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums. Novadpētniecības krājums tiek regulāri 

papildināts. Pārskata periodā tika sagatavots Pētera Brūvera kalendārs 2022. gada aprīlis – 

2023. gada marts. Otrā kalendāra saturā apkopotas novadnieka dzejnieka Pētera Brūvera 

(1957–2011) dzīves laikā iegūtās literārās balvas, atzinības un prēmijas. Dzejnieks daudzkārt 

atzinīgi novērtēts par paveikto latviešu dzejā un atdzejā. Sk., Pielikums nr. 1. 

Gan attālināti, gan tikšanās reizēs tiek uzrunāti 

cilvēki, kuru mājas arhīvos varētu atrasties materiāli, 

kas varētu papildināt bibliotēkas novadpētniecības 

krājumu.  

 

 

 

 

 

 

 

Darbs Siguldas zonālajā valsts arhīvā. 

Attēls nr.11. 

  

Tiek izgūta elektroniska informācija un palēnām apgūti arhīvos atrodošies materiāli. Bibliotēkas 

darbinieku darbs Siguldas zonālajā valsts arhīvā rezultējas ar novadpētniecības dokumentu 

atlasi par Biķeru 8. gadīgo skolu. Sk., attēls nr.11. 

Pārskata periodā uzsākts darbs pie mājaslapas sadaļas Novadpētniecība struktūras. Darbs 

jāturpina nākamajā pārskata periodā. 

Izmantojums.  Ar novadpētniecības materiāliem tiek iepazīstināti bibliotēkas jaunie lietotāji. 

Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un skolēni tos iepazīst dažādu pasākumu gaitā. Šo 

auditoriju ar īpašu interesi piesaista iepriekšējos gados izveidotās spēles un uzdevumi, kas saistīti 

ar novadu (tagad pagastu) un, jo īpaši, P. Brūveri. Novadpētniecības mapes izmantotas 

informācijas izguvē par Ulbroku. 

Novadpētniecības darbs iestādē, galvenokārt, ir sarunas aktualitāte visās pilsētu un pagastu 

bibliotēku bibliotekāro darbinieku pieredzes vizītēs.  Pārskata periodā Ulbrokas bibliotēkā 

viesojas kolēģi no Valmieras, Gulbenes, Valkas, Smiltenes, Ikšķiles, Pierīgas un Jūrmalas. Tikšanās 

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

administratīvi teritoriālās reformas. 

Pārskata periodā apzinātais vietējas nozīmes literārais mantojums ir jauns, aktuāls, kas tiek 

popularizēts ne tikai ikdienas darbā. Aktuāls ir novadpētniecības saturs, kur adresāts ir lasītājs, 

bet darba pamatā ir dokuments. Izpētes gaita ir literatūrzinātnieku, bibliotekāru un 

vidusskolnieku apzināti materiāli, kas saturiski saistīti ar Pētera Brūvera rakstīto vārdu – grāmatas, 

grāmatu daļas, periodikas raksti, avīžu materiāli, nepublicēti materiāli, rokraksti, fotogrāfijas, 

dzīvesstāsti, intervijas. Atmiņu institūciju sadarbība un jaunu formu meklēšana atklāj Pētera 

Brūvera radošo daudzšķautņainību, dzejnieka ikdienu, saikni ar dzimto pusi un domubiedriem. 

Sagatavots pirmais rakstu krājums, kas atdzīvina vietējā literārā mantojuma rakstniecības 

vērtības un rosina sabiedrību sarunām par literatūras emocionālo nozīmību, atbildību un 

piederību kultūrtelpai. Ulbrokas bibliotēkas Pētera Brūvera lasītava piedāvā pētniecības un 

zināšanu izguves iespējas. 

