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 1.Vispārīgs Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas raksturojums 
Īss situājas apraksts:   
pārskata perioda prioritātes ir iestādes 70 gadu darbības izpēte un svētki. Jaunums ir 
darbinieku izveidots informatīva raksta pielikums “Ulbrokas bibliotēkai – 70”, kas 
iepazīstina ar bibliotēkas vēsturiskajā darbībā īpašiem cilvēkiem – bibliotēku 
vadītājiem. Apraksta bibliotēkas izveidošanās vēsturi. Stāsta par bibliotēku kā par 
lasītāja un grāmatu satikšanās vietu. Lai kur 70 gadu gaitā neatrastos zināma daļa 
bibliotēkas krājuma, tās darbības laikā ir uzturēta lasīšanas tradīcija un pasākumu 
mākslinieciskais raksturs.  

Otrkārt, definētas sava novada vērtības un pētnieciskā pieredze, kolektīvs 
parāda un jaunā kvalitātē atklāj vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību kopumu, kā 
arī atspoguļo novada kultūrtelpas daudzveidību un rada stāstus, kas uzrunā ar savu 
patiesumu, dažādību, identificēšanu un piederību.  
Pirmo reizi Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru novadpētniecības darba 
semināra “Stopiņu novads Latvijas kultūrtelpā” organizēšana. Bibliotekāru darbam 
ir savs piemērs un redzīgums, ko raksturo ieguldītais darbs un novadpētniecības darba 
aktivitātes novadā. Pārlietas, kas rodamas Stopiņu novadā, radījušas gan savu lietu 
stāstu, gan novada kontūras leģendu par bruņurupuci. 
bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums – Stopiņu novada 
Ulbrokas bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, 
kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības attīstību un izglītību, nodrošinot 
sakārtotas informācijas pieejamību. 

Ulbrokas bibliotēka darbojas saskaņā ar – Nolikumu un izstrādātajiem 
plānošanas dokumentiem. Tās darbība akreditētā 2009. un 2016. gadā, kad 
akreditācijas procesā vērtēta iestādes darbības kvalitāte, pieejamība un 
izmantojamība. 

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 – novada domes, 
policijas, pirmsskolas iestāžu, skolu un dienas centru 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. 

Bibliotēkai ir savs zīmols vai iestādes tēls. Tas sniedz informāciju un rosina 
izmantot bibliotēkas pakalpojumus. Bibliotēka savu darbību atspoguļo pašvaldības 
tīmekļa vietnē un aktīvi izmanto twitera, fecebooka, youtuba pakalpojumus. 

Ik gadu rūpīgi tiek domāts par bibliotēkas lietotāju daudzveidīgajām interesēm 
un pasākumu norišu kopu, ne vienmēr noteiktai lietotāju grupai, bet gan interesentu 
lokam ar vienojošu tēmu.      

Apmeklētāju skaitu bibliotēkā veido lietotāji, kas klātienē apmeklējuši un/vai 
izmantojuši, bibliotēkas telpas un pakalpojumus. Attālināts apmeklējums kalpo 
informācijas ieguvei par piedāvātajiem pakalpojumiem un atskaites rādītājos netiek 
norādīts. 
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. 
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Paveiktais no definētajiem virzieniem un uzdevumiem – pārskata perioda pasākumu 
un rīcības programma ir izpildīta. Apmeklētas četras teātra izrādes, tikpat īstenoti 
literatūras un dzejas tematiskie vakari, bērnu un jauniešu vecumam orientēti trīs 
pasākumi. Kopumā trīs ekskursijas – divu dienu bibliotēkas lasītāju ekskursija un divu 
dienu novada bibliotekāru ekskursija Latvijas dabas, kultūrmantojuma un pieredzes 
apmaiņas iespaidu gūšanai. Vienas dienas ekskursija - LNB Gaismas pils ēkas 
apskatei. E-prasmju nedēļas pasākumi, literāri tematiskās izstādes. Pierīgas reģiona 
publisko bibliotēku bibliotekāru novadpētniecības semināra organizēšana. Sk. 
Pielikums. Nr.1. Ulbrokas bibliotēkas pasākumu plāns un rīcības programma 2017. 
gadam. 
Izpildīts ir bibliotēkas stratēģiskais plāns sadaļās pakalpojumu pilnveidošana, īstenota 
IT un IKT iegāde un automatizēta lasītāju apkalpošana, nodrošināta informācija par 
bibliotēkas darbību tiešsaistes avotos. Krājuma komplektēšanas koncepcija ir 
izstrādājama jaunam periodam 2018.–2022. gadam. Arī bibliotēku telpu risinājums tiks 
pilnveidots kultūras centra būvniecības ietvaros, kas sniegs jaunas izglītības, 
mūžizglītības iespējas nākamam plānošanas periodam. Noteiks jaunu pakalpojumu 
attīstību, savstarpēju iestāžu sadarbību un veiks potenciālo lietotāju piesaisti. 
Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

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 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 63 817 67 547 64 794 

Pašvaldības finansējums 63 699 67 454 64 794 

Citi ieņēmumi: 118 93 72 

t.sk. maksas pakalpojumi 118 93 72 

t.sk. ziedojumi un 
dāvinājumi 

   

t.sk. VKKF finansējums    

t.sk. citi piešķīrumi    

 
Ulbrokas bibliotēkas izdevumi 

Tabula Nr.2 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 42 732 67 547 64 794 

Darbinieku atalgojums 
(bruto) 

38 180 41 305 39 978 

Krājuma komplektēšana 4552 4522 4533 

 
Finansējums pārskata periodā ir ar pozitīvu dinamiku. Piešķirtie budžeta līdzekļi 
nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un attīstību – krājuma komplektēšana, 
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infrastruktūras uzturēšana, labiekārtošana/uzturēšana, personāla attīstība, projekti. 
Sk. Tabula Nr.2. 
Secinājumi. Skaitliskie rādītāji tiek vērtēti, kā attīstību veicinoši, nodrošinot atalgojumu, 
atbilstoši darbinieku slodzēm un kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas 
procesam, pārskata periodā novērtējot un piešķirot naudas prēmijas 80-90 % no darba 
algas. Iestādei pašvaldības nodrošināta infrastruktūra – stāvvieta un īrētu telpu 
uzturēšana.   

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
Telpu rekonstrukcijas projekti vai remontdarbi pārskata periodā nav veikti. 2017. gada 
rudenī uzsākta Stopiņu novada Kultūras centra būvniecība, paredzot jaunas, 
modernas un ērtas Ulbrokas bibliotēkas telpas ar kopējo platību līdz 500  m2 . 
Ulbrokas bibliotēkas iekārtas un aprīkojums: 
 

Tehnoloģijas nodrošinājums 

                                                                                                                                                Tabula Nr.3 

Iekārtas, aprīkojums 
 

Darbiniekiem 
skaits/gads 

Lietotājiem – 
BMGF 

skaits/gads 

Vērtējums 

apmierinošs neapmierinošs 

Datori 4 
 2012 - 
2016 

6 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. 
Tīkla ātrdarbības vērtējums un iespējas: norit mainīgām sekmēm.  
Bibliotēkas lietotāju datoru interneta pieslēguma ātrums ir aptuveni 2 MBit/sec. 
(Lejupielāde 2.35 Mbps un augšupielāde 2.03Mbps. Tests veikts ar speedtest.net 
rīkiem.) 
Šāds ātrums nav atbilstošs un ir nepietiekams 21. gadsimta informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijām (ITK) valsts e-demokrātijas pārvaldē. Turklāt šis ir tīkla 
kopējais ātrums, kas tiek izdalīts nevis uz katru datoru, bet uz visiem 6 datoriem kopā.  
Bibliotēkā ar internetu tiek nodrošināti vēl četri darbinieku datori (pieeja no Lattelecom 
interneta), ko nodrošina pašvaldība ar aptuveni 60 MBit/sec. (Lejupielādes ātrums 
63.73Mbps un augšupielādes ātrums – 93.58 Mbps. (Mbps – megabiti sekundē). 
Problēmas un to risinājumi: ir nepieciešama pakāpeniska datortehnikas un 
programmatūras nomaiņa bibliotēkas lietotājiem, ko plānojam uzsākt nākamā 
Stratēģiskā plāna 2018.–2022. gadam plānošanas periodā. Jaunā Izglītības attīstības 
programma 2018.–2022. gadam paredz pilnveidot informācijas tehnoloģiju (IT) 
infrastruktūru un informācijas sistēmas – nodrošinot datoru un programmatūru 
pieejamību, apmācība e – resursu izmantojamībā, kā arī nomainīt datortehniku un 
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programmatūru bibliotēkas lietotājiem. Ir jāuzlabo lietotāju datoriem tīkla ātrdarbības 
ātrums. 

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 2017. gadā turpina 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. 

Ulbrokas bibliotēka, kurā organizēts dokumentu kārtojums, iepirkšana, 
apstrāde, rezervēšana, izsniegšana un saņemšana, kurā tiek rakstīti projekti, īstenoti 
pasākumi, aktualizēti informācijas resursi, pārraudzīti bibliogrāfiskie ieraksti un 
novadpētniecības materiāli, atzīmēja savas iestādes septiņdesmitgades pastāvēšanu 
un publisko darbību. Šim notikumam par godu - bibliotekāro darbinieku izveidots 
informatīvs rakstu pielikumu “Ulbrokas bibliotēkai – 70”. Sk. Pielikums Nr. 2. 
Ulbrokas bibliotēkas 70 - gades svinības ir atskaites punkts, kad tiek izstāstīts iestādes 
vēsturiskais stāsts, izteikta pateicība darbiniecēm un uzticība lasītājiem, atzīmēta 
kolēģu un partneru sadarbība, novērtēts pašvaldību vadītāju atbalsts un nozaru 
speciālistu darboties griba.  
Apbalvojumi un pateicības: Stopiņu novada vadības Atzinības raksts Daigai Brigmanei 
par profesionālu ieguldījumu Ulbrokas bibliotēkas darba attīstībā, kultūras un 
izglītojošo pasākumu organizēšanā iedzīvotāju kultūrtelpas paplašināšanai, un 
Stopiņu novada kultūras kanona izveidē. 
Atzinīgi novērtēta un publiski atskaņota Daigas Brigmanes saruna par bibliotēkas 
darbu Latvijas Radio raidījumā "100 NO MUMS". Raidījuma ieraksts 
pieejams: http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/100-no-mums/ciemos-pie-daigas-brigmanes-
ulbrokas-bibliotekas-vaditajas..a88590/. 
Papildus bibliotēkas vadītājas pienākumiem Daiga Brigmane veic Stopiņu novada 
domes deputātes pienākumus. 

Stopiņu novada vadības Atzinības raksts Ivitai Duļbinskai par profesionālu un 
atbildīgu Ulbrokas bibliotēkas darba procesu organizēšanu un informācijas 
pieejamības nodrošināšanu, pasākumu organizēšanu un novadpētniecības datubāzes 
veidošanu. 

Stopiņu novada vadības Atzinības raksts Ievai Mūrniecei par profesionālu un 
atbildīgu darbu Ulbrokas bibliotēkā bibliogrāfiskās informācijas apstrādē, pasākumu 
organizēšanā un iedzīvotāju iesaistē jaunu zināšanu apguvē. 

