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STOPIŅU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 

LITERATŪRAS POPULARIZĒŠANAS 

PASĀKUMU UZSKAITE 
2014. GADA II. PUSGADS 

/ jūlijs – decembris / 

 
 

N.P.K. 

 

LAIKS 

PASĀKUMA 

NORISES 

VIETA 

 

APMEKLĒTĀJU SKAITS 

 

PASĀKUMA VEIDS, TEMATS UN 

NOSAUKUMS 

 

20. 

 

01.-

31.07 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 
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Tematiskā izstāde “Dzeja un daba 

aicina” ir dzejnieka un dabas pētnieka 

Jāņa Baltvilka (1944-1999) un jūlija 

mēneša jubilāra 

nebēdnīgā dzejas rotaļa 

ar ziediem pļavā, 

putniem debess jumā 

un notiekošo mežmalā. 

Dabā ieraudzīto lietu 

un parādību stāstījums 

liek kļūt vērīgākiem, 

sirsnīgākiem un atbildīgākiem.   Valodas 

krāsu spēle un notikumu asprātīgā 

darbība atklāj dažādus interesantus 

noslēpumus, ja vien esam nolēmuši lasīt 

kādu no autora darbiem.  
 

 

21. 

 

01.-

31.07 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 
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Tematiskā izstāde 

“Piederība” ir tikšanās ar 

latviešu teātra un kino 

aktiera Eduarda Pāvula 

(1929-2006) skatuvisko 

meistarību, filozofisko domu dziļumu un 

piederību savai tautai un dzimtenei. 

Pieminot skatuves mākslinieka 85. 

dzimšanas dienu - gan toreiz, gan tagad 

visam pāri ir cilvēcība, vienkāršība un 

nesavtīga kalpošana virsvērtībām.  
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22. 

 

jūlijs, 

augusts 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 
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AKLAIS RANDIŅŠ AR GRĀMATU 

Neskati vīru no cepures un neskati 

grāmatu no vāka!  

Ulbrokas bibliotēka piedāvā doties 

aklajā randiņā ar grāmatu. Iepriekš 

neievērota grāmata var sagādāt patīkamu 

pārsteigumu vai kādreiz iecienītā – tikt 

atklāta no jauna. Aklais randiņš - 

attiecībām, draudzībai un labam 

garastāvoklim! Uz tikšanos jaunos 

lasījumos! 
 

 

23. 

 

01.-

30.08 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 
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Somijas zviedru bērnu rakstniecei un 

savu grāmatu ilustratorei un 

māksliniecei Tūvei Jānsonei (1914-

2001) – 100. 

Svinības paredzētas gada garumā un 

notiks daudzviet pasaulē: Somijā, 

Zviedrijā, Vācijā, Lielbritānijā, Krievijā, 

Japānā, Francijā, Austrālijā un citur. 

Tematiskajā izstādē “Mazs un apaļš” 

atradīsiet autores darbus un 

dokumentētus notikumus par pasaulīgām 

aktivitātēm. 
 

 

24. 

 

jūlijs, 

augusts 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

38 

 

 

Lielā Augšdaugavas musturdeķa 

veidošana. Lai iesaistītos akcijā, 

nepieciešams jebkurā tehnikā un krāsā 

noadīt, noaust vai notamborēt 10 x 10 

cm vai 20 x 20 cm lielu rokdarba 

fragmentu-(s)(kvadrātu). Klāt pievienot 

zīmīti ar savu vārdu, uzvārdu un līdz 20. 

augustam nodot Ulbrokas bibliotēkā. 

 

25. 

 

jūlijs, 

augusts 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 
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Akcija “Tautas atmiņu lāde” aicina 

ikvienu dalīties ar atmiņām par 

konkrētām Latvijas vietām un ar šīm 

vietām saistītiem notikumiem.  Rakstiski 

radīt savu atmiņu krātuvi par pagātni vai 

tagadni, kas dara dzīvu mūsu tautas 

vēsturi. Līdz 20. augustam iesniegt 

Ulbrokas bibliotēkā. Ekskursijas laikā 

Atmiņu lādē tiks nodoti mums 

zināmie sešpadsmit Stopiņu novada 

seno māju dokumentētie stāsti. 
 

26. 