2022. gada aprīlī Ulbrokas bibliotēkā vairāki jauni pasākumi, kas saistīti ar zināšanu pārnesi 

sabiedrībā – konference veikto pētījumu prezentācijai, dzejnieka daiļradei veltītas izstādes 

atklāšana, nodarbības un tikšanās iesaistīto skolu, bibliotēku vidē, kā arī citi publicitātes 

pasākumi, godinot rakstnieka 65. jubileju.  

Novadpētniecības darba popularizēšana pārskata periodā saistīta ar dzejnieku un atdzejotāju 

Pētera Brūvera 65. jubilejai veltītās izstādes “Cik tu brīvs, tik dzīvs" iekārtošanu un svinīgu 

atvēršanu. Astoņus mēnešus Ulbrokas bibliotēkas telpās publiski ir apskatāma sagatavotā 

ceļojošā izstāde. Uz izstādes materiāliem ir vairāki QR kodi, kopskaitā 21, un, tos nolasot, 

interesenti var klausīties P. Brūvera dzeju, dziesmas ar autora 

vārdiem, kā arī interviju fragmentus, ko balss ierakstā ierunājis 

amatierteātra “Dille” aktieris Uldis Bērziņš. Dzirdama Ineses 

Zanderes vēstule par kopīgo vasaras kursu apmeklējumu Viļņā 

1986. gadā, ar kuru aizsākās Brūvera gaitas lietuviešu dzejas 

atdzejošanā. Ar šodienas skatījumu rakstītais ļauj pieskarties 

kaut kam ļoti personiskam un brīvam gan domās, gan 

attieksmē, saglabājot dzīvības patieso vērtību.  

 

Izstādes “Cik tu dzīvs, tik brīvs” atklāšana. Attēls nr.12. 
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Dzejnieks rada savu patiesību – smeļoties no dažādu mākslu jomām. Izstādi sagatavoja 

Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs.  Materiālu kopums izgūts pateicoties atmiņas institūciju 

sadarbībai - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Alekseja Apīņa Reto grāmatu un Rokrakstu lasītava, 

LNB Uzziņu informācijas centra Informācijas pakalpojumu nodaļa, Rakstniecības un mūzikas 

muzejs, Ulbrokas bibliotēka. Izstādes atklāšanā piedalās literatūrzinātniece, literatūrvēsturniece 

Līvija Volkova. Sk., attēls nr.12. 

Literatūras konference “Raksti un domraksti par Pētera Brūvera literatūras nozīmību” tika veltīta 

Pētera Brūvera literārā mantojuma rakstniecības vērtībām. Konferences moderatore Kārina 

Pētersone - LNB Atbalsta biedrības direktore. 

Pārskata periodā pētīt un sagatavot rakstus par Pētera Brūvera publicēto un nepublicēto 

literāro mantojumu, pievēršoties dažādiem autora daiļrades aspektiem, turpināja 

literatūrzinātnieki un vidusskolu izglītojamie. Literatūrzinātnieku vidū pētnieki no LU  

literatūras, folkloras un mākslas institūta, LU Humanitāro zinātņu fakultātes, Rakstniecības un 

mūzikas muzeja. Ulbrokas bibliotēkas Pētera Brūvera vārdā nosauktās lasītavas publicēto un 

nepublicēto literārā mantojuma daļu pētīja literatūrzinātniece, filoloģijas doktore Ieva Kalniņa.  

Tēmas izklāstu par mītisko tēlu un mītiskā slāņa konstatēšanu Pētera Brūvera dzejas korpusā 

krājumā “Melnais strazds, sarkanie ķirši” apskatīja literatūrzinātnieks, zinātnisku un 

populārzinātnisku publikāciju autors Ingus Barovskis, Pētera Brūvera bērnu dzejas grāmatas un  

poētiskās valodas savdabībai pievērsās literatūrzinātniece, LZA akadēmiķe, LU profesore 

Janīna Kursīte. Sk., attēls nr. 13., 14.,15. 

Literatūras konferences “Raksti un domraksti par Pētera Brūvera literatūras nozīmību” norise. 