Stopiņu novada vadības Atzinības raksts Dainai Kalmanei par atbildīgu un 
radošu darbu Ulbrokas bibliotēkas pasākumu organizēšanā, iedzīvotāju lasīšanas 
paradumu daudzveidības veicināšanā. Rīgas Centrālās bibliotēkas sertifikāts Dainai 
Kalmanei par brīvprātīgā darba veikšanu projektā “Mans stāsts par Rīgu” 2017. gadā. 
Finansējums personāla attīstībai: pārskata periodā nodrošināts pašvaldības 
finansējums darbinieku profesionālajai pilnveidei, pēc izvēles 1 – 2 reizes gadā 

http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/100-no-mums/ciemos-pie-daigas-brigmanes-ulbrokas-bibliotekas-vaditajas..a88590/
http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/100-no-mums/ciemos-pie-daigas-brigmanes-ulbrokas-bibliotekas-vaditajas..a88590/
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apmeklējot LNB Kompetenču attīstības centrā īstenotos Latvijas bibliotekāru dažāda 
līmeņa profesionālās pilnveides kursus, kā arī konferences un Latvijas Bibliotekāru 
biedrības rīkotās aktivitātes. Nodrošinot Salaspils novada bibliotēkas organizētos 
profesionālās pilnveides pasākumus un divus pieredzes apmaiņas braucienus uz 
citām Latvijas bibliotēkām. Darbinieks, veicot kvalificēta paaugstināšanas pasākuma 
novērtējumu, finansētos profesionālās pilnveides kursus vērtē pozitīvi. Finansiālais 
nodrošinājums ir pietiekams, ko apliecina apmeklēto profesionālās pilnveides 
pasākumu apmeklējums. Sk. Tabula Nr.4. 

 
Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

Tabula Nr.4 

N. 
p.k. 

Norises laiks Norises vieta Organizētājs 
Pasākuma 

nosaukums, 
galvenās tēmas 

Stundu 
skaits 

1.  
2017. gada 
1. februāris 

 

Salaspils 
novada 
bibliotēka 

 

Salaspils 
novada 
bibliotēka 
 

 
BIS Alise SBA modulis; 
Žurnālu eksemplāru 
reģistrācija BIS Alise-i. 
Bibliotēku akreditācija 

4 
 

2.  

 
2017. gada 

1. martā 
 

Salaspils 
novada 
bibliotēka 
 

Salaspils 
novada 
bibliotēka 
 

 
NOVADPĒTNIECĪBA. 
Materiālu digitalizācija - 
teorijā un praksē.  
Novadpētniecības 
darbs Jelgavas pilsētas 
bibliotēkā. Darbs 
novadpētniecības 
datubāzē (kļūdas un 
ieteikumi). 
 

4 

3.  
2017. gada 
12. aprīlī 

 

Rīga, Aspazijas 
bulvārī 28, 
ES māja 

Salaspils 
novada 
bibliotēka 
 

 
Saskarsmes 
veidošana ar 
desocializētiem 
klientiem. 
Literārā pēcpusdiena – 
tikšanās ar žurnālisti 
Liu Guļevsku. 
Pārskats par 2016. 
gadu  
 

6 

4.  
2017. gada 
21. aprīlis 

 

Rīgā, Mūkusalas 
ielā 3 
LNB Ziedoņa 
zālē 

LNB Bērnu 
literatūras 
centrs 

 
Pavasara konference 
bērnu literatūras un 
bibliotēku speciālistiem 
"ES PIEDERU ŠEIT". 
 

6 

5.  
2017. gada 
25. aprīlī 

 

 
LNB Ziedoņa 
zālē un 
Konferenču 
centrā 
 

Bibliotēku 
attīstības 
centrs 

Lasītāju apkalpošanas 
speciālistu 
konference.  

6 

6.  
2017. gada 
12. maijs 

 
Stopiņu novads 

Ulbrokas 
bibliotēka 

Novadpētniecības 
seminārs “Stopiņu 
novads Latvijas 
kultūrtelpā” 

7 

http://www.bibliotekari.lv/wp-content/uploads/2017/03/Konferences_programma_25.04.2017.pdf
http://www.bibliotekari.lv/wp-content/uploads/2017/03/Konferences_programma_25.04.2017.pdf
http://www.bibliotekari.lv/wp-content/uploads/2017/03/Konferences_programma_25.04.2017.pdf
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7.  
2017. gada 
23. augusts 

 

Rīga – Limbaži 
 

Salaspils 
novada 
bibliotēka 
Limbažu 
galvenā 
bibliotēka 

Pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Limbažu 
novadu 
Alojas novada 
uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs - 
bibliotēka "Sala" 
Pociema bibliotēka 
Limbažu Galvenā 
bibliotēka 
Dzīvā sudraba muzejs 
 

8 

8.  
2017. gada 
4. oktobrī 

 

LR Kultūras 
Ministrijas 
Kultūrpolitikas 
departamenta  
Bibliotēku un 
arhīvu nodaļa  
Rīgā 

Salaspils 
novada 
bibliotēka 
 

 
Kā saprast mūsdienu 
medijus: starp viltus 
informāciju, tirgu un 
atbildību? 
Latvijas Neredzīgo 
bibliotēku pakalpojumu 
piedāvājums 
Skaņuplašu 
digitalizācija LNB 
krājumā 
 

4 

9.  
2017. gada 
16. oktobris 

 

Latvijas 
Nacionālā 
bibliotēka, 
Kompetemču 
attīstības centrs 
 

 
Latvijas 
Nacionālā 
bibliotēka, 
Kompetemču 
attīstības 
centrs 
 

 
Google un citu 
bezmaksas tiešsaistes 
rīku izmantošana 
darba vidē. 
 

4 

10.  
2017. gada 
1. novembrī 

 

Salaspils 
novada 
bibliotēka 
 

Salaspils 
novada 
bibliotēka 
 

 
Portāla Latvija.lv 
piedāvāto pakalpojumu 
klāsts.  
E-pakalpojumu 
lietošana. 
Aktualitātes par SUG 
un UDK. 
Latvijas valsts 
simtgade – pašu 
radāms stāsts.  
 

4 

11.  

2017. gada 
25. 

novembris 
 

LNB Bibliotēku 
un informācijas 
zinātņu lasītavā 
 

LNB Bibliotēku 
un informācijas 
zinātņu 
lasītava 
Salacgrīvas 
novada 
bibliotēka 

"Bibliokuģis Krišjānis 
Valdemārs" – latvisko 
tradīciju iedvesmotājs 
un veicinātājs 

4 

12.  
2017. gada 

13. decembrī 
 

Ropažu novada 
Kultūras un 
Izglītības centrs 

Salaspils 
novada 
bibliotēka 
Ropažu 
novada 
bibliotēku 

 
Pierīgas reģiona 
publisko bibliotēku 
Bibliotekāru Gada 
noslēguma pasākums 
Ropažos 
 

5 
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Problēmas un to risinājumi personāla jomā: pārskata periodā problēmas nav aktuālas. 
Darbaspēka kompetence un radošais potenciāls ir nozīmīgākais faktors profesionālai 
darbībai nozares jomā. 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Galvenie rādītāji 
Tabula Nr.5 

 2015 2016 2017 
% salīdzinot ar 
iepr. gadu 

Lietotāju skaits 653 665 711 2% 7% 

t.sk. bērni 259 256 290 -1% 13% 

Bibliotēkas apmeklējums 7237 7112 6660 -2% -6% 

t.sk. bērni 2478 2226 2152 -10% -3% 

Virtuālais apmeklējums 12876 7694 8926 -40% 16% 

Sociālo tīklu apmeklējums 627 1704 2448 172% 44% 

Izsniegums kopā 11554 12758 11303 10% -11% 

t.sk. grāmatas  8863 9741 8563 10% -12% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2673 3002 2740 12% -9% 

t.sk. bērniem 2498 2703 2615 8% -3% 

Bibliotekārais aptvērums % 
no iedz. skaita pašvaldībā 

9,85% 9,95% 10% 1% 1% 

Iedzīvotāju skaits apkalpes 
zonā 

6623 6683 6926 1% 4% 

                                                    
Bibliotēkas galveno pakalpojumu rādītāju kopaina pārskata periodā ataino 

bibliotekāru darbu, galvenokārt, skaitļu izteiksmē elektroniskajā vidē. BIS Alise 
skaitliskie rādītāji ir objektīvi un regulāri savā izpildījumā. Sk. Tabula Nr.5. Tomēr tas 
reizēm aizstāj cilvēcisku komunikāciju ar bibliotēkas lietotāju, jo nedrīkst kļūdīties 
veicot ne lasītāja reģistrāciju, ne noformējot izsniegumu. Mehānisks izpildījums un 
drudžaina dokumenta meklēšana kādā no katalogiem, reizēm zaudē cilvēcisko saziņu. 
Šai piezīmei ir ieteikuma raksturs darbā ar dažādajām lasītāju grupām. 
Skaitļu izteiksmē, no gada uz gadu, bibliotēkas lietotāju skaits pieaug, tajā skaitā, 
bērnu un jauniešu bibliotēkas klātienes apmeklējums un resursu izvēle ir mainīga 
savos rādītājos. Šobrīd tieši virtuālo un sociālo tīklu apmeklējumam, atvēlot, augošu 
skatījumu skaitu un statistisko skaitļu kāpumu. Bibliotekārais apmeklējums iedzīvotāju 
apkalpes zonā saglabā 10% robežu un pakalpojuma pieejamība ir stabila. 

Izmaiņas jaunu pakalpojumu attīstībā pārskata periodā nav veiktas. Saglabātās 
un pilnveidotas lasītāju piesaistes pakalpojumu formas – sarunas par literatūru un 
aktuālām grāmatām, literatūras un dzejas tematiskie vakari dažādajām lasītāju 
grupām, kultūrvides un sabiedrības viedokļa vērtējums teātru un ekskursiju 
apmeklējumos. 

Sk. Teksta fragments. Daiga Brigmane. Ulbrokas bibliotēkas ceļotāju iespaidos 

- jūras zilais, kāpu baltais un mežu zaļais. 

“Izvēlējušies par savu ceļa zīmi Imanta Ziedoņa ceļa karti, spirgto jūras vēju, atšķirīgo 

kulinārajā mantojumā Kurzemes piekrastes zvejniekciemos harmoniskā saskaņā ar 

dabu, ejam savu ceļu talsinieces tūrisma un informācijas centra vadītājas Ineses 

Rozes vadībā, kas tik ļoti spējusi saglabāt savas patības un mīlestības kodu, kā arī 
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spēju just līdzi vietējo līdzvērtīgai dzīvei. Stāstījums arvien uztur vēstures cilvēcisko 

jēgu un likumsakarības šodienā.  

Nav slikti vienmēr būt pašam – nelocīt mēli, prātu, sirdsapziņu citiem tīkamā virzienā. 

