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PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR STOPIŅU 

NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 

DARBĪBU 2007. GADĀ 
 

1.1. BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

         Ulbrokas bibliotēkas darbība sekmīgi iekļauta Stopiņu novada kultūras centra 

ansamblī un ir atvērta sabiedriska saskarsmes vieta plānveidīgām aktivitātēm un 

pasākumiem. Bibliotēka ir galvenā informacionālo vajadzību nodrošinātāja, kuras 

darbības pamatā ir kvalitatīva informācija un kvalitatīvs krājums. Bibliotēka strādā 

nesavtīgi, atdevīgi, godprātīgi un mērķtiecīgi, proti, tā, lai bibliotēkas lietotājs justos 

mājīgi, lai būtu ievērotas lasītāju intereses. 

     Teritoriāli Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka atrodas 10 km attālumā no Rīgas, 

iedzīvotāju kopējais skaits 8240. Iedzīvotāju nodarbošanās saistīta ar rūpniecību, 

kokapstrādi, metālapstrādi, galdniecību, pedagoģiju, mājsaimniecību. Liela daļa 

bibliotēkas lietotāju mācās, studē vai strādā Rīgā vai arī Rīgas iedzīvotāji strādā 

Stopiņu novada iestāžu struktūrā. 

      Juridiskais statuss – vietējas nozīmes publiska bibliotēka. 

KONCEPCIJA. 

         Veidot mijiedarbīgu, sadarboties spējīgu, uz sabiedrības vajadzībām orientētu 

telpu, kas veicina divpusēju sadarbību starp bibliotēkas personālu un tās lietotājiem. 

Tas prasa lietotāju līdzdalību un atbildes reakciju bibliotēkas pakalpojumu uzturēšanā 

un pārvaldībā. 

MĒRĶIS. 

          Klientorientēta demokrātiska bibliotēka, kas nodrošina brīvu plašas 

informācijas pieejamību, sekmē tālākizglītības un mūžizglītības iespējas, sekmē 

kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu. 

VIRSUZDEVUMS. 

         Saglabāt un uzturēt bibliotēkas publisko telpu tā, lai to varētu lietot un izglītot 

noteiktas sabiedrības pārstāvji. Tai ir savi priekšnosacījumi : pieejamība un sadarbība, 

komforts un tēls, pielietojums un aktivitātes, un sabiedriskums. 

UZDEVUMI. 

1.Nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un 

nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, 

bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus. 

2. Veicināt pakalpojumu attīstību atbilstoši lasītāju vēlmēm un lietotāju zināšanu 

attīstīšanai. 

3. Komplektēt, kataloģizēt un apstrādāt bibliotēkas krājumu, veikt tā sistematizēšanu 

un uzskaiti. 

4.Veidot rajona bibliotēku kopkatalogu, papildināt, rediģēt un uzturēt kārtībā 

alfabētisko katalogu, kartotēkas un datu bāzes, veidot bibliotēkas informācijas 

sistēmu. 

5.Veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas uzskaiti, novadpētniecības darbu. 

6. Organizēt ar literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus. 

7. Organizēt darbu ar bērniem un jauniešiem, atbilstoši vecumposmiem. 

8. Pievērst uzmanību bibliotēkas krājumu kvalitātes uzlabošanai un jauno 

informācijas tehnoloģiju ieviešanai, veicināt bibliotēkas lietotāju informācijpratību un 

lasītprasmi, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apguvi. 
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1.2. BIBLIOPTĒKAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA 

          Kopš 2003. gada 19. marta Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka atrodas jaunās 

rekonstruētās telpās Institūta ielā 1, LLU LT Zinātniskā institūta ēkā.  

          Bibliotēkas funkcionālo plānojumu veido : @integrēta bibliotēkas zāle – 

abonements ar brīvpieejas fondu bērnu, jauniešu un pieaugušo vajadzībām; @lasītava 

ar 3 datoriem un Interneta pieslēgumu, ar uzziņu informācijas avotu kopumu, un 

bezmaksas materiālu kopēšanas iespējām no bibliotēkas fondiem; @darbinieku telpa 

– profesionālo darbu veikšanai un atpūtai. 

