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STOPIŅU NOVADA  

ULBROKAS BIBLIOTĒKAS  

PASĀKUMI   

2007. GADA I. PUSGADĀ / janvāris – jūnijs / 

N. p. 

k. 

Laiks Pasākuma 

norises vieta 

Apmeklētāju 

skaits 

Pasākuma veids, temats un 

nosaukums 

1. Ceturtdien, 

11.I.  

Latvijas 

Nacionālais 

teātris – 

Aktieru zāle 

40 
/ Ulbrokas 

bibliotēkas 

lasītāji/ 

Teātra izrādes apmeklējums.  

Zviedru dramaturgs, režisors un dzejnieks - 
Laršs Nurēns izrādē „Rudens un ziema”, 
ģimenes traģikomēdija 2 daļās. Izrādes 

režisors - psiholoģisko attiecību meistars 

Felikss Deičs. 
2. 15.I. –  

15.II  

Ulbrokas 

bibliotēka 

224 Literāra izstāde -ANDRA NEIBURGA. 
Avotu klāstā autores darbi, literatūra par A. 

Neiburgu, elektroniskie resursi. 
3. Ceturtdien, 

1. III 

Starptautiskais 

izstāžu centrs 

„Ķīpsala” 

12 
/ bibliotēku, PII, 

skolu, Dienas 

centru vad., 

sociālie 

darbinieki /  

13. Starptautiskās izglītības izstādes 

„Skola – 2007” un 10. Starptautiskās 

grāmatu un izdevniecību izstādes 

„Latvijas Grāmatu izstādes 2007” 

apmeklējums. 

4. Piektdien, 

23.III 

Ulbrokas 

kultūras nams 

Apm. 100 

/ novada domes 

vadība, RGB 

vadība, Rīgas 

raj. bibliotēku 

vad. un 

bibliotekāri, 

izdevniecību 

pārstāvji, viesi, 

Ulbrokas bibl. 

lietotāji un 

interesenti/ 

ULBROKAS BIBLIOTĒKAS  

60. GADADIENAS SVINĪGS 

PASĀKUMS. Norise : 

1. Viesu sagaidīšana. Malks 

atspirdzinoša vīna. 

2.Materiālu prezentācija un ieskats 

bibliotēkas darbības laikmeta vīzijās. 

3. 2006. gada lasītāju godināšana un 

nomināciju pasniegšana. 

4. Viesu apsveikumi un laba vēlējumi. 

5. Ansambļa „Rūta” koncert - 

proramma – „Nakts saule”, Guntara 

Godiņa oriģināldzeju runā Nacionālā 

teātra aktieris Gundars Grasbergs. 

6. Svētku cienasts, jubilejas torte, 

saviesīgas sarunas, deju laiks kopā ar 

ansambli „Mazais ornaments”. 

5. 5. III – 

31.III 

Ulbrokas 

bibliotēka 
302 Tematiska izstāde „Tuviniekus 

meklējot…”, veltīta Latvijas iedzīvotāju 

izsūtīšanai 1945. gada 25. martā. 

Informācijas avotu klāstā Ilmāra Šalta 

grāmatu saraksts, publikācijas, bibliotēkas 

fonda literatūra, elektroniskie resursi. 

6.  

Otrdien, 

17. IV 

 

Latvijas 

Nacionālais 

teātris – lielā 

zāle 

 

40 
/ Ulbrokas 

bibliotēkas 

lasītāji / 

BIBLIOTĒKU NEDĒĻAS 

PASĀKUMI: 

1.Teātra izrādes apmeklējums. 

Somu rakstnieces un kultūras 

darbinieces Hellas Vuolijoki luga 

„Niskavuori jaunā saimniece”. Stāsts 

par kaislību, kas bija spēcīgāka par saprāta 

balsi, divās daļās. Lomās : Daiga Gaismiņa, 

Normunds Laizāns, Astrīda Kairiša, Ināra 

Slucka u.c. 