Attēls nr.13., 14., 15. 

Savukārt Ulbrokas vidusskolas 12. klašu jauniešu domraksti par “Dzejnieka līdzsvara 

meklējumiem radošajā dzīvē” tika izstrādāti, izpētot Pētera Brūvera novadpētniecības 

materiālu daļu Ulbrokas bibliotēkā 2021. gadā, aprakstot daudzveidīgos daiļrades aspektus, 

kā arī piedaloties literārajā pastaigā, iepazīstot personības radošo dzīvi. 
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Sadarbojoties ar LNB Pakalpojuma departamenta vadītāju Andu Lamašu, Uzziņu informācijas 

centru un Uzziņu informācijas centra Informācijas pakalpojumu un SBA nodaļas vadītāju Gintu 

Zalcmani un Sociālo un humanitāro zinātņu nodaļas galveno bibliogrāfu Kristapu Kuplo, 

izveidota pilnīga autora bibliogrāfija. G. Zalcmanes uzstāšanās laikā iepazinām “b” burta kā 

šķirkļa un bibliogrāfa darba burvību. K. Kuplais vienlaikus  iepazīstināja ar fragmentu lasījumiem 

no Brūvera sarakstes ar Krimas tatāru literātiem 80-to gadu beigās. Ineses Zanderes uzstāšanās 

laikā atklāsmes un atklājumi par klasesbiedriem Pēteru Brūveri un Māri Melgalvu.  

Konferences pirmajā sadaļā “Aktuālie jaunatklājumi un jaunatklātās aktualitātes” uzstājas arī 

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane ar tēmu “Literatūras kolekcijas mantojums: 

prakses piemēri aktuālajā kultūrtelpā”, savukārt no Valkas novada Centrālās bibliotēkas 

vecākā bibliotekāre novadpētniecības darbā Jana Čākure referēja par tematu “Pa Pētera 

Brūvera pēdām: Valkas bibliotēkas novadpētniecības krājumā ielūkojoties.” Pielikums nr.1. P. 

Brūvera konferences programma.  

Pateicoties Ropažu novada domes tehniskajam atbalstam, konferences norisei varēja sekot 

arī tiešsaistē: Youtube platformā https://youtu.be/uthm6m6rtC4, ieraksts pieejams arī 

rakstīšanas brīdī. Konferences klātienes norisē piedalījās 53 dalībnieki, attālināti tiešraides 

darbam seko 31 interesents.   

Secinājums. Satiekoties jaunās un pieredzējušās paaudzes pētniekiem, bibliotekāriem un 

pedagogiem, iesaistot skolu jaunatni, radīts jauns saturs, kas aktualizē Pētera Brūvera daiļrades 

nozīmību, kā arī veicina kopēju vērtību izpratni un izglītošanās iespēju, sekmē radošumu un 

inovatīvu zināšanu sabiedrības attīstību.  Sadarbības novērtējums: “Liels un mīļš paldies par 

iespēju piedalīties (jauniešiem tas bija "solis uz augšu" - nenovērtējama pieredze), par iespēju 

garīgi bagātināties (sen nebija tvertas tik zinātniskas domas, man tā pietrūkst literatūrzinātnes)!  

Esiet padarījuši lielisku darbu! Paldies!  

Cieņā Zanda Pelše, direktora vietniece audzināšanas jomā, Ulbrokas vidusskola".      