 

23., 

24.08 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

  

Ekskursija - Latgales šarms kopā 
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 42 ar Janīnu Kursīti.  
Paredzēti kultūrvēsturiski notikumi, 

atklājumi un apliecinājumi Ulbrokas 

bibliotēkas ceļotāju prātos! 

Programmā: 1. diena - Kalsnavas 

aborētums, Latgales podnieku dzimta 

Ušpeļi, Andrupenes sēta un folkloras 

kopas Sovoļņiki priekšnesums, 

Rāznas ezers un Mākoņkalns, 

Rēzeknes apskate un mūsdienu 

modernie mākslas centri - Zeimuļs un 

GORS. 

2. diena - Sarkaņu baznīciņa, senākā 

Latvijas pilsēta Ludza, Amatniecības 

centrs un vizināšanās ar plostu pa 

Ludzas ezeru, Naujenes 

novadpētniecības un etnogrāfijas 

muzejs, Augšdaugavas musturdeķis 

Daugavai. 

 
 

27. 

 

01.-

30.08 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 
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Tematiskā izstāde “Aprakstīt teātri” ir 

veltīta teātra zinātnieces Silvijas 

Geikinas (1939) vērtējošai attieksmei 

par dažādu aktieru skatuves gaitām, 

lomām un dzīves līkločiem. Autore ne 

tikai zinātniskajā apritē ienes jaunus 

materiālus, bet pēc būtības raksturo 

spēlētāju un skatītāju paaudzi. 
 

 

28. 

 

28.09 

 

LNB, Rīgā, 

Mūkusalas 

ielā 3 

 

46 

 

 

 

NOVADU DIENAS Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā. VIDZEME, STOPIŅU NOVADS. 

LNB 2.stāvs.  
Plkst.17:00-

18:00 „Stopiņu 

novada jostas 

stāsts”, 2.stāvā, 

lasītavā. 

Plkst.18:00- 

19:00 „Senās 

mājvietas 

Stopiņu novadā” 

- par projektu un 

filmas 

demonstrācija, 

2.stāvā, semināru telpā. 
 

29. 

 

01.-

30.09 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

  

Ik gadu 8.septembrī tiek atzīmēta 

starptautiskā Rakstpratības diena, 
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tāpēc šī gada izstādei, kas skatāma 

bibliotēkas abonementā dots nosaukums 

„Rakstīšana”. Aicinām uzlabot 

lasītprasmi un valodas lietotprasmi – 

iedziļinoties, analizējot un izvērtējot 

lasīto. Rakstītprasmes uzlabošanai 

izstādē redzēsiet dažādas noderīgas 

vārdnīcas un citus izdevumus. 

Informēsim par rakstības izcelsmi un 

vēsturi, kā arī pievērsīsimies rakstībai 

mūsdienās. Sveicam jaunajā mācību 
gadā un aicinām uz sadarbību zinību 

apguvē! 
 

 

30. 

 

01.-

30.09 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 
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„Miķeļu umurkumurs”. Tā šo krāsaino 

un dzīvespriecīgo rudens svētku izstādi, 

kas izvietota lasītavā, esam nosaukuši 

mēs – bibliotekāri. Šie svētki iezīmējas 

ne tikai ar rudens gadatirgiem, bet arī ar 

rudens saulgriežu laiku, kuram piedien 

savi ticējumi, mīklas, tautasdziesmas. 

Miķeļos var rotāt telpas un gatavot 

ēdienus – pladas, pūteļus, pildītus ābolus 

un cept karašas. Viss aicināt aicina ar 

prieku un mīlestību sagaidīt rudeni!  
 

 

31. 

 

19.09 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

34 

Ulbrokas bibliotēkā aicina uz 

sarunu ar rakstniekiem 

Valdi RŪMNIEKU un Andreju 

MIGLU 

par tematu 

“Kam rada 

tēlnieks – 

tautai, karaļiem vai sev?” 
 

 

Programmā. 

Latviešu prozas meistari V. Rūmnieks un A. 

Migla “Trīs zvaigznes”.  

Biogrāfisks romāns par Kārli Zāli ( 1888-

1942). 
Vēstījums par tēlnieka personisko un 

radošo dzīvi, kurā izsekots tēlnieka 

gaitām, sākot ar skološanos Kazaņas 

mākslas skolā, beidzot ar ievērojamo 

Mākslas akadēmijas Tēlniecības 

meistardarbnīcas vadītāja vietu. 