   

  7. 

 

19. IV – 

28.IV 

 

Ulbrokas 

bibliotēka  

20  

2.Bezmaksas interneta resursu apmācība 

un pieeja elektroniskajām datu bāzēm 

Letonika un NAIS. 

  8. 19. IV –       Ulbrokas 

bibliotēka 
20 3. Interesentu iepazīstināšana ar 

Stopiņu novada mājaslapas 
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28.IV informacionālajām  

Iespējām un esošām sadaļām 

http://www.stopini.lv 

 

9. Visu aprīļa 

mēnesi 

Ulbrokas un 

Sauriešu 

bibliotēkās 

36 4. Novecojušas un mazvērtīgas 

literatūras nodošanas akcija. 

10. 26.IV – 

29. IV 

Ulbrokas 

bibliotēka 
125 5. Jauno grāmatu izstāde un jaunumu 

apskats. Aktuālākā un vērtīgākā 

literatūra bibliotēkas klāstā. 

   

11. 

 

22. V 

 

Ulbrokas 

bibliotēka 

       

25 

 

Literāra pēcpusdiena „Franču 

literatūras laikazīmes”. Viesojas franču 

valodas un literatūras speciāliste, 

izdevniecības „Omnia Mea” vadītāja 

INTA GEILEI– SĪPOLNIECE. 

Norise :  
1. Franču dzejas pavasaris mūspusē – 

runā Rīgas Franču liceja 5.klases 

skolnieks Reinis Višķeris 

2. Vizītkarte par franču tautas 

tradīcijām - nacionālisms un 

identitāte; kultūras un literatūras 

uzskati un vērtības; vīna un siera 

burvība. 

3. Saruna par literatūru, mākslu un 

mūziku – lektore Inta Geile – 

Sīpolniece. 

4. Izdevniecības „Omnia Mea” 

grāmatu galds, autogrāfu un franču 

darījumu pasaule. 

12. 8. VI LLU LTZI bibl. vadītāja  LLU LTZI semināru telpas – LLU 

studiju programmu reklāmas kabineta 

atklāšana. 
Darba kārtībā : 

1. Diskusija par attīstības stratēģisko plānu. 

2. Ekskursija pa LLU LTZI teritoriju. 

3. Ierosinājumi un iespējamie risinājumi.  

13. 20. – 

21.VI 

Ložmetējkalns-

Kalnamuiža-

Garīkas-

Grobiņa-

Liepāja-

Kalvene 

      37 
/ 9 jaunieši; 14 

pensionāri; 14 

strādājošie 
Ulbrokas bibl. 

lasītāji /  

EKSKURSIJA  

„DIENVIDKURZEMES LABIRINTI”. 

Norise : 1. diena 
1. Ložmetējkalns – pirmā pasaules 

kara cīņu un piemiņas vieta. 

2. Saldus – teikas un skats uz pilsētu.  

3. Kalnamuiža ( bij. grafa fon Medema 

vasaras rezidence) un 

Piensaimniecības muzeja apskate. 

4. Rudbāžu pagasta „Garīkas”- 

imperatoru sēņu šitakē audzēšanas 

un garšas noslēpumi. 

5. Grobiņa – Zentas Mauriņas 

piemiņas istabas apmeklējums. 

6. Liepājas teātra izrādes 

„SKRODERDIENAS SILMAČOS” 

apmeklējums. 

7. Naktsmiers viesnīcā „Brīze”. 

2. diena. 

   1.    Karosta – pilsēta pilsētā.    
    2.    Liepājas pilsētas apskates ekskursija. 

    3.    Pusdienu pauze un brīvbrīdis Liepājā. 

    4.    Kalvenes Zoodārza „Cīruļi”   

           apmeklējums. 