          Bibliotēkas pakalpojumu tālākā attīstībā ir izveidota jauna telpa ar 8-10 

darbavietām un bezvada Interneta pieslēgumu lietotāju vajadzībām un datorprasmju 

apmācību. Bibliotēka domāta visām vecuma grupām, sākot ar pirmskolas vecuma 

audzēkņiem līdz pieaugušajiem un sirmgalvjiem, nodrošinot un veicinot 

tālākizglītības un mūžizglītības iespējas. 

         Viens no bibliotēkas uzdevumiem veicināt pakalpojumu attīstību atbilstoši 

lasītāju vēlmēm un lietotāju zināšanu attīstīšanai. Nodrošināt novada iedzīvotājus ar 

aktuālu nozaru literatūru, daiļliteratūru un seriālizdevumiem. 

         Kopējais bibliotēkas materiālu krājums 2007. gadā ir 11 040 eksemplāri; 

dokumentu nodrošinājums uz vienu lasītāju 23 uz vienu iedzīvotāju 1,3  

vienības; apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 13, izsniegumu skaits uz vienu lasītāju 

17 dokumenti, kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju 62 lati. Izslēgtas vai norakstītas 431 

grāmata, kas laika gaitā nozaudētas, novecojušas vai saplēstas. 

 

Apkalpošanas pamatdarbība tiek plānota un realizēta sekojoši : 

1) grāmatas un citi bibliotēkas materiāli tiek nodrošināti atbilstoši lietotāju 

interesēm, informācijai un to attīstīšanai;  

2) bibliotēka nodrošina materiālus un informāciju, kas apskata un piedāvā gan 

šodienas, gan vēsturiskās liecības laikmeta griežos;  

3) bibliotēka sadarbojas ar visām iedzīvotāju grupām – bērniem, jauniešiem, 

skolniekiem, studentiem, strādājošajiem, bezdarbniekiem, mājsaimniecēm, 

pensionāriem;  

4) bibliotēkas izglītības un kultūras laukā tiek rīkoti pasākumu, ievērojot personu 

vai grupu intereses, vietējās tradīcijas un ieinteresētību.(skat.Pasākumu plāns).  

UZZIŅU UN INFORMĀCIJAS DARBS, ieskaitot attālināto lietotāju un 

informācijas sniegšanu tīmekļa vietnē www.stopini.lv    ir cieši saistīts ar visām 

iepriekš minētajām darbības jomām. Ikdienas darbībā arvien noteicošāka ir tematisko 

uzziņu sagatavošana, izstrāde un materiālu atlase. Darbs ar datubāzēm, 

enciklopēdijām un laikrakstu publikācijām. Informācijas pieejamība un 

nodrošinājums nacionālajās un starptautiskajās datu bāzēs. Kopējais uzziņu un 

konsultāciju skaits 1355, kas sevī ietver elektroniskās uzziņas – interneta lietošanu, 

darbu ar datoru; skaitliskās uzziņas – materiālu kopēšanu no bibliotēkas fondiem; 

bibliogrāfiskās uzziņas – izstādes un tematisko materiāli avotus,  neieskaitot virtuālos 

apmeklējumus tīmekļa vietnē, jo bibliotēkai nav savas, bet tā ir iekļauta Stopiņu 

novada tīmekļa vietnē.  

           Bibliotēka rūpējas par materiāliem un pakalpojumiem, kas nepieciešami 

vietējai sabiedrībai un iedzīvotāju informācijas, izglītības un profesionālo sfēru un 

izklaides vajadzībām, nodrošinot visiem novada iedzīvotājiem un strādājošajiem brīvu 

literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu. Stopiņu novada Ulbrokas 

http://www.stopini.lv/
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bibliotēkas lietošanas noteikumi paredz bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un 

informacionālos pakalpojumus, kā arī bezmaksas pakalpojumus visām lietotāju 

grupām - datora un interneta izmantošanu, kopēšanu no bibliotēkas fondiem, 

skenēšanu un faksa pakalpojumus, kompaktdisku, audiokasešu, video kasešu nomu, 

informācijas pakalpojums ( uzziņa) no Interneta un CD-ROM datu bāzēm pēc 

lietotāju pieprasījuma. Maksas pakalpojums ir datorizdruka 1lpp. (A4 ) - 0.05 Ls, 

1lpp. krāsaina ( A4 ) – 0.25 Ls. 