Visu iesaistīto pētnieku darbs pārskata periodā rezultējas rakstu krājuma “Pēters Brūveris: raksti 

un domraksti” izdevumā apgādā “Zinātne”.  Sastādītāja Dr.philol. Ieva E. Kalniņa. Rīga: Zinātne, 

2022. 256 lpp. ISBN 9789934599392. Sk., attēls nr.16. Rakstu krājuma prezentācija Pierīgas 

reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru 2022. gada noslēguma pasākumā, ko organizē 

Ulbrokas bibliotēka. Plašāk par rakstu krājumu10. punktā. Pierīgas reģiona publisko bibliotēku 

bibliotekāru 2022. gada noslēguma pasākuma apraksts, video un foto galerija tīmekļa vietnē 

https://ulbrokasbiblioteka.lv/raksts/?id=56. 

https://youtu.be/uthm6m6rtC4
https://ulbrokasbiblioteka.lv/raksts/?id=56
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Rakstu krājums Pētera Brūvera lasītavā. Attēls nr.16. 

 

Secinājums. Sagatavotais rakstu krājums ir 

nozīmīgs papildinājums Pētera Brūvera 

lasītavas esošajiem resursiem, kurā apkopoti 

raksti un domraksti, kas izstrādāti, izpētot 

Pētera Brūvera kolekciju, daudzveidīgos 

daiļrades aspektus un iepazīstot personības 

radošo dzīvi - dzejnieks, atdzejotājs, valodnieks, 

fotogrāfs, gleznotājs, literārais konsultants un 

redaktors. 

Iesaistot vidusskolēnus, bibliotekārus un 

pētniekus, tiek jaunradīts saturs - rakstu krājums, 

kurš atspoguļo Pētera Brūvera daudzveidīgo radošo daiļradi un tās vietu latviešu literatūrā. 

Novadpētniecības istabas – nav. Ir Pētera brūvera vārdā nosaukta lasītava. 

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi – pārskata periodā attiecināmas tikai uz 

nepietiekamo darbu mājaslapas sadaļā Novadpētniecība. Nākamā pārskata perioda 

aktualitāte. 

 

9.Projekti. 

Pārskata periodā tiek turpināta Ulbrokas bibliotēkas projekta darbība, kas tika uzsākta 2021. 

gadā. Projekta pamatā pētnieciskā darbība par Pētera Brūvera  literārā mantojuma 

rakstniecības vērtībām un rakstu krājuma izdošana par Pētera Brūvera publicēto un 

nepublicēto literāro mantojumu, pievēršoties dažādiem autora daiļrades aspektiem. 

Sadarbībā ar LNB speciālistiem Bibliogrāfijas sadaļas sagatavošana. Pētniecību veic 

literatūrzinātnieki, vidusskolu izglītojamie un bibliotekāri.  Rakstu krājums izdots ar  Ropažu 

novada pašvaldības finansiālu atbalstu apgādā “Zinātne” un ir pirmais iespiestais izdevums 

Ulbrokas bibliotēkas pastāvēšanas vēsturē. Grāmatā iekļauti attēli no Ulbrokas bibliotēkas, 

Rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva. Izdevuma 

sastādītāja dr.philol. Ieva E. Kalniņa, mākslinieks Andris Nikolajevs. Apraksts par krājumu arī 8. 

punktā.   
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Pārskata periodā vairāki sadarbības un līdzdalības projekti. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “EU4Dialogue: mazināt plaisas ar kultūras un izglītības 

palīdzību” (“EU4Dialogue: improving exchanges across the divide through education and 

culture”) ietvaros mobilitāte Ulbrokas bibliotēkā, viesojas kolēģes no Moldovas. Darbības 

atspoguļojumam tiek sagatavota prezentācija “Sabiedrības kopiena un kultūras mantojuma 

izpratne vietējā apkaimē”. Darba prakses laikā Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane, 

piedaloties Sauriešu bibliotēkas vadītājai Jeļenai Staltmanei, klātesošos iepazīstina ar 

novadpētniecības darbu iestādē, aktualizē sadarbību ar sabiedrību un apzināto kultūras 

kanonu Stopiņu pagastā, par novadpētniecības dokumentāro materiālu nozīmi un 

bibliotekāru kopienas daudzveidīgo darba saturu starp pētniecības iestādēm. Ar praktiskiem 

piemēriem, uzskatāmi tiek pievērsta uzmanība, kultūras identitātes saglabāšanas pasākumiem 

desmit gadu laikā. Parādot, ka vēstošie vēstures avoti, 

apliecina sabiedrības kopīgo atmiņu un veido piederības 

sajūtu savai kopienai, kā arī rosina sabiedrību sarunām par 

literatūras emocionālo nozīmību, atbildību un piederību 

kultūrtelpai. Sk., attēls nr. 17. 