Darba pamatā raits stāstījums, spilgtas 

laikmeta ainas, iejūtīgas pārdomas un 

vēsturiskas liecības. 

Ulbrokas bibliotēkas lasītāju atzinība un 

novērtējums lasīt veicināšanā un lasīt priekā 

– nomināciju pasniegšana.  
Ikgadēja akcija, kas novērota 

bibliotekāru un apmeklētāju saskarsmē.   

 

 

 

 

Nacionālās un laikmetīgās identitātes 

mijiedarbība Ulda Sterģa Akmens rakstu 

darbnīcā un videostāstā “No sētas uz sētu”. 
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Projekts “Senās mājvietas Stopiņu 

novadā” ir pierādījis, ka personas 

tāpatība var turpināties, arī mainoties 

tās ārienei, intelektuālajām spējām, 

atmiņai, saglabājot priekšstatu par sevi 

kā par vienreizēju lietu, kas atšķiras no 

citām, taču mijiedarbībā saglabā 

kultūrainavisko rokrakstu, cilvēku 

gājumu un notikumu virknējumu. Seno 

māju kontekstā, pašā Rīgas pievārtē 

atradīsiet koka ēkas, senus pagrabus, 

uzzināsiet notikumus un stāstus, kas 

raksturo vietu, laiku un cilvēkus Stopiņu 

novadā. 

Rudens priekšnojautās – tēja, sarunas un 

domu apmaiņa. 

 
 

32. 

 

26.09 

 
BRĪVĪBAS 

PIEMINEKLIS 

 

18 

 

 

 

Rīgas pašvaldības aģentūras 

“Rīgas pieminekļu aģentūras” vārdā, 

direktors Guntis Gailītis 

Ulbrokas bibliotēkas nominētos lasītājus 

nodrošina ar Brīvības pieminekļa apmeklējumu, 

26. septembrī, plkst. 15.30. 

Ieraksts Brīvības pieminekļa Goda grāmatas 

61.lappusē  -  

Nav Latvijā svētākas un nozīmīgākas celtnes par 

Brīvības pieminekli, kura simboliskā nozīme 

veido cilvēces domāšanu, gara spēku un 

pateicību neatkarīgās Latvijas cēlājiem. Mirklis 

mūžības, un vēsturiskā atmiņa mums atgādina – 

Daugava ir mūsu cīņu un uzvaru vēsturiskā 

lieciniece, Brīvības piemineklis - aizturēta asaru 

spēka un apbrīnojama gaišuma simbols. 

 

33. 

 

24.10 

 

ULBROKAS 

KULTŪRAS 

NAMS 

 

2 

 
 

 

Stopiņu novada iedzīvotāja Jura Rando 

grāmatas “Ieskatīties sevī” 

prezentācijas pasākums.  
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34. 

 

10.11 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

14 

 

Ikgadējā Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas 

„Krēslas stunda” lasītājiem piedāvā vakaru par 

tēmu „Troļļi 

Ziemeļvalstīs”. Pie kafijas 

vai tējas tases, priecēsim 

acis ar Instagram fotoattēlu 

galeriju. Literārajā 

lasījumā klausīsimies 

fragmentus no Stēfana 

Spjuta grāmatas „Stallo”, 

kuras troļļi ir ļoti 

ziemeļnieciski – nedaudz 

baisi. Minēsim arī pasakas 

un daiļliteratūras darbus. 

Mēģināsim sameklēt un raksturot to līdziniekus 

šeit pat – Latvijā. Varbūt arī jūsu mājās mīt viens 

vai vairāki troļļi? Aicinām tos paņemt līdz 

„Troļļu gājienā” uz bibliotēku. 

 

35. 

 

03.-

28.11 

 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

15 

 

 

Rudens krāsu paletē gleznotājas Maijas 

Tabakas (1939) daiļradei veltīta tematiskā 

izstāde “Portrets. Telpa. 

Laiks”. 

20. gadsimta 70. gadu 

glezniecības tendences ir 

citādas mākslas un 

realitātes atklāsmes, kas 

nojauc žanru robežu 

ieviešanu un rada brīvākas 

telpas un laika uztveri. 

Savu iedomu inscenējumi 

Maijas Tabakas darbos 

atstāj paliekošu vietu latviešu glezniecībā un 

Eiropas mākslā. To raksturo māksliniecei 

piemītošais laikmeta vides raksturojums, 

asredzība, attēlotās personības psiholoģiskais 

raksturojums, intelektuālā un emocionālā 

mākslinieciskā darba klātesamība. 

