
 

 

 

STOPIŅU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 

LITERATŪRAS POPULARIZĒŠANAS PASĀKUMU 

UZSKAITE 

 2008. GADA I.PUSGADS 

/ janvāris – jūnijs / 

 
N.P.K. LAIKS PASĀKUMA 

NORISES VIETA 

APMEKLĒTĀJU 

SKAITS 

PASĀKUMA VEIDS, 

TEMATS UN 

NOSAUKUMS 

1. Ceturtdien, 

10. janvārī 

Latvijas 

Nacionālais teātris 

– Lielā zāle 

40 
/ Ulbrokas bibliotēkas 

lasītāji/ 

Teātra izrādes apmeklējums. 

Franču dramaturga, izcila 

komēdiju autora rietumu 

literatūrā un klasicisma 

komēdiju izveidotāja – 

MOLJĒRA izrāde 

„TARTIFS”, 2 daļās. Izrādes 

režisors – Gijs Pjēro KULO 

(Francija). 

 

2. 21. I. – 

22.II. 

Ulbrokas 

bibliotēka 
10 KIS un LURSOFT IT 

konkurss „Nāc uz savu 

bibliotēku un laimē datoru”. 

 

3.  5. – 19.II. Ulbrokas 

bibliotēka 
20 Literāra izstāde „Rakstnieka 

Žila VERNA takas”, franču 

rakstniekam Žilam Vernam – 

180. gadskārta. 

 



4. Ceturtdien, 

22. II. 

K/t „K.Suns” 10 
/ Ulbrokas bibliotēkas 

lasītāji/ 
 

Vēsturiska mākslas filma 

"Rīgas sargi" (2007, 

starptautiskais nosaukums - 

"Defenders of Riga") par 

1919. gada novembra 

notikumiem pēc 1. pasaules 

kara beigām, Brīvības cīņu 

laikā.  

Režisors – Aigars GRAUBA. 

 

5. 28.II -

2.III. 

Starptautiskais 

izstāžu centrs 

ĶĪPSALA 

Individuālais 

apmeklējums 

11. starptautiskā grāmatu 

izstāde „BALTIJAS 

GRĀMATU SVĒTKI 2008” 

un 14. starptautiskā izglītības 

izstāde „SKOLA 2008” 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

Sestdien, 

29.III. 

 

 

 

 

 

 

 

Ulbroka, 

Kultūras nams 

 

 

 

 

Valmieras Drāmas 

teātris – Lielā zāle 

 

 

 

 

Bibliotēkas vadītāja 

 

 

              

             40 
/ Ulbrokas bibliotēkas 

lasītāji/ 

Stopiņu novada politiski 

represēto biedrības 15. gadu 

jubilejas pasākums 

 

Teātra dienas koncerts 

„Noausim kājas, atpīsim 

sirdis”, Imanta KALNIŅA 

teātra un estrādes dziesmas 

dziedošo aktieru un grupu 

„Autobuss debesīs” un „The 

Hobos” izpildījumā. 

 

 

8. 

 

Otrdien, 1. 

IV. 

 

Ulbroka,  

Kultūras nams 

 

 

150 
/ Ulbrokas bibliotēkas 

lasītāji, interesenti un 

viesi / 
 

 

Literāri tematiskais vakars 

„LIKTEŅA LĪDUMNIEKI 

STOPIŅOS”, viesos 

rakstnieks Vladimirs 

KAIJAKS, rakstniece un 

scenāriju autore Māra 

SVĪRE. 
Pirms un pēc tematiskā 

vakara izdevniecības 

„Latvijas Avīze” grāmatu 

klāsts. 

NORISE : 
1. Vadītājas uzruna un ieskats 

Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas darbības gadā : 

 video filmas „LAIKTELPA” 

demonstrēšana, par bibliotēkas 

aktualitātēm, kas urbānās telpas 

apstākļos iezīmē savu rokrakstu un 

savu darbības stilu publiskajā telpā; 

 pateicība Stopiņu novada 

domes vadībai par izpratni un 

atbalstu ikdienas darbā, veidojot 

http://lv.wikipedia.org/wiki/2007
http://lv.wikipedia.org/wiki/1919
http://lv.wikipedia.org/wiki/Novembris
http://lv.wikipedia.org/wiki/Pirmais_pasaules_kar%C5%A1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Pirmais_pasaules_kar%C5%A1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Br%C4%ABv%C4%ABbas_c%C4%AB%C5%86as


moderni un estētiski patīkamu 

bibliotēkas telpu. 