Pārskata periodā dalība divās LNB programmās “Grāmatu 

iepirkums publiskajām bibliotēkām” un lasīt veicināšanas 

programmā “ BJVŽ 2022”. Plašāks izklāsts veikts 6., 7. punktā.   

Moldovas bibliotekāres Ulbrokas bibliotēkā. Attēls nr.17. 

 

10.Publicitāte. 

 

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

pakalpojumiem pārskata periodā galvenokārt saistīta ar iestādes mājaslapas 

www.ulbrokasbiblioteka.lv dizaina un satura izstrādi, pielāgojot aplūkošanai uz galda datoriem, 

planšetēm un mobilajām ierīcēm. Sākotnēji darbinieku projekta vadība un tehnisko uzdevumu 

sagatavošana -  HTML/CSS programmēšanas darbi atbilstoši dizaina šabloniem un tehniskajam 

uzdevumam. Sadarbība kopā ar SIA “Blondepro” izstrādātājiem, veidojot Ulbrokas bibliotēkas 

interneta mājaslapu ar domēna vārdu: ulbrokasbiblioteka.lv. Mājaslapas izstrāde, ieviešana, 

uzturēšana. Sk., attēls nr.18. 

http://www.ulbrokasbiblioteka.lv/
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Ulbrokas bibliotēkas mājaslapa. Attēls nr. 18. 

Tika paveikti mājaslapas satura vadības sistēmas programmēšanas darbi: Informati ̄vo sadal ̧u 

izstrāde, Drukas versija, Youtube klipu iekl ̧aus ̌ana (videogalerijas), foto galerijas, Jaunumu 

grupas, jaunumu arhīvs, notikumu kalendārs, Banneru moduļi u.c. aktualitātes. Ulbrokas 

bibliotēkas mājaslapas satura pārnešana no vietnes https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-

biblioteka. Ikdienas darbu apjoms ir mainījusies un vērsts uz  inovācijām. Ulbrokas bibliotēkas 

jaunizveidotā mājaslapa tonāli tiek palāgota Ulbrokas bibliotēkas interjeram. Galvenā lapa 

ietver jaunumus, notikumus un aktualitātes, bet apakš sadaļu izkārtojumam tiek ieturēts režģa 

princips, lai jebkura vecuma lietotājs spētu viegli uztvert un orientēties mājaslapas struktūrā un 

spētu atrast sev tik ļoti nepieciešamo informācijas avotu vai resursu. Mājaslapā atrodama 

informācija par bibliotēkas vēsturi, pasākumiem un projektiem, dokumentiem u.c. 

aktualitātēm. Īpaši atdalīta sadaļa ir bērniem / jauniešiem, kura ne tikai ietver grāmatu un 

žurnālu apskatu, bet arī bibliotēkas piedāvātās tematiskās ekskursijas un tiešsaistes nodarbības. 

Apkopota arī informācija par pašvaldības skolu bibliotēkām un to kontaktiem. Strukturēta ir 

novadpētniecības sadaļa, kura vēl patreiz ir izstrādes procesā, bet pamata struktūra ir 

izveidota. Tā ietvers sevī ļoti lielu informācijas daudzumu un būs noderīga ne tikai novada 

iedzīvotājiem, bet arī skolēniem mācību procesā un pedagogiem mācību materiālu izstrādē. 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
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Mājaslapā atrodams elektroniskais katalogs vieglākai un ērtākai grāmatu atlasei – 

rezervēšanai, pagarināšanai. Pirmo reizi reprezentatīvie materiāli ietver tematisko suvenīru 

piedāvājumu. Kontaktu sadaļā atrodami darbinieku kontakti un e-pasti, darba laiki, kā arī 

ievietota karte, ar kuras palīdzību, viegli palaist navigāciju ātrākais bibliotēkas atrašanai. 

