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Pārskata perioda kopsavilkums 

Darba prioritātes 

2018. gada darbības virzieni ir pētniecība un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma 

dokumentēšana un publiskošana – izveidota digitāla materiālu kolekcija par novada simtgades cilvēku, 

īstenoti divi seno māju viensētu stāsti - mākslinieku kultūrvide mājās “Brasliņas” un dzejas dienas 

pasākums Dzejnieka Pētera Brūvera mājās “Kalēji”.  

Pārskata periodā astoņus mēnešus veikta individuāla tematiska iedzīvotāju senioru dator-apmācība. 

Jauni pakalpojumi 

Ulbrokas ezermalas lasītava. Bibliotēka piecas dienas nedēļā jūlija mēnesī nodrošina iespēju 

literatūras lasīšanai atpūtas zonā. Novada iedzīvotājiem ir pieejamas izklaidējoša un izzinoša satura 

grāmatas no bibliotēkas dāvinājumu krājuma un iepriekšējo gadu žurnālu klāsta. Bērni lasītavā - ne tikai 

lasa, zīmē, krāso, bet arī risina dažādus atjautības uzdevumus, iesaistās kustību rotaļās. Pakalpojumu 

atbalsta p/a “Saimnieks” transporta daļa un vasaras jauniešu darbs pašvaldības iestādēs.  

Jauni projekti  

Dalība lasīšanas veicināšanas projektā 4-8 gadus veciem bērniem “Mūsu mazā bibliotēka”. 

Starts un aktīva dalība izdevniecības “Liels un mazs’’ trīs bilžu grāmatu lasīšanas ceļojumā un darba 

burtnīcu ar dažādiem radošiem uzdevumiem par izlasītajām grāmatām aizpildīšana. 

Problēmas, to risinājumi 

Pārskata periods ir jaunu plānošanas dokumentu izstrāde 2018.–2022. gadam. Iestādes piecu 

gadu stratēģisko dokumentu izstrāde, darbības risinājumi, iekļaujot bibliotēkas lietotāju aptaujas datus 

par pakalpojumu kvalitāti, kā arī izvērtējot plānošanas dokumentu izpildi un tālāko darbību. 
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Citi aktuāli jautājumi 

Sadarbība ar pašvaldības skolu profesionālās ievirzes izglītības izglītojamajiem. Divus mēnešus 

bibliotēkas telpās bija skatāma bērnu veidoto grāmatu izstāde, ko veidojuši jaunie ilustrāciju autori no 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas.  Jūlijā un augustā Ulbrokas 

bibliotēkā viesojās Ogres un Talsu reģiona publisko bibliotēku darbinieki, lai gūtu citādu pieredzi un 

idejas profesionālai pilnveidei novadpētniecības darbā. Pārskata periodā īstenoti daudzveidīgi literāri 

tematiski vakari ar rakstniecības, folkloras un ceļojumu pieredzi. 
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1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

Īss situācijas apraksts: 

Stopiņu novads ir pašvaldība Vidzemes rietumos, Rīgas austrumu pievārtē. Robežojas ar Garkalnes, 

Ropažu un Salaspils novadiem, kā arī Rīgas pilsētu. Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka ir pašvaldības 

iestāde, kuras darbība nodrošina izglītības, kultūras, informācijas apmaiņu starp iedzīvotāju grupām, 

iestādēm un institūcijām. Sakārtotas informācijas veidā iestāde rūpējas par bibliotēkas resursiem, 

nodrošina pakalpojumu daudzveidību un darbības atspoguļojumu veic novada informatīvajā izdevumā 

un internetresursos. Ulbrokas bibliotēkas lietotāju apkalpes zonā ir Stopiņu novada iedzīvotāji no 

apdzīvotiem ciematiem – “Ulbroka”, “Dreiliņi”, “Vālodzes”, “Dzidriņas”, “Rumbula”, kā arī tuvējās 

apkārtnes pierobežu iedzīvotāji ar daudzveidīgu interešu loku.  

Starp dažādām bibliotēkas lietotāju grupām ir pašvaldības iestāžu un struktūrvienību – novada 

domes, policijas, pirmsskolas iestāžu, skolu darbinieki. Bibliotēku apmeklē skolu jaunatne – Ulbrokas 

vidusskolas un citu Rīgas skolu izglītojamie, kā arī dažādu uzņēmumu pārstāvji, pašnodarbinātie jeb 

saimnieciskās darbības veicēji, seniori. Ģimenes un visa vecuma iedzīvotāji ar mainīgām interesēm. 

Bibliotēkas dokumentu krājuma lietotāji nav tikai apkalpes zonas iedzīvotāji, to vidū ir tuvējo pašvaldību 

- Ropažu, Salaspils, Rīgas iedzīvotāji, kas saistīti ar darbu Stopiņu novada iestādēs vai bibliotēkas 

ģeogrāfisko novietojumu nokļūšanai savās dzīvesvietās. 

Apmeklētāju skaitu bibliotēkā veido lietotāji, kas klātienē apmeklējuši un/vai izmantojuši, 

bibliotēkas telpas un pakalpojumus. Attālināts apmeklējums kalpo informācijas ieguvei par 

piedāvātajiem pakalpojumiem. 

Informācija par padotībā esošajām iestādēm: Ulbrokas bibliotēka ir Stopiņu novada pašvaldības 

iestāde, kurai nav padotībā citu radniecīgu iestāžu. 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā definētiem uzdevumiem: sniegti pakalpojumi, 

veikta novadpētniecības materiālu digitalizācija, īstenoti lasīšanas veicināšanas pasākumi, regulāri 

veikts iestādes darbības atspoguļojums pašvaldības tīmekļa vietnē, uzturēta saikne un sadarbība ar 

pašvaldības institūcijām dažādās mērķauditorijās. 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 
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2. Finansiālais nodrošinājums 

 

Bibliotēka tiek finansēta ar „Likumā par budžetu un finanšu vadību” un likumā „Par pašvaldību 

budžetiem” noteiktajā kārtībā, kā arī no pašvaldību budžeta, atbilstoši domes apstiprinātajam 

finansējumam šim mērķim. Bibliotēkas finansējums ir pašvaldības piešķirtais finansējums, ko pavisam 

nedaudz papildina, sniedzot maksas pakalpojumus, bibliotēkas nolikumā noteiktajos gadījumos, iegūtie 

līdzekļi. Sk. Tabula Nr.1. 

 

Ulbrokas bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

Tabula Nr.1 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 67 547 64 794 72995 

Pašvaldības finansējums 67 454 64 794 72995 

Citi ieņēmumi: 93 72 85 

t.sk. maksas pakalpojumi 93 72 85 

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t.sk. VKKF finansējums    

t.sk. citi piešķīrumi    

 

Ulbrokas bibliotēkas izdevumi 

Tabula Nr.2 

 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 45 827 44 511 48 702 

Darbinieku atalgojums 

(bruto) 
41 305 39 978 44158 

Krājuma komplektēšana 4522 4533 4544 

 

Finansējums pārskata periodā ir ar pozitīvu kāpumu palielinot darbinieku atalgojumu par 10%, krājuma 

komplektēšana saglabāta iepriekšējā līmenī. Sk. Tabula Nr.2. Piešķirtie budžeta līdzekļi nodrošina 
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bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un attīstību – krājuma komplektēšana, infrastruktūras uzturēšana, 

labiekārtošana/uzturēšana, personāla attīstība, projekti.  

Secinājumi. Skaitliskie rādītāji tiek vērtēti kā attīstību veicinoši, nodrošinot darbiniekiem atalgojumu 

atbilstoši darbinieku slodzēm un kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas procesam, pārskata 

periodā novērtējot un piešķirot naudas prēmijas līdz 75 % no darba algas, kā arī veicot samaksu par 

papildus veiktu darbu. Iestādes klientu ērtībām ir pašvaldības nodrošināta infrastruktūra – stāvvieta un 

īrētu telpu uzturēšana.   
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa novērtējums 

 

Telpu rekonstrukcijas projekti vai remontdarbi pārskata periodā nav veikti. 2018. gadā turpināta 

Stopiņu novada Kultūras centra būvniecība, paredzot jaunas, modernas un ērtas Ulbrokas bibliotēkas 

telpas ar kopējo platību līdz 500 m2. 

Ulbrokas bibliotēkas iekārtas un aprīkojums: sk. tabula Nr.3. 

Tehnoloģijas nodrošinājums: 

                                                                                                                                                                                                     Tabula Nr.3 

Iekārtas, aprīkojums 

 

Darbiniekiem 

skaits/gads 

Lietotājiem – 

BMGF 

skaits/gads 

Vērtējums 

apmierinošs neapmierinošs 

Datori 4 
2012 - 

2016 
5 2008 x x 

Printeri  1 2015 1 2015 x  

Kopēšanas iekārtas   1 2005  x 

Skeneri 1 2015 1 2006 x x 

Projektors 1 2012   x  

Laminators 1 2015   x  

 

Iekārtas un aprīkojums – datori, printeri, kopēšanas iekārtas, skeneri, projektors un laminators ir 

tehniskā darba kārtībā. Darbinieku datori četru gadu laikā pakāpeniski ir nomainīti ar jaunu 

programmatūru un tehnisko aprīkojumu. Sk. Tabula Nr.3. 

Atsevišķu iekārtu printeru, skeneru iegāde un darbinieku datoru nomaiņa pa gadiem ir veikta 

par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lietotāju datoru nomaiņa tiek plānota stratēģiskā plāna ietvaros 

2018.–2022. gadam, pārskata periodā nav iegādāta. Norakstīts viens lietotāju dators. 