BIBLIOTĒKAS IZMANTOŠANA UN KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANA 

 2004. 2005. 2006. 2007. 

Lietotāji 535 520 485 470 

Apmeklējums 6460 6753 5770 5975 

Izsniegums 10 964 9611 8230 8255 

KRĀJUMS 11 626 11 148 11 060 11 040 

Jaunieguvumi 762 1021 1060 1187 

 

1.3. BIBLIOPTĒKAS KRĀJUMU KOMPLEKTĒŠANAS UN 

ORGANIZĀCIJAS POLITIKA  

 

       Minētajā pārskata periodā bibliotēkas krājumu papildinājuši 1187 dokumenti, no 

tiem grāmatas 396, seriālizdevumi 776, audiovizuālie dokumenti 13, elektroniskie 

dokumenti 2 vienības. 

Bibliotēkas krājumu veido : 

1. grāmatas, audiovizuālie dokumenti, seriālizdevumi, elektroniskie dokumenti, 

interneta resursi – abonētās datu bāzes NAIS un LETONIKA;  

2. krājums pamatā komplektēts valsts valodā, kas veidots noteiktas nozares ( 

filozofija, psiholoģija, reliģija, dabaszinātnes, sabiedriskās zinātnes, skatuves 

māksla, valodniecība, vēsture ) iepazīšanai un uzziņu izdevumu – 

enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu izmantošanai;  

3. daiļliteratūra, bērnu un jauniešu literatūra latviešu, angļu, vācu, krievu valodā.  

      Ir domāts par studējošo jaunatni, kuriem svešvalodu zināšanas nepieciešamas 

konkurētspēju uzturēšanai, komplektējot dažādu nozaru informācijas nesējus 

svešvalodās. Tie ir valodu apguves materiāli ( CD – ROM diski latviešu – angļu un 

latviešu - franču valodā), kā arī nozaru literatūra – psiholoģijā, pedagoģijā, 

menedžmentā, literatūrzinātnē u.c. Daiļliteratūra oriģinālvalodās – latviešu, angļu, 

vācu, krievu valodā. 

Interneta resursu klāstā uz laiku datubāze „Rubricon” ar plašāku pieeju dažādiem 

uzziņu resursiem par pasaulē nozīmīgiem kultūrvēsturiskiem jautājumiem un 

„EBSCO” datubāze angļu valodā, kura ietver vērtīgu pilnteksta informāciju 

visdažādākajās nozarēs. 



 4 

1.3. BIBLIOTĒKAS KRĀJUMU, INFORMĀCIJAS RESURSU UN 

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU ATTĪSTĪBAS PROGNOZE. 

    Krājuma komplektēšanas stratēģija un politika saistīta ar bibliotēku datorizāciju, 

elektroniskā kataloga veidošanu. Bija plānota , bet netika uzsākta informācijas 

sistēmas Alise 4i automatizācija. Ikdienā darbs ar tradicionālo katalogu un reģiona 

elektroniskā kataloga veidošana un izmantošana. Krājuma attīstības prognoze tiek 

veidota ievērojot bibliotēkas pamatfunkcijas – informācijas, izglītības un kultūras 

savstarpēju mijiedarbību.  

Bibliotēkas krājumu veido : 

INFORMĀCIJA – uzziņu izdevumi, enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, 

ceļveži, statistikas gadagrāmatas. 

IZGLĪTĪBA – grāmatas – monogrāfijas, audiovizuālie dokumenti, seriālizdevumi, 

elektroniskie dokumenti, interneta resursi, bērnu un jauniešu literatūra latviešu, angļu, 

vācu, krievu valodā. 

KULTŪRA – daiļliteratūra brīvā laika pavadīšanai, akcentējot latviešu 

oriģinālliteratūras komplektēšanu, pasaules ievērojamo autoru darbi. Kultūrvēsturisku 

un vēsturisku laikmetu liecības un atmiņas.  

