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N.P.K. 

 

LAIKS 

PASĀKUMA 

NORISES 

VIETA 

 

APMEKLĒ

TĀJU 

SKAITS 

 

PASĀKUMA VEIDS, TEMATS UN NOSAUKUMS 

1. 
02.-

30.01 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

12 

 

Tematiska izstāde “NO SIMBOLA LĪDZ ZĪMEI”. 

Ceļa zīme, pazīšanās zīme, vienlīdzības zīme... Zīmju stāsti ir 

daudz un dažādi. Izstādes saturā ne tikai latviskās zīmes un 

ornamenti, to forma, izcelsme un iedarbība uz cilvēku. 

Piedāvājumā kā radušies latviešu raksti un citu zīmju un rakstu 

nozīmes un Stopiņu novada tautastērps. 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/no-

simbola-lidz-zimei 

 

2. 

22., 

24.,25., 

29. 01 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

71/9 

 

Bibliotekārā stunda “Zīmes un raksti”.  Bibliotekāru saruna 

ar pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” sešgadīgajiem 

audzēkņiem no grupām “Rūķēni”, “Gliemezīši”, “Mārītes”, 

“Kāpēcīši”.  Iepazīšanās ar bibliotēkas darbu un kāda dūraiņa 

raksta zīmju meklējumi 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

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

3. 
22.01 -

06.02 

UMMS  

Izstāžu zāle 
23 

 
Salaspils novada bibliotēkas veidota izstāde „Vaira Vīķe-

Freiberga. Ar Sauli”. Ekspozīcija priecēs visus Tautas 

prezidentes cienītājus. Lai izstāde patīkami pārsteidz un dod 

pozitīvas emocijas šajās te mazāk, te vairāk sniegotajās ziemas 

dienās! http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

 

4. 
01.–28. 

02 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

5 

 

Literāri tematiska izstāde 

“JAPĀNAS STUDIJAS UN SINOLOĢIJA - VALODNIEKA, 

TULKOTĀJA, BIBLIOTEKĀRA EDGARA KATAJA 95 (1923) 

DARBS, AIZRAUŠANĀS UN DZĪVE” 

Izstādē Edgara Kataja ne tikai daiļliteratūras darbi, bet arī grāmatas par 

Japānas un Ķīnas kultūrvēsturi. 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-
resursi/izstades/japanas-studijas-un-sinologija 

 

5. 
02.-

28.03 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

7 

Tematiskā izstāde DRAMATURGAM GUNĀRAM 

PRIEDEM – 90. 
 

http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/no-simbola-lidz-zimei
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/no-simbola-lidz-zimei
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/pasakumi
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/japanas-studijas-un-sinologija
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/japanas-studijas-un-sinologija


6. 12.03 
DAILES 

TEĀTRIS 
30 

 

Justīne Kļava  

Jubileja '98 

Daugavpils teātra viesizrāde krievu valodā 

Vienas ģimenes stāsts. Izrāde ir Spēlmaņu nakts 

2017  laureāte un vairāku balvu ieguvēja. 

Kolektīvs izrādes apmeklējums. 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

 

7. 20.03 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

34 

 

Tikšanās ar ceļotāju un rakstnieku PĒTERI 

STRUBERGU Austrālijas un Dienvidamerikas stāstos 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/pasakumi 

 

8. 
marts – 

maijs 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

27 

 

 

INFORMATĪVI – IZGLĪTOJOŠAS NODARBĪBAS 

DATORPRASMJU PILNVEIDĒ 2018. gada ietvaros (marts -  

jūnijs). 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 
 

9. 
03.- 

30.04. 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

12 

 

Tematiska izstāde “GAIDOT UN GATAVOJOTIES 

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKIE M”. Izstādes izklāstā viss 

par svētku radīšanu un Baltā galdauta svētkiem. 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/gaidot-

un-gatavojoties-balta-galdauta-svetkiem 
 

10. 25.04 
Kalēji, 

c. Līči 
12 +30. 