Tīkla ātrdarbības vērtējums un iespējas: pārskata periodā ir veikti uzlabojumi, izpēte un tehniski 

risinājumi: nodrošināts pārslēgums un nomaiņa uz 3 play tehnoloģiju ar interneta ātrumu 10 MBit/sec. 

Bibliotēkā ar internetu tiek nodrošināti vēl četri darbinieku datori (pieeja no Lattelecom interneta), ko 

nodrošina pašvaldība ar aptuveni 60 MBit/sec.  
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Problēmas un to risinājumi: ir nepieciešama pakāpeniska datortehnikas un programmatūras nomaiņa 

bibliotēkas lietotājiem. Pārskata periodā iespēju robežās lietotāju datoriem ir uzlabots tīkla ātrdarbības 

ātrums.  
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4. Personāls 

 

Personāla raksturojums: Bibliotēkā strādā četri bibliotekārie darbinieki – vadītājs, sistēmbibliotekārs, 

bibliogrāfs, bibliotekārs, no tiem 3 uz pilnu slodzi, viens uz 0,5 slodzi. Trīs darbiniecēm ir bibliotekārā 

izglītība un maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnēs. Viena darbiniece 2018. gadā 

pabeigusi studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas bakalaura 

studiju programmā „Informācijas pārvaldība”. Darbinieces pienākumus veic Amata aprakstā 

paredzētajā kārtībā, kā arī pēc Līguma un iekšējās kārtības pilnvarojuma. 

Iestādes darba kvalitāti veicina darbinieku atbilstošās izglītības, atbildības un attieksmes 

jautājums darba pienākumu un uzdevumu izpildē, augstu vērtētas profesionālās zināšanas un 

personīgās iezīmes. Vadības darba kvalitāti nosaka – iestādes vadītāja sadarbības prasmes, plānošanas 

un kontroles prasme, komunikācijas prasme, orientācija uz attīstību. Pārskata periodā nav izmaiņas 

personāla sastāvā.   

Apbalvojumi un pateicības: nav saņemtas. Izglītības dokuments – diploms, kas apliecina Dainas 

Kalmanes specializāciju un profesionālās zinības sociālo zinātņu bakalaura grādam bibliotēkzinātnē un 

informācijā. Vienlīdz pateicība par brīvprātīgā darba veikšanu projektā “Radošās darbnīcas bērniem” 

Rīgas Centrālajā bibliotēkā. 

Papildus bibliotēkas vadītājas pienākumiem Daiga Brigmane veic Stopiņu novada domes deputātes 

pienākumus. Īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta profesionālās tālākizglītības programmas 

“Bibliotēku zinības” apmācības LNB, Kompetenču attīstības centrā.   

Finansējums personāla attīstībai: pārskata periodā nodrošināts pašvaldības finansējums darbinieku 

profesionālajai pilnveidei, pēc izvēles 1 – 2 reizes gadā apmeklējot LNB Kompetenču attīstības centrā 

īstenotos Latvijas bibliotekāru dažāda līmeņa profesionālās pilnveides kursus, kā arī konferences un 

Latvijas Bibliotekāru biedrības rīkotās aktivitātes – konference “21. gadsimta bibliotēka”. Dalība divu 

dienu Bibliotēku novadpētniecības konferencē Kuldīgā. Apmeklētas Salaspils novada bibliotēkas 

organizētās profesionālās pilnveides apmācības. Darbinieki finansētos profesionālās pilnveides kursus 

vērtē pozitīvi. Finansiālais nodrošinājums ir pietiekams, ko apliecina apmeklēto profesionālās 

pilnveides pasākumu kopējais apmeklējums. Sk. Tabula Nr.4. 
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Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi: 

Tabula Nr.4 

 

N. 

p.k. 
Norises laiks Norises vieta Organizētājs 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 1

1

1

. 

2018. gada 7. 

februāris 

 

Salaspils novada 

bibliotēka 

 

Salaspils novada 

bibliotēka 

 

 

Mūsdienīga lietišķā 

etiķete reālajā un 

virtuālajā vidē 

 

4 

 

2. 

2018. gada 

5.,6. februāris 

 

LU Sociālo zinātņu 

fakultāte 

LU Sociālo 

zinātņu 

fakultāte 

Elektroniskie 

dokumenti: digitālā 

saglabāšana. 
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3. 

 

 

 

2018. gada 21. 

februāris 

 

LNB KAC 

 

LNB KAC 

 

Kreatīvā pieeja 

informācijas 

meklēšanai. 

4 

4.  

 

2018. gada 7. 

martā 

 

LNB  

 

Salaspils novada 

bibliotēka 

LNB 

Informācijas meklēšana 

informācijas sistēmā 

Primo Valsts nozīmes 

kopkatalogā, LNB 

katalogā un Nacionālās 

bibliogrāfijas datubāzēs: 

praktiska nodarbība. 

6 

5. 

2018. gada 11. 

aprīlī 

 

Salaspils novada 

bibliotēka 

 

Salaspils novada 

bibliotēka 

 

 

Grāmatu pārrakstītājas 

piezīmes. 

Elektroniskie dokumenti 

un to saglabāšana – riski 

un iespējas. 

4 
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SBA modulis publiskajās 

bibliotēkās 

 

 

6. 

2018. gada 12. 

aprīlis 

 

LNB KAC LNB  

 

Seminārs par darbu ar 

personas datiem 

bibliotēkas 

 

6 

 

 

7. 

 

2018. gada 1. 

jūnijs – 31. 

augusts 

Rīgas Centrālā 

bibliotēka 
RCB 

Par brīvprātīgā darba 

veikšanu projektā 

“Radošās darbnīcas 

bērniem” Rīgas 

Centrālajā bibliotēkā 

 

 

8. 

 

 

2018. gada 

 13. jūnijs 

Salaspils novada 

bibliotēka 

 

Salaspils novada 

bibliotēka 

VARAM 

 

“Digitālā saziņa ar valsti: 

dzīves situācijās 

noderīgi 

 e-risinājumi.  

 

8 

9. 

2018. gada  

12. 

septembris 

 

LNB BAC 

 

LNB BAC 

 

Konference “21. 

gadsimta bibliotēka” 

 

5 

10. 

2018. gada 

19.–20. 

septembris 

 

LNB  

Kuldīgas Galvenā 

bibliotēka 

LNB 

Kuldīgas 

Galvenā 

bibliotēka 

Bibliotēku 

novadpētniecības 

konference Kuldīgā 

 

8 

11. 

2018. gada 3. 

oktobrī 

 

Salaspils novada 

bibliotēka 

 

Salaspils novada 

bibliotēka 

 

Datu aizsardzība 

bibliotēkās saistībā ar 

jauno Regulu 

Datu aizsardzība BIS 

Alise 

 

 

5,5 
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12 

2018. gada 2. 

novembrī 

 

LNB KAC 

 

LNB KAC 

 

Literatūras pamati 

bibliotekāriem māksla, 

kritika, process 

 

6 

13. 

2018. gada 7. 

novembris 

 

LNB Literatūras 

centrs 

LNB 

Salaspils novada 

bibliotēka 

 

Lasīšanas veicināšanas 

programmas; 

Profesionālās 

kvalifikācijas ieguves 

iespējas bibliotēku 

nozarē: 

6 

14. 

 

2018. gada 9. 

novembris 

 

LNB KAC 

 

LNB KAC 

 

Mūsdienīga bibliotēka – 

iekārtojums un droša 

darba vide 

8 

15. 

2018. gada 12. 

decembrī 

 

Inčukalna 

Kultūras centrs 

Salaspils novada 

bibliotēka 

Inčukalna 

novada 

bibliotēku 

 

Pierīgas reģiona publisko 

bibliotēku 

Bibliotekāru Gada 

noslēguma pasākums 

Inčukalnā 

 

5 

 

 

Problēmas un to risinājumi personāla jomā: nav aktuālas. Darbaspēka kompetence un radošais 

potenciāls ir nozīmīgākais faktors, kas saglabā profesionalitāti darbībai nozares jomā. 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Galvenie rādītāji 

Tabula Nr.5 

 

 2016 2017 2018 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 665 711 703 7% -1% 

t.sk. bērni 256 290 291 13% 0,3% 

Bibliotēkas apmeklējums 7112 6660 7123 -6% 7% 

t.sk. bērni 2226 2152 2472 -3% 15% 

Virtuālais apmeklējums 7694 8926 5791 16% -35% 

Izsniegums kopā 12758 11303 10 486 -11% -7% 

t.sk. grāmatas  9741 8563 8238 -12% -4% 

t. sk. periodiskie izdevumi 3002 2740 2166 -9% -21% 

t.sk. bērniem 2703 2615 2171 -3% -17% 

Bibliotekārais aptvērums % no 

iedz. skaita pašvaldībā 
10% 10% 10% 1% 1% 

t.sk. bērni līdz 18 g.      

Iedzīvotāju skaits apkalpes 

zonā 
6683 6683 7260 1% 4% 

 

Bibliotēkas galveno pakalpojumu rādītāju kopaina: mainīgām sekmēm - nedaudz samazinoties, 

nedaudz palielinoties, bibliotēka ir saglabājusi reģistrēto lasītāju skaitu un to fizisku iestādes 

apmeklējumu. Virtuālā apmeklējuma skaits, pārskata periodā, neietver sociālo tīklu – Twitter.com, 

Youtube.com un Facebook.com darbības atspoguļojumu, uz pusi samazinot statistikas rādītāju. 