     Arvien vairāk bibliotēkas krājums tiek papildināts ar jauniem informācijas 

nesējiem – brīvpieejas pieeja abonētajām datu bāzēm ( NAIS, Letonika, Rubricon, 

EBSCO), CD –ROM disku iegāde svešvalodu mācību procesa veicināšanai, video, 

DVD filmas pirmskolas vecuma un pamatskolas vecuma bērniem. 

 

KRĀJUMA ATTĪSTĪBAS PROGNOZE : 

@ veidot universālu un aktuālu, dažādam lietotāju vecumam un izglītības līmenim 

atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu; 

@ nodrošināt uzziņu fondu – filozofijas, psiholoģijas, dabaszinātnes, sabiedriskās 

zinātnes, skatuves mākslas, valodniecības, vēstures nozarēs, komplektējot, vārdnīcas 

– valodu un skaidrojošās, enciklopēdijas, rokasgrāmatas, bibliogrāfiskos un 

novadpētnieciskos izdevumus, kā arī  elektroniskos resursus; 

@ turpināt bērnu un jauniešu literatūras, klasisko un mūsdienu oriģinālo un tulkoto 

daiļliteratūras komplektēšanu; 

@ atjaunot krājuma saturisko kvalitāti, tā izmantojamību un lasītību, neatkarīgi no 

informācijas nesēja 

 

1.4. BIBLIOPTĒKAS PAKALPOJUMU UN INFORMĀCIJAS 

PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS PROGNOZE 

Šobrīd pieejamās tehnoloģiskās ierīces : 

@ 5 datori tīklā ( t.sk. 2 datori personālam, 3 datori lietotājiem), 1 printeris,1 skeneris, 

1 kopētājs ( multifunkcionāra iekārta), video projektors, fakss, TV multiplex ar DVD 

un videokasešu demonstrēšanas iespējām, atskaņošanas centrs. 

@ Kopš 2003. gada patstāvīgs interneta pieslēgums Lattelekom Biznesa Ultra DSL ar 

pārraides ātrumu 2 Mb/s . 

 Perspektīvā –  

2007. – 2008.g. Latvijas publisko bibliotēku attīstības ietvaros Latvijas valsts un Bila 

& Melindas Geitsu fonda līdzfinansējums un programmatūras ziedojums no 

Microsoft.   

Izveidota tehniskās infrastruktūras bāze, tajā skaitā : 
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1) datortehnikas piegāde un uzstādīšana 8 datori + multifunkcionāra iekārta , 

2) Interneta pieslēguma uzlabošana, 

3) bibliotekāro apmācība IT pamatzināšanās, 

4) pakāpeniska bibliotēku informācijas sistēmas ieviešana, 

5) atvieglojumi elektronisko datubāzu izmaksām. 

2008.g. Elektroniskā kataloga izveides uzsākšana. 

2010.g. Rekataloģizācijas procesa uzsākšana. 

2010. g. Ulbrokas bibliotēkas mājaslapas izveide un uzturēšana. 

 

1.5. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS. 

         Bibliotēka ikdienā strādā pie tēmu un materiālu izveides un to sistematizēšanas, 

veidojot informācijas un materiālu kopumu vairākos virzienos - Stopiņu novadnieki. 

Iestādes un uzņēmumi Stopiņu novadā. Izglītība Stopiņu novadā. Par Stopiņu novadu 

un notikumiem. Stopiņu novada bibliotēkas. Novada personības. Kultūras un sporta 

pasākumi Stopiņu novadā. Piem., Izstāde „Mūsu novadnieki”, tika veltīta Stopiņu 

novada 120 jubilejas reizei, tajā tika atspoguļoti nozīmīgākie pasākumi un notikumi 

Stopiņu novadā, kā arī raksturotas apkārtnes skaistākās un ievērojamākās vietas. 

          Uzsākta dalība projektā „Zudusī Latvija” ar foto materiāliem, kas nozīmīgi 

novada vēsturei un nozīmīgi projekta virsuzdevumam - digitalizēt dokumentus par 

Latvijas zudušajām vērtībām. Veiksmīgai un plānveidīgai sadarbībai, faktu un 

dokumentu precizēšanai, informācija precizēta LV Kinofotofonodokumentu arhīvā. 