Tieši tā Janīna Kursīte rosina pārdomas par latvietību un kultūru, izmantojot ārkārtīgi 

plašu kultūrvēsturisko faktu materiālu gan par dižvīru Krišjāņa Barona, Krišjāņa 

Valdemāra pēdām Ziemeļkurzemē, gan iepazīstot, nu jau bijušā, Dundagas novada 

domes priekšsēdētāja Gunāra Laicāna seno priekšmetu pasauli. It visā atklājas 

zināšanas etnogrāfijā, folklorā, valodniecībā un pētnieces pieredzē.”  2017. gada jūlijs. 

Lasītāju viedokļu izzināšana ekskursijas laikā liek ieklausīties un vērtēt anketās 
ietvertos jautājumus, kā arī katru gadu piesaista jaunus lasītājus dažādās vecuma 
grupās. 
 Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums iedzīvotājiem nav saistīts ar 
bibliotēku, bet gan ar Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 
http://stopini.lv/lv/pakalpojumi/valsts-un-pasvaldibas-vienotais-klientu-apkalposanas-
centrs. 
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. 

Savukārt bibliotēkas pieejamība un pakalpojumu izmantošana personām ar 
īpašām vajadzībām klātienē nav iespējama. Izmantojams iepriekš aprakstītais 
pakalpojuma veids http://stopini.lv/lv/pakalpojumi/biblioteku-pakalpojums-personam-
ar-funkcionaliem-traucejumiem. 

Atsevišķas lasītāju grupas vai interešu kopas  ir e- pakalpojuma lietotāji, kas  
izzina un padziļina kādas konkrētas tēmas izpēti. Ir zināms, ka ikviens no mums 
internetā prot lasīt ziņas, piekļūt dažādiem pakalpojumiem, sazināties viens ar otru, 
pārvaldīt savus finanšu darījumus un meklēt gan profesionālu, gan izklaidējošu 
informāciju, taču, ne vienmēr  internetu lietojam droši un ne vienmēr mākam pasargāt 
savi no iespējamiem draudiem digitālajā vidē?  
Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, tika aplūkotas tēmas, kas saistās ar e-drošību 
– ar jautājumiem, kas skar drošu interneta izmantošanu, cilvēka rīcību un zināšanām, 
interneta lietošanas ētiku, kā arī e-aizsardzību – tehnoloģisko aizsardzību, 
programmatūru, vīrusiem. Tēmu aptvērums: droša interneta, WiFi lietošana, antivīrusu 
programmas, drošas paroles izveidošana, droša publisko datoru lietošana, drošība 
sociālajos tīklos, droša viedtālruņu un citu vied ierīču lietošana. Prasmju apzinātājs  ir 
mājsaimnieces, seniori un ģimenes cilvēki.  

Saistoša un interesējoša tēma ir  fotoprogrammu iespēju izzināšana un 
motivatoru izveide. Apzinātas programmas, kur pievienot tekstu, izdekorēt ar 
objektiem, novērst sarkano acu efektu, pielāgot nokrāsu, piesātinājumu un izdarīt citas 
ar fotogrāfiju apstrādi saistītas darbības. Fotoapstrāde tiešsaistē lieti noder gan darbā, 
gan mācībās, gan brīvajā laikā. Ar tām var izstrādāt īpašu fotogrāfiju avīzei, izveidot 
kalendāru, popārta kolāžu, vāciņu mūzikas vai fotogrāfiju diskam, uzasināt vai 
izpludināt fotogrāfiju, pievienot kameras vai objektīva efektus. Arī šīs prasmes apzināja 
seniori un mājsaimnieces. 

Novada bibliotekāru kopa  ik gadu aprīlī, dzejnieka dzimšanas dienā dzimtajās 
mājās “Kalēji”, piedalās talkā. Talka un tradicionālie bibliotekāru profesijas darba svētki 
šoreiz kopā pulcē novada bibliotēku astoņas darbinieces un viņu ģimenes locekļus. 

http://stopini.lv/lv/pakalpojumi/valsts-un-pasvaldibas-vienotais-klientu-apkalposanas-centrs
http://stopini.lv/lv/pakalpojumi/valsts-un-pasvaldibas-vienotais-klientu-apkalposanas-centrs
http://stopini.lv/lv/pakalpojumi/biblioteku-pakalpojums-personam-ar-funkcionaliem-traucejumiem
http://stopini.lv/lv/pakalpojumi/biblioteku-pakalpojums-personam-ar-funkcionaliem-traucejumiem
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Precīzāk, notiek labo darbu enerģijas apmaiņa un vienojamies kopīgam mērķim – 
Dzejas dienu norises vietas sakārtošana. Darba rīki lielo talcinieku rokās jau ir ierasta 
lieta un prieks, ka arī jaunai paaudzei ātri “skola rokās”. 
Lepojamies ar šo iedibināto talkas tradīciju – bibliotekāru kopa savas vides 
kultūrainavā.  
 Viens no iecienītākajiem tematiskajiem pasākumiem lasītāju grupām ir teātru 
izrāžu apmeklējumi. Pārskata periodā apskatītas, pārrunātas un izvērtētas četras 
dažāda rakstura teātra izrādes - angļu rakstnieces Šarlotes Brontē pasaulslavenā 
romāna “Džeina Eira” iestudējums Valmieras teātrī, Jaunā Rīgas teātra politiskās 
izrādes ”Kārkli” apmeklējums,  Valmieras drāmas teātra izrādes “Rudenīgais blūzs” 
kolektīvs apmeklējums un labi lasītā, vērtētā Ingas Ābeles romāna „Klūgu mūks” 
iestudējums Nacionālajā teātrī. 

Uzziņu un informācijas darbam pārskata periodā ir sekundārs raksturs. Pamatā 
nepieciešamas sīkas skaitliskas uzziņas – dokumenta kopēšana, printēšana vai 
skenēšana – 275 gadījumos. Viena no būtiskākajām uzziņām ir tematiskās izstādes 
izstrāde, pārskata periodā sagatavotas 13 literārās izstādes. Pavisam nedaudz 
tematisko uzziņu - dokumentu atlase 38 gadījumos, t.sk.,mācību iestāžu projektu 
nedēļu tēmu pieprasījums. 

Bibliotēkas izglītojošā darbība lietotājiem/iedzīvotājiem organizētas mācības 
pārskata periodā netika plānotas. 

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas 
pieejamība iedzīvotājiem: informācijas pieejamība rodama drukātos bukleta materiālos 
un elektronisko resursu pieejamībā, kas rodami bibliotēkas telpās. 

Digitalizācija: dokumentu satura digitalizācija tiks apskatīta novadpētniecības 
sadaļā. 
Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

SBA rādītāji 
Tabula Nr.6 

SBA 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

12 72 16 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

62 52 86 

 

Apliecina, ka bibliotēka SBA kārtā izsniegusi 86 eksemplārus 3 reģiona bibliotēkām: 
1 – Ādažu bibliotēkai, 6 – Salaspils bibliotēkai, 79 – Stopiņu novada Sauriešu 
bibliotēkai. SBA kārtā saņemti 16 eksemplāri no 5 reģiona bibliotēkām, no tiem 10 ir 
nozaru literatūra un 6 daiļliteratūra. Sk. Tabula Nr.6. 
SBA tiek aktīvi izmantots, labprāt sadarbojamies ar otru novada bibliotēku – Sauriešu 
bibliotēku, kā arī ar ģeogrāfiski salīdzinoši 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 stāva, to neapmeklē lietotāji ar īpašām vajadzībām. 

6. Krājums 
Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā ir : sistematizēt 
pārskatāmi tā izvietojumu, izvērtējot fizisko kvalitāti un saturisko atbilstību, 
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rekomplektējot nepieprasīto krājuma daļu. Saglabāt latviešu daiļliteratūras īpatsvaru, 
kas pārskata periodā veido 11% no 2017. gadā iegūtajām grāmatām. Palielināt bērnu 
un jauniešu literatūras dokumentu iegādes skaitu, kas pārskata periodā ir 17%. Sk. 
Tabula Nr.8. Jaunākā nozaru literatūra papildināta ar filozofijas, psiholoģijas, 
sabiedriskās zinātnes un mākslas grāmatām.  
Krājuma komplektēšanas politikas dokuments 2013.- 2017. gadam pamatvirzienos ir 
izpildīts, gan ievērojot lasītāju grupu intereses, gan vērtējot dokumenta pieejamību 
kādā citā reģiona bibliotēkā, gan respektējot dokumenta aktualitāti un saistību ar 
krājumu. Dokuments skatāms  norādītajā saitē 
http://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Krajuma_politika_Ulbrokas_biblioteka_201
3_2017.pdf  
Secinājumi par jauno komplektēšanas politikas dokumentu tiks apskatīti nākamā 
pārskata periodā. 
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums:  

 
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

Tabula Nr.7 
 2015 2016 2017 

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 5483 5441 5545 

t.sk grāmatām 3361 3532 3489 

t.sk. bērnu grāmatām 1122 919 1022 

t.sk periodiskajiem izdevumiem 1000 990 1034 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes zonā 0,83 0,81 0,80 

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 5483 5441 5545 

 
Pieaugot krājuma komplektēšanas finansējumam, pieaug arī iedzīvotāju skaits 
apkalpes zonā, finansējums krājuma komplektēšanai uz vienu iedzīvotāju nemainīgi 
saglabā 0,80 centu robežu. Sk. Tabula Nr.7. 
Rekataloģizācija pārskata periodā nav veikta. 
Krājuma pārbaude pārskata periodā nav veikta. 
 
Krājuma rādītāji: 

Krājuma rādītāji 
Tabula Nr.8 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi kopā 1098 989 926 

t.sk grāmatas 610 524 482 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 126 157 106 

t.sk. bērniem 188 138 159 

Izslēgtie dokumenti 207 128 506 

Krājuma kopskaits 12 343 13 204 13 624 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,82 0,87 0,76 

Periodisko izdevumu apgrozība 1,85 1,57 1,17 

 
Krājuma situācijas raksturojums saistīts ar tā saturisko izvērtējumu, jaunieguvumu 
iegādi un kvalitātes izpēti. Satura krājuma pamatā ir pašvaldību publisko bibliotēku 
darbību reglamentējošie dokumenti, ņemot vērā lietotāju intereses, vajadzības un 
pieprasījumu, aktualitāti, autoritātes, lasāmības un pieprasījuma, 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 

http://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Krajuma_politika_Ulbrokas_biblioteka_2013_2017.pdf
http://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Krajuma_politika_Ulbrokas_biblioteka_2013_2017.pdf
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komplektēšanas dokumentus, tiek pieņemti dāvinājumi no sadarbības organizācijām 
un privātpersonām. Preses komplektēšana ir papildinājums grāmatu krājumam, lai 
nodrošinātu ar jaunāko, aktuālāko informāciju kultūrā, mākslā un zinātnē.  
Secinājumi: arī nākamajā pārskata periodā ir jāturpina izvērtēt krājuma saturisko 
kvalitāti un jāpapildina nozaru 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. Lietotājiem pieejama arī 
datubāze Diva.lv – digitalizēto audio un video piekļuves portāls, kura darbību arī 
nodrošina KISC http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-
resursi/datubazes. Resursu daudzveidībai bibliotēkas mājaslapā atrodamas norādes 
uz portāliem, kas saistīti ar Latvijas kultūrvēsturi – Latvijas Kultūras kanona 
informāciju, Aspazijas un Raiņa virtuālo muzeju Lugāno, Raiņa un Aspazijas muzeja 
mājaslapu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas datubāzi “Zudusī Latvija”, portāliem 
Filmas.lv un kinostudijas Mosfiļm datubāzi http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-
biblioteka/informacijas-resursi/kulturvesturiski-izzinas-avoti. 
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 izmantotas SBA iespējas. 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, līdz 
2017. gada decembrim, 190 bibliotēkas lietotājiem izsniegti autorizācijas dati. Rindu 
pieraksts un nosaukumu rezervācija atvieglo apkalpošanas darbu. 
Datubāzu izmantojuma rādītāji: 