Samazinājies arī kopējais izsniegums, galvenokārt, abonētie periodiskie izdevumi un bērnu/jauniešu 

literatūras krājuma vienības. Sk. Tabula Nr.5. 
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Jaunu pakalpojumu attīstība saistīta ar Ezermalas lasītavas darbību jūlija mēnesī. Piecas dienas nedēļā, 

piedāvājot jaunu pakalpojumu, tika radīta iespēja dažādot savu atpūtu ar grāmatu vai žurnālu no 

ezermalas lasītavas, kuru atpūtniekiem piedāvāja bibliotekāri un jaunieši - vasaras darba veicēji. 

Piedāvājumā - izklaidējoša un izzinoša satura grāmatas no bibliotēkas dāvinājumu krājuma un 

iepriekšējo gadu žurnālu klāsta. Jaunākā vecuma bērnu darbībai tika sagatavoti krāsojami attēli, 

zīmējumi, klausāmgrāmatas un līdzdarbība kustību rotaļās.  

Ezermalas lasītavas darbība pierādīja, ka bibliotēkas pakalpojums un bezmaksas lasīšanas iespējas, ir 

jaunums vecākiem ar bērniem, pusaudžiem. Salīdzinoši ar citiem darbības mēnešiem trīs reizes vairāk 

pieauga apmeklējums un interese par iestādes darbību. 

Bibliotēka sniedz pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Visiem tiem novada 

iedzīvotājiem, kas nespēj apmeklēt bibliotēku klātienē, ir radīta pakalpojuma pieejamība mājas 

apstākļos. Rakstisks iesniegums, norādot uzticības personu, kas personai ar funkcionāliem 

traucējumiem piegādā nepieciešamo literatūru vai mutisks pieteikums personām, kuras uz laiku nespēj 

apmeklēt bibliotēku, bet bibliotekārs vai uzticības persona nodrošina pakalpojumu. 

Sabiedrības un lasītāju viedokļa izzināšana. Bibliotēkas darba un pakalpojumu kvalitāti pārskata periodā 

vērtēja iestādes lasītājs, atbildot uz vairākiem jautājumiem par Ulbrokas bibliotēkas krājuma resursiem, 

to daudzveidību, ieteikumiem un izmaiņām, t.sk., literatūras nodrošinājumu svešvalodās un e – 

grāmatas pakalpojuma iespējām. Rezultāti tika ņemti vērā izstrādājot iestādes vidēja termiņa 

plānošanas dokumentus: Stratēģiskais plāns 2018.–2022. gadam, Krājuma komplektēšanas un 

organizācijas politika 2018.–2022. gadam. 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām: nav pieejami. Esošās Ulbrokas 

bibliotēkas telpas atrodas LLU TF LTI Ulbrokas zinātnes centra 2. stāvā. Ēka ir valsts īpašums, celts 1980. 

gadā, tajā nav paredzēta lifta izbūve vai citas palīgierīces cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Tematiskie pasākumi lasītāju grupām – ģimenes, seniori, zinātnieki, bibliotekāri tikpat labi literāti, 

ceļotāji, savas vietas patrioti, kultūrvēsturiskā mantojuma un dzimtas uzturētāji  

Sagaidot Latvijas simtgadi, Ulbrokas bibliotēka piedalās Pierīgas reģiona publisko bibliotēku 

vienotās virtuālās izstādes “Mana novada simtgades cilvēks” veidošanā. Darba procesā Ulbrokas 

bibliotēka ir apzinājusi ilggadīgā Latvijas Lauksaimniecības Mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniski 

pētnieciskā institūta direktora, zinātnieka, konsultanta-vadošā pētnieka, Goda doktora Edgara 

Lāčgalvja (1930-2008) dzīves un darba stāstu. 



[Type here] 

 

16 

 

Latvijas Svētku mēnesī - novembrī Ulbrokas bibliotēkā un Ulbrokas zinātnes centra ēkā notika virtuālās 

izstādes materiālu prezentācija. Tajā piedalījās Edgara Lāčgalvja ģimenes locekļi, kolēģi un līdzgaitnieki 

- visi, kas dalījās atmiņās, uzticēja fotogrāfijas un sniedza intervijas. Būdams talantīgs vadītājs un labs 

saimnieks, Edgars Lāčgalvis daudz paveicis institūta darbinieku un Stopiņu iedzīvotāju dzīves apstākļu 

uzlabošanā. Viņa darbības laikā uzceltas daudzas dzīvojamās mājas, veikta Ulbrokas ciemata 

infrastruktūras attīstība. Svētrīts paliekošiem darbiem, cilvēka lielumam un līdzcilvēku stāstiem. Sk. 

Pielikums Nr.1. Stopiņu novada kultūras kanons rakstu zīmēs, interviju ieraksti 

https://www.youtube.com/user/ulbbibl08. 

Pavasara un ziedoņa svētki viensētā “Brasliņas” ir muzeja nakts dzīvotgriba vietējā sabiedrībā. 

Pēc vairāk nekā piecdesmit gadiem netālajā Pierīgas apkārtnē pulcējas tuvāki un tālāki novada ļaudis, 

lai atsauktu atmiņā kolhoza “Ļeņina ceļš” bibliotēkas darbības laiku, lai, savulaik, tik ierastā pilsētvide 

viensētā “Brasliņas” atgādinātu sen aizmirstus notikumus. 

2018. gada ziedošais pavasaris ir svētku tradīcijas atjaunošana. Ierašanās reizē dreskoda 

aksesuārs dāmām ir cepure, kungiem - tauriņs. Ziedoņa svētki izskan kā kultūras mantojuma 

apvienojums mākslā, mūzikā un atmiņu stāstos. Edvarda Šmite, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 

speciāliste mākslas vēsturniece un gandrīz vai novadniece, norāda, ka ir pareizi, ja, uz nākotni ejot, 

atgādinām par bijušo. Zinātniece klātesošajiem atgādina to laiku, kad tiek noteikta jauno mākslinieku 

attieksme pret apkārtējo pasauli un reālo dzīvi. Saprotot un mīlot gan cilvēkus, gan dabu, veidojušās 

mākslinieku liecības par sava laika kultūras sabiedrību. Uzdzirksteļo tikumi un netikumi, uzvirmo stāsti 

un pastāsti, kaut kur atmiņās nosmaržo tā laika ziedu dārzs - Jānis Pauļuks, Leo Kokle, Harijs Veldre, 

Oskars Vīndedzis, Jānis Strupulis, Arvīds Grigulis u.c. 

Reibinoša pavasara ziedu elpa uzvirmo, kad mākslas vēsturniece Vita Banga uzbur personību un 

notikumu radošo bohēmu vai kultūrvides darbību “Brasliņās”. Stāsts par tērpiem, glezniecību ir brīva 

radošā gara izpausme, kas tiecas atspoguļoties radniecīgās formās. Almas Brasliņas zaļais koncerttērps 

arī šodien ir goda vietā, grezna laikmeta liecība.  

Ieliekot to, sirds un dvēseles patiesības svaros, iedzīvotājas, kaimiņienes Gunas Mūriņas vārdiem, 

“Brasliņās” atkal ienākusi māksla, kas te ļoti, ļoti daudz mājojusi. Šeit tāpat kā toreiz skanējusi mūzika, 

tikšanās, daudz tā laika kultūras. Kultūras centrs “Brasliņās”. Pielikums Nr.2. Stopiņu novada kultūras 

kanons rakstu zīmēs. 

https://www.youtube.com/user/ulbbibl08
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 Ar Pētera Brūvera zilo divriteni ieripojam Latvijas simtgades ceļos Stopiņu novada Dzejas dienas 

pasākums “..viss ir tik vienkārši..”. Jau ceturto gadu pasākuma norises vieta ir Pētera Brūvera dzimtās 

mājas “Kalēji” ciematā “Līči”. Šogad Latvijas simtgades notikumu ietvaros tiek apzinātas skolu jaunatnes 

radošās spējas literāra vai mākslas darba radīšanā, izglītojamos motivējot laikmetīgās dzejas lasījumam 

vai ilustrācijai par tematu “Ko es simtgadē gribu pateikt sava novada dzejniekam”. Simts skaistu, 

labskanīgu latviešu vārdu un domu nākotnei, ko papildina dzejnieku un mūziķu sirsnīgās atmiņas un 

pastāsti. Dzejas dienas pasākuma īpašā viese ir Latviešu biedrības Norvēģijā pārstāve un dzejniece 

Daiga Mežaka. 

Neiztrūkstoši Pētera Brūvera iedomātas, ne pasniegtas, ir Dzejas dienas balvas. Tām, kalēja mājās, 

kalēja amatam piederīgs izskats. Dzejnieces un tulkotājas Indra Brūvere Daruliene un Zane Brūvere 

Kvēpa apliecina, ka Brūveri brūvē un rakstītais vārds spēj pārvērsties savdabīgā izaicinājumā. Tāpat kā 

draudzība, ko  apliecina brīnišķīgi mūziķi un ļoti labi dzejnieka draugi – Ingus Ulmanis un Aigars Voitišķis. 

Interesenti dzejas dienas pasākuma vizuālo atklāsmi gūs, ieskatoties fotogrāfiju apkopojumā 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/dzejas-dienas-2018 

Tikšanās ar aizrautīgu ceļotāju, dēkaini un daudzu ģeogrāfisko ceļojuma grāmatu autoru Pēteri 

Strubergu. Satikšanās iemesls nav tikai rakstītais vārds, bet gan autora klātienes saruna par pasaulē 

mazāko kontinentu Austrāliju. Pavisam apceļotas 82 pasaules valstis un iegūtas krāsainas foto atmiņas. 