 

36. 

 

03.-

28.11 

 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 
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Rakstniekam Kārlim Skalbem – 135. 

Latviskās apziņas pūrā bagāts mūžs, jūtīgs un 

sirds gudrs literārais mantojums, galvenokārt 

pateicoties literārajām 

pasakām, emocionāli 

tēlainai valodai. 

Skolotājs un sabiedriski 

politisks darbinieks. 

Latvijas valstiskuma 

veidotājs. Tematiskā 

izstāde “Jūtu un domu 

ugunskurs” Latvijas 

valsts un Kārļa Skalbes 

(1879-1945) dzimšanas 

dienas mēnesī, lai ir kopīga atbildība, 

piederība laikam un vietai, kurā dzīvojam. 

 

37. 

 

14.12 

 
NACIONĀLAIS  

TEĀTRIS 

 Nacionālā teātra izrādes “MEITENES” 
kolektīvs apmeklējums. Svētdien, 14. 
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decembrī, plkst. 18.30, Aktieru zālē. 

Meiteņu uzburtais stāsts ir par dzīvi, 

mīlestību, vilšanos, par ilgām, un pārliecību 

mainīt pasauli. Izrādes režisors Elmārs 

SEŅKOVS, scenogrāfs Aigars OZOLIŅŠ. 

Lomās astoņas aktrises ar dzīves garšu un 

meitene Agate ZEMNIECE. Izrāde ir 

2012./2013. gada sezonas “Spēlmaņu nakts” 

pretendente nominācijās “Gada latviešu 

autora darba iestudējums” un “Gada 

režisors” 

 

38. 

 

01.-

29.12 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

16 
DZEJNIEKAM LEONAM BRIEDIM – 65. 
Izstāde ir veltījums dzejnieka un atdzejotāja 

daiļradei, kas ir viens no ražīgākajiem latviešu 

dzejdariem kā pieaugušo, tā bērnu auditorijai. Ir 

iemīļotu un zināmu dziesmu "Cielaviņa", 

"Dāvāja Māriņa", "Atziedi, dvēsele", "Pēc simt 

gadiem Piebalgā" teksta autors. Ir interesanti, ka 

lielākā daļa dziesmu tekstu, ko autors sarakstījis, 

radīta jau gatavai mūzikai. Tāpat kā fakts, ka 

dzejnieks visu savu radošo mūžu tulkojis spāņu 

dzejas pērles. Šogad izdevums “Spāņu dzejas 

antoloģija. XX gs.” ir izdots un vērtējams kā 

nebijis notikums Latvijas kultūras dzīvē.  

Interesenti par dzejnieka dzīves un daiļrades 

faktiem tiek aicināti iepazīties Ulbrokas 

bibliotēkas sagatavotajā tematiskajā izstādē „Ik 

nakti šurpu gulbis laižas Un dzer no aizsaluša 

strauta” (L. Briedis). 

 

39. 

 

01.-

29.12 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

23 
Tematiskā izstāde „PAŠU ROKĀM 

DARINĀTS PRIEKS JEB IDEJAS 

ZIEMASSVĒTKU DĀVANĀM” ir 

aicinājums pašrocīgi pagatavot kaut ko 

praktiski pielietojamu un dekoratīvu. Ideju 

piedāvājums iekļauts izstādē, kas veltīta 

rokdarbiem un dāvanu gatavošanai, ne tikai 

adījumiem un tamborējumiem, bet arī citādā 

veidā tapušiem priekšmetiem, kas izkrāšņos 

Jūsu svētku sajūtu jo vairāk.  

 
 

40. 

 

8.,11., 

16.12 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 
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Radošo dāvanu meistardarbnīca „Sirds 

gaišums” ir aicinājums ikvienam piedalīties 

pašrocīgi gatavotu dāvanu darināšanā, lai sniegtu 

prieku līdzcilvēkiem - Stopiņu novadā bez 

apgādniekiem esošajiem 

pensionāriem un 

personām ar invaliditāti.  

Jaunas idejas un 

ieteikumus dažādas 

krāsas un formas 

atstarotāju tehnikas 

veidošanā palīdz īstenot Dienas centra 

“Ulbroka” vadītāja Anda Višķere un radošo 

pulciņu vadīja Aleksandra Dobrjanska. 

 

 