 
Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums 

Tabula Nr.9 
Datubāzes 2015 2016 2017 

Letonika 53 175 81 

News 119 136 180 

 
Vadoties pēc centra sniegtajiem datiem, par pārskata periodu datubāzei Letonika.lv 
skatījumu un sesiju skaits samazinājies.  Viens no iemesliem varētu būt privāto 
datorpieslēgumu skaita palielināšanās un citu datubāzu izmantošana. Pārskata 
periodā ir samazinājies arī to uzziņu pieprasījumu daudzums, kas saistīts ar noteiktu 
tēmu un meklējams KISC piedāvātajās datubāzēs. Sk. Tabula Nr.9. 
Abonētās nacionālās datubāzes tiek izmantotas bibliogrāfisko uzziņu un literāri 
tematisko izstāžu materiālu atlasē. Pārskata periodā bibliotēkas darba kvalitātes 
rādītājs ir iestādes izdots izdevums - informatīvā izdevuma “Tēvzemīte” pielikums uz 
divām lapām “Ulbrokas bibliotēkai 70”  
http://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Ulbrokas_bibliotekai_70_032017_Tevzemite.pdf. 
Materiāla izstrādē būtiska informācija rasta abonētās News.lv avotos, par to liecina 
skatījumu kāpums. Pamatā datubāze News.lv tiek izmantota gadījumos, kad uzziņu 
kopumam trūkst krājuma grāmatu vai preses iespiestā materiāla. Secinājums: 
jāaktivizē datubāzu popularizēšana un jāveido inovatīvu pasākumu kopa skolu 
jaunatnes vidū, nodrošinot piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām, kas netika īstenota. 

http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/datubazes
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/datubazes
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/kulturvesturiski-izzinas-avoti
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/kulturvesturiski-izzinas-avoti
http://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Ulbrokas_bibliotekai_70_032017_Tevzemite.pdf
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Darbs ar parādniekiem ir sistemātiski plānots un norit noteiktā secībā. Reizi mēnesī 
tiek apzināts parādnieku saraksts, izvērtēts, kam seko atgādinājums e-pastā, 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 
paredzētā vietā un bibliotēkas lasītajiem netiek piestādīta soda nauda par laikā 
nenodotu grāmatas eksemplāru. 
Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un risinājumi: galvenokārt ir telpu un plauktu 
nepietiekamība, kas ierobežo krājuma savietojamību, pārskatāmību un resursu 
nolasāmību. Esošā bibliotēkas krājuma brīvpieeja ir nepieejama lietotājiem ar īpašām 
vajadzībām. 

 7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums saistīts ar bibliotēkas lasīt aicinošo vidi 
– jaunāko grāmatu piedāvājums, vienaudžu tematiskie pasākumi, ģimenes lasīt 
tradīcijas uzturēšana. Ieradums no ģimenē esošajiem paradumiem, rast ir vēlmi lasīt, 
apgūt jaunas prasmes, zināšanas, kompetences. Bibliotēkas bērnu un jauniešu 
lietotāju skaits pārskata periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo periodu, skaitliski ir 
palielinājies par 13%. Sk. Tabula Nr.5. Bibliotēkā nav atsevišķas bērnu/jauniešu 
nodaļas, tomēr bibliotēka regulāri papildina savu krājumu ar bērnu un jauniešu lasītāju 
grupām domātām grāmatām un citiem dokumentu veidiem. Jaunieguvumi 
lasāmjaunumu sadaļā ir 159 nosaukumi bērnu un jauniešu auditorijai adresētas 
grāmatas, kas ir par 20 nosaukumiem vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
Izsniegums, galvenokārt, veidojies pateicoties skolu ieteicamo literatūras sarakstu 
pieprasījumam un tematisko pasākuma ieinteresētībai. 
Aktīvo lasītāju sastāvs pārskata periodā ir palielinājies. Sk. Tabula Nr.8. Jauniešu 
literatūra un lasītāju sastāvs ir atbilstošs pieprasījumam, aktualitātēm, tendencēm, ko 
nosaka krājuma komplektēšanas dokuments. Savukārt krājuma papildināšana ar 
alternatīvo lietu dokumentiem pārskata periodā nav veikta. 
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes: turpinot aizsākto tradīciju par 
Pēterdienas svinībām, Ulbrokas bibliotēka otro gadu pulcināja lielākus un mazākus 
skolas vecuma bērnus uz pasākumu “Pēterdiena Pētera Brūvera dzejoļu darbnīcā”. 
Spītējot lietum, pasākuma dalībnieki pulcējās dzejnieka dzimtajās mājās “Kalēji”, 
ciematā Līči, lai paši savām acīm raudzītu, kur izcilais novadnieks ir dzīvojis un radījis 
savus darbus. Lietum nemitējoties un mainot Pēterdienas svinību norises vietu, tā 
dalībnieki atgriezās Ulbrokas bibliotēkā, lai varētu turpināt iecerētās pasākuma 
aktivitātes.  
Pēterdienas svinību laikā bija klausāmi P. Brūvera bērnu dzejoļu lasījumi, kurus lasīja 
paši pasākuma dalībnieki, paspilgtinot tos ar vizuāliem priekšmetiem, bet P. Brūvera 
dzejoļu darbnīcā tika sadzejotas jaunas dzejas rindas pie atslēgfrāzes “Cik pasaule šī 
ir skaista....”, pēc tam tām veidojot arī atbilstošas ilustrācijas. “Jaunie” dzejnieki un 
dzejnieces pasākuma noslēgumā lasīja savus dzejoļu darbnīcā tapušos dzejolīšus. 
Pēterdienas dzejoļu darbnīcas pasākumu bagātināja gan P. Brūvera meita Indra 
Brūvere-Daruliene, gan dzīvesbiedre Iveta Brūvere, kuras aktīvi līdzdarbojās visās 
aktivitātēs.  

Savukārt augustā Ulbrokas bibliotēka aicināja skolas jaunatni uz Indijas 
valdnieku un Ķīnas imperatoru vēsturiski cienīgām izklaidēm – uz “Galda spēļu 
pēcpusdienu”. Atsaucība bija liela un bibliotēkas telpas tika pieskandinātas ar 
smiekliem un emocionāliem saucieniem atbilstoši pasākuma tematikai, jo šī bija viena 
no retajām dienām, kad bibliotēkā varēja neievērot tik ierasto klusumu... 
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Katrs no dalībniekiem bija ņēmis vērā ielūgumā rakstīto un uz pasākumu ieradās, līdzi 
ņemot, arī kādu savu spēli, kas gala rezultātā veidoja galda spēļu daudzveidību un to 
izvēli pasākuma gaitā. Pasākuma laikā dalībniekiem – bibliotēkas lasītājiem bija 
iespēja uzzināt galda spēļu rašanās vēsturi, par iespējām pašiem izgudrot kādu galda 
spēli, kā arī uzzināt desmit populārākās galda spēles. Arī no līdzpaņemtajām spēlēm 
varēja viennozīmīgi noteikt populārāko galda spēli un tās bija visiem labi zināmās 
“Cirks” un “Riču Raču”. “Galda spēļu pēcpusdienas” laikā tika spēlētas tādas galda 
spēles kā: “Vardes teniss”, “Tornis”, “Uno”, “6.ņem!”, “Cirks”, “Riču Raču”, “Kuģu 
kaujas”, “Šreks”, “Angry Birds”, “Funny Bunny”, “Dambrete”, “BMV”, “Snakes Ladders” 
u.c. 

Tradicionāls pirmsskolas izglītības iestādes pasākums vecāko grupu 
audzēkņiem katra jauna gada sākumā ir bibliotekārā zinību stunda -  saruna par 
bibliotēkas darbu un pakalpojumiem. Pārskata periodā saruna par grāmatām – 
senākajām, vairāk lasītākajām, biezākajām un dīvainākajām. Vai vislielākā un 
visbiezākā ir arī visgudrākā grāmata? Un nez kāpēc ir priecīgas un bēdīgas grāmatas? 
Ja, viena no vispriecīgākajām ir kāda vissenākā Ulbrokas bibliotēkai piederoša 
grāmata, tad kāpēc arī visbēdīgākā?  Un kā to var zināt! 
Un kā bibliotekārs pārzina katras grāmatas novietojumu plauktā un kā izskatās paša 
zīmēta grāmata? Zinības par to, kas jāievēro, lai kļūtu par bibliotēkas lasītāju, ir vērā 
ņemama lieta. Gandrīz kā veikalā, bet tomēr savādāk, grāmata nonāk pie lasītāja. 
Reizēm kautrīgi un klusi, lēni un pacietīgi, citkārt zināmi un aktīvi grāmatiņai rodas 
lasītājs. Sadzīvo viss, kas vēlas draudzēties un būt draugos, tāpēc, jo priecīgāk, ka 
dienas vakarpusē bibliotekārs pieraksta jaunos lasītājus un arī vecāki uzzina par bērna 
dienas gaitām. Sk. Teksta fragments. Daiga Brigmane. Jauniegūtās zināšanas un 
bibliotēkas zinību stunda. 
““Bitītes” ir atsaucīgi, čakli, zinātkāri, zinoši un ieinteresēti notiekošajā. Daudz 
pārrunājuši un saprot, lai lasītu, ir jāzina alfabēts, arī citu valstu. 
“Gliemezīši” savā prātīgumā nemaz nav tik lēni un nemanāmi, zinātkāre rada prieku 
un draudzīgu noskaņojumu. Uzzīmētās grāmatiņas iegūst tematisku atainojumu un 
kautrīga uzdrīkstēšanās raisa sarunas par nopietnām lietām. 
Grupas “Taurenīši” daudzskaitlīgais audzēkņu pulciņš ir ne tikai trīs grāmatu sarunas 
vērts, bet gan pieradināti kolektīvai grāmatu lasīšanai, tie ātri atrod sev interesējošus 
grāmatu nosaukumus. Svarīgi, lai “nekas nejauc grāmatas burtiņus!” Ar apsolījumu 
iepriecināt bibliotēkas grāmatas ar savu lasītprasmi un ilustrēt kādu īpašu grāmatu 
bibliotēkas dzimšanas dienā – atvadāmies.”” 2017. gada janvāris. 
Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 
sadarbības vērtējums. Ilggadīga ir bibliotēkas sadarbība ar Pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pienenīte” sešgadīgiem audzēkņiem. Bibliotekārā stunda ir apliecinājums 
bērnu lasītprasmei un interesei par to, jaunu lasītāju iesaistīšana un ģimenes locekļu 
piesaiste. Stopiņu novada Dzejas dienas tradīcija par nozīmīgiem partneriem veido 
skolu jaunatni no Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra, Ulbrokas 
vidusskolas, Stopiņu pamatskolas, kuru līdzdalība pieaug un vērtējums ir atzinīgs. 
Sk. Teksta fragments. Aleksandrs Kapanskis. Dzejas dienas 2017. 