Klausoties stāstījumā un vērojot foto ilustrācijas, sajūtam sevi līdzi ceļojot, skatot Austrālijas ainavas, 

dabas mākslas veidojumus – klintis, kalnus, smiltājus, eksotiskos ziedus.  

Latvijas vasaras aicināti, bibliotēka lasītāji paši dodas divu dienu ekskursijā uz Latgali kopā ar 

Janīnu Kursīti. Piederību latgaliskai domāšanai rada saimnieciskās darbības daudzveidība, vēsturiskā 

un reliģiskā īpatnība, kā arī tikšanās un sadziedāšanās ar folkloras kopu “Isnauda”, kas labprāt 

popularizē Ludzas novada mutvārdu daiļradi. Īpaša ir valodas fonētika, vērojot Baltinavas amatierteātra 

„Pallādas” Danskovītes lugas „Ontuns i Anne” ainiņas. Neizpaliek vietējo viesmīlība, mūsu līdzdalība un 

sadziedāšanās prieks, apgūstot tautas muzikālās tradīcijas.  Divu dienu ciemošanās Latgalē katrā no 

mums atstājusi spilgtas pārdomas un kaut nedaudz mainījusi domāšanu par garīgumu, saimnieciskumu, 

lietu kārtību, tradīcijām un valodu.  

Ikvienam bibliotēkas lietotājam īpašs notikums ir teātra izrāžu kolektīvs apmeklējums, kas 

tradicionāli piesaista plašu interesentu loku. Pārskata periodā skatītas trīs teātra izrādes: Daugavpils 

teātra viesizrāde Rīgā Justīne Kļava “Jelgava 98`” (Spēlmaņu nakts 2017 laureāte), Valmieras drāmas 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/dzejas-dienas-2018
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teātrī - izrāde Rūdolfs Blaumanis, Justīne Kļava “Vidzemnieki”, izrādei Latvijai 100 programmas atbalsts 

un 2017./2018. gada sezonas nominantu nopelni un Jaunā Rīgas teātra izrāde “Dieviņš pillā” režisora 

Alvja Hermaņa režijā un 2017./2018. gada teātra sezonas Spēlmaņu nakts balvas Gada aktrise un 

Skatītāju simpātijas balvas ieguvēja  Guna Zariņa.  

Mājupceļā allaž domu apmaiņa, sarunas un kultūrvides iepazīšanas prieks.  Pilnveidojam bibliotēkas 

lasītāju kultūras izaugsmi.  Teātra izrādes apmeklējumos piedalās no 25 līdz 30 bibliotēkas lasītāji. 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa – šogad novembrī godinām Latvijas varoņus, bet ik gadus šajā 

mēnesī arī bibliotēkā kāds kļūst par varoni, jo izlasīt attiecīgā gada literāro fragmentu, nav joka lieta. Šī 

gada varoņi - „Krēslas stundas” lasāmā darba fragmenta lasītāji ir Latvijas Radio personības, folkloras 

speciālisti Iveta un Vidvuds Medeņi. Vakara viesi stāsta par Knudsenu dzimtas varoņiem – vietējiem 

zvejniekiem, kā arī citiem varonīgiem Tangavīkas iedzīvotājiem, kurus varētu saukt par ikdienas 

varoņiem. Nedaudz pievēršas varonības tēmai folklorā, bet visinteresantākā ir viņu sagatavotā 

viktorīna. Noslēgumā aicinājām padomāt par to - vai arī mūsu novadā, dzimtā, ģimenē ir savi varoņi? 

Un varbūt mēs katrs varam sevi paslavēt par ikdienā izrādīto drosmi! 

 Simtgades gadu noslēdzot, domājam par Raini. Literārs vakars “Lielie UN Raiņa daiļradē”. Par 

Latvijas Kultūras kanona vērtībām. Liegas Piešiņas saruna ar rakstnieku Roaldu Dobrovenski UN saruna 

ar Ulbrokas bibliotēkas lasītājiem. Cilvēks – personība, kas biogrāfiskajā monogrāfijā portretējot Raini 

un viņa laiku, neraksturīgā veidā iezīmē Latvijas vēstures gaitu.  Grāmata arī šobrīd aktuāla lasītājam ar 

gudru, jūtīgu sirdi. Tematisko pasākumu kopskats pārskata periodā ir 36 norises bibliotēkas lietotāju 

vajadzībām. 

Uzziņu un informācijas darbs. Jaunums! Ulbrokas bibliotēkā e – prasmes gada garumā. Pēc speciāli 

izstrādāta tematiska plānojuma katru mēnesi 2x nedēļā notiek dator-apmācības.  Gada pirmajos 

mēnešos pie bibliotēkas datoriem tika aicināti tie cilvēki, kuriem nebija absolūti nekādas līdzšinējas 

informācijas par datora un tā programmu lietošanu. Tāpēc sākām ar datora ieslēgšanu un 

visvajadzīgāko programmu  - Microsoft Office teksta redaktoru. Tika apgūts klaviatūras iekārtojums, 

teksta veidošana un labošana, burtu palielināšana un iekrāsošana, teksta labošana, kopēšana un citas 

pamata lietas teksta veidošanai. Turpināts ar visplašāk izmantoto informācijas meklēšanas programmu 

Google. Izveidota pirmā elektroniskā pasta kastīte, līdz ar to gūstot iespēju piereģistrēties citos Google 

sniegtajos pakalpojumos. Lai mazliet atpūstos, skatījām Youtube piedāvātās iespējas. Tikpat 

interesanta ir karšu aplūkošana, bet noderīga – Google tulkošana. Ielūkojāmies arī citos Google 
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pakalpojumos – ziņu lentē, pilnteksta grāmatās, lidojumu piedāvājumos un citās iespējās. Google 

izmantojām arī meklējot, ko raksta jaunākie ziņu portāli un galvenās tiešsaistes avīzes.  Tika skatīti 

populārākie pirkšanas/pārdošanas interneta pārlūki jeb adreses. Intereses vērti ir arī atsevišķi darba 

piedāvājumi, tiem veltītajās tiešsaistes adresēs. Tās un citas noderīgas adreses iespējams meklēt: 

stopini.lv – Kultūra – Ulbrokas bibliotēka  - Informācijas resursi – Noderīgas saites jeb tīmekļa adresē 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/noderigas-saites. Uzzināt, kādas 

ziņas par Jums pieejamas valstij un iesniegt savu informāciju iespējams portālos Latvija.lv, 

maniveselibasdati.lv, www.eveseliba.gov.lv un www.vid.gov.lv. Aplūkotas arī divas Ulbrokas bibliotēkā 

pieejamās datubāzes Letonika.lv un News.lv. Stopini.lv  - Ātrās saites – Ulbrokas bibliotēkas 

elektroniskais katalogs Stopini.lv – Kultūra – Ulbrokas bibliotēka - Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas katalogs:  http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx. 

Savi autorizācijas dati nodrošina dažādas iespējas. Piemēram, pasūtīt vai pagarināt grāmatu. Tāpat arī 

iespējas,  kā veikt norēķinus un pakalpojumu apmaksu elektroniski kā caur banku, tā tieši caur 

pakalpojuma sniedzēju mājaslapām. Apmācību noslēdzām ar bibliotekāres palīdzību, un pašu spēkiem 

meklējot Ziemassvētku pantiņus, dzeju, apsveikumu kartiņas, rotājumus un tradīcijas, kas aprakstītas 

tiešsaistē. Pārskata periodā e-prasmju apmācībā darbojās 6 - 8 bibliotēkas lietotāji. 

Statistiska rakstura uzziņas - dokumenta kopēšana, printēšana vai skenēšana – 120 gadījumos. 

Viena no būtiskākajām uzziņām ir literāri tematiskās izstādes izstrāde 1x mēnesī, pārskata periodā 

sagatavotas 11 literārās izstādes. Pavisam nedaudz citu tematisko uzziņu - dokumentu atlase 36 

gadījumos, t.sk., mācību iestāžu projektu nedēļu tēmu pieprasījums. 

Bibliotēkas izglītojošā darbība ar licenzētām programmām pārskata periodā netika plānota.  

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība iedzīvotājiem: 

informācija rodama drukātos bukleta materiālos un elektronisko resursu pieejamībā.  

Digitalizācija – attiecināma uz novadpētniecības sadaļu. 

 

 

 

 

 

 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/noderigas-saites
http://latvija.lv/
http://maniveselibasdati.lv/
http://www.eveseliba.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://letonika.lv/
http://news.lv/
http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx
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Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

SBA rādītāji 

Tabula Nr.6 

 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
72 16 38 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu 

skaits 
52 86 40 

 

Apliecina, ka bibliotēka SBA kārtā izsniegusi 40 eksemplārus 3 reģiona bibliotēkām: 1 – Ādažu 

bibliotēkai, 9 – Salaspils bibliotēkai, 30 – Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkai. SBA kārtā saņemti 38 

eksemplāri no 4 reģiona bibliotēkām. Sk. Tabula Nr.6. 

SBA tiek aktīvi izmantots, labprāt sadarbojoties ar otru novada bibliotēku – Sauriešu bibliotēku un 

Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centra bibliotēku, kā arī ar ģeogrāfiski netālo reģiona 

galveno bibliotēku – Salaspils novada bibliotēku. SBA saņemto eksemplāru skaitā dominē nozaru 

literatūra, jo tiek izpildīts konkrēts lasītāja pieprasījums. 

Pasūtījumam – dokumentu apmaiņai seko ātras rīcības darbība un tiek nodrošināta nosaukuma 

pieejamība vistuvāk dzīvesvietai un lietotāja ērtībai. 

