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STOPIŅU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 

 

 LITERATŪRAS POPULARIZĒŠANAS 

PASĀKUMU UZSKAITE 
2016. GADA II. PUSGADS 

/ jūlijs – decembris / 

N.P.K. 
 

LAIKS 

PASĀKUMA 

NORISES VIETA 

APMEKL

ĒTĀJU 

SKAITS 
PASĀKUMA VEIDS, TEMATS UN NOSAUKUMS 

1. 
09.,10. 

07 

Ulbroka – Limbaži 

– Vaidava - 

Valmiera – Strenči – 

Jērcēni – Valga  

Valga – Valka – 

Vijciems – Blome – 

Rauna – Ulbroka 

 

26 

 

Ekskursija Ziemeļvidzeme kopā ar Janīnu Kursīti piedaloties 

atveseļotājai BRIGITAI VĪKSNIŅAI 

Programmā kultūrvēsturiskā mantojuma apskate Limbažu, 

Valmieras, Strenču, Jērcēnu, Vijciema pusē. Kulinārā mantojuma 

- alus, ozolzīļu kafijas, maizes un makaronu degustācijas, kā arī 

seno arodu prasmes mucu meistarošanā. 

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

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

biblioteka/pasakumi 

 

2. 

 

04.-

29.07 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

13 

 
Tematiskā izstāde "Vēstures liecības - pilis un muižas kultūrā 

un mākslā" veltīta Imanta Lancmaņa 75. jubilejai un darbībai 

kultūras un mākslas jomās. Viņš, nenoliedzami, ir Latvijas 

zinošākais cilvēks piļu un muižu arhitektūras un uzbūves 

jautājumos. Kā arī pārzina tos speciālistus, kas pie šādu ēku 

uzbūves strādājuši senāk un strādā tagad. 

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

biblioteka/informacijas-resursi/izstades/vestures-liecibas-pilis-

un-muizas-kultura-un-maksla 

 

3. 
04.-

29.07 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

9 

 
Tematiskā izstāde "Domas un darbi nākotnei" veltīta 

Konstantīna Čakstes 115. jubilejai un Neatkarīgās Latvijas 

atjaunotnei. Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dēlam 

Konstantīnam Čakstem (1901.g. 26.jūlijs – 1945.g. 22. februāris), 

kurš ģimenē bijis viens no deviņiem bērniem, ceļš politikā nav 

bijis viegls.   Savu visnozīmīgāko lomu politikā spēlējis kā 

Latvijas Centrālās padomes dibinātājs un priekšsēdētājs 

nacistiskās vācu okupācijas laikā. Par savu darbību bijis divkārt, 

apcietināts koncentrācijas nometnēs. Izrādot cieņu šim zināšanu 

kārajam un uzskatos nemainīgajam cilvēkam Ulbrokas bibliotēkā 

2016. gada jūlijā skatāma viņa personībai veltīta izstāde. 

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

biblioteka/informacijas-resursi/izstades/domas-un-darbi-nakotnei 

 

http://www.stopini.lv/public/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://www.stopini.lv/public/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/pasakumi
http://www.stopini.lv/public/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/pasakumi
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/vestures-liecibas-pilis-un-muizas-kultura-un-maksla
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/vestures-liecibas-pilis-un-muizas-kultura-un-maksla
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/vestures-liecibas-pilis-un-muizas-kultura-un-maksla
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/vestures-liecibas-pilis-un-muizas-kultura-un-maksla
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/vestures-liecibas-pilis-un-muizas-kultura-un-maksla
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/domas-un-darbi-nakotnei
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/domas-un-darbi-nakotnei
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/domas-un-darbi-nakotnei
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4. 
01.-

31.08 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

23 

 

Tematiska izstāde “AR PLAŠU SOLI”. XXXI VASARAS 

OLIMPISKĀS SPĒLES RIODEŽANEIRO (BRAZĪLIJA), 05.-

21.08.2016. 

Izstādes materiāli interesentus iepazīstina ar saistošākajiem Rio 

olimpiādes notikumiem un sniedz informāciju par aktuālo. 

Brazīlija ir ne tikai Olimpisko sporta spēļu zeme, bet arī ceļotāju 

un multiplikācijas filmiņas “Rio” varoņu zeme.  

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

biblioteka/informacijas-resursi/izstades/ar-plasu-soli 

 

5. 
01.-

31.08 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

8 

 

Literāri tematiska izstāde “KAD KOKI IR ZAĻI”, veltīta 

dzejnieka un tulkotāja Jura Kronberga septiņdesmitgadei (dz. 