“Kad rudenīgas vēsmas septembra piektdienas novakarē glaudās gar Stopiņu novada 

Kalēju māju ēku stūriem, dzejas cienītāji pulcējās uz Pētera Brūvera atceres brīdi. Arī 

Ulbrokas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes aktīvisti bija viesu vidū, lai klausītos un 

baudītu dzejas dienu atmosfēru. Bija interesanti dzirdēt P. Brūvera dzeju gan latviešu, 

gan lietuviešu valodā. “ 2017. gada septembris. 
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Bibliotēkas darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā: ir darbinieku 
pieredzes un pedagoģiskās izglītības jautājums, kā arī profesionālās pilnveides 
pasākumu apmeklējums pārskata periodā – konference bērnu literatūras un bibliotēku 
speciālistiem “ Es piederu šeit”; Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference un citi 
kursi. Darbinieka studijas un sagatavotība darbam ar bērnu un jauniešu auditoriju. 
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 lietu komplektēšana, 
kārtojums un aktivitātes. 

8. Novadpētniecība 
Novadpētniecības darba virzieni – prioritātes pārskata periodā definētas sava novada 
vērtības un pētnieciskā pieredze, kolektīvs parāda un jaunā kvalitātē atklāj vietējā 
kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību kopumu, kā arī atspoguļo novada kultūrtelpas 
daudzveidību un rada stāstus, kas uzrunā ar savu patiesumu, dažādību, identificēšanu 
Pirmkārt, novadā dzimuša, auguša dzejnieka un tulkotāja Pētera Brūvera (1957 – 
2011) piemiņas gadu. Dzejas diena Stopiņu novadā ir pasākums, kas ieguvis savu 
nozīmi un kļuvis par nozīmīgu dzejnieku, literātu un domubiedru tikšanās vietu. 
Pārskata periodā veltījuma vakars Pēteram Brūverim. “Kalēju” sētas pagalmā, viesos 
dzejnieki, kam dāsns dzejas pūrs - lietuviešu dzejniece un atdzejotāja Ērika Druņģīte, 
dzejniece un prozaiķe Inese Zandere, tulkotāja un dzejniece Indra Brūvere Daruliene. 
Sarunas par dzīvi un literatūru vada Liega Piešiņa. Tādejādi “Kalēji”, kuros aizvien vēl 
valda dzejnieka P. Brūvera dzejas tradīcijas, notiek latviešu un lietuviešu dzejnieku 
sadraudzība, atzīmējot Baltu vienības dienas nozīmīgumu, tiek runāta dzeja, dejotas 
tautiskās dejas un stāstītas atmiņas. 
Otrkārt, Ulbrokas bibliotēkas (1946 – 2017) vēsturiskais gads. Lasītāja Rita Circene 

“.. savu svinību galdu klājot pirmo uz galda, kā svētību uzlikāt latviešu rudzu maizīti..” 

2017. gada marts.  

Goda dienā ir vēlēšanās runāt maizes un sirds valodā, pateicoties ar vienu no kultūras 
kanona piederības zīmēm – rupjo rudzu maizi. Šoreiz cepta, Stopiņu novada 
“Lielozolos” Guntas Elperes vadībā, sniedzot izcilu garšas baudījumu un izpildījuma 
kvalitāti. Šo meistardarbu – maizes klaipu saņem bibliotekāri, sadarbības partneri un 
nozīmīgu projektu autori. 
Sk. Teksta fragments. Daiga Brigmane. “ Lai ikdienā bibliotekāru uzticētajam darbam 

tīkams izskats, bagātīgs saturs un laba pēcgarša ir veicams atbildīgs un sistemātisks 

ikdienas darbs. Dienišķā maize ir prasme kopīgi dalīt vienu maizes riecienu, par 

padarīto sajūtot gan prieku un gandarījumu, gan apzinoties, ka katram darbam, ir arī 

sava maizes garoza. Prasmīgi dalīts maizes rieciens un ikdienas sāta sajūta ir tad, kad 

kolēģu vienprātībā spējam pievienot kādu rozīnīti. Jūs jau sapratāt, cik interesants un 

notikumiem saistošs mēdz būt darbs, kas rada prieku un piederības sajūtu, kas, kā 

laika upe, kurā iemests akmentiņš, raida savus lokus, veidojot dziļuma un tāluma 

aprises.” 2017. gada marts. 

Novadpētniecības krājums: 
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”. 



  

STOPIŅU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 
GADA PĀRSKATS PAR DARBU 2017. GADĀ 

16 

 

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. 
Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 
Bibliotēka ik pa laikam ievieto fotogrāfijas un papildina LNB digitālās bibliotēkas 
projekta “Zudusī Latvija” kolekciju. Uz 2017. gada decembri pavisam pievienota 221 
fotogrāfija. 2017. gadā pievienotas 18 fotogrāfijas. 
Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 
Novadpētniecības materiālu krājums sniedz plašu strukturētu informāciju par novadu. 
Tiek turpināts darbs pie novadpētniecības datubāzes veidošanas. Kopumā uz 2017. 
gada decembri tajā ir izveidoti 1278 ieraksti. 2017. gadā 430 ieraksti.  
Novadpētniecības datubāzē ievadīti materiāli no 7 novadpētniecības mapēm: Par 
Stopiņu novadu; Kultūra; Izglītība; Medicīna; Novada iedzīvotāji; Pēters Brūveris. Īpaši 
apjomīgs darbs tika veikts, strādājot ar materiāliem par Pēteru Brūveri, kā rezultātā 
novadpētniecības datubāzē ir pieejami pāri par 100 analītikas aprakstu, kas atspoguļo 
bibliotēkas novadpētniecības krājumā esošo materiālu kopumu par novada izcilo 
dzejnieku. 
 Novadpētniecības datubāzē ir izveidoti apraksti sarunu transkriptiem, kuri tika veikti 
strādājot pie novadpētniecības projekta “Senās mājvietas Stopiņu novadā” un kuri 
pieejami bibliotēkas novadpētniecības fonda krājumā. 
Paralēli ar novadpētniecības mapju materiālu aprakstu veidošanu notiek regulāra 
ikmēneša novada domes informatīvā izdevuma “Tēvzemīte” novadpētniecības 
analītikas ierakstu veidošana. Uz 2017. gada beigām novadpētniecības datubāzē ir 
izveidoti apraksti 2015., 2016. un 2017. 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 sakarā ar 
novadnieka dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera 60 gadu jubileju tika izveidota 
saite uz materiālu kopu par Pēteru Brūveri. Te atrodama arī saite uz materiālu kopu 
par bibliotēkas novadpētniecības projektu “Senās mājvietas Stopiņu novadā” 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 divas liecības - materiālu kopa par Ulbrokas bibliotēkas 
jubilejas gadu – vēsturiskās rakstu liecības, bibliotēku vadītāji un publiskā darbība; otra 
– Stopiņu novada tautastērps – idejas autori, rakstu zīmes. Sk. Pielikums Nr. 3. 
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Pirmo reizi Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru novadpētniecības darba 
semināra “Stopiņu novads Latvijas kultūrtelpā” organizēšana. Sk. Pielikums Nr. 4. 
Raksts. Daiga Brigmane. Gara aristokrāti jeb bibliotekāri Pierīgas reģiona publisko 
bibliotēku novadpētniecības seminārā Stopiņos. Sk. Pielikums Nr. 5. 
Sadarbība novadpētniecības jomā: ir atmiņu institūciju izstrādāts novadpētniecības 
darba plāns un noteikta Rīcības programma 2017. gadam. 
Jauninājumi novadpētniecības darbā: Tūrisma aģentūras “Impro” vienas dienas 
ceļojums Stopiņu novadā kopā ar Janīnu Kursīti, kas iekļauj kultūras kanona vērtību 
un personību kopumu, tika novadītas divām interesentu grupām. 
Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi: 
Samilzušas problēmas nav vērojamas. Pakāpeniski notiek darbs pie datubāzes 
veidošanas, kuru izmantojot lietotājiem, būtu gribējies, lai no katra analītikas apraksta 
būtu piekļuve arī pilnam raksta tekstam no jebkura datora, kas ne vienmēr ir iespējams, 
jo to ierobežo autortiesību likums, kas pēc būtības nebūtu uzskatāms par problēmu, jo 
pieeja šiem materiāliem ir nodrošināta no bibliotēkas publiskajiem datoriem. 
Atsevišķos gadījumos veicams izskaidrojošs darbs par iespēju piekļūt pilnajiem 
tekstiem. 
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: 
Jautājumā par to, vai būtu lietderīgi turpināt veidot novadpētniecības materiālu 
tematiskās mapes, paliekam pie viedokļa, ka tās ir jāturpina veidot, jo elektroniskajās 
datubāzēs pieejamā informācija ne vienmēr vizuāli adekvāti atspoguļo publicēto 
materiālu.  
Veidojot novadpētniecības materiālu analītikas aprakstus, svarīgi ir veidot kvalitatīvu 
autoritatīvo ierakstu datubāzi personām, institūcijām un ģeogrāfiskiem objektiem, kā 
arī lietot lokālos atslēgvārdus, tādā veidā nodrošinot pēc iespējas pilnīgāku un 
kvalitatīvāku novadpētniecības datubāzes izmantošanu.  
Turpmāk – darbs pie drukāto materiālu aprakstīšanas, kā nākamos paredzot video, 
audiovizuālos un attēlu novadpētniecības materiālus.  

9. Projekti 
Projekta apkopojums 

Tabula Nr.10 

Projekta 
nosaukums 

Finansētājs 
Finansējuma 

apjoms 
Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 
Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

“šis rudens mūs 
par atmiņu 
krustcelēm 
padarījis”  
P. Brūveris 

Stopiņu novada 
dome 

450,00 EUR 

Klausītājs ir 
iepazīstināts ar Pētera 
Brūvera paveikto dzejas 
un atdzejojumu laukā.  
Izcelti Baltu vienotības 
dienas vēsturiskie 
notikumi.  
Radīta interese par 
latviešu un lietuviešu 
rakstniecības 
pārstāvjiem. Ir kopta 
literatūras gaume, 
prasmes un intereses 
novada personību 
izpētē. 

