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STOPIŅU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 

LITERATŪRAS POPULARIZĒŠANAS 

PASĀKUMU UZSKAITE 
2015. GADA I. PUSGADS 

/ janvāris – jūnijs/ 

 
 

N.P.K. 

 

LAIKS 

PASĀKUMA 

NORISES 

VIETA 

 

APMEKLĒTĀJU SKAITS 

 

PASĀKUMA VEIDS, TEMATS UN 

NOSAUKUMS 

 

1. 

 

03.-

30.01 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

12 

 

 

 

Indijā dzimušais angļu rakstnieks, 

dabaszinātnieks, zoodārza īpašnieks, un dabas 

aizsargs Džeralds Darels (1925 – 1995) zināms 

dažādu lasītāju 

paaudzei, un 

domājams, ka viņa 

darbi tiks lasīti arī 

nākotnē, jo dabas 

mīlestība un 

humors vienuviet 

allaž būs aktuāls. 

Tematiskā izstāde 

“DŽERALDS DARELS UN SKAISTAIS 

DABĀ” iepazīstina ar Džeralda Darela 

daiļdarbiem un viņa dzīves svarīgākajiem 

aspektiem. 

Autora prāt: „Viss dzīvais ir skaists. Katrai 

dzīvai būtnei piemīt sava īpaša, neatkārtojama 

pievilcība, savs skaistums.” 

 

 

2.  

 

06.01 

 

JRT 

 

35 

 

 

Jaunā Rīgas teātra izrādes “Divpadsmit 

krēsli” kolektīvs apmeklējums. Otrdien, 6. 

janvārī, plkst. 19.00, Lielajā zālē. Apslēpto 

dārglietu meklēšana vienā no divpadsmit 

krēsliem ir folklorizējusi stāsta varoņu Ostapa 

Bendera un kompanjona Kisa spilgtos raksturus 

un asprātīgi attēlotos notikumus, tāpēc vizualizēt 

tēlu darbību uz skatuves ir režisora un 

scenogrāfa Alvja Hermaņa kārtējais 

izaicinājums un drosme. Lomās: Andris Keišs, 

Gundars Āboliņš, Ģirts Krūmiņš, Baiba Broka, 

Guna Zariņa, Sandra Kļaviņa vai Elita Kļaviņa, 

Jana Čivžele, Vilis Daudziņš, Jevgēnijs Isajevs, 

Ivars Krasts, Varis Piņķis, Regīna Razuma, 

Edgars Samītis, Andis Strods.  
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3.  

 

03.-

30.01 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

12 

 

 

Tematiska izstāde „GUNDEGAS REPŠES 

LAIKS”. Rakstniecei un mākslas zinātniecei – 

55. G. Repšes (1960) talantam nav vidusceļa. 

Autores grāmatas 

lasītājam vai nu 

nepatīk nemaz vai arī 

šie darbi tiek ļoti 

iemīļoti. Ne velti 

Repšes grāmatas 

sastopam skolas literatūras programmās. Repše 

latvisko ikdienu attēlo, neko neizpušķojot. Ir asa, 

skaidri attēlo sociālās parādības un notikumus.  

Darbu daudzpusīgums atklājas arī tajā, ka 

autores darbu uzskaitē ir gan romāni, gan stāstu 

krājumi, gan biogrāfiskas esejas.  Gundega 

Repše Ir idejas autore un stāstu krājuma un 

romānu sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts” 

veidotāja. Tajā mūsdienu latviešu rakstnieki 

raksta Latvijas divdesmitā gadsimta vēsturi no 

jauna – sava vēsturiskā atmiņa un atskaites 

punkts laikā, kurā dzīvojam. 

 

4.  