    5.    Saldus pārtikas kombināta konfekšu  

           „Gotiņa” ražotne un produkcija. 

http://www.stopini.lv/
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STOPIŅU NOVADA  

ULBROKAS BIBLIOTĒKAS  

PASĀKUMI  

2007. GADA II. PUSGĀ / jūlijs – decembris / 

 

N. p. 

k. 

Laiks Pasākuma 

norises vieta 

Apmeklētāju 

skaits 

Pasākuma veids, temats un 

Nosaukums 

14. 2.- 31. jūlijs Ulbrokas 

bibliotēka 
 Tematiska izstāde „GRAFITI kā 

globāls fenomens” 

15. Jūlijs 

02.07 

09.07 

16.07 

23.07 

30.07 

 

Augusts 

06.08 

13.08 

20.08 

27.08 

Ulbrokas 

bibliotēka 
Apmēram 5-

8 klausītāji 

katru reizi 

Latviešu un cittautu pasakas 

audio kasešu atskaņojumā : 

a) E.Blaitone. Pauks un 

Šmauks. 

b) Aladina burvju lampa. 

c) Buratino piedzīvojumi. 

d) Latviešu tautas pasaku cikls. 

e) Punduris Gardeguns. 

 

a) O.Vailds. Zvaigznes bērns. 

b) A.Kronenbergs. Jērādiņa. 

c)H.K.Andersens. Alvas 

zaldātiņš. 

d) Latvijas Radio raidījuma ieraksts 

„Pagastu stāsti” par Stopiņu 

novada vērtībām ikdienā un 

svētku reizēs (ēters 29.04.2006). 

 

16. Jūlijs 

05.07 

12.07 

19.07 

26.07 

 

Augusts 

02.08 

16.08 

23.08 

30.08 

 

 

 

Ulbrokas 

bibliotēka 
Apmēram 8-

12 skatītāji 

katru reizi 

Video un DVD filmu vērojumi : 

a)Donalds smieklu fabrikā. 

b) Vāģi. 

c) Lotte :Ceļojums uz 

dienvidiem. 

d) Jautrās pleznas. 

 

 

a) Pepija Garzeķe. 

b) Īkstīte. 

c) Ledus laikmets 2. Atkusnis. 

d) Ulbrokas bibliotēkas 60. 

gadadienas svinīgā pasākuma 

video ieraksts. ( 23.03.2007). 

 

 

 

17. 7.-9. augusts  Kandavas 

novads, 

Plosti 

 

2 

 

Latvijas bibliotekāru 9. vasaras 

mācībseminārs „Bibliotēku 

pakalpojumu kvalitāte. 

18. Augusta 

mēnesis 

Ulbrokas 

bibliotēka 
       448  Izstāde „Mūsu novadnieki” , 

veltīta Stopiņu novada 120 

jubilejas reizei  
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19. 19. 

septembris 

Sigulda 2 Rīgas rajona 5. Grāmatu 

svētki. 

Programmā : 

1.„Gaujas senlejas dūmakā 

raugoties” – Siguldas novads 

grāmatās, to sastādītāji, veidotāji un 

dzejnieki. 

1.1.Literatūrzinātnieces Rutas 

Veidemanes radošā analīze. 

1.2.Muzikāls sveiciens „Mans 

novads”. Muzicē Valda un Dainis 

Garūti . 

2.„Dzīves apzinīgie pavērsieni” 

„Likteņstāstu” vadītājas Anitas 

Mellupes saruna par dzīvi un literatūru 

ar rakstnieku Zigmundu Skujiņu. 

20. 14.oktobris Valmieras 

Drāmas 

teātris – 

Lielā zāle 

 

40 

Izrādes „Akmens ligzda jeb 

Niskavuori sievietes” kolektīvs 

apmeklējums. Oļģerta Krodera 

režija un veltījums Pētera Lūča 

simtgadei. 

Ekskursija pa Valmieras centra 

kultūras un atpūtas parku – 

vecpilsētu.  