 

Bibliotekāru talka 2018 - dzejnieka un atdzejotājā PĒTERA 

BRŪVERA dzimtajās mājās “Kalēji”. Grāmatas “Brūveri 

brūvē” atklāšanas svētki. 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

http://stopini.lv/lv/jaunumi/bibliotekas/petera-bruvera-dzimsanas-diena-dzejnieka-

dzimtajas-majas-3420 

 

11. 

05. 04 

– 31. 

05 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

36 

 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas Vizuālās mākslas nodaļas 

audzēkņu darbu izstāde “Dzeja tēlos un attēlos”. Skaitliski 

sagatavoto grāmatu skaits ir vairāk par 90, vienas grāmatas 

minimālais apjoms – 8 lappuses. Ilustrācijas pamatā dažādu 

autoru vai darbi pēc savas izvēles. 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

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

resursi/izstades/dzeja-telos-un-attelos 

 

12. 
03.- 

31.05 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

6 

 

Tematiska izstāde “ “IEKLAUSĪTIES UN IESKATĪTIES...” 

VĀCU KOMPONISTAM, DIRIĢENTAM, 

RAKSTNIEKAM RIHARDAM VĀGNERAM – 205. (1813. 

gada 22. maijs – 1883. gada 13. februāris). 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

 

13. 12.05 
Brasliņas, 

c. Ulbroka 
77 

 

Pavasara un ziedoņa svētki viensētā “Brasliņas”. 

Programmā kultūrvēsturiskā mantojuma daudzināšana: 

viensētas radītā pilsētvide – ēka, tērpi, gleznas; 

kolhoza “’Ļeņina ceļš” bibliotēka; ne tikai pagātne, bet dzīvā vēsture; 

noskaņu koncerts – dziesmas un pastāsti mākslinieks; mākslinieks/ 

karikatūrists; dāvināšanas prieks 

Dreskoda aksesuārs: dāmām – cepure; kungiem – tauriņš. 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

http://stopini.lv/lv/jaunumi/bibliotekas/pilsetvide-un-makslas-pleneri-stopinu-novada-

vienseta-braslinas-3453 

 

http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/pasakumi
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/gaidot-un-gatavojoties-balta-galdauta-svetkiem
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/gaidot-un-gatavojoties-balta-galdauta-svetkiem
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/dzeja-telos-un-attelos
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/dzeja-telos-un-attelos
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://stopini.lv/lv/jaunumi/bibliotekas/pilsetvide-un-makslas-pleneri-stopinu-novada-vienseta-braslinas-3453
http://stopini.lv/lv/jaunumi/bibliotekas/pilsetvide-un-makslas-pleneri-stopinu-novada-vienseta-braslinas-3453


14. 

21.,23., 

24., 25. 

05 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

57 

 

Saruna par grāmatām un bibliotēkas dokumentu kopumu, kārtojumu un 

informācijas pieejamību ar jauno ilustrāciju autoriem no Ulbrokas 

Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas. 

Atbildēsim uz audzēkņu jautājumiem, sniegsim jaunas zināšanas, 

rosināsim radošu prieku. Tiekamies 2018. gada 21., 23., 24., 25. maijā. 

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

15. 09.06 
VALMIERAS 

TEĀTRIS 
35 

 

Rūdolfs Blaumanis Justīne Kļava 

VIDZEMNIEKI 

Nestāstītie stāsti 3 daļās 

Šis būs pavisam īpašs Blaumaņa nestāstīto stāstu iestudējums, bet 

cilvēka sirds – arvien tā pati. 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

 

16. 
05.- 

29.06 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

7 

Literāri tematiska izstāde “Rakstniekam Antonam Stankevičam – 

90”. Izstādes materiāls atgādina par rakstnieka daudzskaitlīgajiem 

biogrāfiskajiem darbiem – J. Rozentāls, J. Jaunsudrabiņš, E. Dārziņš. 

Stāsti latgaliešu rakstu valodā un scenārijs kino filmai “Purva bridējs” 

ir rakstnieka radošās darbības atzinīgākā daļa. 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 
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