 

12.,22.,2

6., 29.01  

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

66/12 

 

 
Bibliotekārā stunda „Cilvēks un vide” 

pirmsskolas izglītības iestādes 

„Pienenīte” sešgadīgajiem audzēkņiem no 

grupām “Saulītes”, “Lācēni”, “Mārītes” 

un “Spārītes”.  Stāstījums par vides un 

dabas saudzēšanas jautājumiem, par cilvēka 

darbības rezultātā radītiem atkritumiem un 

to šķirošanu, par atbildību un rīcību ikdienā. 

Vecumam atbilstoša saruna par dabas un 

otrreizējām izejvielām, par atkritumu 

pārstrādi, kuras rezultātā tiek iegūts tas pats 

vai cits materiāls. 
 

5. 

 

03. 02 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

25 

 

 

 

 

Ulbrokas bibliotēka un 

stāstniece Anita 

Vīksna  
2015. gada 3. februārī, 

plkst.18.00 

aicina uz vakara 

sarunu dvēselei “Kas 

to būtu domājis!” 
Aicināts ikviens, kas 

vēlas “iedegt gaismu” 

visam gadam, klausīties pa(sakā)s no dzīļu 

dziļumiem un tvert Spīdolas daiļumu. 

 

6. 

 

06.02 

 

LU HZF 

 

8 
 

Janīnas KURSĪTES grāmatas “Latvieša 

māja” prezentācija, kur minēti arī Stopiņi 

un Stopiņu teicēji. Latvieša māja ir lietas un 

kārtība, kas cieši saistīts ar senajiem 

priekšstatiem par pasaules kārtību. 

Pasākuma “Treji vārti” ietvaros grāmatas 

atvēršana, filmas “Dzimtene sauc” 80gades 

atcere un suitu koncertdarbības 90gades 
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godināšana. 

 

 

7. 

 

02.-

28.02 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Tematiska izstāde “BORISS PASTERNAKS. 

POĒTISKĀ REALITĀTE UN DOKTORS 

ŽIVAGO”, kurā literatūras cienītāji varēs 

iepazīties ar šo provokatīvo un nedaudz 

dumpiniecisko, bet daudzpusīgo rakstnieku, 

dzejnieku, tulkotāju, atdzejotāju un filozofu. Par 

romānu “Doktors Živago” viņam piešķirta 

Nobela prēmija. Lai gan autors labāk pazīstams 

pēc jau minētā prozas darba, tomēr krievu valodā 

iznākusi arī grāmata “Воздушные пути”. 

Krieviski izdoti arī dzejoļi un poēmas. Izstādē 

iespējams atcerēties redzēto vai iepazīties arī ar 

autora dzīves gājumu un recenzijām, kurās 

apskatīts Valmieras Drāmas teātra uzvedums 

“Doktors Živago”. 

 
 

8. 

 

02.-

28.02 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

13 

 

 
FEBRUĀRA MĒNEŠA JUBILĀRE - LIĀNA 

LANGA.  “Liāna reiz stāstīja, ka bērnībā tēvs 

viņai pirms gulētiešanas nelasīja pasakas, bet 

rosināja iedomāties bezgalību... Šī tiekšanās uz 

bezgalību jūtama arī Liānas Langas dzejā. 

Izrādās – tai ir ļoti agrīna izcelsme.” (no 

J.Rokpeļņa sarunas ar L.Langu grāmatā “Un es tieši gāju 

vārdu meklēt”). 
Piedāvājam neklātienes tikšanos ar dzejnieci, 

kura savulaik pagodinājusi bibliotēkas lasītājus 

ar savu dzeju tikšanās laikā Ulbrokas kultūras 

namā. Bet šobrīd L. Langa pazīstamā arī kā 

atdzejotāja, dažādu publicistisku sleju (raksti par 

kino, vēsturi, politiku u.c.) un operas 

“Valentīna”, “Leo. Pēdējā bohēma” libretu 

autore.  Bet par autores dzejas bezgalību, lai 

stāsta bibliotēkas izstādītie dzejas krājumi 

“Antenu burtnīca”, “Te debesis, te ciparnīca” un 

“Vilkogas”. 