21. 12. – 18. 

novembris 

Ulbrokas 

bibliotēka 
35 Ziemeļvalstu literatūras 

iepazīšana – 

1.Literatūras saraksts un 

daiļliteratūras piedāvājums. 

2. Astridas LINGRENAS 

simtgadei veltīta izstāde un 

literārā daiļrade. 

3.„KRĒSLAS STUNDAS” 

pasākums, viesos kinorežisore 

un producente, Kultūras 

akadēmijas docētāja, vairāku 

analītiski tematisku rakstu 

autore Vija BEINERTE. Norise : 
3.1. īss ieskats Ziemeļvalstu bibliotēku 

nedēļas vēsturē; 

3.2 svarīgākie Sigridas Unsetes 

biogrāfijas dati un literāro darbu 

noskaņa; 

3.3 norvēģu rakstnieces S. Unsetes 

darba „Kristīne Lavransa meita” 

fragmenta lasījums Vijas Beinertes 

izpildījumā; 

3.4. diskusija par sievietes lomu, viņas 

tiesībām un rīcību skandināvu 

literatūrā un mūsdienu sabiedrībā; 

3.5. senas saimes tradīciju garā 

vakarēšana un mīklu minēšana. 

22. 26.novembris Ulbrokas 

bibliotēka 
 

31 

PII ”Pienenīte” sagatavošanas 

grupu audzēkņu viesošanās 

Ulbrokas bibliotēkā – PIRMĀ 

TIKŠANĀS AR BIBLIOTĒKU  
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/ MS PowerPoint prezentācija. 

NORISE : 

1.Iepazīšanās. 

2.Prezentācijas materiāls : 

2.1. Kas ir bibliotēka ? 

2.2.Kā var pierakstīties 

bibliotēkā? 

3. Bibliotēkas pasākumi bērniem. 

4. Pie mums jau viesojušies bērni no ... 

5. Uzdevums bērnu vērībai un 

attapībai – ir atrasts dzejolis ar 

nepabeigtām rindiņām. Vajadzīga 

bērnu palīdzība. Pēters Brūveris 

„Dīvainais nams”. Darbs grupās – 

strādā bērni un skolotāji. 

6. Pateicība un pirmā dāvinātā grāmata 

– grupiņām un skolotājām, iestādes 

vadītājai un metodiķei, 

uzmanīgākajiem un vērīgākajiem 

klausītājiem. 

7. Saldumi mazajām sirsniņām un 

jautājumi bibliotēkas darbiniecēm. 

8. Ieraksts viesu grāmatā. 

 

23. 7. decembris Jelgavas 

kultūras 

nama zālē 

1 2007. gada akcijas „Atbalsts 

lauku bibliotēkām” 

noslēguma sarīkojums. 
Programmā : 

„LIELĀ LASĪTĀJU BALVA - 2007” 

visvairāk lasīto grāmatu autoriem, 

tulkotājiem un izdevniecībām. 

Muzicē „Jelgavas bigbends” Raita 

Ašmaņa vadībā, Olga Pīrāgs, Intars 

Busulis. 

24. 11.decembris Ulbrokas 

kultūras 

nams 

apm.200 Literāri muzikāls vakars „Viens 

otram”. Harijs OZOLS, Santa 

ZAPACKA un Didzis RIJNIEKS 
par jūtām, pārdomām un pārdzīvoto 

savās dziesmās un teatrālos 

priekšnesumos.  
Īsa uzruna potenciālajam 

bibliotēkas lietotājam - ar ko 

bibliotēkas ir noderīgas Stopiņu 

novadā. 

25. 12.decembris Jaunolaine 2 Piedalīšanās Rīgas rajona 

bibliotēku darbinieku gada 

noslēguma pasākumā. 

Programmā : iepazīšanās ar 

Gaismas un Jaunolaines pagastu 

bibliotēkām, ekskursija, pārskats par 

bibliotēku darbību, jubilāru 

godināšana, saviesīgas sarunas ar 

dziesmām un loteriju. 

 

 

 