Kopskaitā digitalizēti ( skenēti) 65 fotoattēli novada vēstures un bibliotēkas vēstures 

dokumentēšanai. 

1.6. PROJEKTIZSTRĀDE. Minētajā periodā nav veikta. 

1.7. METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA UN SADARBĪBAS 

RAKSTUROJUMS. 

Metodiskā un konsultatīvā palīdzība darbā ar datoru : 

1) bezmaksas interneta resursu apmācība un pieeja likumdošanas datubāzei 

„NAIS” un „Letonika”, kas ietver 10 enciklopēdiskus resursus, vārdnīcas12 

tulkošanas virzienos un citus uzticamus uzziņu informācijas avotus. 

Izmēģinājuma periodam uz laiku apmācība darbā ar elektronisko datubāzi 

„Rubricon”, kas ir uzziņu resurss par pasaulē nozīmīgām kultūrvēsturiskajām 

vērtībām krievu valodā, un „EBSCO” datubāze ar pilntekstu informācijas 

iespējām angļu valodā. Kā ieteikums un metodiska palīdzība skolēniem, 

studentiem, pētniekiem un zinātniekiem. 

2) iespēja internetā lasīt jaunākās ziņas, kā arī samaksāt rēķinus par elektrību, 

ūdeni, un citiem pakalpojumiem, ja vien zināms lietotāju kods, parole un 

autorizācijas kodu karte. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem : 

1) bibliotēka seko un iesaista interesentus erudīcijas konkursam „MEKLĒ UN 

ATRODI DATUBĀZĒ letonika.lv” , kuru rīko v/a „KIS” un sabiedrība 

„Tilde”. Konkurss raisīja interesi dienas centra „Ulbroka”  un individuālo 

erudītu vidū. 

2) tematiska izstāde un informācija par tālākizglītības un mūžizglītības pieredzes 

apmaiņas programmām. Grundtvig ir izglītības programma, kas nodrošina 

pieaugušo neformālo, ikdienas izglītību, kurā iekļauti cilvēki vecumā pēc 25 

un vairāk gadiem un 16 gadīgi jaunieši, kuri vēlas atrast savu dzīves ceļu. 
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3) PII „Pienenīte” sagatavošanas grupu audzēkņu viesošanās bibliotēkā -  

„Pirmā tikšanās ar bibliotēku”. Sarunas gaitā, ar vizuālu PowerPoint 

prezentācijas palīdzību, noskaidrojām pamatjautājumus – Kas ir bibliotēka?, 

Kā var pierakstīties bibliotēkā ?, Ko bibliotēkā var izlasīt un ar ko tā atšķiras 

no grāmatnīcas ? Pārrunājām kādus pasākumus bibliotēka organizē speciāli 

bērniem, kopīgi sadarbojoties, meklējām pazudušos vārdus Pētera Brūvera 

dzejolī „Dīvainais nams”, tam sekoja pateicība un pirmā dāvinātā grāmata 

grupiņām un skolotājām. 

 

 
 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā ciemojas PII „Pienenīte” grupiņas „Lācēni” un 

„Saulītes” 

1.8. BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA 

VĒRTĒJUMS :  

 

               
 Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas interneta zāle                      Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas klusā lasītava 

 

            
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darba telpa                           Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas abonements 
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               No 2003. gada marta Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka atrodas jaunās 

telpās. Bibliotēkas kopējā platība 131 m2 , tajā iekļauta jauna interneta zāle, klusā 

lasītava, darbinieku telpa grāmatu apstrādei un citu bibliotēkas iekšējo darbu 

veikšanai un abonements. Bibliotēkas telpu apgaismojums un iekārtojums ir 

kvalitatīvs. Lasītājiem paredzētais vietu skaits lasīšanai vai mācībām 20. 

 

      INFORMĀCIJA PAR BIBLIOTĒKAS TELPAS STĀVOKLI 

          Bibliotēkas funkcionālo plānojumu papildināja papildtelpas izbūve. Izremontētā 

platība 18 m2, izmaksas 1110 Ls. 2008. gadā nav paredzēts veikt telpu remontu un 

telpu paplašināšanu. Telpu tehniskais stāvoklis apmierinošs. 