 

 

9. 

 

02.03 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

16 
 

Stāsta “Kas to būtu domājis!” 

turpinājums. Stāstnieces Anitas Vīksnas 

priekšlasījumā. Latviešu tautas pasakas 

"Bagātais Mārtiņš" notikumu tālāka 

attīstība. Lieliska saruna šim laikam un 

dzīves gudrībai, ko slēpj tautas (pa)sakas.  

Aicināts ikviens, kas vēlas iegrimt pārdomās 

un iesaistīties saturīgās diskusijās. 

 
 

10. 

 

10.03 

 

NACIONĀLAIS 
TEĀTRIS 

 

25 

 

 

Nacionālā teātra izrādes „Raiņa sapņi” 

kolektīvs apmeklējums. Izrādes filozofisko 

pamatu veido dzeja, vēstules un 

dienasgrāmatu fragmenti, kam ir daudzstūra 

forma un dažādu tēmu aptvērums. Drosmīga 

un intensīva ir Kirila Serebreņņikova 

režijas valoda, kā arī emocionāli spēcīga ir 

Jēkaba Nīmaņa mūzika, kas kopā Izceļ tēlu 

simbolisko nozīmi. Raiņa sapnis “es dzīvošu 

300 gadu” ir piepildījies. 
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11. 

 

02.-

30.03 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

21 

 

 

Dzejniecei, tulkotājai, prozaiķei, lugu autorei un 

dzejnieka Jāņa Raiņa dzīvesbiedrei ASPAZIJAI 

- 150 (16.03.1865 – 5.11.1943).   

Aspazijas intelektuāli poētiskās zīmes daiļradei 

veltīta tematiskā izstāde “It kā ūdens straumes, 

kopā plūzdamas, tā brīvie gari viens otru meklēs 

un atradīs...” (Aspazija par sevi). 

Aspazijas un Raiņa gada aktualizētam kultūras 

mantojumam iedosim nācijas apziņas nacionālo 

attieksmi un idejisko pārliecību. 

 

 
 

12. 

 

23.- 

27.03 
 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

22 

 

 
 

 

 
E – prasmju nedēļa 2015. Praktiskas 

nodarbības un apmācības. 
* Praktiska nodarbība – BIBLIOTĒKAS 

KRĀJUMA KATALOGS. Ulbrokas 

bibliotēkas elektroniskā kataloga lietošana un 

pieejamība.  Autorizācijas datu piešķiršana. Ziņu 

pārraudzība un eksemplāru pasūtīšana; 

*Apmācības par tēmu “DATORVĪRUSI UN 

ANTIVĪRUSI”.  Īss ieskats datorvīrusu 

vēsturē. Datorvīrusu atrašanās vietas - tīmekļa 

vietnes, elektroniskais pasts. Antivīrusi - 

bezmaksas antivīrusi, maksas antivīrusi; 

*Apmācības par tematu - DIGITĀLĀS 

KOLEKCIJAS. Digitālo kolekciju dažādība, 

veidi un lietojums. Kultūrvēsturiskā mantojuma 

kolekcijas “Senās mājvietas Stopiņu novadā” 

izstrāde kopā ar LNB Digitālās bibliotēkas 

portāla „Zudusī Latvija” veidotājiem. 

 

 
 

13. 

 

07.-

30.04 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

14 

 

 

 

 

 
Tematiska izstāde ar nosaukumu LALIGABA ir 

ikgadējās Latvijas Literatūras gada balvas 

laureāti vai gara un miesas precīzākie un 

pārliecinošākie literārā darba radītāji un mūža 

balvas ieguvēji. Latvijas Literatūras gada balva 

ir nozīmīgākais gada notikums literatūras nozarē 

Latvijā. 2001. gadā tika sākta tradīcija ik gadu 

izvērtēt literāro veikumu un piešķirt balvas 

literatūrā, kas uzskatāmas par profesionālāko 

novērtējumu un atzinību izcilākajiem darbiem, 

kuri gada laikā nākuši klajā Latvijas 

rakstniecībā. Kopš 2010. gada par balvu rūpējas 

Latvijas Rakstnieku savienība, Starptautiskā 

Rakstnieku un tulkotāju māja, un Latvijas 

Literatūras centrs. Interesenti šajā tematiskajā 

izstādē gūs priekšstatu par labākajiem 

jaunajiem darbiem latviešu rakstniecībā, 

izcilākajam tulkojumam un spilgtākajiem 

prozas darbiem. 
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14. 