1946. 9.VIII Stokholmā) 

Mūsu redzeslokā nonākuši vēl vienas neordināras un 

daudzpusīgas latviešu rakstniecības pārstāvja darbi. Juris 

Kronbergs mūsu bibliotēkā visvairāk pazīstams ar sarakstīto 

“Mākoņu grāmatu” bērniem. Viņa dzejoļi vairākkārt publicēti 

bērnu dzejas krājumos “Garā pupa”. Taču viņš rakstījis dzejoļus 

arī pieaugušajiem un pazīstams arī kā tulkotājs. 

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

biblioteka/informacijas-resursi/izstades/kad-koki-ir-zali 

 

6. 24.08 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

10 

 

Tematisks pasākums “Kāpēc bruņurupucim bruņas sastāv no 

gabaliņiem?” – skolu jaunatnes lasīšanas labirints. Vasaras 

brīvlaika otrais ceļojums ar noslēpumaino koferīti, kurā meklēsim 

saistību ar Stopiņu novadu. Pasākuma laikā – vērosim, balsosim, 

radoši darbosimies, lasīsim, mielosimies. Tiek gaidīti esošie un 

nākamie skolas vecuma bērni. 

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

 

7. 
02.-

26.09 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 
13 

 

Literāri tematiska izstāde “JAUNO DZEJNIEKU ŠARMS 

JEB DZEJAS LAPU VIRPULIS”, veltīta dzejas mēnesim. 

“Dzeja pavedina... Uzdrošināties, Atklāt un Izzināt.” 

veltīta dzejas mēnesim. 2016. gada dzejas dienas virpuļos no 8. 

līdz 18. septembrim. Dzejas dienu organizētāji saka “Dzeja 

pavedina... Uzdrošināties, Atklāt un Izzināt.” Un tieši tā tas notiks 

arī Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas organizētajā pasākumā, 

kad lasītājus sagaida ne tikai klātesamība dzejas piedzīvojumā, bet 

arī izzinošs materiāls par mūsu šī gada Dzejas dienu viesiem – 

Andri Ogriņu, Annu Dzintari, Jāni Vādonu un mūsu pašu 

novadnieci Indru Brūveri – Darulieni. 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-

biblioteka/informacijas-resursi/izstades/jauno-dzejnieku-sarms-

jeb-dzejas-lapu-virpulis 

 

8. 
02.-

30.09 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

9 

Izcilas personības tematiska izstāde “MANS DZĪVES LAIKS. 

JĀNIS STREIČS”. Izcilais latviešu kinorežisors Jānis Streičs 

savos 80desmit norāda: “Dariet Latviju kā darbu”! 

Kinorežisors savos cienījamos gados (26. septembrī paliek 

80desmit) radījis tādu Latvijas kultūrvēsturē paliekošu 

http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/ar-plasu-soli
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/ar-plasu-soli
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/kad-koki-ir-zali
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/kad-koki-ir-zali
http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/pasakumi
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/jauno-dzejnieku-sarms-jeb-dzejas-lapu-virpulis
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/jauno-dzejnieku-sarms-jeb-dzejas-lapu-virpulis
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/jauno-dzejnieku-sarms-jeb-dzejas-lapu-virpulis
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kinomākslas šedevru daudzumu, ka to, kas viņš ir, zina daudz 

tālāk par Latvijas robežām 

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

biblioteka/informacijas-resursi/izstades/mans-dzives-laiks-janis-

streics 

9. 16.09 

DZEJNIEKA 

PĒTERA 

BRŪVERA 

DZIMTĀS 

MĀJĀS 

“KALĒJI” 

LĪČOS 

60 

 

Dzejas dienu pasākums “Kur tavi melnie strazdi Un 

brīnumsārtais rīts..” 2016. gada 16. septembrī, plkst.16.00 

Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”. “Dzeja pavedina… 

Uzdrošināties, Atklāt un Izzināt” - jauno dzejnieku autordarbi. 

Uzstājas Indra Brūvere Daruliene, Andris Ogriņš, Anna 

Dzintare, Jānis Vādons; 
Pasākumā piedalās: Silvestrs Juris Kalniņš (čells), Upesleju 

internātpamatskolas – rehabilitācijas centra izglītojamie, 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi 

Programmā: 

o pasākuma “Kur tavi melnie strazdi Un brīnumsārtais 

rīts” atklāšana; 

o dzejas vēsturiskais patvērums; 

o skolu jaunatnes priekšlasījums; 

o “Dzeja pavedina… Uzdrošināties, Atklāt un Izzināt” - 

jauno dzejnieku autordarbi.  

 Uzstājas Indra Brūvere Daruliene, Andris Ogriņš, 

Anna Dzintare, Jānis Vādons; 
o formu un krāsu laikmetīgs dzejas eksperiments; 

o dzejnieka Pētera Brūvera iedibināto balvu pasniegšana; 

o autogrāfu laiks 

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

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

biblioteka/pasakumi 
 

10. 01.10 

LATVIJAS 

NACIONĀLAIS 

TEĀTRIS  

Lielā zāle 

20 

 

Henrika Ibsena luga "Mežapīle" Elmāra Seņkova režija.   