 

1.9. BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS 

Ieva MŪRNIECE 

- bibliotekāre 

Strādā no 2004. gada  

Izglītība LU Sociālo zinātņu bakalaura un maģistra grāds  

bibliotēkzinātnē  un informācijā 

Tālākizglītība 1.Latvijas bibliotekāru 9. vasaras mācībsemināra „Bibliotēku 

pakalpojumu kvalitāte” programmas apguve VVBIS ietvaros. 

2. Apmācību kurss „Elektroniskais paraksts bibliotekāriem” 

projekta „Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda 

līdzfinansētais Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekts” 

ietvaros. 

Kvalifikācijas 

paaugstināšana 

Darbs pie novada tīmekļa vietnes informācijas izvietošanas, 

sadarbība ar Interneta dizaina izstrādātāju „Euronet”. 

Rīgas rajona pašvaldību bibliotēku darbinieku semināri : 

1. Grundtvig izglītības programmas – pieaugušo izglītība un citi 

izglītības ceļi. Gatavošanās bibliotēku akreditācijai. 

2. Bila un Melindas Geitsu fonda projekta informatīvais 

seminārs. Latviešu jaunākā biogrāfiskā literatūra. 

3. Darbs ar klientu. Bērnu bibliotekārā apkalpošana. Kataloga 

organizēšana un grāmatu klasificēšana bērnu bibliotēkās. 

4. Salaspils novada bibliotēkas mājaslapas prezentācija. 

Literatūra un cilvēka dzīve socioloģijas skatījumā. 

5. Bibliotēku iekšējie normatīvie dokumenti. Latvijas 

bibliotekāru 9. mācībseminārā „Bibliotēkas pakalpojumi” 

dalībnieku gūtie iespaidi. Latvijas Bibliotekāru 

novadpētniecības 11. konferencē akcentētais. 

6. Profesionālie elektroniskie informācijas resursi. Lursoft 

datubāze un informācijas pakalpojumi. Letonika, NAIS, 

likumi.lid.lv un EBSCO izmantošana. Ieskats reģionu galveno 

bibliotēku un skolu bibliotēku sadarbībā. 

7. Dalība Latvijas bibliotekāru 11.novadpētniecības konferencē 

„Vai Rīga jau gatava” . 

 

Daiga 

BRIGMANE – 

bibliotēkas 

vadītāja 

Strādā no 2000. gada 

Izglītība LU Pedagoģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras un 

audzināšanas darba metodikas studiju programma 
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Tālākizglītība 1.LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku 

nodaļas maģistratūras studijas / II. kurss. 

2. Latvijas bibliotekāru 9. vasaras mācībsemināra „Bibliotēku 

pakalpojumu kvalitāte” programmas apguve VVBIS ietvaros. 

3. Apmācību kurss „Elektroniskais paraksts bibliotekāriem” 

projekta „Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda 

līdzfinansētais Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekts” 

ietvaros. 

Kvalifikācijas 

paaugstināšana 

Rīgas rajona pašvaldību bibliotēku darbinieku semināri : 

1. Grundtvig izglītības programmas – pieaugušo izglītība un citi 

izglītības ceļi. Gatavošanās bibliotēku akreditācijai. 

2. Bila un Melindas Geitsu fonda projekta informatīvais 

seminārs. Latviešu jaunākā biogrāfiskā literatūra. 

3. Darbs ar klientu. Bērnu bibliotekārā apkalpošana. Kataloga 

organizēšana un grāmatu klasificēšana bērnu bibliotēkās. 

4. Salaspils novada bibliotēkas mājaslapas prezentācija. 

Literatūra un cilvēka dzīve socioloģijas skatījumā. 

5. Bibliotēku iekšējie normatīvie dokumenti. Latvijas 

bibliotekāru 9. mācībseminārā „Bibliotēkas pakalpojumi” 

dalībnieku gūtie iespaidi. Latvijas Bibliotekāru 

novadpētniecības 11. konferencē akcentētais. 

6. LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku 

studiju nodaļas 60 gadu jubilejai veltīta starptautiska konference 

„Personība. Informācijas telpa”. 

 

 

1.10. BIBLIOTĒKAS FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS : 

Finansu līdzekļi krājuma komplektēšanai 

 2004. 2005. 2006. 2007. 

Lietotāji 535 520 485 470 

Kopējais 

finansējums 

krājuma 

komplektēšanai 

 

2089 

 

2644 

 

2521 

 

2078 

Līdzekļi krājuma 

komplektēšanai 

uz vienu lietotāju 

 

27 

 

34 

 

41 

 

 

62 

Dokumentu 

skaits uz vienu 

lasītāju  

 

22 

 

21 

 

23 

 

23 

Bibliotēkas ienākušos līdzekļus veido pamatbudžets 28 376 Ls no novada domes 

budžeta, dotācijas no valsts budžeta 1550 Ls apmērā un dažādu izdevniecību, iestāžu 

un organizāciju grāmatu dāvinājumi ar LNB BAI bibliotēku konsultatīvā centra 

starpniecību 660 Ls apmērā. Kopsummā bibliotēkas ienākušos līdzekļus veido 30 663 

Ls . 
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1.11. BIBLIOTĒKAS PUBLICITĀTE UN DARBS AR SABIEDRĪBU : 

      Bibliotēkas publicitāte novērtēta bibliotēkas vadītājai piešķirot, konkursa 

„Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” uzvarētājas titulu Pierīgas reģionā. 

      Ikdienas publicitātes rādītāji ir balstīti uz sniegto informāciju, regulāru izglītošanu 

un plānveidīgu pasākumu organizēšanu (skat. Pasākumu plāns 2007.g.).Tas ir 

bibliotēkas darbības atainojums Stopiņu novada ikmēneša apkārtrakstā „Tēvzemīte” 

un Stopiņu novada mājaslapā http://stopini.lv/public/25403.htm 

       Bibliotekāres Ievas Mūrnieces publicitātes raksts bibliotēkzinātņu nozares 

izdevumā „Bibliotēku Pasaule”.–„Dzimtu vēstures pētniecība Latvijā un 

ārvalstīs”. Nr.38 (2007) 
 

 
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas 

60.gadadienas Svinīgs pasākums 

 
Pasākums „Franču literatūras laikazīmes”, 

ciemos izdevniecības „Omnia Mea” vadītāja, 

franču valodas un literatūras speciāliste  

 Inta Geile Sīpolniece 

 
Vasaras ekskursija „Dienvidkurzemes 

labirinti”  

 
Valmieras teātra un vecpilsētas apmeklējums 

 
„Krēslas stunda” ar kinorežisores un 

žurnālistes Vijas Beinertes dalību 

 
Literāri muzikāls vakars „Viens otram” ar 

H.Ozola, S. Zapackas un D. Rijnieka 

piedalīšanos 

http://stopini.lv/public/25403.htm
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2. INFORMĀCIJA PAR BIBLIOTĒKAS PLĀNOTAJIEM PASĀKUMIEM       

2008. GADĀ. 

2.1. 

Plānotās izstādes Norises vieta un laiks Organizētājs 

1. „Rakstnieka Žila Verna takas” 

(8.II franču rakstniekam Žilam Vernam 

– 180 (1828 – 1905) 

 

Ulbrokas bibliotēka 

1.II – 14. II 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas  

2. „Latviešu skatuves zvaigznei Olgai 

Dreģei – 70” 

(aktrisei Olgai Dreģei – 70) 

 

Ulbrokas bibliotēka 

29. II – 14.III 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

3. „Dārza pārvērtības : izstāde par 

dārza dizaina veidošanu, augiem 

labvēlīgu apstākļu radīšanu un 

atbilstīgu stādu izvēli” 

 

Ulbrokas bibliotēka 

1. – 30.IV 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

4. „Dziesmu un deju svētku 2008 

ieskaņas izstāde” 

Vispārējie latviešu dziesmu un deju 

svētki 

 