2. 2007.gada lasītāju 

godināšana un nomināciju 

pasniegšana. 

3. Vārds rakstniekiem – 

nopietni un nenopietni par 

„Likteņa līdumniekiem” un 

dzīvi vispār, par situācijām 

un raksturiem, kas 

iepriecina, kas sāpina, kas 

rosina vērtēt un pārvērtēt. 

4. Izdevniecības „Latvijas 

Avīze” jaunumi un 

grāmatu klāsts. 

5. Pateicība viesiem un 

laikazīmju liecības viesu 

grāmatā, autogrāfu 

pusstunda. 

6. Mirklis vakara kafijai un 

sajūtām par viesošanās 

reizi Stopiņos – 

             Ulbrokas bibliotēkas telpās. 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

IV. 

 

 

 

 

      IV. 

Ulbrokas 

bibliotēka 

 

 

 

12 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

66 

BIBLIOTĒKAS NEDĒĻAS 

PASĀKUMI : 

1.Novecojušas un 

mazvērtīgas literatūras 

nodošanas akcija. 
Iespēja atbrīvoties no gadu gaitā 

uzkrātajām grāmatām un 

laikrakstiem. 

2. Bezmaksas interneta 

resursu apmācība un pieeja 

elektroniskajām datubāzēm 

Letonika, NAIS, Lursoft 

laikrakstu bibliotēka, 

Rubricon, EBSCO. 

3. Interesentu iepazīstināšana 

ar Stopiņu novada tīmekļa 

vietnes informacionālajām  

iespējām un esošām sadaļām 

http://www.stopini.lv. 

4. Tematiska izstāde „Dārza 

pārvērtības” – par dārza 

dizaina veidošanu, augiem, 

labvēlīgu apstākļu radīšanu 

un atbilstīgu stādu izvēli. 

5. Jauno grāmatu izstāde un 

jaunumu apskats. Aktuālākā 

un vērtīgākā literatūra 

bibliotēkas klāstā. 

13.  Svētdien, 

18. V. 

Dailes teātris Stopiņu novada 

domes priekšsēdētājs, 

bibliotēkas vadītāja 

TREŠĀ TĒVA DĒLA 

balvas pasniegšanas 

ceremonija un koncerts 

http://www.stopini.lv/


14. Piektdien, 

20. VI 

LNB Mūzikas 

nodaļa, K.Barona 3 

Bibliotēkas vadītāja Digitālās kolekcijas 

„Latviešu Dziesmu svētki 

1864-1940” atklāšana. 

16. 9. – 30.VI Ulbrokas 

bibliotēka 

             50 Tematiska izstāde vasaras 

ceļotājiem „Saulgrieži 

Piebalgā” 

15. 21.- 22. VI Piebalga               43 
/ Ulbrokas bibliotēkas 

lasītāji/ 

Ekskursija – SAULGRIEŽI 

PIEBALGĀ : 

1. Vidzemes augstienes 

skaistie skati. 

2. Vecpiebalgas – 

KALNA KAIBĒNI 

slaveno latviešu 

rakstnieku brāļu 

Matīsa un Reiņa 

KAUDZĪŠU mājas. 

3. SAULRIETI – 

brīnišķīgā pasaku 

meistara Kārļa 

SKALBES muzejs. 

4. JĀŅASKOLA – 

latviešu komponista 

Emīla DĀRZIŅA un 

Jāņa Sudrabkalna  

muzejs. 