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības zonā: bibliotēkas telpām atrodoties 

otrā stāvā, to neapmeklē lietotāji ar īpašām vajadzībām. 
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6. Krājums 

 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: pārskata perioda galvenā prioritāte ir jauna 

plānošanas dokumenta izstrāde un apstiprināšana. Informācija par dokumentu “Stopiņu novada 

Ulbrokas bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 2018.–2022. gadam” skatāma 

tīmekļa vietnē https://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Krajuma_komplektesana_2018_2022.pdf. 

Galvenie secinājumi: brīvpieejas krājums nosaka ērtu novietojumu, saprotamu kārtojumu un resursu 

daudzveidību. Izvērtējot krājuma vienību fizisko kvalitāti un saturisko atbilstību, konstatēta resursu 

nepieciešamība jaunākā vecuma ( 3 - 4 gadi) adresātam, vecumam atbilstošas – grāmatas, spēles.  

Iedzīvotāju intereses un vajadzības tika vērtētas aptaujas anketā, izvērtējot informāciju par esošo 

resursu izmantošanu, krājuma resursu pietiekamību, ieteikumiem un valodas daudzveidību. 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

Tabula Nr.7 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 4522 4533 4544 

t.sk grāmatām 2613 2467 2469 

t.sk. bērnu grāmatām 919 1022 1030 

t.sk periodiskajiem izdevumiem 990 1034 1045 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes zonā 0,68 0,65 0,63 

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 4522 4533 4544 

 

Krājuma komplektēšanas finansējums pārskata periodā nav mainījies, bet saglabājies nemainīgi jau trīs 

gadus, lai gan pieaudzis iedzīvotāju skaits Stopiņu novadā – 11317 (dati uz 18.01.2019) un apkalpes 

zonā – 7260.  Finansējums krājuma komplektēšanai uz vienu iedzīvotāju samazinājies, pārsniedzot 0,60 

centu robežu. Sk. Tabula Nr.7. 

Rekataloģizācija pārskata periodā nav veikta. 

Krājuma pārbaude pārskata periodā nav veikta. 

 

https://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Krajuma_komplektesana_2018_2022.pdf
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Krājuma rādītāji 

Tabula Nr.8 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 989 926 799 

t.sk grāmatas 524 482 380 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 157 106 86 

t.sk. bērniem 138 159 142 

Izslēgtie dokumenti 128 506 318 

Krājuma kopskaits 13 204 13 624 14 105 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,87 0,76 0,74 

Periodisko izdevumu apgrozība 1,57 1,17 0,79 

 

Krājuma situācijas raksturojums saistīts ar tā saturisko izvērtējumu, jaunieguvumu iegādi un kvalitātes 

izpēti. Satura krājuma pamatā ir pašvaldību publisko bibliotēku darbības reglamentējošie dokumenti, 

ņemot vērā lietotāju intereses, vajadzības un pieprasījumu, aktualitāti, autoritātes un lasāmības , kā arī 

cenas kritērijus. Jaunieguvumu un dāvinājumu koncepcija ir papildināt bibliotēkas krājumu, ievērojot 

nepieciešamā dokumenta aktualitāti, saistību ar krājumu, faktu vai konkrētā grāmata pieejama vēl kādā 

citā tuvākā reģiona bibliotēkā. Ievērojot krājuma komplektēšanas dokumentus, tiek pieņemti 

dāvinājumi no sadarbības organizācijām un privātpersonām. Pārskata periodā ir divi dāvinājuma akti, 

kas par 38 vienībām papildina krājumu. Preses komplektēšana ir papildinājums grāmatu krājumam, lai 

nodrošinātu ar jaunāko, aktuālāko informāciju kultūrā, mākslā un zinātnē. Kopējais nosaukumu skaits 

28.   

Secinājumi: arī nākamajā pārskata periodā ir jāturpina izvērtēt krājuma saturisko kvalitāti un 

jāpapildina literatūra dažādās zinātņu nozarēs - medicīnā, dabaszinātnēs, lauksaimniecības, 

tehnoloģiju, sociālās, tiesību un humanitārās zinātnēs. 

Datubāzes: 

 
Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvātas divas abonētās tiešsaistes datubāzes Letonika.lv un News.lv. 

Piekļuvi tām nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs, kā arī aktualizēti citi uzziņu portāli un 

pilnteksta datubāzes. Informācija par Stopiņu novada datubāzēm izvietota pie datoru lietotāju darba 
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vietām un mājaslapas sadaļā Informācijas resursi – Datubāzes https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-

biblioteka/informacijas-resursi/datubazes 

Informācija par brīvpieejas datubāzu jaunumiem pēc vajadzības, bet samērā regulāri tiek publicēta  

·       Stopiņu novada mājaslapas Ulbrokas bibliotēkas sadaļā Informācijas resursi – Datubāzes; 

·       Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas Facebook profilā 

https://www.facebook.com/ulbrbiblioteka/; 

·       Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas Twitter profilā https://twitter.com/Ulbrokas_biblio; 

·       Latvijas Bibliotēku portāla Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas sadaļā 

http://www.biblioteka.lv/libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/default.aspx. 

Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums 

Tabula Nr.9 

 

Datubāzes 2016 2017 2018 

Letonika 175 81 110 

News 136 180 165 

 

2018. gadā datubāzes tika popularizētas E-prasmju apmācību ietvaros vairāku mēnešu garumā. Tika 

skatīts datubāzu piedāvājums un izmantojamība datorpratības iesācējiem. Sk. Tabula Nr.9. 

Datubāzu izmantojums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu datubāzei „Letonika” ir pieaudzis par 29 

skatījumiem, bet datubāzei „News.lv” - samazinājies par 15 skatījumiem.  

Datubāzi „Letonika.lv” pēc Ulbrokas bibliotēkas informācijas attālināti izmantojuši 4 lietotāji. 

Pašu veidota datubāze ir Lasītāju datubāze. 

Regulāri tiek lietota un atjaunināta BIS “ALISE” lasītāju dati par attiecīgo gadu Cirkulācijas modulī. Tiek 

reģistrēti jauni lasītāji. Grāmatas tiek izsniegtas, ievietotas rindā un rezervētas. Aktīvi tiek izmantots 

SBA modulis. Jo īpaši izdevumu apmaiņas iespēja ar Sauriešu un Salaspils bibliotēkām. Starp Ulbrokas 

bibliotēkas lasītājiem ir gan pirmsskolas vecuma bērni, gan seniori, kuri aktīvi lieto autorizācijas datus. 

Rindu pieraksts un nosaukumu rezervācija atvieglo apkalpošanas darbu. 

 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/datubazes
https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/datubazes
https://www.facebook.com/ulbrbiblioteka/
https://twitter.com/Ulbrokas_biblio
http://www.biblioteka.lv/libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/default.aspx


[Type here] 

 

24 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums saistīts ar bibliotēkas lasīt rosinošo vidi: pārskata periodā 

jauna pakalpojuma ieviešana - ezermalas lasītavas izveide un dalība jauna projekta “Mūsu mazā 

bibliotēka” norisēs. Pirmo reizi Ulbrokā, jūlija mēneša darbdienās, ir iespēja apmeklēt Ezermalas 

lasītavu. Ezermalas lasītavas apmeklētājiem ir iespēja lasīt grāmatas, žurnālus un avīzes, zīmēt un 

krāsot, klausīties dziesmas un pasakas, kā arī spēlēt dažādas galda spēles un pa reizei aktīvi uzspēlēt 

bumbu. Lasītavas galvenie apmeklētāji ir bērni un jaunieši, kas apmeklējumu, iestādē un lasītavā 

apkopotā veidā, sastāda skaitliski augošu. 721 klātienes apmeklējums vienā mēnesī, pārsniedz jebkurus 

citus statistikas rādītājus visa gada garumā. 

Otrs jauninājums ir dalība lasīšanas veicināšanas projektā 4-8 gadus veciem bērniem “Mūsu 

mazā bibliotēka”. Starts un aktīva dalība izdevniecības “Liels un mazs’’ trīs bilžu grāmatu lasīšanas 

ceļojumā un darba burtnīcu ar dažādiem radošiem uzdevumiem par izlasītajām grāmatām aizpildīšana 

ir paveiktais pārskata periodā. Bērnu iesaiste uzsākta vasaras periodā ezermalas lasītavas laikā.  

Izdevniecības “Liels un mazs” projekta ‘’Mūsu mazā bibliotēka’’ ietvaros notikuši trīs lasīšanas 

veicināšanas pasākumi.  Starts bilžu grāmatu sērijas notikumiem aizsākas ar slovēņu bērnu rakstnieka 

Petera Svetinas stāstu “Burvju gredzens”, kurā ir burvju zīmulis, kas ceļo laikā un lietas portretē tikpat 

precīzi, kā cilvēkus. Kaķu tematika saistās ar kopīgi lasītās igauņu rakstnieces Hilli Randas grāmatas 

galvenajiem varoņiem – Sniegbalto un Ogļmelno jeb Amadeju un Ludvigu. Pšemislava Vehteroviča 

grāmatas “Lūdzu, apskauj mani” galvenie varoņi tiek noskaidroti, seko tās lasījums, kura laikā pasākuma 

dalībniekus pārsteidz kāda balta, pūkaina un mīļa lāča apskāviens. 