Atbalstīts – 
dalībnieku 
skaits 87  
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Stopiņu novada Dzejas diena “šis rudens mūs par atmiņu krustcelēm padarījis” 
iekrāso Baltu vienības dienas emocionālo vienotību latviešu un lietuviešu dzejas starpā 
- dzīvotspēja vien dota divām baltu tautām gan runājot par baltu identitāti, gan katras 
tautas pašcieņu. Sk. Tabula Nr.10. Vienlaicīgi Dzejas diena Stopiņu novadā ir 
pasākums, kas ieguvis savu nozīmi un kļuvis par nozīmīgu dzejnieku, literātu un 
domubiedru tikšanās vietu. Šogad veltījuma vakars Pēteram Brūverim. “Kalēju” sētas 
pagalmā, viesos dzejnieki, kam dāsns dzejas pūrs - lietuviešu dzejniece un atdzejotāja 
Ērika Druņģīte, dzejniece un prozaiķe Inese Zandere, tulkotāja un dzejniece Indra 
Brūvere Daruliene. Sarunas par dzīvi un literatūru vada Liega Piešiņa. Tādejādi 
“Kalēji”, kuros aizvien vēl valda dzejnieka P. Brūvera dzejas tradīcijas, notiek latviešu 
un lietuviešu dzejnieku sadraudzība, atzīmējot Baltu vienības dienas nozīmīgumu, tiek 
runāta dzeja, dejotas tautiskās dejas un stāstītas atmiņas.  
Pasākuma dalībnieki ir Stopiņu novada iedzīvotāji, literatūras cienītāji, interesenti un 
rakstniecības pārstāvji, bibliotekāri un skolu jaunatne. Ulbrokas un Sauriešu bibliotēku 
apmeklētāji. Kolēģi un lasītāji no Salaspils novada bibliotēkas. Dažāda vecuma 
klausītājs apliecina, ka draudzība un saikne starp rakstītā vārda vērtībām ir pārlaicīga 
un dzīvotspējīga.  
Klātesošo dzejnieku emocionāli paustais vārda spēks, ritms un sajūta atmodināja 
pašapziņu un cieņu pret apkārtējām lietām, savukārt dejotāju spraigais deju solis 
sniedza prieka sajūtu cauri laikiem un laikmetiem. Savstarpējā enerģijas apmaiņa 
radīja retrīta noskaņu. Pētera Brūvera rudens mežmalā ir dzejas lasījumi, zvaigžņota 
debess, kvēlojošs ugunskurs, spēcīgas domas un vēlme šo sajūtu nepazaudēt.  
http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/dzejas-dienas-2017 
Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem: arvien pieaugošs ir dalībnieku, 
apmeklētāju skaits un to interese par tematiskiem pasākumiem viensētās, kur 
definētas kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības, kas atspoguļo novada kultūrtelpas 
daudzveidību. 

10. Publicitāte 
 
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte un informēšana par bibliotēkas funkcijām, 
pakalpojumiem: ir godprātīgs ikdienas darbs. Sabiedrības informēšana par bibliotēkas 
darbības funkcijām, pakalpojumiem ir sistemātisks darbības atainojums Stopiņu 
novada informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” un Stopiņu novada tīmekļa vietnē sadaļā 
Kultūra http://www.stopini.lv/public/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. Bibliotēkai ir lasītāju atsauksmju un ierosinājumu vai Viesu 
grāmata. 
Informācija par bibliotēkas aktivitātēm un notikumiem visplašākā veidā tiek atspoguļota 
novada mājaslapas Kultūras sadaļā Ulbrokas bibliotēka. Novērots, ka bieži, atšķirība 
no citām bibliotēku sniegtās informācijas novadu mājaslapās, tieši Stopiņu bibliotēkām 
ir viena no plašākajām iespējām izvietot savu informāciju novada tīmekļa vietnēm. 
Bibliotēkas informācija izvietota Bibliotēkas aktivitātēm veltītajā lapā, kur lasāmi visi 
jaunumi. Bez tiem, šeit ievietotas ziņas par vēsturi, darbības raksturojumu, projektiem, 
pasākumiem, bibliotēkas noteikumiem, dokumentiem, informācijas resursiem un 
galerijām. 
Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/dzejas-dienas-2017
http://www.stopini.lv/public/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka


  

STOPIŅU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 
GADA PĀRSKATS PAR DARBU 2017. GADĀ 

19 

 

Bibliotēkai nav savas mājaslapas, bet visplašākā informācija ievietota  Stopiņu novada 
mājaslapas sadaļā Ulbrokas bibliotēka. Te atrodama informācija par bibliotēkas 
vēsturi, darbības raksturojums, projekti, pasākumi, bibliotēkas lietošanas noteikumi, 
dokumenti, informācijas resursi un galerijas. Jaunāko informāciju iepriekšminētajām 
sadaļām laicīgi sagatavo bibliotēkas darbinieki, bet ievieto – sabiedrisko attiecību 
vadītāja. Minētā Ulbrokas bibliotēkas sadaļa ir pirmā no tīmekļa vietnēm, kurā 
elektroniski parādās jauna informācija saistībā ar izstādēm, grāmatu apskatiem, 
pasākumiem, ekskursijām kā arī – citas ziņas. 
Bibliotēkai nav sava emuāra vai bloga, jo visa informācija pietiekami tiek atspoguļota 
citās tīmekļa vietnēs. 

Bibliotēkas aktivitātes atspoguļojas sociālajos tīklos Facebook (lapa 
organizācijai Ulbrokas bibliotēka), Twitter (lietotājvārds - Ulbrokas bibliotēka) un 
Youtube kanālā (lietotājvārds - Ulbrokas bibliotēka). Bibliotēkas Facebook vietne 
izveidota 2017. gada oktobra sākumā. Tai vēl nav daudz sekotāju. Šobrīd 23. Taču 
regulāri ievietotā informācija piesaista skatītājus, tādejādi ziņai nonākot līdz 
interesentam. Lai gan tīmekļa vietnē Twitter.com informācija tiek ievietota daudz īsākā 
formātā, tomēr tai ir pietiekoši liels sekotāju skaits – 217.  Tīmekļa vietnē Youtube tiek 
ievietoti bibliotēkas un ar bibliotēku saistītie videoklipi, kas vēsta par Dzejas dienu 
pasākumiem, Stopiņu māju stāstiem un citiem pasākumiem, kuros piedalās vai kurus 
organizē bibliotēka. 
Bibliotēkas informācija pilnā apmērā tiek atspoguļota arī portālā Biblioteka.lv. Tas ir 
otrais pilnīgākais resurss no visām bibliotēkas piedāvātajām vietnēm. 
Veiksmīgākie bibliotēkas popularizējušie pasākumi: publicitāte un informēšana par 
bibliotēkas darbības funkcijām ir BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI Stopiņu novadā. 
Tēma: Zināšanu un radošuma bibliotēka jeb literāras personības dzīvesstāsts. 
Dažādu uzdevumu veidā interesents tiek iepazīstināts ar novada dzejnieka un 
atdzejotāja – 60 gadadienas jubilāra Pētera Brūvera (1957-2011) paveikto dzejas, 
tulkojumu, atdzejojumu un dziesmu tekstu vidē. 
Ar dažiem uzdevumiem Svētkos piedalās arī Ulbrokas bibliotēkas logo jeb 
atpazīstamības zīme - grāmatu bruņurupucītis.  
Uzdevumi: 

1. Kolāža “Brūveru ģimene” 
     Brūveru ģimenes bildes ir sajaukušās. Spēles uzdevums ir atrast katra ģimenes 
     pārstāvja 2 bildes. Mēģinājumu skaits neierobežots. 
2. Izteiksmīgi izlasi B.Brūvera dzejoli ar I.Brūveres zīmējumiem “Vakariņas 

ar velnu”. Vēstījums divrindēs un bildēs sarakstīts 80. gados 
Pirmais publiskais lasījums Dzejas dienās, 11.09.2015., “Kalēji”, Līči, Stopiņu 
novads 

3. Papildini P.Brūvera dzejoli “Triku meistars” : 
Svītriņu vietā jāieraksta trūkstošie vārdi (katram iztrūkstošajam vārdam ir tik 
burtu, cik svītriņu). 

     P.S. Ja dzejoļa rindas ir aizpildītas, un vēlies uzzināt oriģinālo dzejoļa tekstu, 
     tad to var atrast P. Brūvera dzejoļu grāmatā “Grāmata Gundegai” 49. - 50. lpp. 
4. Krustvārdu mīkla “Kas atrodams šķūnītī” 

Krustvārdu mīkla veidota pēc Latviešu tautas mīklām, izmantojot P. Brūvera 
 dzejolī “Jau kuŗo pavasari padodos melnajam meža strazdam” minētos 
 atslēgvārdus. Mīklas atminēšanā palīdzību var meklēt P.Brūvera grāmatā 
 “Mācos rakstīt” 91. - 92. lpp. 

5. Saliec grāmatu bruņurupuci.  
Tas kalpo Ulbrokas bibliotēkas atpazīstamībai un rosībai grāmatu vidē.  
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Oriģinālo un informatīvo tēlu izveidoja māksliniece Gundega Muzikante 
6. Draudzējies ar mani un izdaiļo ar krāsām! 

 
Pateicībā svētku konfektes ar grāmatu bruņurupucīti un kartiņa ar dzejnieka un 
atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajām mājām “Kalēji”! 
 
Problēmas un to risinājumi:  
Viena no visbiežāk sastopamajām problēmām, saistībā ar informāciju izvietošanu 
tīmeklī, ir pārtraukumi to darbībā vai arī lēndarbība, taču šīs problēmas nav saistītas 
ar Ulbrokas bibliotēkas interneta darbību. Tāpat gadās nesakritība starp iesaistītajām 
papildu programmām, ierīcēm un konkrēto tīmekļa vietni, bet samērā īsā laikā viss tiek 
atrisināts. 

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 radošais vakars. 

Novada izglītības un kultūras iestādes - PII „Pienenīte”, Ulbrokas vidusskola, 
Ulbrokas kultūras nams, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola, četri dienas centri, ir 
darba sastāvdaļa sadarbībai vietējā kopienā, kas attīsta un veido bibliotēkas 
potenciālo lietotāju.  
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 tematiskas izstādes. Lasītāju iecienīti ir tradicionālie pasākumi – 
literārie lasījumi, teātra izrādes, koncertprogrammas un vasaras ekskursija.  

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 ir Valkas Centrālās bibliotēkas kolektīvs. Šai sadarbībai ir 
novadpētniecības raksturs gan Stopiņu novads, gan Valka Pēteru Brūveri uzskata par 
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savu novadnieku. Viesojoties pie kolēģēm apzinājām novadpētniecības darba 
iestrādes un aicinājām uz dzejnieka jubilejas/piemiņas pasākumiem Stopiņu novadā. 
Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība pārskata periodā nav veikta. 
Bibliotēku interešu aizstāvības darbs. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču 
attīstības centra Tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu 
īstenošanā dažāda līmeņa profesionālo prasmju lekciju kursā Daiga Brigmane lasa 
lekcijas par tēmu Bibliotēkas un informācijas institūcijas vadība. Kursa klausītāji ir 
profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas 
publisko, zinātnisko, speciālo un izglītības iestāžu bibliotēku darbinieki no dažādām 
mērķgrupām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja _______________ Daiga Brigmane 
2018. gada 26. janvāris 
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Pielikumi 
 
Pielikums Nr.1. Ulbrokas bibliotēkas pasākumu plāns un rīcības programma 2017. 

gadam.  

N. p. k. Darba saturs Mērķgrupa Rīcības programma 

Janvāris 

1. 