5. EMĪLDIENAS 

svinības un saulgriežu 

ielīgošana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOPIŅU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 



LITERATŪRAS POPULARIZĒŠANAS PASĀKUMU 

UZSKAITE  

2008. GADA II.PUSGADS 

/ jūlijs - decembris / 
N.P.K. LAIKS PASĀKUMA 

NORISES VIETA 

APMEKLĒTĀJU 

SKAITS 

PASĀKUMA VEIDS, 

TEMATS UN 

NOSAUKUMS 

 

1. 

 

Trešdien, 

2. VII 

 

LNB, Jēkaba ielā 

6/8 

 

Bibliotekāre 

 

Digitālā megaprojekta 

„Laika raksti laikraksti „ 
atklāšana un prezentācija 

 

2. 

 

10.VII 

 

Ulbrokas bibliotēka 

 

7 

Polijas bibliotēku pārstāvju 

un KIS darbinieku 

viesošanās Ulbrokas 

bibliotēkā projekta „Trešais 

tēva dēls” ietvaros 

 

3. 

 

VII 

 

Ulbrokas bibliotēka 

 

30 

Tematiska izstāde „XXIV 

Vispārējo latviešu dziesmu 

un deju svētku ieskaņu 

gaismā” 

 

4. 

VII 

VIII 

 

Ulbrokas bibliotēka 

Individuālais 

apmeklējums 

Audioierakstu klausīšanās, 

video un DVD filmu 

vērojumi 

 

5. 

 

18.VIII – 

30.IX 

 

Ulbrokas bibliotēka 

 

55 

Tematiska izstāde 

„Mērnieku laiki” – 

grāmatā un citur. 

(Matīsam Kaudzītem–160) 

 

6. 

 

0trdien,9. 

septembrī 

 

Saulkrastu pilsētas 

bibliotēka 

 

11 

Dalība Latvijas valsts 90. 

dzimšanas dienas akcijā 

„Ieaud sevi Latvijā” un 

Dzejas dienu pasākumā. 

Dzejas dienu noskaņās 

veidojām latvisko audeklu, 

ciemojāmies Saulkrastu 

pilsētas bibliotēkā, 

atcerējāmies sev nozīmīgu 

latviešu dzejnieku dzejas 

rindas vai tautiskas 

četrrindes, kas apliecināja 

katra ticību, cerību un 

mīlestību Latvijai. 

 

7. 

 

Trešdien, 

17. IX 

 

Inčukalna Tautas 

nams  

 

11 
Rīgas rajona 6.Grāmatu 

svētki. Tikšanās ar juristu, 

advokātu, politiķi un vairāku 

grāmatu autoru – Andri 

GRŪTUPU un dzejnieci un 

rakstnieci Noru IKSTENU 

8. Otrdien, 

 

 

Ulbrokas bibliotēka 

 

5 
KIS darbinieces un Geitsu 

fonda Globālo bibliotēku 



7.X iniciatīvas pārstāves – 

direktora vietniece Debra 

Džeikobsa un programmu 

vadītāja Džesika Dora 

apmeklē Stopiņu novada 

Ulbrokas bibliotēku.  

Darba grupas uzdevums 

mērķis : piešķirto finansiālo 

līdzekļu pielietojums, telpu 

iekārtojums, informācijas 

tehnoloģiju piedāvājums, 

iedzīvotāju apmeklējums un 

datoru izmantojamība. 

 

9. 

 

Otrdien, 

14. X 

 

Latvijas 

Nacionālais teātris 

– Lielā zāle 

 

42 

Kolektīvs teātra izrādes 

„Mērnieku laiki” 

apmeklējums. Režisors -  

Viesturs KAIRIŠS. 

Aktieru ansamblī – Inga 

MISĀNE, Lāsma 

KUGRĒNA, Uldis 

DUMPIS, Uldis ANŽE, 

Kaspars ZVIGULIS, 

Gundars GRASBERGS u.c. 

 

10. 

 

Pirmdien,  

20. X. 

 

Ulbrokas bibliotēka 

 

 

23 

Ulbrokas vidusskolas 2.a 

klases skolnieki, klases 

audzinātāja Iveta OZOLA 

un vecāku pārstāve Sarmīte 

JAUNPETROVIČA. 