Uz darba burtnīcu aizpildīšanu un dažādu uzdevumu veikšanu pulcējās bērni/jaunieši, kas piedalījušies 

kaut vienā izdevniecības “Liels un mazs” projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros notikušajā lasīšanas 

veicināšanas pasākumā.  Jaunais projekts raisījis interesi un labvēlīgu notikumu gaitu, vienlaikus radot 

iespēju māsu un brāļu kopīgai darbībai. Mācību gada laikā lasījumi tiek organizēti sestdienās, kad 

iespējama arī vecāku līdziesaiste.  

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstība, pasākumi dažādām vecuma grupām: 

Informācijpratības pasākumi un darbs datubāzēs aktualizējas skolu projektu nedēļas uzdevumos. 

Ikdienā, galvenokārt, prasmes un individuālā pieeja tēmu un uzziņu pieprasījumiem - uzziņas 
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referātiem, pētniecisko darbu izstrādei un interešu izglītības pilnveidošanai. Uzziņu darbā tiek izmantoti 

- izdevumi un grāmatas, kā arī abonētās datubāzes – Letonika, Lursoft „Laikrakstu bibliotēka” resursi. 

Informācijas prasmju apguve bibliotekāro procesu pielietošanā – grāmatu atlase, rezervēšana un 

pagarināšana ir individuāls apmācības process. 

Veiksmīgas lasīšanas veicināšanas aktivitātes ir saistītas ar pasākumu organizēšanu dažāda vecuma 

lasītāju grupām: pirmsskolas sešgadīgie audzēkņi, UMMS Vizuālās plastiskas mākslas nodaļas 

izglītojamie, vecums 13-15 gadi. 

Katrs jaunais gads Ulbrokas bibliotēkā iesākas ar bibliotekāro zinību stundu, kas tiek organizēta 

pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vecāko grupu audzēkņiem, kurā klātesošie tiek iepazīstināti 

ar Ulbrokas bibliotēkas darbu un sniegtajiem pakalpojumiem. Latvijas 100. dzimšanas gadā arī 

bibliotēkā zīmju un rakstu mēnesis, tāpēc arī likumsakarīgi, ka bibliotekārā zinību stunda “Zīmes un 

raksti”, kur zīmei ir dota īpaša loma, neatkarīgi, vai tā ir rakstu zīme, ceļa zīme vai kāda pazīšanās zīme. 

Saruna par rakstu zīmēm novada tautas tērpā un citās plaknēs, līdz katram savs dūrainītis siltiem latvju 

rakstiem darināts. Pirmajā tikšanās reizē, katru gadu janvārī, ierodas vismaz 90 novada potenciālie 

bibliotēkas lietotāji. 

Jaunums ir izstādes cikls ar jauno ilustrāciju autoriem no Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas 

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas. Pateicoties sadarbībai un darbinieku atsaucībai, divus mēnešus 

bibliotēkas telpās bija skatāma bērnu veidoto grāmatu izstāde. Grāmatas tapušas Latvijas Nacionālā 

kultūras centra organizētā Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības 

programmu audzēkņiem pirmās kārtas ietvaros. 

Ikviens autors ieguldīja ļoti daudz laika, enerģijas, izdomas, atraisījās radošumā, vingrinājās tehniskajās 

prasmēs un pieauga meistarībā. Rezultāti ļoti iepriecināja gan pašus autorus, gan skolotājus. Šķita 

netaisnīgi, ka plašāku atzinību iegūst tikai tie seši audzēkņi, kurus atbilstoši konkursa nolikumam skolas 

vērtēšanas komisija izvirzīja uz konkursa otro kārtu valsts mērogā. Tā tapa šī izstāde. Jaunie autori 

dalījās pārdomās par grāmatas tapšanas procesu, ieinteresēti aplūkoja gan savus, gan citu autoru 

darbus, novērtēja bibliotēkas krājumu. Savukārt novada iedzīvotāji un bibliotēkas apmeklētāji izteica 

novērtējumu un prieku par bērnu veikumu. 

Patiess gandarījums bērniem, skolotājiem, vecākiem, bibliotēkas darbiniekiem un visiem, kas šo divu 

mēnešu laikā paspēja iepazīties ar izstādi “Dzeja tēlos un attēlos”. Paldies par atsaucību, sadarbību, 

ieinteresētību, iedziļināšanos sirsnīgajiem, atzinīgajiem un iedvesmojošajiem vārdiem bibliotēkas 
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darbiniekiem un visiem, kas dalījās gan mutiski, gan veicot ierakstus bibliotēkas viesu grāmatā. (Dace 

Balode, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja). 

Bibliotēkas krājuma veidošana ir saistīta ar regulāru jaunāko grāmatu piedāvājumu, t.sk., jauna projekta 

grāmatas. Šobrīd krājumā netiek iegādātas alternatīvo lietu vienības – spēles, puzles, diski, bet to 

piedāvājums vasaras mēnešos, īpaši ezermalas lasītavas darbības laikā, ir saistošs un tīkams.  

Bibliotēkas bērnu un jauniešu lietotāju skaits pārskata periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo periodu, 

skaitliski ir saglabājies. Par 15 % palielinot apmeklējumu skaitu. Sk. Tabula Nr.5.  

Bibliotēkā nav atsevišķas bērnu/jauniešu nodaļas, tomēr bibliotēka regulāri papildina savu krājumu ar 

bērnu un jauniešu lasītāju grupām domātām grāmatām. Jaunieguvumi lasāmjaunumu sadaļā ir 128 

nosaukumi bērnu un jauniešu auditorijai adresētas grāmatas, kas ir par 31 nosaukumu mazāk 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Izsniegums, galvenokārt, veidojies pateicoties skolu ieteicamo 

literatūras sarakstu pieprasījumam un tematisko pasākuma ieinteresētībai, kā arī iesaistoties 

veiksmīgas lasīšanas veicināšanas aktivitātēs. 

Bibliotēkas darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā ir darbinieku bibliotekārā 

pieredzes un pedagoģiskās izglītības jautājums. Darbinieka pabeigtās studijas apliecina sagatavotība 

darbam ar bērniem un jauniešiem. Uzsākts bērnu/jauniešu lasīšanas projekts “Mūsu mazā bibliotēka”. 

Kopējais profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā ir labs un turpināms. 

Problēmas bibliotēkas darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi: 

darbam ar jauniešiem dažādās vecuma grupās paplašināmas darba formas gan tēmu piesaistē, gan 

sadarbības pilnveidē. Nepieciešama alternatīvo dokumentu iegāde - komplektēšana, kārtojums un 

aktivitātes. 
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8. Novadpētniecība 

Novadpētniecības darba virzieni ir pētniecība un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma 

dokumentēšana un publiskošana – izveidota digitāla materiālu kolekcija par novada simtgades cilvēku. 

Sagaidot Latvijas simtgadi, Pierīgas Reģiona publisko bibliotēku vienotās virtuālās izstādes “Mana 

novada simtgades cilvēks” izstrādē tika sagatavota novadpētniecības materiālu kopa par ilggadīgu LLU 

LTZI direktoru Edgaru Lāčgalvi (1930 -2008).  Apkopotais materiāls aptver Edgara Lāčgalvja publikācijas, 

darba vietas un ģimenes fotogrāfijas, darba kolēģu atmiņu stāstījumus, Edgara Lāčgalvja rokrakstus, 

goda un atzinības rakstus, diplomus. Rezultātā tapusi apjomīga, vērtīga novadpētniecības materiālu 

kolekcija par Edgaru Lāčgalvi, institūtu, līdztekus ietverot arī novada vēsturi atspoguļojošus materiālus. 

Izstrādāto novadpētniecības materiālu kopumu par LLMEZP institūtu un tā ilggadējo direktoru Edgaru 

Lāčgalvi iespējams skatīt Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas elektroniskā kataloga 

https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx novadpētniecības sadaļā, kā arī uz vietas Ulbrokas 

bibliotēkā novadpētniecības mapē.  

Virtuālā piemiņas zīme profesoram Edgaram Lāčgalvim ir interneta vidē radīta “nacionālā 

enciklopēdija”, kur apkopoti daudzpusīgi materiāli par dzīves gājumu un paveikto zinātnē, kultūrā, kā 

arī institūta un ciemata veidošana, ko papildina laika biedru atmiņas. Digitalizēto teksta dokumentu 

lappušu skaits ir 18 vienības, kopējais digitalizēto attēlizdevumu skaits ir 72 nosaukumi. 

2018. gada 21. novembrī Ulbrokas bibliotēkā notika virtuālās izstādes materiālu apkopojums – 

prezentācija. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja E. Lāčgalvja ģimenes pārstāvji, Institūta tagadējie 

un kādreizējie darbinieki, Stopiņu novada domes vadība, kā arī kolēģi no Salaspils novada bibliotēkas 

un Latvijas Nacionālās bibliotēkas. 

Novadpētniecības krājuma komplektēšana 

Krājums tiek regulāri papildināts ar materiāliem par novadu no bibliotēkā abonētas periodikas. Īpaša 

uzmanība tiek pievērsta Pierīgas reģionālajam izdevumam “Rīgas Apriņķa Avīze”. Tāpat tiek sekots līdzi 

novadnieku publikācijām un materiāliem par novadu bibliotēkas krājuma jaunieguvumos, tos 

pievienojot novadpētniecības krājuma kolekcijai. 

Krājuma organizācija un glabāšana 

Novadpētniecības krājums ir izvietots vienkopus atsevišķi no pārējā bibliotēkas krājuma lasītājiem 

pieejamā vietā. Analītikas materiālu glabāšanai izveidota 21 tematiskā mape. 

https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx
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Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana attiecināma uz novadpētniecības materiālu kolekciju par 

Edgaru Lāčgalvi, kur kopējais dokumentu skaits ir 90.  

Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

Novadpētniecības materiālu krājums sniedz plašu strukturētu informāciju par novadu. Tiek turpināts 

darbs pie novadpētniecības datubāzes veidošanas. Novada datubāzē kopējais ierakstu skaits ir 1683 

(dati uz 31.12.2018), no tiem pārskata periodā par Stopiņu novadu izveidoti/papildināti 394 ieraksti -  

15 lokālās anotācijas  un 97 anotācijas, kopskaitā 112 ieraksti.  

Novadpētniecības datubāzē ievadīti materiāli no 7 novadpētniecības mapēm: Par Stopiņu novadu; 

Kultūra; Izglītība; Medicīna; Novada iedzīvotāji; Pēters Brūveris; Edgars Lāčgalvis.   

Novadpētniecības datubāzē  

Paralēli ar novadpētniecības mapju materiālu aprakstu veidošanu notiek regulāra ikmēneša novada 

domes informatīvā izdevuma “Tēvzemīte” novadpētniecības analītikas ierakstu veidošana. Uz 2018. 

gada beigām novadpētniecības datubāzē ir izveidoti apraksti 2015., 2016., 2017. un 2018. gadu 

“Tēvzemītes” komplektiem. 

Šajā gadā īpaša uzmanība tika pievērsta lokālo atslēgvārdu pievienošanai, veidojot novadpētniecības 

materiālu aprakstus. Šis darbs tika veikts, konsultējoties un kopdarbojoties ar reģiona galvenās 

bibliotēkas speciālistiem. Lokālo atslēgvārdu pielietojums ļaus atlasīt tematiskas materiālu kopas, tādā 

veidā uzlabojot meklēšanas kvalitāti. 

Lai popularizētu bibliotēkas novadpētniecības krājumu, bibliotēkas elektroniskā kataloga WebPac lapā 

ir izdalīta sadaļa Novadpētniecība, kurā ievietotas tematiskās saites uz atsevišķiem aktuāliem 

novadpētniecības tematiem. Šajā gadā tika izveidota saite uz materiālu kopu par Edgaru Lāčgalvi. Te 

atrodama arī saite uz materiālu kopu par bibliotēkas novadpētniecības projektu “Senās mājvietas 

Stopiņu novadā”, novada dzejnieks Pēters Brūveris un saite LNB Digitālās bibliotēkas portālu “Zudusī 

Latvija”, kurā Ulbrokas bibliotēka ir ievietojusi apjomīgu digitālo materiālu kopumu par Stopiņu novadu. 

Šajā gadā tika turpināts darbs Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā bibliotēkā, katru mēnesi 

ievietojot Stopiņu novada domes informatīvā izdevuma “Tēvzemīte” digitālās datnes. Patreiz LNB 

Digitālājā bibliotēkā ir pieejami visi “Tēvzemītes” numuri kopš tā izdošanas sākuma 1994. gadā. 

Novadpētniecības darba popularizēšanai: ir vairāki virzieni. Tiek turpināts 2016. gada iesāktais 

Stopiņu novada kultūras kanons rakstu zīmēs faktu apkopojums un stāstu izstrāde. Pārskata periodā 

īstenots seno māju viensētas stāsts - mākslinieku kultūrvide mājās “Brasliņas” un virtuālās izstādes 



[Type here] 

 

29 

 

“Mana novada simtgades cilvēks” digitālā materiālu kopa, kas ataino Edgara Lāčgalvja personības 

stāstu. 

Sadarbība novadpētniecības jomā: ir atmiņu institūciju izstrādāts novadpētniecības darba plāns un 

noteikta Rīcības programma 2018. gadam. 

Jauninājumi novadpētniecības darbā: sistēmbibliotekāre Ivita Duļbinska ir iesaistījusies darba grupā 

Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba rokasgrāmatas izstrādes noslēguma fāzē, kas galvenokārt 

tiek veltīta novadpētniecības praktiskā darba aspektiem, procesam un metodēm. Novadpētniecības 

darba speciālistu - praktiķu pārstāvniecības darbība un līdzatbildība. 

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi: 

Novadpētniecības darbs prasa lielus laika un darba resursus, vislabāk būtu veicams sadarbībā ar novada 

vēstures muzeju, kurš šobrīd nedarbojas. 

Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības: 

Turpmāk – darbs pie drukāto materiālu aprakstīšanas, kā nākamos paredzot video, audiovizuālos un 

attēlu novadpētniecības materiālus.  
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9. Projekti 

Projektu apkopojums 

Tabula Nr.10 

 

Projekta 

nosaukums 
Finansētājs 

Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Ziedoņa svētki: 

radošo personību 

tikšanās “Brasliņas” 

Stopiņu novada 

dome 
450,00 EUR 

Projekta mērķis: Saglabāt un 

nodot nākamajām paaudzēm 

nemateriālo kultūras 

mantojumu kā Stopiņu 

novada kultūras savdabību un 

daudzveidību apliecinošu 

notikumu kopu. Veidot 

radošo personību tikšanos 

vēsturiski apzinātos 

apstākļos, kas rosina dialogu 

ar vietējo sabiedrību un 

turpina iestādes pētniecisko 

darbību. 

Atbalstīts un 

īstenots:  

 dalībnieku 

skaits 77  

 

Tēmas prioritāte ir kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana - caur jaunradītu saturu runājam par 

lietām, kas kopumā ir kultūras identitātes jautājums, labvēlīga vide ar kultūras vērtībām valsts līmenī. 

Sagaidām labvēlīgu attieksmi, kas izglīto, nostiprina, veicina pētniecisko darbību un raksturo 

nemateriālā kultūras mantojuma nacionālās vērtības kā dažādu vēsturisku mantojumu kopumu. 

Projekta paredzamais rezultāts ir lokāla mēroga kultūrvēsturiskā mantojuma daudzināšana – 

kultūrvide, bibliotēkas darbība un cilvēki. Atvērts dialogs ar vietējo sabiedrību, kas veicina senu tradīciju 

iedzīvināšanu, ko apliecina vienas viensētas vēsturiskā atmiņa un saglabātās laikmeta liecības. Turpinās 

iestādes pētnieciskā darbība un jaunu novadpētniecības resursu apzināšana. 
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https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/ziedona-svetki-radoso-personibu-tiksanas-

braslinas 

Foto galerijas autores Vita Banga, Inese Skrastiņa, Ieva Mūrniece: http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-

biblioteka/galerijas/pavasara-un-ziedona-svetki-vienseta-braslinas 

Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem: turpinām radīt interesi par tematiskiem pasākumiem 

viensētās, kur definētas kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības, kas atspoguļo novada identitāti un  

kultūrtelpas daudzveidību. 

 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/ziedona-svetki-radoso-personibu-tiksanas-braslinas
https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/ziedona-svetki-radoso-personibu-tiksanas-braslinas
http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/pavasara-un-ziedona-svetki-vienseta-braslinas
http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/pavasara-un-ziedona-svetki-vienseta-braslinas
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10. Publicitāte 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte un informēšana par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem: 

Sabiedrības informēšana par bibliotēkas darbības funkcijām, pakalpojumiem ir sistemātisks darbības 

atainojums Stopiņu novada informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” un Stopiņu novada tīmekļa vietnē 

sadaļā Kultūra: Ulbrokas bibliotēka https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka, kur regulāri tiek 

atjaunināta informācija par jaunumiem izdevējdarbības un grāmatniecības nozarē, bibliotēkā 

notiekošajiem pasākumiem, bibliotēkas jaunajām grāmatām, abonētajiem laikrakstiem un datubāzēm.  

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas mājaslapas sadaļa pārskata periodā attālināti apmeklēta un 

skatīta 3912 reizes. 

Bibliotēkas informācija tīmeklī: Bibliotēkas saziņai sociālajos tīklos ir reģistrējusies divās adresēs – 

Facebook.com (https://www.facebook.com/ulbrbiblioteka/) 

 un Twitter.com (https://twitter.com/Ulbrokas_biblio) 

Plašāka informācija par bibliotēkā notikušo un turpmākajiem bibliotēkas pasākumiem lasāma tīmekļa 

vietnē Facebook, kur tiek ievietoti raksti, fotoattēli, informācija par izmaiņām bibliotēkas darba laikā 

un jaunumi. Pie bibliotēkas Facebook lapas 2018. gada nogalē izveidota “Ulbrokas bibliotēkas draugu 

grupa”, kas vērsta uz virtuālu domu apmaiņu, atsauksmēm, ierosinājumiem un vēlmju izteiksmēm 

Ulbrokas bibliotēkas draugiem. Izveidota arī grupa “Lasīšanas gardēži”, kurā aicinām dalīties viedokļos 

un emocijās par izlasītajām grāmatām. Notiek darbs pie grupu popularizēšanas. Šobrīd bibliotēkas 

Facebook lapai ir 95 sekotāji. 

Bibliotēkas Twitter vietne izveidota bibliotēkas informācijas īsam kopsavilkumam un norādei uz 

publikācijām citās vietnēs, kā arī dažu fotoattēlu izvietošanai. Tā kā šī vietne izveidota jau 2011. gadā, 

tai ir 230 sekotāji. 