Valmieras teātra izrādes apmeklējums 
Valmierā, 
2017. gada 14. janvāris 
 

Bibliotēkas lasītāji 
Izrādes “Džeina Eira” kolektīvs 
apmeklējums Valmieras teātrī. 

2. 
Bibliotekārā stunda “Grāmatu darbi un 
nedarbi Ulbrokas bibliotēkā”. 
2017. gada 23., 26.,30. janvāris 

Bibliotekāru saruna ar PII 
„Pienenīte” sešgadīgajiem 
audzēkņiem no grupām “Bitītes”, 
“Gliemezīši”, “Taurenīši” 

Iepazīšanās ar bibliotēkas darbu un 
saruna par grāmatām, tehnoloģijām 
un bibliotēkas pakalpojumiem. 
Rosinošā burtu un grāmatu pasaule – 
aicinājums kļūt par lasītājiem.  

Februāris 

3. 

Upesleju internātpamatskolas – 
rehabilitācijas centra “Bērnu, Jauniešu 
un Vecāku žūrijas 2016“ pasākums 
2017. gada 9. februāris 

Bibliotēkas lasītāji 

Atskats uz BJV Žūrijas norisi, 
dalībnieku un labāko lasītāju 
apbalvošana, atpūtas vakars 
lasīšanas ekspertiem 

4. 
Novadpētniecības darbs Ulbrokas 
bibliotēkā,  
2017. gada 15. februāris 

LU Sociālo zinātņu fakultātes 
Informācijas pārvaldības I un II 
kursa studenti 

Saruna par darba formām, resursiem, 
krājuma atlasi, popularizēšanas 
pasākumiem, sadarbības iestādēm 

5. 
“Latvijas Grāmatu izstāde 2017” 2017. 
gada 24. -26. februāris 

Bibliotēkas darbinieki un lasītāji Individuāls kultūrizglītojošs pasākums 

Marts 

6.  

 
Ulbrokas bibliotēkas 70 gadu darbības 
svinīgs pasākums. 2017. gada 17. 
martā plkst. 17.30 Ulbrokas kultūras 
namā 

Bibliotēkas lasītāji, viesi, novada 
iestāžu vadītāji, domes pārstāvji 

Pasākumu vada radio balss un 
rakstnieks Dzintars Tilaks, 
dziesminieks un komponists Āris 
Ziemelis. 

7. 

 
E – PRASMJU NEDĒĻAS PASĀKUMI 
ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ, 
2017. gada 27.–31. marts 
 

Bibliotēkas lietotāji 

Praktiska nodarbība: Digitālā drošība: 
kā droši izmantot internetu un 
digitālos rīkus, pasargājot savu 
digitālo identitāti un datus.   
Praktiska nodarbība: Digitālās 
prasmes: foto apstrādes pamati 
tiešsaistē izklaidei un darbam. 
Fotogrāfiju apstrāde tiešsaistes 
vietnēs BIG HUGE LABS, PHIXR, 
FOTOFLEXER. 
 

Aprīlis 

8. 

 
Bibliotekāru talka 2017 - dzejnieka un 
atdzejotājā PĒTERA BRŪVERA 
dzimtajās mājās “Kalēji”. 
Sestdien, 22. aprīlī, no plkst.9.00 līdz 
plkst.13.00, Līčos.  
BIBLIOTĒKU NEDĒĻA 2017. gada 17. 
- 23. aprīlis.  

Stopiņu novada publisko un 
skolu bibliotēku bibliotekāri, 
ģimenes, domes pārstāvji 
 
 

Dzejas dienu norises vietas 
sakārtošana – lapu grābšana, zaru 
savākšana, ziedoša dārza veidošana, 
soliņa krāsošana un zupas baudīšana 
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Maijs 

9. 

PIERĪGAS REĢIONA PUBLISKO 
BIBLIOTĒKU BIBLIOTEKĀRU 
NOVADPĒTNIECĪBAS SEMINĀRS. 
Stopiņu novads Latvijas kultūrtelpā. 
2017. gada 12. maijs.  

Pierīgas reģiona publisko 
bibliotēku darbinieki, novada 
darbinieki 

Programmā lektoru uzstāšanās, 
Ulbrokas bibliotēkas pētnieku 
pieredze un viesošanās divās lauku 
sētās. 
 
 

Jūnijs 

10. 

Bibliotekāru ekskursija uz 
Ziemeļvidzemi. 2017. gada 17.- 18. 
jūnijs  
 

Stopiņu novada publisko un 
skolu bibliotēku bibliotekāri, 
ģimenes 

 
Programmā: kolēģu tikšanās Plāņu 
pagasta Jaunklidžas bibliotēkā un 
Valkas novada Centrālajā bibliotēkā. 
Lokāli nozīmīgu objektu apskate – 
vēsturiskā Rauna, Vika Pasaku parks, 
ievērojami novadnieki un nozīmīgi 
notikumi Valkas pilsētas 
kultūrvēsturē. Igaunijas Nacionālais 
muzejs Tartu - 
igauniskuma saglabātājs, tautas 
pamatvērtību nesējs un 
nepārtrauktības uzturētājs.   
 

11. 
 
Jaunā Rīgas teātra apmeklējums 
2017. gada 21. jūnijs 

Bibliotēkas lasītāji 
Izrādes ”KĀRKLI” kolektīvs 
apmeklējums  

12. 

Tematisks pasākums skolu jaunatnei 
‘’Pēterdiena Pētera Brūvera dzejoļu 
darbnīcā’’.  
2017. gada 29. jūnijs 

Novada skolu jaunatne 

 
Pasākumā piedalās Pētera Brūvera 
meita Indra Brūvere –Daruliene, kas 
palīdzēs radīt dzejoļu darbnīcas 
radošo noskaņu 
 

Jūlijs 

13. 
Ekskursija Ziemeļkurzeme kopā ar 
Janīnu Kursīti.  
2017. gada 8.,9. jūlijs.  

Bibliotēkas lasītāji 

 
Programmā lībiešu krasts un 
akmeņainā jūrmala. Leģendas par 
laupītājiem un zvejnieku stāsti, zivju 
kūpināšana un šprotu degustācija. 
Imanta Ziedoņa ceļa karte. 
 

14. 

Ekskursija Latvijas Nacionālā 
bibliotēka – Gaismas pils – viena no 
ievērojamākajām kultūras būvēm 
Latvijā 
2017. gada 20. jūlijs. 

Bibliotēkas sadarbības partneri 

 
Programmā Stāvu pa stāvam Latvijas 

Nacionālā bibliotēkā - ēkas apskate 
gida pavadībā un izstādes 
Klasesbiedri apmeklējums – Māra 
Melgalva un Pētera Brūvera 
satikšanās. 
 

Augusts 

15. 
Skolu jaunatnes galda spēļu 
pēcpusdiena 
2017. gada 16. augusts 

Novada skolu jaunatne 
Vasaras brīvlaiks! Imperatoru 
cienīgas izklaides - galda spēļu 
pēcpusdiena 

http://biblioteka.valka.lv/lv/bibliotekas-novados/strencu-novada-biblioteka#collapse0
http://biblioteka.valka.lv/lv/bibliotekas-novados/strencu-novada-biblioteka#collapse0
http://biblioteka.valka.lv/lv/bibliotekas-novados/strencu-novada-biblioteka#collapse0
http://biblioteka.valka.lv/lv/bibliotekas-novados/strencu-novada-biblioteka#collapse0
http://biblioteka.valka.lv/lv/bibliotekas-novados/strencu-novada-biblioteka#collapse0
http://biblioteka.valka.lv/lv/bibliotekas-novados/strencu-novada-biblioteka#collapse0
http://biblioteka.valka.lv/lv/bibliotekas-novados/strencu-novada-biblioteka#collapse0
http://biblioteka.valka.lv/lv/bibliotekas-novados/strencu-novada-biblioteka#collapse0
http://biblioteka.valka.lv/lv/bibliotekas-novados/strencu-novada-biblioteka#collapse0
http://biblioteka.valka.lv/lv/bibliotekas-novados/strencu-novada-biblioteka#collapse0
http://biblioteka.valka.lv/lv/bibliotekas-novados/strencu-novada-biblioteka#collapse0
http://biblioteka.valka.lv/lv/bibliotekas-novados/strencu-novada-biblioteka#collapse0
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Septembris 

16. 

Dzejas diena dzejnieka un atdzejotāja 
Pētera Brūvera dzimtajās mājās 
“Kalēji” – 
“..šis rudens mūs par atmiņu 
krustcelēm padarījis.” P. Brūveris  

2017. gada 22. septembris 

Visu paaudžu interesenti 

 
Baltu vienības un dzejas diena – 

atmiņu krustcelēs kavēsies dzejniece 
Inese Zandere, tikšanos vadīs LNB 
projekta vadītāja Liega Piešiņa, ar 
tautisku dejas soli priecēs senioru 
deju kolektīvs Ulenbroks. 
 

Oktobris 

17. 
Kolektīvs teātra izrādes apmeklējums 
2017. gada 11. oktobris 

Bibliotēkas lasītāji 
Valmieras teātra izrādes “Rudenīgais 
blūzs” kolektīvs apmeklējums 

Novembris 

18. 

Krēslas stundas vakars – Ziemeļvalstu 
bibliotēkas nedēļas lasījums “Ziemeļu 
salas” 
2017. gada 14. novembris 

Bibliotēkas lasītāji 
Tematisks literārā darba 
priekšlasījums, diskusija par izlasīto. 

19. 

 
STOPIŅU NOVADA ULBROKAS 
BIBLIOTĒKA  
SADARBĪBĀ AR LNB UN ASV 
VĒSTNIECĪBU RĪGĀ  
2017. gada 28. novembris 

Bibliotēkas lasītāji 

 
ASV rakstnieces RITAS LAIMAS 
pārdomas par grāmatu "Skylarks & 
Rebels" (Cīruļi un dumpinieki), dzīves 
stāsts un saruna par šodienas Latviju. 
 

20. 
Kolektīvs teātra izrādes apmeklējums 
2017. gada 30. novembris 

Bibliotēkas lasītāji 
Nacionālā teātra izrādes “Klūgu mūks” 
kolektīvs apmeklējums 

Decembris 

21. 

Saruna par latviešu literatūras kultūras 
kanona vērtībām. “Mērnieku laiki” – 
mantojums, turpinājums vai darboties 
griba. 2017. gada 14. decembris 

Bibliotēkas lasītāji 

 
Vakara stāstniece kultūras žurnāliste 
un literāro projektu vadītāja Liega 
Piešiņa 
 

 

Pielikums Nr.2. Informatīvs rakstu pielikums “Ulbrokas bibliotēkai – 70” 

---------Skatīt mapē dokumenta pielikumu vai pievienotājā saitē -------- 
 
http://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Ulbrokas_bibliotekai_70_032017_Tevzemite.pdf. 
 

http://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Ulbrokas_bibliotekai_70_032017_Tevzemite.pdf
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Pielikums Nr.3. Stopiņu novada kultūras kanons rakstu zīmēs 
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Pielikums Nr.4. Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru novadpētniecības 
darba semināra “Stopiņu novads Latvijas kultūrtelpā” programma. 