Ulbrokas bibliotēka 

            5. – 30.V 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

5. Izstāde vasaras ceļotājiem 

„Ziemeļkurzemes līkloči” 

 

Ulbrokas bibliotēka 

            9. – 30. VI 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

6. Izstāde „Pasaku tēlu gudrība” 

(saistībā ar vasaras audio un 

videoierakstu demonstrējumu stundām) 

Ulbrokas bibliotēka 

            1.- 31.VII 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

7. „Mērnieku laiki” – grāmatā un 

citur” 

(Matīsam Kaudzītem - 160 (1848) 

 

Ulbrokas bibliotēka 

            1. - 29.VIII 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

8. „Dziedināšana ar medu” Ulbrokas bibliotēka 

            1. – 30. IX 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

9.  

Latviešu aktierim Uldim Dumpim – 65 

 

Ulbrokas bibliotēka 

            1.- 15. X 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

10.  

Cilvēka brīvība. Cilvēka balss. 
Dzejniekam Ojāram Vācietim – 75 

Latvijai - 90 

 

 

Ulbrokas bibliotēka 

XI 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

12. Latviešu rakstniekam Edvardam 

Virzam – 125 

 

Ulbrokas bibliotēka 

15. – 30. XII 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

2.2. 

Plānotie pasākumi Norises vieta un laiks Organizētājs 

1. Teātra izrādes kolektīvs Latvijas Nacionālais Stopiņu novada 
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apmeklējums - Žans Batists Moljērs 

„Tartifs” 

teātris 
2008.g. 10.janvāris, pl. 19.00 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

2. LU 66.konferences Bibliotēkzinātnes 

un Informācijas zinātnes sekcijas sēde. 
Dalība un uzstāšanās konferences darbā. 

 

Latvijas Universitāte 
2008.g. 14.februāris, pl. 12.30 

LU Sociālo 

zinātņu  

Informācijas un 

bibliotēkzinātnes 

fakultāte 

3. Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas 

61.gadadienas pasākums – bibliotēkas 

aktīvāko apmeklētāju sveikšana, 

saviesīgs vakars ar kultūras darbinieku 

piedalīšanos. 

 

Ulbrokas Kultūras nams 
2008.g. marts 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

4. Bibliotēku nedēļa (pasākumi notiek 

visu mēnesi) : jaunāko grāmatu 

izstādes, teātra apmeklējums, 

makulatūras nodošanas akcija 

Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas telpas, Stopiņu 

nov. Dienas centri, Sauriešu 

bibliotēka 

2008. gada aprīlis 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

5. Žurnālista, ceļotāja, vairāku rakstu 

un grāmatas autora Jura Lorenca 

viesošanās Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkā 

Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas telpas 
2008. gada maijs 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

6. Vasaras ekskursija skolas vecuma 

bērniem, vecmāmiņām, vectētiņiem, 

literārā mantojuma cienītājiem un 

interesentiem „Ziemeļkurzemes 

līkloči”. 

 

Ziemeļkurzemes 

kultūrvēsturisko 

pieminekļu apskates 

vietas 
2008. gada jūnijs 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

7. Literāro pasaku klausīšanās, video un 

DVD filmu skatīšanās „Pasaku rīti un 

filmu vakari”  ( 2x nedēļā ). 

 

Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas telpas 
2008. gada jūlijs – augusts 

pl.12.00 un pl.18.00 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

8. Tematisks pasākums „Dziedināšana 

ar medu”. Par bišu audzēšanu, bišu 

māju – stropu izgatavošanu, medus 

veidiem, medus iedarbību uz cilvēka 

veselību stāsta bišu audzēšanas 

entuziasts un Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas pastāvīgs apmeklētājs 

Kārlis Deselis. 

 

Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas telpas 
2008. gada septembris 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

9. „Krēslas stundas” pasākums 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 

ietvaros. 

 

Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas telpas 
2008. gada novembris 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 

10. Ziemassvētku un gada noslēguma 

literāri muzikāls pasākums ar kultūras 

darbinieku piedalīšanos 

Ulbrokas Kultūras nams 
2008.g. decembris 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēkas 
 

2008. gada 23. janvāris  

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja                                                           / Daiga BRIGMANE 