Vietnē Youtube bibliotēka publicē video, kas saistīti ar Ulbrokas bibliotēkas pasākumiem un atsevišķiem 

notikumiem novada dzīvē. Tāpat tiek iekļauti ar novadpētniecību saistīti svarīgi audioieraksti. Ulbrokas 

bibliotēkas profila adrese - (https://www.youtube.com/user/ulbbibl08) 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka regulāri papildina informāciju par visiem notikumiem un 

paveikto arī Latvijas Bibliotēku portālā, skatījums 1879 reizes. Jāatzīmē, ka arī šis avots tiek regulāri 

izmantots informācijas izguvei, kā no Ulbrokas bibliotēkas darbinieku, tā citu bibliotēku darbinieku un 

vietnes lietotāju puses. 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.facebook.com/ulbrbiblioteka/
https://twitter.com/Ulbrokas_biblio
https://www.youtube.com/user/ulbbibl08
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Problēmas un to risinājumi: nav konstatēti. 

Iestādei apstiprināts logo lietošanas statuss - grāmatu bruņurupucis, kas kalpo iestādes darbības 

atpazīstamībai, funkciju un uzdevumu īstenošanai un nosaka iestādes darbību, to izmantojot un 

pielietojot lietvedības dokumentos pēc nomenklatūras, iestādes iekšējos dokumentos un veidlapās, kā 

arī iestādes prezentācijas materiālos un tiešsaistes internetresursos. Pēc pasūtījuma logotipu veidojusi 

māksliniece Gundega Muzikante.  

Veicot izmaiņas, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas Nolikumā, apstiprināts 23. 03.2016., iekļauts jauns 

punkts sadaļā Vispārīgie noteikumi šādā redakcijā: 

“Bibliotēkai ir savs grafiski izveidots, stilizēts logo, kas kalpo iestādes darbībai un atpazīstamībai.  Logo 

tiek izmantots lietvedības dokumentos pēc nomenklatūras, iestādes iekšējos dokumentos un veidlapās, 

bibliotēkas informatīvajos un reprezentācijas materiālos – suvenīri, poligrāfija, vizuālais noformējums, 

kā arī sociālajos tīklos un tiešsaistes resursos iestādes profila (konta) uzturēšanas ietvaros”. Pielikums 

Nr. 3. 
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām. Bibliotēkas sadarbība ar pašvaldību, vietējo 

kopienu un institūcijām palīdz īstenot labvēlīgu uz zināšanām, informācijas un interešu izglītības balstītu 

pakalpojumu īstenošanu. Stopiņu novada dome nodrošina finansējumu bibliotēkas pakalpojumiem – 

IT iegāde, uzturēšana un pārraudzība. Darbības nodrošināšanai nepieciešamās telpas, profesionāli 

darbinieki, krājuma un pakalpojumu daudzveidība. Infrastruktūra – stāvvieta un īrētu telpu uzturēšana. 

Ikdienas saimniecisko sadarbību nodrošina pašvaldības aģentūras „Saimnieks” pakalpojuma iespējas – 

transports, saimnieciskie un sīkie remontdarbi. Atbalsts un finansējums pasākumiem, ko iedzīvotājiem 

un lasītājiem bez maksas piedāvā bibliotēkas darbinieki, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības 

piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. 

Novada publiskās un skolu bibliotēkas īsteno jaunu darba formu profesionālās darbības 

sadarbībai un pilnveidei – novada bibliotekāru diena „Kalēju” mājas pagalmā - talka un radošs dzejas 

vakars. 

Novada izglītības un kultūras iestādes - PII „Pienenīte”, Ulbrokas vidusskola, Ulbrokas kultūras 

nams, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola, četri dienas centri, ir ikdienas darba sastāvdaļa sadarbībai 

vietējā kopienā, kas attīsta un veido bibliotēkas potenciālo lietotāju. Vērienīgs ir novada piecu skolu 

atbalsts un līdziesaiste Dzejas dienas pasākuma norisēs.  

Ilggadīga ir bibliotēkas sadarbība ar Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” sešgadīgiem 

audzēkņiem. Bibliotekārā stunda ir apliecinājums bērnu lasītprasmei un interesei par lietām, kas 

atrodamas tepat mums apkārt. Iepazīšanās un pirmā tikšanās ir saruna par bibliotēkas darbu un 

grāmatu lietām bibliotēkā. 

Dzejas dienas un literāras pēcpusdienas ir skolu jaunatnes līdzdalība Ulbrokas vidusskolas visu vecumu 

jauniešiem un interesentiem, kas ir Stopiņu novadā dzīvojoši vai par izglītības iestādi izvēlējušies kādu 

no piecām mācību iestādēm.  

Bibliotēkas lasītājam reizi mēnesī tiek piedāvāts vismaz viens interesējošs tematisks pasākums un 

literāri tematiska izstāde. Lasītāju iecienīti ir tradicionālie pasākumi – literārie lasījumi, teātra izrādes, 

koncertprogrammas un vasaras ekskursija.  
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Ne mazāk nozīmīga lietotājiem ir draudzīgo pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta), iekārtu un 

aprīkojuma lietošana. Lietotāju apmācība un konsultēšana par bibliotēkas krājumu un citiem 

informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām; bibliotekāro un bibliogrāfisko uzziņu sniegšana. 

Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi. 

Citi sadarbības partneri, aktivitātes: Vasaras mēnešos tradicionāli notiek bibliotekāru pieredzes 

braucieni. 2018. gada 26. jūlijā Ulbrokas bibliotēkā viesojās Ogres reģiona (Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes 

un Ķeguma novadu) bibliotekāri. Vairāk kā 40 kolēģiem Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane 

stāstīja par bibliotēkas attīstības, pētnieciskās pieredzes un sadarbības iespējām. Izvēli pieteica Aija 

Žilvinska, Ogres Centrālās bibliotēkas direktora vietniece. Atsauksme. Sk. Pielikums Nr.4. 

Programmā:  

1. Pastaiga ezera apkaimē. 

2. Ulbrokas bibliotēkas sadarbība ar pašvaldību un vietējo kopienu. 

3. Projektu daudzveidība un to īstenošana. 

4. Kultūras kanons un novadpētniecības resursi. 

5. Pasākumi dažādām lietotāju grupām.                              

2018. gada 14. augustā Ulbrokas bibliotēkā viesojās Talsu reģiona publisko bibliotēku darbinieki, lai 

gūtu citādu pieredzi un idejas profesionālai pilnveidei, galvenokārt, novadpētniecības darbā.  Talsu 

Galvenās bibliotēkas direktores Vijas Nagles vadībā 37 bibliotekārie darbinieki iepazinās ar Stopiņu 

novada kultūrvidi, Ulbrokas bibliotēkas pētniecisko pieredzi. Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga 

Brigmane sarunā uzsvēra sava novada vērtības un atklāja bibliotēkas netradicionālās darba formas – 

institūciju sadarbību, pašvaldības finansēto projektu pieredzi, kultūras kanona un novadpētniecības 

resursu daudzveidību. Viesošanās noslēdzās viensētā/muzejā “Krīvu klēts”, kur Džuljeta un Dzintars 

Āboliņi klātesošos iepazīstināja ar kolekcijas saturu, daudziem stāstiem un pastāstiem no dzimtas 

dokumentētiem materiāliem, tradicionāli viesus cienājot ar Cira kāta zupu. 

Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība pārskata periodā nav veikta. 

Bibliotēku interešu aizstāvības darbs. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra 

Tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programma Eiropas Sociālā fonda projekts 

īstenošanā dažāda līmeņa profesionālo prasmju lekciju kursā Daiga Brigmane lasa lekcijas par tēmu 

“Bibliotēku zinības”. Kursa klausītāji ir profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides 
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izglītības programmas publisko, zinātnisko, speciālo un izglītības iestāžu bibliotēku darbinieki no 

dažādām mērķgrupām, kā arī izglītojamie citās nozarēs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja _______________ Daiga Brigmane 

2019. gada 25. janvāris 
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Pielikumi 

Pielikums Nr. 1. 
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Pielikums Nr. 2. 
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Pielikums Nr. 3. 
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Pielikums Nr. 4. 

Dodot gūtais – neatņemams! (Rainis) 
                                                 Ulbrokas bibliotēkas vadītājai Daigai Brigmanei un komandai 
 

Vienmēr esmu priecājusies satiekot cilvēkus, kuri patiešām ir savā laikā un vietā. Tas ir 

iedvesmojoši! Tā ir paraugstunda! Tas ir piemērs tam, cik daudz var izdarīt, ja tev deg acis un sirds. Tad 

arī blakus esošie ar prieku iesaistās un ….kolektīvā jau ir spēks! Un domu biedru grupa kļūst arvien 

kuplāka, visaptverošāka, līdz ar to – projekti daudzveidīgāki un nozīmīgāki. 

Sadarbība ar pašvaldību – un kādēļ gan neatbalstīt, ja ir redzams un jūtams rezultāts – tiek 

realizēti tik unikāli projekti! Manuprāt, daudzkārt praktiskāks par bukletu ir vienmēr pa-pildināms 

kartiņu komplekts. Ļoti izzinošs un glīti noformēts materiāls. Kādu kartiņu var arī nosūtīt pa pastu svētku 

reizē… Josta, āra lasītava (ar kārtības nodrošinājumu un rūpēm par gulbju labsajūtu), Brūveru māja utt.   

Mīlestību nevar nopirkt par naudu, bet man radās salīdzinājums, ka arī gandarījumu nevar 

nopirkt. Un tā ir tā īstā alga. Pareizi Tu saki – kalpot. Un kalpot ar mīlestību! 

Paldies par interesanti pavadīto laiku, cienastu, īpašajām konfektēm, iegūto pieredzi! 

Lai brīnišķīgās idejas un to īstenošana turpinās!  

Lai lasītāju un atbalstītāju pulks plešas plašumā! 

                                                                                 

 Ilze Puriņa Ķegumā 30.07.2018. 

 

 