Bibliotēkas mājaslapas izstrāde ir dāvana sabiedrības informētībai un darbības 

atspoguļošanai, ko nodrošina ulbrokasbiblioteka.lv tīmekļa vietne. Mājaslapa savu darbu sāk 

Ulbrokas bibliotēkas 75. gadskārtas svinību reizē (01.07.2022). 

Bibliotēkas informācija tīmekļvietnē ulbrokasbiblioteka.lv. aptver iestādes piedāvājumu, 

struktūru, vēsturi. Sīkāk pievēršoties iestādes dokumentiem, reprezentatīviem materiāliem, 

pasākumiem, projektiem, Dzejas dienām. Tās sadaļas tiek regulāri papildinātas ar aktuālāko 

informāciju, kas tiek atspoguļota sākumlapā. Par mājaslapas popularitāti liecina tās lielais 

apmeklētāju skaits, izmantošana, kas norādīta statistikas atskaitē – virtuālais apmeklējums, 

uzrādot ne tikai unikālos lapu skatījumus, bet norādot arī kopējos lapu skatījumus divās 

interneta vietnēs - ulbrokasbiblioteka.lv, ropazi.lv un, pievienojot statistiku, par tiešsaistes 

konferences apmeklējumu norises laikā. 

Bibliotēkai nav izveidots savs emuārs/blogs, bet gan sociālo tīklu konts. Sk., diagramma nr.9., 

tabula nr.10. 

Ulbrokas bibliotēkas sociālo tīklu aptvērums.                                                 

Diagramma nr.9. 

 

Sociālo tīklu saturvienību skaits. 

Tabula nr.10. 

 

Lielākā daļa informācijas vai arī norādes uz mājaslapas informāciju atrodama sociālo mediju 

vietnēs Facebook un Instagram. Uz doto brīdi Ulbrokas bibliotēkas Facebook lapai ir 644 

sekotāji, bet Instagram vietnei – 166.  Gada laikā bibliotēkas Facebook ierakstus skatījuši 3748 

apmeklētāji, bet Instagram vērību pievērsuši 184 cilvēki.  

  Saturvienību 

skaits 

2022 

Facebook 193 

Instagram 122 

TikTok - 

YouTube 23 

Twitter - 
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Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi  - abās minētajās vietnēs vislielāko ievērību 

sev pievērsuši ieraksti, kas attiecināmi uz Pēteram Brūverim veltītās izstādes un konferences 

norisi, Bibliotekāru pavasara talku, Ulbrokas PII “Pienenīte” viesošanos Ulbrokas bibliotēkā, 

bibliotēkas āra lasītavas iekārtošanu, dažādu citu novadu un pilsētu bibliotekāru viesošanos 

pie mums, “BJVŽ” lasīšanas aktivitātēm, Ulbrokas bibliotēkas jubilejas un citiem pasākumiem. 

Informāciju par sevi un savējiem audiovizuālā formā bibliotēka publicē arī tās Youtube kontā. 

Tajā atrodami Pētera Brūvera dzīvei un daiļradei veltīti fragmenti, Ulbrokas bibliotēkas 75tajai 

jubilejai veltīts video, informācija par P. Brūvera lasītavu, ieskats grāmatās, kas tīk pusaudžiem 

un video par Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru Gada noslēguma pasākumu. 

2022.gadā bibliotēkas video skatīti 712 reizes.  

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi – pārskata periodā rasts risinājums 

mājaslapas satura darbībai un finansējumam nākamā pārskata periodā. 