 

07.-

30.04 

 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

15 

 
 

Ikvienam ir iespēja nodot novecojušu, 

mazvērtīgu un gadu gaitā uzkrātu literatūru 

Stopiņu novada Ulbrokas un Sauriešu 

bibliotēkās, Līču un Upesleju dienas centrā.  
Akcijas darbības laiks visu aprīli. 

 

15. 

 

20.-26. 

04 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

22 

 

 

 

BIBLIOTĒKU NEDĒĻAS vadmotīvs - 

“Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” 

“Kalējs kala debesīs” – pavasara talka un 

bibliotekāru darba svētki dzejnieka Pētera 

Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji” Stopiņu 

novada Līčos, 2015. gada 24. aprīlī 

 

 

Programmā: 

* Pētera Brūvera atdusas vietas apmeklējums 

Ulbrokas Meža kapos; 

*dārza un mežmalas ainavas uzkopšana; 

* spēka atjaunojoša viruma baudīšana; 

*novadpētniecības materiālu apzināšana - 

bibliotekāru dzīves un  

  darba stāsti.  

 

 

16. 

 

05.-

30.05 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

12 

  
 

Tematiska izstāde “Tīņu grāmatu autora zaļā 

menca, taksis Maksis un citi draugi” aicina vairāk 

laika un uzmanības veltīt saviem ģimenes locekļiem, 

kā arī sabiedrība kopumā aicināta rūpēties par 

ģimenes vērtībām, novērtēt tās nozīmību. Ar 

bibliotēkas starpniecību pievērsīsim uzmanību bērnu 

grāmatu autoram Mārim Rungulim, kuram šogad, 

16. maijā paliek 65 gadi. Rungulis darbojoties savā – 

bērnu literatūras sfērā ir ļoti daudzpusīgs. Raksta gan 

fantastiku, gan stāstus par dzīvniekiem, gan grāmatas 

ar biogrāfiskiem elementiem. Autoram raksturīgs 

spilgts humors, kas saprotams gan bērniem, gan 

pieaugušajiem lasītājiem. Aicinām ar M.Runguļa 

daiļradi iepazīties bibliotēkas izstādē. 

 

 

17. 

 

16.05 

“Krīvi”, 

Ulbroka, 

Stopiņu 

novads 

29 

 

 

 

Muzeja nakts “Seno lietu stāsts Krīvu mājas 

klētī” Stopiņu novads, Ulbroka, ”Krīvi”, 

2015. gada 16. maijs 

Programmā:  

* iepazīšanās ar klēts vēsturisko materiālu; 

*skulptūras “Rainis un viņa mūzas” apskate; 

*kulinārais mantojums - cira kāta zupa; 

*saviesīgas sarunas 

 Ieeja ar ielūgumiem projekta “Senās 

mājvietas Stopiņu novadā” dalībniekiem 

 

 

18. 

 

06.-

07.06 

 

Ulbroka – 

Jelgava - 

Zaļenieki - 

Tērvete - 

Kroņauce - 

Vilce - 

Blankenfelde 

– Bauska 

Bauska - 

Uzvara - 

25 

 

 

Ekskursija Zemgales kolorīts kopā ar Janīnu 

Kursīti. 2015. gada 6., 7. jūnijs  ir zīmīgs ar 

apskates objektiem Jelgavas un Bauskas pusē, 

kam piemīt, tikai  tur raksturīgais krāsu, objektu 

spilgtums un dižmanība, kā arī rakstniecības 

elpa.  