“Vai jebkurš cilvēks ir tik stiprs (vai katram būtu jābūt tik stipram), lai 

spētu izturēt nežēlīgu patiesību? Kas dod tiesības atklāt patiesību tiem, 

kas nav tik stipri, lai ar to sadzīvotu un lai vispār dzīvotu? Varbūt būt 

pieaugušam tieši to arī nozīmē – prasmi savu patiesību dažkārt paturēt 

pie sevis un iziet uz kompromisiem?”  

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

 

11. 
03.- 

28.10  

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 
8 

 
Literāri tematiska izstāde “Zem šalcošiem bērziem, zem 

dzeltenām lapām”, veltīta latviešu literārā romantisma 

pamatlicējam Jānim Porukam – 145 (1871. gada 13. oktobris – 

1911. gada 25. jūnijs).  

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

 

12. 13.10 

LLU LTZ 

institūta 

Semināra telpa, 

2.stāvs 

20 

 

Kino stāsta vakars “Viensētas “Akācijas” (1916 - 2016) 

kultūrvēsturiskā atmiņa.” Video un atmiņu stāsts par Ulbrokas 

muižas kalēja Riharda Igala senajām amata prasmēm. 2016. 

gada Muzeja nakts retrospekcija.  
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

 

http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/mans-dzives-laiks-janis-streics
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/mans-dzives-laiks-janis-streics
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/mans-dzives-laiks-janis-streics
http://www.stopini.lv/public/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://www.stopini.lv/public/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/pasakumi
http://www.stopini.lv/public/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
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13. 19.10 

LATVIJAS 

NACIONĀLAIS 

TEĀTRIS  

Lielā zāle 

17 

 

Viens no LATVIJA. XX gadsimts sērijas romāniem - Māris 

Bērziņš “Svina garša”. Dramatizējuma autors un režisors 

Valters Sīlis.                                                       
“1940. un 1941. gadā Latvijā straujā tempā nomainās lielvalstu 

varas, un latviešu puisis Matīss no Torņakalna, kurš nevēlas 

karot ne vienā, ne otrā frontes pusē, mēģina būt malā. Protams, 

tas neizdodas. Nepieciešamība izdzīvot frontes aizmugurē, 

uzdzīve un andelēšanās ar kreiso preci, pirmā sastapšanās ar 

mīlestību, nodevību, nelietību, žēlsirdību, un svina garša mutē. 

Gan no nomaldījušās lodes, gan no tā, kas notiek ar Latviju.” 

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

14. 
01.-

30.11 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 
13 

 

Literāri tematiska izstāde “LAIMEI IR DAŽĀDA 

SMARŽA...” veltīta dzejnieces un prozaiķes Dainas 

Avotiņas – 90 gadei. 
www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-

resursi/izstades/laimei-ir-dazada-smarza 

 

15. 15.11 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 
10 

 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “KRĒSLAS STUNDA” 

- “Nākotne Ziemeļvalstīs”. Ulbrokas bibliotēkā tējas un 

somu literatūras vakars. Darba fragments no somu 

rakstnieces Emmi Iterantas fantāzijas romāna "Ūdens 

atmiņa", kas vēsta par jaunu meiteni no senas ziemeļu tējas 

meistaru dzimtas.  
Programmā:  

o Ziemeļvalstu literatūras tradīcijas un dabas atainojums 

somu kultūrā;  

o ekoloģija Ziemeļvalstīs - prezentācija par dabas resursu 

piesārņojumu un resursu saglabāšanas jautājumiem; 

o Maimas Grīnbergas tulkoto fragmentu lasījums no 

somu rakstnieces Emmi Iterantas grāmatas “Ūdens 

atmiņa”; 

o tējas baudīšana un diskusija par nākotnes tēmām; 

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

 

16. 02.12 

VIDZEMES 

KONCERTZĀLE 

CĒSIS 
3 

 

“Atbalsts lauku bibliotēkām” noslēguma sarīkojums 

Programmā:  

o “Lielā lasītāju balva 2016” visvairāk lasīto grāmatu 

autoriem, tulkotājiem un izdevējiem; 

o muzikāli pārsteigumi 

17. 
05.-

30.12 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

8 
Literāri tematiska izstāde Zigmundam Skujiņam – 90. 
http://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Izstades/izstade_Zigmunds

_Skujins.pdf 

18.  20.12 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 
31 

Pipmangram vakars – piparkūku mandarīnu un grāmatu 

vakars par 2016. gada lasītākajām grāmatām. 
http://www.stopini.lv/public/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

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

 

http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/laimei-ir-dazada-smarza
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/laimei-ir-dazada-smarza
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Izstades/izstade_Zigmunds_Skujins.pdf
http://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Izstades/izstade_Zigmunds_Skujins.pdf
http://www.stopini.lv/public/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
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