Komentārs un norāde par virtuālā apmeklējuma uzskaiti, izmantojot google analytics statistikas 

kritēriju Sesijas - pārskata periodā netika praktizēta, jo Google Analytics pašvaldību 

mājaslapām bija pretrunā ar drošības un datu apstrādes (GDPR) kritērijiem un kukijsakarā. 

Valsts kanceleja pagājušogad silti ieteica to neizmantot, jo Amerika neesot uzticama valsts.  

 

11.Sadarbības tīkla raksturojums. 

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām galvenokārt saistīta ar Izglītības, 

jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamentu un turp pakļautām institūcijām, sk., 

diagrammanr.1. Raksturojums sniegts 1. punktā, aprakstot bibliotēkas pārvaldības modeli un 7.  

punktā – darbs ar bērniem un jauniešiem. Pārskata periodā tiek turpināta publisko rīcībpolitikas 

dokumentu izstrāde un ieviešana, kā arī pakalpojumu definēšana un sniegšana, saglabājot 

iestādes vai struktūrvienības atbildību par krājumu, budžeta plānojumu, apsaimniekošanu. 

Iestādes darbībai pēc stingrajiem ierobežojumiem un kara darbības satricinājumiem Ukrainā 

intensīvs raksturs.  

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes – pārskata periodā 

nav konkrētu sadarbības partneru. Viesos darba pieredzes vizītē Ulbrokas bibliotēkā viesojas 

septiņu novadu bibliotekārie darbinieki. Minēti 8. sadaļā - novadpētniecība.  
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Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība - pārskata periodā nav konkrētu sadarbības 

partneru. Bibliotēkā darba prakses ietvaros viesojas bibliotekāres no Moldovas. Aprakstīts 9. 

punktā – projekti.   

Bibliotēku interešu aizstāvības darbs - pārskata periodā galvenokārt darbs, kas saistīts ar 

pašvaldības un iedzīvotāju interešu pārstāvniecību, t.sk., bibliotēkas nozares  darbības principi 

un deputātu pienākumu izpilde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja ________________________/ Daiga Brigmane 

2023. gada 25. janvāris 
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12.Pielikumi. 

Pielikums nr.1. Literatūras konferences programma. 

Pētera Brūvera atcerei veltīta literatūras konference “Raksti un domraksti par 

Pētera Brūvera literatūras nozīmību” 

Ulbrokas Kultūras centra “Ulbrokas Pērle” konferenču zālē, 

2022. gada 26. aprīlī, 13.00  - 15.30. 

 

Literatūras konferences “Raksti un domraksti par Pētera Brūvera literatūras nozīmību” programma  

Moderatore - Kārina Pētersone 

 

13:00 - 13:20 Aktuālie jaunatklājumi un 

jaunatklātās aktualitātes 

 

 

1. 

Konferences atklāšana. 

Ievadvārdi par atmiņas institūciju un 

pašvaldības sadarbību. 

Vita Paulāne,  

Ropažu novada domes 

priekšsēdētāja 

2. 
Literatūras kolekcijas mantojums: prakses 

piemēri aktuālajā kultūrtelpā. 

Daiga Brigmane, 

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja 

3. 

Pa Pētera Brūvera pēdām: Valkas 

bibliotēkas novadpētniecības krājumā 

ielūkojoties. 

Jana Čākure, 

Valkas novada Centrālās 

bibliotēkas vecākā bibliotekāre 

novadpētniecības darbā 

13:20 – 13:55 

“Dzejnieka līdzsvara meklējumi radošajā dzīvē” 

- dzejnieks, atdzejotājs, valodnieks, fotogrāfs, 

gleznotājs, literārais konsultants un redaktors.  

 

Ulbrokas vidusskolas 12. klases 

klasesbiedri un skolotāja Zanda 

Pelše; direktora vietniece 

audzināšanas darbā 

4. 
Pētera Brūvera bērnu dzejas nozīme 

literatūrā. 