Programmā: 1. diena – Jāņa Čakstes dzimtās 

mājas “Auči”, Svētes maizes ceptuve, Daukšas 

- Aspazijas dzimtās mājas un Zaļenieku jeb 

Zaļā muiža, Tērvetes alus darītava, Vilces 

muižas kungu māja, Blankenfeldes muiža, 
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Bauska – 

Brukna - 

Iecava – 

Ulbroka - 

Rīga 

viesošanās z/s “Blūdži” mājas sieru Ražotnē. 

2. diena - Piedzīvojums Bauskā 20. gadsimtā, 

Kalēja darbnīcā U&A, Miķelis – 

Lauksaimniecības muzejs, Bruknas muižas 

komplekss, memoriālā māja – muzejs 

"Billītes". 

 

19. 

 

08.-

30.06 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

7 

 

 

Antuāns de Sent – Ekziperī (1900 -1944) ir 

viens no ievērojamākajiem franču rakstniekiem, 

arī kara lidotājs un izgudrotājs, kuram šogad 

jūnija mēnesī apritētu 115 gadu. Rakstnieka 

populārākais darbs ir alegoriskā pasaka “Mazais 

princis”, bet ir pazīstami arī citi liriski 

filozofiskie sacerējumi. Ulbrokas bibliotēkas 

tematiskajā izstādē “Antuāns de Sent – 

Ekziperī. Laika un telpas lidojumā” 

piedāvājam literāros darbus “Dienvidu kurjers”, 

Vēstule ķīlniekam”, “Lidojums naktī”, “Cilvēku 

zemē”, atziņu krājumus un publikācijas par 

rakstnieka lidotāja piedzīvojumu aprakstiem, kas 

caurvijas ar filozofiskām pārdomām par cilvēka 

dzīves uzdevumu. 

 

 

20. 

 

01. -

30.07 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

13 

 

 

„Ir jābūt ļoti, ļoti lielam, 

Lai kaut kur nekļūtu tu mazs;  

Bet vajag arī būt tik mazam, 

Lai paliek neaizsniegts kaut kas.” (Dz. Rinkule – Zemzare) 

Populārajai latviešu rakstniecei Dzidrai Rinkulei – 

Zemzarei ( 8.VII.1920 – 4.XI. 2007) šogad paliktu 

deviņdesmit pieci gadi. Šķiet, ka ar šo, pārsvarā, bērnu 
grāmatu autori ik pa laikam iepazīstas aizvien jaunas 

paaudzes. Daļai no mums viņa palikusi atmiņā, kā rakstniece 

un savu grāmatu ilustratore, kas stāsta par dzīvniekiem savās 
grāmatās. Autore rakstījusi arī dzeju pieaugušajiem  

 Rakstnieces literāri radošo gājumu piedāvājam izstādē 

“Dzīvās dabas pazinēja”.  

 

 

21.  

 

01. -

30.07 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

12 

 

 

Lai gan audzis trūcīgā zvejnieku ģimenē, 

Augusts Dombrovskis (28.VII.1845 – 

13.XI.1927) sasniedzis to garīguma un 

mecenātisma pakāpi, kas savulaik kalpojusi un 

vēl aizvien kalpo sabiedrībai. Viņa celtais 

Kultūras nams „Ziemeļblāzma” vairākkārt 

piedzīvojis atdzimšanu. Augusta Dombrovska 

darbus aizvien vajājušas neveiksmes, taču ar 

savu gribasspēku viņš pierādījis, ka spēj izdarīt 

šķietami neiespējamo. Vairāk par viņu un viņa 

darīto iespējams uzzināt Ulbrokas bibliotēkas 

tematiskajā izstādē „Uzņēmēja, mecenāta, 

autodidakta Augusta Dombrovska zelta 

sirds”. 
 

 