Temats. Modernas 

bibliotēkas darbība un 

tehniskās iespējas. 

Norise.  

1. Prezentācijas 

materiāls par 

bibliotēkas darbību. 

2. Jaunumi bibliotēkas 

pakalpojumu klāstā. 

3. Izglītojoši 

interaktīvas spēles 

skolnieku izglītības 

un interešu 

pilnveidošanai 

(praktiska darbība). 

4. Pateicība un 

dāvinājums mācību 

un brīvā laika 

nodarbībām skolā. 

5. Jautājumi bibliotēkas 

darbiniecēm. 

6. Ieraksts Viesu 



grāmatā. 

 

11. 

 

Pirmdien, 

11. XI 

 

Ulbrokas 

bibliotēka, 

LLU LTZ Institūta 

Semināra telpa 

 

25 

Ziemeļvalstu bibliotēku 

nedēļas ietvaros – „Krēslas 

stundas” pasākums. 

1. Literārā darba 

„Mīlot 

Ziemeļvalstis” 
lasījums. Darbu lasa 

redaktore, igauņu un 

somu literatūras 

tulkotāja Maima 

GRĪNBERGA. 

2. Faktu un attēlu 

prezentācija par 

Somiju, tās dabu, 

cilvēkiem un 

tradīcijām. 

3. Saruna, domu 

apmaiņa un jaunas 

informācijas ieguve 

– jautājumi viesei un 

pasākuma 

apmeklētāju 

diskusija. 

4. Praktiska darbība – 

Minēt sev svarīgāko 

un būtiskāko lietu, 

rakstura īpašību vai 

īsteni mīlamu 

nodarbi, ko JŪS KĀ 

LATVIETIS MĪLAT 

PA ĪSTAM ! 

5. Pateicība 

aktīvākajiem Krēslas 

stundas 

dalībniekiem, 

tulkotājai Maimai 

GRĪNBERGAI un 

līdzpārdzīvojuma 

uzturētājiem. 

 

 

12. 

 

10.XI – 

28.XI 

 

Ulbrokas bibliotēka 

 

 

 31 

Tematiska izstāde - 

LATVIJA LIKTEŅA 

GAITĀS 1918 – 2008.  

Vēsturisks apskats par 

Latviju kopš neatkarības 

pasludināšanas no 1918. 

gadā līdz šodienai. 

Atspoguļojot latviešu 

tēlnieka Kārļa ZĀLES 120. 



gadi, Māras ZĀLĪTES 

radošo personību, Ojāra 

VĀCIEŠA DZEJAS 

klātbūtni un 75. dzīves 

gadadienu. 

 

13. 

 

15.XII – 

30.XII 

 

Ulbrokas bibliotēka 

 

25 

Tematiska izstāde 

„Dziedināšana ar medu” 

Par bišu audzēšanu, bišu 

māju – stropu izgatavošanu, 

medus veidiem, medus 

iedarbību uz cilvēka 

veselību. 

 

 

14. 

 

22.XII – 

15. I /2009 

 

Ulbrokas bibliotēka 

 

 

25 

Tematiska izstāde –  

„Dzejniekam, prozaiķim, 

publicistam un 

atdzejotājam 

EDVARDAM VIRZAM – 

125”.  

 

15. 

 

Ceturtdien, 

11.XII 

 

Okupācijas muzejs 

 

Bibliotēkas vadītāja 
Ilmāra ŠALTA grāmatas 

„A Stolen Childfood : Five 

Winters in Siberia” 

atvēršanas svētki.  

Rakstītais vārds ir 

patiesības vārdi un dzīvas 

esības liecības par triju 

cilvēkbērnu bārenības laiku 

Sibīrijā. Tās ir autora 

atmiņas un laikmeta liecība, 

„kas neļāva dzīvības liesmai 

nodzist, un piemiņas vārdi 

tiem, kas nepārnāca.” Tas ir 

apliecinājums patieso un 

sabiedrībai vajadzīgo vārdu 

iederību, lietderību, 

meistarību, šoreiz darba 

tulkojumam angļu valodā. 

 

 