 

Laura Karakona 

 

5. Pētera Brūvera personība fotogrāfijās. 

 

Beāte Monta Eihe 

 

6. 
Pēters Brūveris – dažādie uzskati un 

pedagoģiskās cenzūras normas. 

 

Aleksandrs Kapanskis 

 

7. 

Atklājumi par Pēteru un viņa klasesbiedru 

Māri Melgalvu 2017 izstādes “Klasesbiedri” 

tapšanas procesā. 

Inese Zandere, 

dzejniece, publiciste un 

redaktore, bērnu grāmatu 

autore un izdevēja 

13:55-14:55 

Raksti par Pētera Brūvera literatūras nozīmību - 

pētījumu priekšlasījums. 

  

Pētnieki no LU literatūras, 

folkloras un mākslas institūta, LU 

Humanitāro zinātņu fakultātes, 

Rakstniecības un mūzikas 

muzeja  
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8. 
Pētera Brūvera publicētās un nepublicētās 

literārā mantojuma daļas izpēte. 

Ieva Kalniņa,  

literatūrzinātniece, filoloģijas 

doktore, redaktore 

9. 
Mītisko tēlu un mītiskā slāņa konstatēšana 

Pētera Brūvera dzejas korpusā.  

Ingus Barovskis, 

literatūrzinātnieks, zinātnisku un 

populārzinātnisku publikāciju 

autors 

10. 
Pētera Brūvera bērnu dzejas grāmatas un 

poētiskās valodas savdabība. 

Janīna Kursīte, 

literatūrzinātniece, LZA 

akadēmiķe, LU profesore 

14:55 – 15:30 

Pētera Brūvera bibliogrāfija  

 

                                                           

11. 

Pēters Brūveris pieturzīmēs un slīprakstā: 

bibliogrāfiskas piezīmes. 

 

Ginta Zalcmane, 

LNB Uzziņu informācijas centra 

Informācijas pakalpojumu un 

SBA nodaļas vadītāja  

12. 

Brūvera sarakste ar Krimas tatāru literātiem 

laikā no 1979. līdz 1991. gadam: pārskats 

ar fragmentu lasījumiem. 

Kristaps Kuplais, 

LNB Sociālo un humanitāro 

zinātņu nodaļas galvenais 

bibliogrāfs 

 
Noslēguma vārdi - brīvais mikrofons 

5 min.       Kopējais garums 150 

min/2,5 h 

 

 

Konferences norisei ir iespējams sekot līdzi arī tiešsaistē Youtube platformā 

https://youtu.be/uthm6m6rtC4 

 

Pusdienas Ulbrokas Kultūras centrs “ Ulbrokas Pērle” kafejnīcā “Mazā pērle” - dienas 

piedāvājuma komplekts 5,00 EUR vai kafejnīcas piedāvājums no ēdienkartes. 

 

Konferences norisi atbalsta Ropažu novada pašvaldība, organizē Ulbrokas bibliotēka  

Kontaktinformācija: Daiga Brigmane, Ulbrokas bibliotēkas vadītāja, e-pasts 

daiga.brigmane@ropazi.lv vai tālr. 26590932 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uthm6m6rtC4
mailto:daiga.brigmane@ropazi.lv
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Pielikums nr.2. Pētera Brūvera kalendārs. Digitālā versija 

https://ulbrokasbiblioteka.lv/doc/2022_2023_kalendars.pdf 

 

https://ulbrokasbiblioteka.lv/doc/2022_2023_kalendars.pdf
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Pielikums nr.3. Ulbrokas bibliotēkas 75. gadskārta. 

Raksts, video foto galerija par pasākumu https://ulbrokasbiblioteka.lv/raksts/?id=22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ulbrokasbiblioteka.lv/raksts/?id=22
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Pielikums nr.4.  

Darba lapa “Manas dzīvesvietas vēsture un nozīmīgākie kultūras objekti”. 
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