 
PIERĪGAS REĢIONA PUBLISKO BIBLIOTĒKU BIBLIOTEKĀRU 

NOVADPĒTNIECĪBAS SEMINĀRS 
Stopiņu novads Latvijas kultūrtelpā 

2017. gada 12. maijs 
STOPIŅU NOVADS 

PROGRAMMA 
 

9.30 
Ierašanās Stopiņu novada Ulbrokas kultūras namā 
Adrese: Institūta 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 

9.30 – 10.20 
Ulbrokas bibliotēkas apmeklējums blakus ēkā,  
Ulbrokas kultūras namā - rīta kafija, video stāsts “No sētas uz 
sētu”, ceļojošā izstāde “Sauriešu bibliotēka laika ritumā”  

Novadpētniecības seminārs Ulbrokas kultūras namā 

10.30 – 10.50 
 

Uzruna semināra dalībniekiem 
Jānis Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs  

10.50 – 11.30 
 

Latvieša māja: Stopiņu novads 
Janīna Kursīte, folkloriste, literatūrzinātniece, valodniece, LU 
Humanitāro zinātņu fakultātes profesore 

11.30 – 11.40 Interesējošie jautājumi  

11.40 - 12.00 
 

Ulbrokas muiža un tās apkārtne - 20.gs.30. gadu ceļotāju 
atmiņās. 
Vita Banga, mākslas vēsturniece  

12.00 – 12.10 Interesējošie jautājumi  

 
12.10 – 12. 30 

Stopiņu novada kultūras mantojums mūsdienu kultūrtelpā. 
Daiga Brigmane, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja 

12.30 – 12.40 Interesējošie jautājumi  

Novadpētniecības semināra turpinājums brīvā dabā 

13.00 Izbraukšana uz senajām mājām 

13.10 – 13.30 
Dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtās mājas “Kalēji” 
apmeklējums, c. Līči, Stopiņu novads 

13.45 – 15.30 

Viesošanās vienā no vecākajām lauku sētām. 
Saimnieki Dzintars un Džuljeta Āboliņi godā ceļ mājas “Krīvi” 
esības stāstu un apliecina savas dzimtas vēsturisko atmiņu. 
Pusdienās uz ugunskura vārīta “Cira kāta ” zupa. 

` 15.30 - 15.45 Atgriešanās c. Ulbroka centrā, Institūta iela 1a 
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Pielikums Nr.5. Gara aristokrāti jeb bibliotekāri Pierīgas reģiona publisko bibliotēku 
novadpētniecības seminārā Stopiņos 
 

Bibliotekārs – gara aristokrāts un speciālists arī novadpētniecības darbā. 
Vislabāk pazīst šo pētniecisko kodu un spēj to atslēgt caur terminiem, resursiem, 
atvērtiem jautājumiem un vietas izpēti kopumā. Cits lietišķāk, cits poētiskāk, kā 
prazdami, veicot vietējo vēstures izpēti pagātnes, tagadnes, nākotnes uzdevumā. Tieši 
tik vienkārši un tik neparedzami. Cilvēku rokām dažnedažādi sastrādātais un 
bibliotekāru apzinātais, sistematizētais un sakārtotais, savu patieso vērtību iegūs laika 
nogrieznī un tā lietojumā. Lai, cik trausla neveidotos šī sajūta, semināra darbā un 
pieredzes apmaiņā rodama gaišo un stipro klātbūtne. 

Pierīgas reģiona publisko bibliotēku 
bibliotekāru novadpētniecības 
semināra darbam “Stopiņu 
novads Latvijas kultūrtelpā” ir 
Stopiņu novada priekšsēdētāja 
Jāņa Pumpura uzruna un 
viesmīlība – maizes klaips un 
novada ekonomiskais 
raksturojums, attīstības redzējums 
un kultūras mantojuma bagātais 
saturs. 

Kultūras mantojums jebkurā 
apvidū iezīmē noteiktas vērtības. 
Janīnas Kursītes uzstāšanās par 
tematu “Latvieša māja: Stopiņu 
novads” ir stāsts par kultūras 
mantojuma vērtībām kopumā, lai 
gan kopumā ne tik ļoti apzināta, ir 
koka arhitektūra, raksturojošie 

māju nosaukumi un vēstījums vai stāsts par lietām ar dvēseli. Stopiņu novadam un 
bibliotekāru darbam ir savs piemērs un redzīgums, ko raksturo piederība valstij un 
vietas patriotisms. Pārlietas, kas rodamas Stopiņu novadā, radījušas gan savu lietu 
stāstu, gan novada kontūras leģendu par bruņurupuci, kas “simbolizē garīgu atskārsmi, 
mātišķo – sargājošo aspektu un ir viens no dievietes Māras dzīvniekiem latviešu 
folklorā. Bruņurupučus un zalkšus latvieši agrāk baroja ar pienu. Godājot bruņurupuci, 
stopiņieši, nav brīnums, ka godā arī savas mājas.” J. Kursīte. 
Godībā un pagātnes faktu noskaidrošanā un pierakstīšanā, tad arī radies šis unikālais 
materiālu kopums.  Gandrīz katrā mājā ir dzīvas lietas, kas parasti saistītas ar dzimtas 
nostāstiem. Spilgtas personības un saglabātā lietu pasaule, par ko runā videostāsts 
“No sētas uz sētu”. Vērtība ir visam - vai tā ir pirmskara dāmu apģērbu kolekcija 
“Brasliņās”, vai ar raksta zīmi apveltītais pelēkais laukakmens “Lielkājās”, vai dzejnieka 
Pētera Brūvera rakstītā vārda spēks Dzejas dienām “Kalējos”, vai liktenīgās 
deportācijas un atkal atgriešanas stāsts “Akācijās”. Labs ticamības un pārdomu avots 
skolēnu domrakstiem katrā novadā. Te iederas arī rakstnieka Viļa Veldres reiz 
rakstītais “vecās lietās ir daudz glītuma”. 

Vitas Bangas lekcija “Ulbrokas muiža un tās apkārtne – 20.gs.30. gadu ceļotāju 
atmiņās” ir kā senatnīga notikumu mozaīka - aristokrātiska un emocionāli spilgta. 
Minētais vēstures posms ir ceļojums laikā - Ulbrokas muiža un Ziedoņa parks, 
sākotnējais muižas īpašnieks Ulenbroks, citu baronu un birģermeistaru pārvaldība, 
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vairākas pusmuižas ar dzirnavām un krogiem, zemes reformas un muižas pārbūves 
laiks.  Viens no populārākajiem Pierīgas ekskursijas maršrutiem trīsdesmitajos gados 
skaitījās Rīga – Ulbroka – Šeluchina muiža (Līču krogs). V. Banga. Zināmu apsvēruma 
dēļ dzirdētie fakti netiks pārstāstīti, ļausim tiem noformulēties kādā iespiestā materiālā. 

Semināra lekciju daļas noslēgumā Daigas Brigmanes temats “Stopiņu novada 
kultūras mantojums mūsdienu kultūrtelpā”, kas plašākā nozīmē, ir apliecinājums 
cilvēka un sabiedrības darbībai kopumā, lai veidotu vērtību, zināšanu un prasmju 
sistēmu, saglabājot savas identitātes pastāvēšanu. Bibliotēkas kultūrvide pielīdzināma 
novada jostas raksturam un seno māju kultūrainaviskajam rokrakstam, atspoguļojot 
vidi, kas laika gaitā izveidojusies cilvēku un vietu mijiedarbībā. Tas ir process, kas 
atrodas mainībā un attīstībā, rosinot domu apmaiņu un tālāku darbību. Ikgadējas ir 
Dzejas dienas un novada bibliotekāru talka dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera 
mājās “Kalēji”, muzeju nakts tematiskie pasākumi norisinās mājās “Krīvi” un “Akācijas”. 
Tūrisma aģentūras “Impro” izveidots maršruts ir novada viensētās “Lielkājas” un 
“Krīvi”. Pašvaldības nekustamais īpašums “Rozes” ieguvis jaunu vēsturisku faktu 
skaidrojumu, savukārt ēka “Līdumnieki”- atzīta par dzīvošanai nederīgu un zaudētu 
objektu. 

Bibliotēkas uzdevums ir fiksēt laikmeta liecības un iegūtos materiālus padarīt 
pieejamus novadpētniecības resursos, tai skaitā, pētniecības laikā radītam saturam – 
atmiņu ierakstiem, rokrakstiem un fotogrāfijām. Jauna krājuma daļa ir arī filmas, kas 
iegūtas pašvaldības atbalstīto projektu rezultātā - “Kalējs kala debesīs” “Rikšiem, bērīt, 
es palaidu.” Pētnieciskā darba saturs un iespējas ir resursu skatāmība un lasāmība 
sociālajos tīklos: Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica projekts “Zudusī 
Latvija”, Stopiņu novada tīmekļa vietne, Twiter konts, Youtube kanāls un Biblioteka.lv. 
Novadpētniecības izstādes un dažādie pasākumi, kā arī veidotais novadpētniecības 
materiālu krājums analītikas datubāzē, šobrīd, atspoguļo 880 ierakstus par novadu. 
Esam novadpētniecības datubāzes izveides sākumā, tomēr apzinātais materiālu 
klāsts ir gan materiālie veidojumi – josta, videostāsts, seno māju projekts, gan 
nemateriālā kultūras mantojuma daļa – publikācijas, mutvārdu ieraksti un dokumentu 
digitalizācija.  

Novada kultūras mantojuma saglabāšanas uzskatāms piemērs ir divas 
viensētas “Kalēji”, kas apliecina savas kvalitātes un dzejas lauka enerģijas kopumu, 
savukārt “Krīvi” semināra dalībniekus pārsteidza ar cira kāta zupu, senu lietu un stāstu 
daudzveidību, kā arī ar tautas deju raito soli. Pierīgas reģiona publisko bibliotēku 46 
bibliotekāru dalība novadpētniecības seminārā Stopiņos ir noslēgusies ar ieinteresētu 
kolēģu līdzdalību un novadpētniecības darba redzējumu Ulbrokas bibliotēkā. Ar radoša 
darba pētniecisko rezultātu un nedaudz priviliģētu sajūtu sadarbībai ar folkloristi, 
literatūrzinātnieci, valodnieci, politiķi, LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesori 
Janīnu Kursīti, mākslas vēsturnieci Vitu Bangu un novada vadības atbalstu. Paldies 
organizatoriem, lektoriem, viensētu saimniekiem un reģiona bibliotekāriem par dalību 
novadpētniecības semināra darbā. Pateicoties fotogrāfiju autorēm Inesei Skrastiņai, 
Kristīnei Cimdiņai, Ievai Mūrniecei tīmekļa vietnē 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas vērojams semināra darba 
vizuālais materiāls. Paldies Ivitai Duļbinskai par videoierakstu, kas apkopotā veidā tiks 
izmantots novadpētniecības darba atspoguļošanai. 
Paldies Stopiņu novada maizes ceptuvei SIA “Feliks M” un Guntai Elperei par goda 
kukuli viesiem! 

Daiga Brigmane,  
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja  

2017. gada 24. maijs 

http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas

