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N .p. k. Pārskats par darbu 2010. gadā 

I. 1. Reģiona un bibliotēku darba vispārīgs raksturojums. 
     Izmaiņas un pārmaiņas teritoriālās reformas kontekstā 
noteikušas arī strukturālas izmaiņas Pierīgas pašvaldību 
reģiona bibliotēku tīklā.  

  Salaspils novada bibliotēka vienlaicīgi ir reģiona galvenā 
bibliotēka, kas veido attiecīgās administratīvās teritorijas 
bibliotēku krājuma kopkatalogu un nodrošina tā pieejamību 
arī Ulbrokas bibliotēkai, kā arī veic attiecīgās administratīvās 
teritorijas bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju un 
krājuma inventarizācijas pārraudzību;  sniedz konsultatīvu un 

metodisko palīdzību; nodrošina bibliotēku darbiniekus un 
lietotājus ar valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas 
pašvaldību institūciju sagatavoto un publicēto informāciju, 
veido un rediģē analītiskos aprakstus par Stopiņu novadu 
Novadpētniecības datubāzē. Nodrošina vienotas datu 
informācijas sistēmas darbību BIS ALISE 4i sistēmā un 
statistiskās informācijas ievietošanu Latvijas Kultūras kartē, 
Stopiņu novada dome, savstarpēji vienojoties un ņemot vērā 
Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus, sadarbojas ar reģiona 
galveno bibliotēku, atbalstot tās uzdevumus un nodrošinot tās 
darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus. Sadarbības pamatā 
ir Līgums par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu 
un finansēšanu Stopiņu novadā. Līgums Nr. 23-s/10 ir saistošs 
arī 2011. gadā.    

   
 2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 

     Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika saistīta 
ar bibliotēku tīkla optimizāciju, bibliotēku datorizāciju, 
elektroniskā kataloga veidošanu, kā arī pilnīgu krājuma 
inventarizācijas procesu pārskata periodā, kas saskaņā ar 
Stopiņu novada domes 2010. gada 26. janvāra rīkojumu Nr. 5. 
laikā no 2010. gada 15. februāra līdz 2010. gada 14. martam - 
tika veikta Stopiņu novada ULBROKAS bibliotēkas krājuma 
pārbaude. Ar krājuma izvērtēšanas datiem var iepazīties 
Inventarizācijas akta kopsavilkumā.  
     Krājuma attīstības prognoze tiek turpināta, ievērojot 
bibliotēkas pamatfunkcijas – informācijas, izglītības un 
kultūras savstarpēju mijiedarbību, saskaņā ar krājuma 
komplektēšanas politiku un bibliotēkas funkcijām.  
Pārskata periodā jaunieguvumi veido 889 fiziskās vienības. 
Izvērtējot esošo krājumu un iegādājoties aktuālo, pieprasītāko 
jaunāko literatūru, dokumentu skaits uz vienu lasītāju ir 17 
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vienības, līdzvērtīgs iepriekšējam gadam. Krājuma apgrozība, 
savukārt, ir zemāka un ir 0,96 no kopējā dokumentu 
kopskaita. 
     Inventarizācijas process un izslēgto dokumentu skaits 2010. 
gadā ir gandrīz proporcionāls iegādāto dokumentu skaitam - 
977, kas rada būtiskas izmaiņas krājuma brīvpieejai un 
izvērtēta, mūsdienu prasībām atbilstoša, krājuma pieejamībai. 
      Dāvinājumu politika definēta krājuma komplektēšanas 
programmā un ir saistoša vēl 2010. gadā. Piekomplektēto 
dāvināto dokumentu skaits ir 65 monogrāfiskie izdevumi, par 
kopējo summu 206,63 Ls , piegādātājs LNB Bibliotēku 
Attīstības institūts, kā arī novada iedzīvotāji un fiziskas 
personas. 
      Pārskata periodā uzsākts rekataloģizācijas process, 
atbilstoši Stopiņu novada pašvaldības Ulbrokas bibliotēkas 
Stratēģiskajam plānam 2007. - 2012. gadam, kurā ir noteikts, 
p.2.2. - uzturēt, papildināt un pilnveidot informācijas 
tehnoloģiju infrastruktūru un informācijas sistēmas, p.2.3. – 
veikt rekataloģizācijas procesu līdz 2010. - 2012.gadam. 
(Rīkojums Nr.22, 2010. gada 25.martā un ir spēkā līdz 
uzdevuma izpildei). 
2010. gadā Ulbrokas bibliotēkā rekataloģizēti 832 
iespieddarbu eksemplāri un plānveidīgi turpināts darbs pie 
krājuma komplektēšanas, veikta sistemātiska jaunieguvumu 
iegāde un dāvinājumu uzņemšana EK. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 
          Bibliotēkā kā sociokulturālā institūcijā par prioritāru tiek 
uzskatīta tieša sasaiste ar lasītāju. Ikdienas procesos 
tradicionālā saskarsme – sarunas, informācijpratība, grāmatu 
apmaiņa, uzziņu sagatavošana, atbilst personības vajadzībai 
pēc tieša un nepastarpināta kontakta, lai gan ar datoru 
starpniecību pieaug informācijas izplatība arī tīkla vidē. 
Vairumā gadījumu tieši bibliotēka ir izmantota kā sastapšanās 
vieta gan kā mācību telpa, gan kā publiskās informācijas un 
uzziņu nodaļa, gan telpa, kas paredzēta laikrakstu un žurnālu 
lasīšanai un komunikācijai starp dažādu sociālo grupu 
pārstāvjiem.  
                                                Bibliotēkas darbības raksturojums: 
http://www.stopini.lv/public/31162.html caur krājuma un 
pakalpojumu organizāciju tās lietotājiem paredz neierobežotu 
pieeju informācijai, elektroniskiem resursiem, SBA dokumentu 
nodrošinājumam. 
Ievērojami plašs ir bezmaksas pakalpojumu grozs, kurus 

http://www.stopini.lv/public/31162.html
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PII „Pienenīte” Zaķēnu 

grupas audzēkņu prasmes 
un iemaņas virtuālajā telpā, 

2010. gada 21. janvāris 
 

bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta 
līdzekļu ietvaros: http://www.stopini.lv/public/30709.html, kā 
arī IKT bezmaksas pakalpojumi, kurus bibliotēka sniedz 
lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu un VVBIS 
īstenošanas un v/a KIS finansējuma ietvaros - datori, 
bezmaksas Internets, bibliotēkas abonētās ārvalstu (EBSCO; 
Rubricon) un Latvijas datubāzes (Lursoft. Laikrakstu bibliotēka; 
Letonika), pašu veidotās datubāzes – lasītāju datubāze un 
datu ievade Pierīgas reģiona elektroniskajā kopkatalogā.  
     Ikvienam bibliotēkas lietotājam ir iespēja bez maksas 
skenēt dokumentus un fotoattēlus, kopēt nepieciešamo 
informāciju no bibliotēkas materiāliem un veikt faksa 
pakalpojumus, kopējais izmantoto dokumentu skaists 
pārskata periodā ir 1325.  
     Bibliotēka piedāvā izmantot sagatavotās saīsnes uz 
noderīgām tīmekļa vietnēm lietotāju datoros, kā arī organizē 
E-prasmju un informācijas apguvi semināru un praktisko 
nodarbību veidā visām vecuma grupām gan pieaugušajiem, 
gan bērniem. Pieaugušajiem - Valsts ieņēmuma dienesta 
seminārs par EDS lietošanu (apskatīts atskaites 12. punktā), 
bērniem - izglītojoši interaktīvas un attīstības veicinošas 
datorspēles.  
      Bibliotēka regulāri veic tematiskās uzziņas klātienē un ar e-
pasta starpniecību no nacionālajām un starptautiskajām 
datubāzēm un citiem autoritatīviem elektroniskiem avotiem.  
Vadoties pēc 2010. gadā sniegtajām bibliogrāfiskajām 
uzziņām, kopumā sagatavotas un izsūtītas tieši 100 skenētas 
un teksta dokumentos saglabātas interneta tiešsaistes lapas 
un materiāli par reiterterapiju, Portugāli, iestādes/skolas 
apgaismojumu, ideoloģiju un opozīciju politikā, Fainu 
Raņevsku, vācu valodas mācīšanos, Mazo Juglu un tās tiltiem. 
Uzziņu un konsultāciju skaits pārskata periodā sastāda 423 
uzziņas, tai skaitā bibliogrāfiskās uzziņas 28 ar izstāžu un 
tematisko materiālu avotu gan tradicionālo, gan elektronisko 
dokumentu plašu aptvērumu, nodrošinot gan pakalpojumu 
piedāvājumu, gan pieejamību. 
       Lietotāju ikdienas procesu veiksmīgai darbībai ar 
tehnoloģijām bibliotēkas darbinieces palīdz datora un 
Interneta lietošanas pamatos – palīdzot informācijas izguvē, 
saglabāšanā un nosūtīšanā, izmantojot e-pastu, Microsoft 
Office dokumentu noformēšanā, Pierīgas reģiona Elektroniskā 
kopkataloga lietošanā, bibliotēkas abonēto datubāzu lietošanā 
un komunālo maksājumu un rēķinu elektroniskas apmaksas 
procesu norisei Internetbankā. 

http://www.stopini.lv/public/30709.html
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PII „Pienenīte” Rūķēnu 

grupas – audzēkņu rosība 
Bērnu stūrītī, 2010. gada  

18. janvāris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem. 
     Galvenās aktivitātes mūžizglītības attīstībā un jaunatnes 
piesaistei lasīšanas veicināšanas procesos bibliotēka nosaka 
un plāno tradicionālās iestrādēs – mūsdienīgas bibliotēkas 
piedāvājums pirmskolas bērniem, apmeklējot un vērojot 
bibliotēkas darbības procesus; organizējot bērnu rakstnieku 
daiļrades iepazīšanu sarunās par grāmatām, ekskursijās par 
rakstnieku dzīves un darba vietām, vienlaicīgi aktivizējot 
ģimeņu iesaistīšanu lasīšanas veicināšanas pasākumos. 
Sestdienas ir visiemīļotākās bibliotēkas apmeklējuma dienas 
ģimenēm ar bērniem.   
 Bibliotēka ir kultūras institūcija, kurai ir liela atbildība kultūras 
mantojuma, literatūras un lasīšanas iemaņu apguves jomā, 
tāpēc pastāvīgam nepārtrauktam izglītošanas un brīvā laika 
izmantošanas procesam tiek noteikta jaunas mērķu grupas 
izveidošana – darbs ar jauniešu mērķauditoriju. 
      4.1. Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā ir „bērnu stūrītis”, 
kurā savu galdu lasīšanai un ērtus spilvenkrēslus izmanto 
bibliotēkas jaunākā un vidējā skolas vecuma bērni.  
Tā ielokā atrodas latviešu literatūra 1. – 4. klasei un latviešu 
literatūra vecākiem skolas bērniem, ārvalstu literatūra 
minētajām vecuma grupām, kā arī mūzikas nozare,  lugas 
bērniem un jaunatnei, ārvalstu literātu darbi pirmsskolas 
vecuma bērniem, bērnu enciklopēdijas un uzziņu izdevumi, 
populārzinātniskā literatūra, sērijas „Kas ir kas”, „Sprīdīša 
bibliotēka”, „Skolas romāns”, „Lasītprieks”, „Bitīte”, „Latvijas 
Mazā enciklopēdija”, „Gribu visu zināt”  un „ Sprīdi pa 
sprīdim”. Ārvalstu autoru grāmatas pusaudžu vecuma 
lasītājiem izvietotas blakus Bērnu stūrītim. 
    Pirmais solis attiecībā uz bērnu un jauniešu auditorijas 
piesaisti Ulbrokas bibliotēkā ir vietējās PII „Pienenīte” 
sagatavošanās grupiņu viesošanās bibliotēkā. Pirmā tikšanās 
ar bibliotēku norisinās gada sākumā un atkarībā no bērnu 
skaita grupiņās notiek vairākreiz, pārskata periodā 3 
pasākumi. Pasākuma gaitā tiek noskaidrots, kas ir bibliotēka, 
kā strādā bibliotēkas darbinieki, ko citi cilvēki dara bibliotēkā, 
kāda ir bibliotēkas lietotāja dokumentācija, kāpēc vajadzīgas 
grāmatas un citi jautājumi (skat.Pielikums. Nr.1). 
Palīdzot pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem, bērni 
risina erudīcijas spēles un atbild uz tikko iemācīto par 
bibliotēku un tās krājumu. 
         4.2. Bibliotēkā nav atsevišķas bērnu/jauniešu nodaļas, 
tomēr bibliotēka regulāri papildina savu krājumu ar bērnu un 
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jauniešu mērķgrupām paredzētām grāmatām un 
audiovizuāliem dokumentiem. To skaits pietuvināts aptuveni 
20% robežai  no bibliotēkas kopējā krājuma. Pārskata periodā 
apmēram 100 jaunu ierakstu. No lasītāju kopskaita 230 ir 
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Pieaugošs ir pirmsskolas 
vecuma bērnu skaits – 16, kā arī sākumskolas audzēkņu skaits 
– 43, kas ir bibliotēkas un pirmskolas izglītības iestādes 
sadarbības rezultāts. 
          4.3. Skolas vecuma bērniem tiek sniegtas dažāda uzziņas 
referātiem, zinātnisko darbu izstrādei un interešu izglītības 
paplašināšanai. 2010. gadā tika sniegtas uzziņas, kas veltītas 
Grieķijai, reiterapijai/reiterterapijai  un citām tēmām.  Atbildes 
uz jautājumiem tiek sniegtas gan mutvārdos, gan 
bibliogrāfisku sarakstu veidā. Jāsaka, ka Stopiņu novada 
skolēni ir pietiekami attapīgi un ātri atrod sev nepieciešamās 
ziņas  attiecīgajam vecumam paredzētajos uzziņu izdevumos, 
tikai pēc tam vēršoties pie bibliotekāra pēc  sarežģītākas, 
konkrētākas  informācijas. Uzziņu darbā tiek izmantoti arī 
nozaru uzziņu izdevumi un grāmatas. Uzziņu pilnīgākai izpildei 
tiek izmantoti bibliotēkā abonētās datubāzes – Letonika, 
Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”, Rubricon (krievu val.) un 
EBSCO (angļu.val.) Lai gan dažas no šīm datubāzēm balstītas 
uz zinātnisko informāciju, tomēr ar bibliotekāra palīdzību tiek 
izgūta iespējami plašāka informācija par skolēna darbam 
nepieciešamo tēmu. 
       4.4. Bibliotēkas darbinieki regulāri mēģina apzināt to 
lasīšanai nepieciešamo izdevumu klāstu, kas vajadzīgs skolas 
„vasaras lasīšanai”, iespēju robežās papildinot to. Noteikti tiek 
ņemtas vērā arī skolēnu vēlmes attiecībā uz grāmatām, kas 
tiek lasītas brīvajā laikā.  
Pirmsskolas  vecuma bērniem patīk krāsainās, lielformāta 
literārās pasakas un senāk izdotā grāmatu sērija „Bitīte”. 
Sākumskolas skolēni labprāt lasa grāmatiņas, kas iznākušas 
sērijā „Sprīdi pa sprīdim”. Ļoti iecienītas pusaudžu un jauniešu 
grupu vidū vēl joprojām ir sērijas „Skolas romāns” grāmatas.  
      2010.gadā īpaši populāras kļuvušas latviešu autoru  
grāmatas, kas ieguvušas dažādas balvas un nominācijas, kā arī 
jau iemantojušas labu publicitāti plašsaziņas līdzekļos, 
piemēram, K. Ulbergas - Rubīnes „Es grāmatas nelasu” (par to 
mūsu lasītājas saka, ka tās galvenā pievilcība slēpjas 
mūsdienīgumā, grāmatā minētajos tehniskajos saziņas 
līdzekļos – mobilajā telefonā un portatīvajā datorā, kā arī citos 
šīs 10-gades aktuālākajos jautājumos). Labus vārdus grāmatas 
lasītāji saka arī par minētās autores grāmatu „Virtuālais 
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Noras radošais pavasaris, 

nomināciju noteikšana 
lasītāju starpā, 2010. gada 

21. maijs 
 

 
Dzejas dienas pasākums 
īpašie viesi – pieņemtie 
bērni Stopiņu novada 

aizbildņu ģimenēs, 2010. 
gada  

10. septembris 
 

eņģelis”          2010. gadā Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas 
35 bērni un jaunieši vecuma grupās līdz 13 gadu vecumam un  
no 14 – 18 gadu vecumam piedalījās projekta Net-Safe Latvia 
aptaujā  „Modernās tehnoloģijas un interneta lietošana”. 
      4.5. Pirmsskolnieku iepazīstināšana ar bibliotēku notiek 
sadarbība ar PII „Pienenīte”. Savukārt, ar Ulbrokas vidusskolu 
un Stopiņu novada domi sadarbojamies ES Mūžizglītības 
programmas Comenius Regio aktivitātes „Reģionālās 
partnerības” ietvaros . Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā 
ciešā sadarbībā ar Stopiņu novada Ulbrokas, Sauriešu un 
Upesleju dienas centriem tiek veidoti dažādi pasākumi, kuros 
piedalās arī vidējā skolas vecuma bērni. 2010. gadā tāds bija 
labdarības pasākums Ziemassvētku dāvanu radošā darbnīca 
„Vārām ziepes”, veltījums novada vientuļajiem pensionāriem 
un dāvanu nogādāšana dzīvesvietās, ko jaunieši atzinīgi 
novērtēja un veica patstāvīgi. Pilnteksts par pasākuma norisi 
lasāms rakstā “Līdzcilvēku priekam un mīlestībai “  
tīmekļa vietnē: http://www.stopini.lv/public/31161.html.    
Ulbrokas vidusskolas skolēni uz savu iniciatīvu apmeklē arī 
citus Ulbrokas bibliotēkas pasākumus ,piem., Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļas „Krēslas stundai” veltītais pasākums, 
“Noras radošais pavasaris” ar rakstnieku Noras Ikstenas un 
Levana Beridzes piedalīšanos. Pasākuma ietvaros atzinība un 
ikgadējā nominācija arī jaunās paaudzes  Erudītākajai lasītajā 
aizvadītajā gadā. Norise lasāma: 
http://www.stopini.lv/public/31223.html. 
        4.6. Par veiksmīgiem pasākumiem, kas saistīti ar lasīšanas 
veicināšanu un kultūru kopumā uzskatāms Dzejas dienu 
pasākums „Laicīgās dziesmas Haralda Sīmaņa vēstījumā” , 
2010. gada 10.septembrī , kurā kopā ar aizbildņiem piedalījās 
arī viņu aizbilstamie – pamatskolas vecuma bērni.  
Bērni un pusaudži  piedalījušies arī ikgadējā vasaras ekskursijā, 
kuras nosaukums „Sēlijas baltie lielceļi”. Tās laikā arī 
bibliotēkas mazie lasītāji pabija Likteņdārzā, iepazinās ar 
Tadenavu – dzejnieka Raiņa bērnības zemi un Neretas 
„Riekstiņiem” – Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju, kā arī viņa 
atdusas vietu, pilnteksts lasāms  
http://www.stopini.lv/public/31224.html. 
Bibliotēkā regulāri  izvietotas dažādas izstādes, kas saista arī 
mazāko lasītāju un pusaudžu uzmanību, piemēram mācību 
grāmatu izstāde - apmaiņa akcijas „Lasītājs lasītājam ietvaros”, 
elektronisko un iespiesto avotu izstāde „Sveču laiks” – par 
svecēm prozā, dzejā, analītikā un grāmatu ilustrācijās. 
         4.7. Bibliotēku darbinieku tiešāka tālākizglītība nav 

http://www.stopini.lv/public/31161.html
http://www.stopini.lv/public/31223.html
http://www.stopini.lv/public/31224.html
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saistīta ar īpašu specializēšanos bērnu apkalpošanā, taču 
iespējama atsevišķu bērnu literatūrai veltītu pasākumu 
apmeklēšana un tiek pārdomāta iesaistīšanās bērnu žūrijā.  
         4.8. Jāpievērš uzmanība tam, ka uzlabojas situācija tajos 
lasīšanas virzienos, kas attiecas uz lasīšanu (grāmatu 
aplūkošanu) pirmsskolas vecuma bērnu vidū; latviešu autoru 
(J.Zvirgzdiņš, K. Ulberga – Rubīne, M.Rungulis) darbu izvēlē; 
vidējo un vecāko klašu skolēnu izvēlē populāru ārvalstu autoru 
(S.Kolinsa, S. Lārsons,  T. di Terlici) darbu lasīšanā. Ulbrokas 
bibliotēkā bieži tiek  izmantota arī bērniem domātā uzziņu 
literatūra.  Iespējams, ka būtu nepieciešams mudināt  lasīt ne 
tikai tos darbus, kas uzdoti skolā vasaras lasīšanai vai šobrīd  
vienkārši ir ļoti populāri, bet arī citas labas grāmatas, kas 
izdotas senāk un tagad.  Tas iespējams piemeklējot katram 
lasītājam tieši to grāmatu, kas viņam visvairāk nepieciešama 
(tematika, grāmatas vizuālais izskats, grāmatas „noslēpums”, 
burtu izmērs u.c.) un galvenais – sameklējot tādu pirmsskolas 
vai skolas vecuma lasītāju, kurš pratīs ieteikt, reklamēt, 
aizraut, iesaistīt lasīšanā arī citus klasesbiedrus vai pagalma 
domu un rotaļu biedrus. Ja bibliotekāri tiek saukti par 
informācijas menedžeriem, kāpēc gan katrā klasē vai pagalmā 
lai nebūtu savs  „lasīšanas menedžeris”? 
          Piebilde. Bibliotēkas darbinieki jūlija un augusta 
mēnešos apmāca un nodrošina ar darbu trūcīgu vai 
maznodrošinātu ģimeņu jauniešus, pārskata periodā kopskaitā 
četri Darba līgumi. Piedāvātie darbi – lasītāju reģistrācijas 
kartīšu un laikrakstu sistematizēšna, grāmatu tīrīšana un 
kārtošana, norakstīšanas akta un kataloga kartiņu 
salīdzināšana. Darbs ar BIS Alise lasītāju apkalpošanas 
Cirkulācijas moduli. Tematiskās informācijas atlase globālajā 
tīmeklī. Bibliotēkas dokumentācijs izveide un apstrāde Ms 
Office EXCEL programmā. 
 

 
 

5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nodrošinājums. 
 Mūsdienīgas modernas bibliotēkas priekšrocības galvenokārt  
koncentrējas gan uz profesionālu pakalpojumu 
nodrošināšanu, gan uz nepieciešamo resursu atrašanu un 
kvalificēta darbinieka prasmēm. Lai nodrošinātu šādu 
piedāvājumu, kopējam sabiedrības izglītošanās procesam 
nepieciešams komplekss risinājums – krājumi, ēka, personāls, 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. 
    Viens no svarīgākajiem bibliotēkas darbības aspektiem 
pārskata periodā – bibliotēkā uzturēt un darīt pieejamu IKT 
nodrošinājumu, lai veiktu iedzīvotāju apmācību IKT lietošanas 
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prasmēs, apmācītu dažādas mērķu grupas – bezdarbniekus, 
mazākumtautības pārstāvjus, pensionārus to lietošanā, kā arī 
veicinātu iedzīvotāju vidū e- prasmju apmācību, jo tā atrodas 
tuvu dzīves vietai un bez maksas iespējams izmantot 
bibliotēkas pamatpakalpojumus, kā arī IKT – interneta pieeja, 
standartprogrammas, datubāzes. 
       IKT nodrošinājums bibliotēkā ir labs, tomēr arī turpmāk 
jādomā par iedzīvotāju un bibliotēkas lietotāju apmācībām vai 
prasmēm to izmantošanā. Procesa pilnīgai un pilnvērtīgai 
attīstībai nepieciešams investēt tehnoloģijās, grāmatās un 
prasmīgā personālā. 
 

 
 

 
 

Novadpētniecības tēmu un 
materiālu kopums, 

2010. gads 

6. Novadpētniecības darbs. 
    Bibliotēka aizvadītajā gadā turpinājusi strādāt pie tēmu un 
materiālu papildināšanas un to sistematizēšanas, veidojot 
informācijas un materiālu kopumu vairākos novadpētniecības 
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. 
    Ikdienā bibliotēkas apmeklētāji visvairāk izmanto tieši 
informāciju, kas iekļauta tematiskajās mapēs – izglītībai 
veltītos materiālus, materiālus par rakstniekiem, 
māksliniekiem un citiem radošo profesiju pārstāvjiem. 
     Ļoti populāra ir novadpētniecības informācijas 
izmantošana, rakstot projektus vai apskatus, par novada 
vēsturi, gatavojoties dažādu novadam veltītu pasākumu 
veidošanai vai sagatavojot informāciju dažādām tematiskām 
izstādēm, kas noris novada bibliotēkā. 
    Pie novadpētniecības materiāliem pieskaitāms arī Stopiņu 
novadā informatīvais laikraksts „Tēvzemīte,” kas pieejams 
elektroniskā formātā Stopiņu novada tīmekļa vietnē: 
http://www.stopini.lv/public/30695.html. 

     Pārskata periodā novadpētniecības kolekcijas ar jaunu 
digitalizēto dokumentu skaitu nav papildinātas un veidotas. 
 
   

  
 

  
 
 

7. Projektizstrāde. 
ES Mūžizglītības programmas Comenius 
aktivitātes „Reģionālās partnerības” ietvaros Stopiņu novada 
dome, Ulbrokas bibliotēka un Ulbrokas vidusskola sadarbībā 
ar partneriem no Polijas:  Urząd Gminy, Szkoła 
Podstawowa, Gimnazjum Jaworznia no 2010. gada līdz 2012. 
gadam īsteno projektu „A book is our friend – developing 

http://www.stopini.lv/public/30695.html
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Krēslas stunda ar poļu viesu 

piedalīšanos, Ulbrokas 
bibliotēka,  

2010. gada 12.novembris 

reading education between adults and students”. Par 
viesošanās Stopiņu novadā 2010. gada 12.-16. novembrim 
skatīt tīmekļa vietnē : 
http://www.stopini.lv/public/31321.html 
        Comenius Regio partnerības projekta "Grāmata ir mūsu 
draugs - pieaugušo un skolēnu lasīšanas izglītības un prasmju 
attīstīšana’’ temata izvēle saistīta ar Lasīšanas gadu Latvijā un 
pasaulē UNESCO Starptautiskās Kultūras tuvināšanās gada 
iedibinātām tradīcijām. Mūsu projekta mērķis ir veicināt 
cilvēkos vēlmi lasīt grāmatas, kā arī attīstīt sadarbību starp 
vietējām un reģionālajām pārvaldes institūcijām un sniegt 
iespēju piedalīties izglītības politikas veidošanā. Sadarbībā ar 
Polijas partneriem attīstīt un apmainīties ar labas prakses 
piemēriem, izstrādāt priekšlikumus un ieteikumus, 
lai  palīdzētu uzlabot izglītības piedāvājumu jauniešiem, 
dalīties pieredzē savā ikdienas darbā un kopīgi veikt nelielus 
pētījumus par iedzīvotāju lasīšanas paradumiem. 
     Bibliotēku pārstāvju pirmais pasākums, kurā piedalījās 
sadarbības partneri no Polijas (Urzad Gminy un Gminna 
bibliotēkas pārstāvji) un Stopiņu novada domes, Ulbrokas 
bibliotēkas un vidusskolas projekta dalībnieki notika Ulbrokas 
bibliotēkā ar ļoti jauku ‘’Krēslas stundas’’ pasākumu - 
dzejnieka un atdzejotāja Ulda Bērziņa piedalīšanos. Poļu viesi 
izbaudīja vakarēšanas tradīciju, kas veicināja kopības izjūtu un 
savstarpēju kultūras izpratni.                              
Pilnteksts pieejams:  
http://www.stopini.lv/public/31161.html un foto uzņēmumu 
galerija skatāma: http://www.stopini.lv/public/31535.html. 
 

 8. Metodiskais un konsultatīvais darbs. 
  Metodiskais un konsultatīvais darbs ikdienā notiek sadarbībā 
un saistībā ar visām minētām iestādēm - LR Kultūras ministriju 
(Latvijas Bibliotēku padomi), LNB, v/a Kultūras informācijas 
sistēmas, SIA TietoLatvia un novada publiskām un skolu 
bibliotēkām, jo bibliotēkas pēc būtības darbojas vienotā tīklā 
pēc vienotiem likumiem un metodiskiem principiem. 
Bibliotēkas akreditācijas laiks, dāvinājumu politika, apmācības 
un tālākizglītība nenotiek bez savstarpēju metodisku un 
konsultatīvu funkciju veikšanas. 
 

 
 
 
 

9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.   
         Bibliotēkas darbības materiālā un tehniskā stāvokļa 
izvērtējums saistāms ar 2003. gadā renovētām un pielāgotām 
telpām bibliotēkas vajadzībām, kā arī, ar pašvaldības atbalstu, 

http://www.stopini.lv/public/31321.html
http://www.stopini.lv/public/31161.html
http://www.stopini.lv/public/31535.html
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veicot papildus telpas izbūvi 2007. gadā – datortehnikas un 
publiskā Interneta izveidei. Ēka ir valsts īpašums, kas celta 
1980. gadā kā Lauksaimniecības mehanizācijas un 
elektrifikācijas zinātniskās pētniecības institūts. Ulbrokas 
bibliotēka atrodas LLU LTZ Institūta 2. stāvā, telpu kopējā 
platība sastāda 131 m2.  
        Visās minētās bibliotēkas telpās ir ierīkota elektroniskā 
apsardzes signalizācijas un automātiskā ugunsdrošības 
sistēma. Katrai bibliotēkas darbiniecei ir drošības signalizācijas 
pults, ko iespējams lietot darbā ar klientiem ārkārta situācijas 
gadījumā, nodrošinot operatīvu pašvaldības policijas darbību. 
        Informācijas tehnoloģiju ziņā aprīkojums – datori, 
printeri, kopēšanas iekārtas, skeneri un multifunkcionālā 
iekārta lietotājiem un darbiniekiem ir apmierinošs.  
     Telpu pielāgojums bibliotēkas vajadzībām 2. stāvā 
nenodrošina iestādes izmantošanu iedzīvotājiem ar kustību 
traucējumiem (vēlams lifts, speciālās uzbrauktuves utt.). 
Minētajās telpās slikta ventilācija un gaisa apmaiņa (vasarā 
karsts, ziemā auksts).  
     Nepietiekams personāls darbā ar lasītājiem. Nav telpu 
grāmatu krātuvju izveidei. 
Vēlamas papildtelpas mācību un pētniecības darbu veikšanai, 
mūzikas ierakstu un interešu izglītības pilnveidošanai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10. Personāls. 
      Bibliotēkā strādā divas darbinieces ar speciālo un citu 
augstāko izglītību un sociālo zinātņu maģistra grādiem 
bibliotēkzinātnē un informācijā. Tālākizglītības un 
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai ir apmeklēti 
profesionālas ievirzes pasākumi – 6 RGB apmācību semināri 
gan sadarbībā ar 3td veicināti un atbalstīti par „Budžeta 
pārvaldīšana pārmaiņu laikā”, „Interneta un televīzijas 
iespējas informācijas laikmetā”, BSSCO datu bāzes resursi, gan 
aktuālām darbības jomām – Saskarsme ar bērniem un 
jauniešiem šodienas apstākļos, Pierīgas bibliotēku 
novadpētniecības seminārs Baložu pilsētas bibliotēkā, 
Profesionālas rehabilitācijas pakalpojumi cilvēkiem ar 
invaliditāti, Lietotāju apkalpošanas kvalitātes novērtēšana, 
Saskarsmes veidošana ar netipiskiem bibliotēkas lietotājiem, 
dalība Grundtvig Learning partnership Project „Money 
Matters” konferencē un v/a KIS un publisko bibliotēku 
attīstības projekta „Trešais tēva dēls” konferencē „Publiskās 
bibliotēkas attīstībai: pārmaiņas un iespējas”, starptautisks 
darba seminārs Gētes institūtā par tematu „Pašvaldību 
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Saldus pilsētas bibliotēka, 
kolēģu domu apmaiņa un 

satikšanās prieks, 
2010. gada 27. augusts 

 

 
Jauniešu bibliotēka 
Minhenē, Latvijas 

bibliotekāru apmeklējums, 
2010. gada 16.aprīlis 

bibliotēku interešu aizstāvība”, referente Stopiņu novada 
pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Vita PAULĀNE par 
bibliotēku interešu politisko aizstāvību, Pierīgas reģiona 
pieredzes brauciens uz Saldus bibliotēkām. Starptautisks 
darba seminārs un pieredzes brauciens uz Bavārijas Nacionālo 
bibliotēku Minhenē un jauniešu bibliotēkas apmeklējums.  
     Apmeklēti 3 dienu apmācību kursi - „Latvijas bibliotēku 
portāls un vietējā satura publicēšanas iespējas”, ko projekta 
3td ietvaros nodrošināja SIA „Baltijas Datoru Akadēmija.” 
Mācību procesā apskatīta portāla sadaļu struktūra, funkcijas 
un iespējamās darbības. Klejojumos pa vispasaules tīmekli 
virtuāli un attālināti šobrīd rodama informācija par bibliotēkas 
darbību. 
     Pierīgas reģiona bibliotekāru 2010. gada darba semināros 
sniegta aktuālākā informācija par BIS Alise darbības 
procesiem, kā arī nodrošināta praktiska palīdzība un atbalsts 
kopkataloga pilnīgai lietošanai. Galvenokārt nodrošinot 
bibliogrāfisko ierakstu funkcionālās prasības par Alises lauku 
pareizu aizpildīšanu aprakstos – pašu veidotos un ievilktos ar 
Z39.50. 
   Reģiona ietvaros atzinīgi novērtēta Ievas MŪRNIECES 
profesionālā un sistemātiskā darbība elektroniskā kopkataloga 
pilnveidē un attīstībā. 
Daiga BRIGMANE papildus bibliotēkas vadītājas procesiem 
veic arī Stopiņu novada domes deputātes pienākumus. 
 

 11. Finansiālais nodrošinājums. 
      Bibliotēkai kā vietējas nozīmes iestādei ir būtiska nozīme 
kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanā un informācijas 
sabiedrības veidošanā, kuru novada iedzīvotāji brīvprātīgi 
izmanto, atbilstoši savām interesēm par adekvātu un 
pieņemamu cenu. Bibliotēkas pamatfunkciju un pakalpojumu 
nodrošinājums iedzīvotājiem ir bez maksas. 
      Pamatfinansējums ir pašvaldības budžets un mērķdotācijas 
no valsts budžeta, neliela daļa pašu ieņēmumi ir maksas 
pakalpojumi – datorizdrukas. 
     Zināma papildus līdzekļu piesaiste plānota ar Comenius 
Regio projekta uzsākšanu 2010. gadā un darbību 2011. gadā.  
     Kopumā finansu līdzekļi vai kārtējie izdevumi uz vienu 
lasītāju un līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu 
pašvaldības iedzīvotāju ir samazinājušies salīdzinājumā ar 
2009. gadu, kas skaidrojams gan ar valsts, gan pašvaldības 
ekonomiski politisko raksturu un iespējām. 
   Ir saglabāts un finansiāli nodrošināts bibliotēkas krājuma un 
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resursu piedāvājums – grāmatas, laikraksti, datubāzes, 
audiovizuālie dokumenti; IT pakalpojumu grozs – uzturēšana, 
apkalpošana; darbinieku darba samaksas un obligātās 
iemaksas; telpu īre un komunālie maksājumi.  
Ir finansiāls atbalsts bibliotēkas organizēto pasākumu iecerēm 
un tematisko pasākumu viesiem, ko iedzīvotājiem un savam 
lasītājam piedāvā bibliotēkas darbinieki. 
 

  

 
Seminārs „Valsts ieņēmumu 

dienesta piedāvātie 
elektroniskie pakalpojumi 

un gada ienākumu 
deklarācijas iesniegšana 

pārmaksātā nodokļa 
atmaksai.” LLU LTZ institūta 

telpās, 2010. gada 29. 
aprīlis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Seminārs „Pašvaldību 

12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. 
Publicitāte.   
Ikdienas darbībā Ulbrokas bibliotēka apvieno institūcijas – 
pašvaldības sociālo dienestu, Dienas centrus, izglītības 
iestādes u.c., kas sadarbojas, lai izveidotu jaunu, dinamisku 
vidi, lai veicinātu lasīšanas ieradumu un veicinātu mūžizglītību 
kā prioritāti bibliotekārajā darbībā. Jaunums/aktualitāte - 
sadarbība ar Valsts ieņēmuma dienestu par Elektroniskās 
deklarēšanās sistēmas (EDS) e- prasmju lietošanu un 
iedzīvotāju apmācību. 
       Pateicoties Stopiņu novada domes plānveidīgam 
atbalstam Ulbrokas bibliotēkas bibliotekārajā un informācijas 
darbībā ikdienā tiek aktualizēti vairāki sociāli nozīmīgi 
saskarsmes aspekti, piemēram, intelektuālo spēku un radošo 
iniciatīvu apvienošana (Ziemassvētku labdarības akcija un 
dāvaniņas novada vientuļajiem pensionāriem), lasītāja, 
lietotāja harmoniskas personības attīstība (piedāvātais 
krājums ,t.sk., informācijas resursi, tematiskie pasākumi) , 
bibliotēkas atvērtības nodrošināšana (labs darba laiks, arī 
sestdienās), plaša lietotāju loka nodrošināšana ar pieeju 
informācijai, bezmaksas interneta izmantošana (lasītāju 
kopskaits 644, apmeklējumu skaits 9569, izsnieguma skaits 
10276 – dati pārskata periodā), psiholoģiskās biblioterapijas 
sniegšana (tematiskās izstādes), saskarsmes kultūras 
veidošana (bibliotēkas organizētie literāri tematiskie vakari, 
ekskursijas pa Latvijas kultūrvēsturiskām vietām, kolektīvi 
teātra apmeklējumi).   
      Ulbrokas bibliotēkas un Stopiņu novada domes sadarbība 
jau vairākus gadus ir mērķtiecīgi plānota, attīstīta un 
pilnveidota , par tās darbību LNB rīkotajā starptautiskajā 
seminārā „Pašvaldību bibliotēku interešu aizstāvība” Gētes 
institūtā runā Stopiņu novada pašvaldības priekšsēdētāja 
vietniece Vita PAULANE, kas komentē Monikas CILLERES 
(Heilbronnas pilsētas bibliotēkas vadītāja un Vācijas Bibliotēku 
savienības prezidente) pieredzi un ieteikumus, kā arī sniedz 
padomus bibliotēku interešu aizstāvībai no politiskās 
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bibliotēku interešu 
aizstāvība”, uzstājas Stopiņu 

novada pašvaldības 
priekšsēdētāja vietniece  

Vita Paulāne 

 
Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēka  - viesu 
vērtējumam 

 
Global Libraries Bulgaria 

projekta komanda Stopiņu 
novada Ulbrokas bibliotēkā, 

 LLU LTZ institūta telpās, 
2010. gada 27. maijs. 

perspektīvas. 
    Publisko bibliotēku attīstības TREŠĀ TĒVA DĒLA projekta  
ietvaros 2010. gada 27. maijā, Ulbrokas bibliotēkas  ikdienas 
darbu  krāsainu un profesionāli emocionālu  radīja līdzīga 
projekta attīstības grupas viesi no Bulgārijas. Profesionālā 
darba ietvaros skatījām un vērtējām padarīto, analizējām un 
atzīmējām ieguvumus, attīstījām un ieskicējām domas par 
turpmāko bibliotēku darbības kontekstā  - par uzskatāmu  
piemēru liekot, Stopiņu novada pašvaldības un Ulbrokas 
bibliotēkas sadarbību.  
       Pozitīvas darbības pamatā publisko bibliotēku attīstības 
projekts, ko nodrošina Trešā Tēva Dēla kampaņa ar Kultūras 
Informācijas Sistēmas starpniecību, ir uzskatāms par 
veiksmīgu un pasaulē novērtētu. Tā ir pieeja datoriem/ 
Internetam, kā arī nemitīga  bibliotēku darbinieku apmācība 
un pašvaldības investīcijas un atbalsts bibliotēku 
infrastruktūrā. Tā ir komunikācija ar sabiedrību un bibliotēkas 
esošo un vēl neesošo lietotāju.  
Pilnteksts lasāms http://www.stopini.lv/public/31222.html. 
         Sabiedrības informēšana par bibliotēkas darbības 
funkcijām, pakalpojumiem ir sistemātisks darbības atainojums 
Stopiņu novada informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” un 
Stopiņu novada tīmekļa vietnē sadaļā Kultūra 
http://www.stopini.lv/public/30706.html, kur regulāri tiek  
atjaunināta informācija attiecībā uz jaunumiem 
izdevējdarbības un grāmatniecības nozarē, bibliotēkā 
notiekošajiem pasākumiem, bibliotēkas jaunajām grāmatām, 
abonētajiem laikrakstiem un datubāzēm. 
    Uzskatāmi un pārskatāmi veikta literatūras popularizēšanas 
pasākumu uzskaite un darbības atainojums, kas veicina un 
norāda bibliotēkas darbību ar sabiedrību. Pielikumā 
pievienoju bibliotēkas darbības un literatūras 
popularizēšanas pasākumu uzskaitījumu 2010. gadā.  
      Pārskata periodā bibliotēkas organizēto tematisko 
pasākumu kopskaits 12, tematisko izstāžu kopējais skaits 11.  
 

II. Informāciju par bibliotēku telpu stāvokli: 

  2010. gadā nenotiek minēto telpu un ēku tehniskie 
projekti vai remontdarbi, nav veikta arī telpu 
paplašināšana vai jaunu telpu būvniecība; 

  2011. netiek plānota telpu paplašināšana vai jaunu 
telpu būvniecība, tiek plānota 6 radiatoru nomaiņa 
apkures sistēmas efektivitātei un ekonomikai par 

http://www.stopini.lv/public/31222.html
http://www.stopini.lv/public/30706.html
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pašvaldības budžeta piešķirtiem līdzekļiem. 

 
 
 

1. Pielikums 
Tabula 

STOPIŅU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 
LITERATŪRAS POPULARIZĒŠANAS PASĀKUMU UZSKAITE 

2010. GADA I.PUSGADS 
/ janvāris – jūnijs / 

 
 

N.P.K. LAIKS PASĀKUMA 
NORISES 

VIETA 

APMEKLĒTĀJU SKAITS PASĀKUMA VEIDS, TEMATS UN 
NOSAUKUMS 

1. 15.01-
29.01 

Ulbrokas 
bibliotēka 

473 

 
 

 
 
 
 
 

Tematiska izstāde – 1991. gada 
Barikāžu dienas pasākumi Stopiņos, 

Rīgā. 

2. 18.01, 
21.01 un 

25.01 

Ulbrokas 
bibliotēka 

51/9 
/PII „Pienenīte” audzēkņi un skolotājas / 

 
Rūķēni 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zaķēni 

Norise:  
1.Iepazīšanās.  
2.Prezentācijas materiāls par 
bibliotēkas darbību - pirmā tikšanās ar 
bibliotēku; bibliotēkas pasākumi 
bērniem un viņu vecākiem; pie mums 
jau viesojušies .. 
3. Jaunumi bibliotēkas pakalpojumu 
klāstā – informācijas resursu un 
tehnikas nodrošinājums, informācijas 
sistēmas iespējas, datorprasmes, 
informācijas kopums jeb datubāze, 
informācijas pieejamība bērnu 
interesēm veltītajās tīmekļa vietnēs. 
4. Praktiska darbība bērnu izglītības un 
interešu pilnveidošanai – 
pamatdarbības teksta apstrādes 
programmā Microsoft Word, izglītojoši 
interaktīvas spēles bibliotekāra vadībā. 
5. Pateicība un pirmā dāvinātā grāmata 
– PII „Pienenīte” grupiņām un 
audzinātājām, metodiķei, 
uzmanīgākajiem un vērīgākajiem 
klausītājiem. 
6. Saldumi bērniem un jautājumi 
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Gliemezīši 

bibliotēkas darbiniecēm. 
7. Ieraksts Viesu grāmatā. 

3. 05.02 Valmieras 
kultūras 
centrā 

25 

 
 

 

 

ANTRAS LIEDSKALNIŅAS 80 GADU 
JUBILEJAI VELTĪTS PIEMIŅAS 

KONCERTS 
DUETA Santas Zapackas un Harija 

Ozola koncertprogrammā. 
Programmā izskanēs skatuves 

mākslinieces raksturs, dzīve, satiktie 
cilvēki, atmiņas, pārdomas un aktrises 

mīļākās dziesmas, dzeja un proza. 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

 
Aprīlis 

 
 
 
 
 
 
 
 

29. 04. 

 
Ulbrokas 

bibliotēka 
 
 
 
 
 
 

LLU LTZ 
Institūta 
Semināra 

telpa 
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BIBLIOTĒKU NEDĒĻAS PASĀKUMI 

APRĪLĪ 

4.1. Novecojušas un mazvērtīgas 

literatūras nodošanas akcija. 

Kā katru gadu, bibliotēkas lietotājiem, 

piedāvājam atbrīvoties no mājās uzkrātām, 

telpu aizņemošām vecām, nolietotām 

grāmatām un laikrakstiem.  
4.2. SEMINĀRS „VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA 
PIEDĀVĀTIE ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI UN 
GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS IESNIEGŠANA 
PĀRMAKSĀTĀ NODOKĻA ATMAKSAI” 

Sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu 
seminārs par Elektroniskās deklarēšanās 
sistēmas (EDS) lietošanu, kā arī par gada 

ienākumu deklarācijas iesniegšanu, lai saņemtu 
attaisnotos izdevumus par izglītības un 

ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Semināra darbā 
iekļauti deklarācijas sagatavošanas praktiski 

piemēri. 
 

Semināra laikā apskatītie jautājumi –  
Kas ir EDS ? (priekšrocības, līguma process, 
reģistrācija ). 
EDS Demo versija.  
1.Piemērs. Gada ienākumu deklarācijas 
aizpildīšana, iesniedzot attaisnotos 
izdevumus par medicīnas un 
zobārstniecības pakalpojumiem. 
 
2.Piemērs. Gada ienākumu deklarācijas 
aizpildīšana par privātos pensiju fondos 
izdarītām iemaksām. 
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6.  

 
15. 04- 
15.05 

 
Ulbrokas 

bibliotēka 
 

18 

 
 

 

 

Tematiska izstāde –  

Pārpasaulīgais … KONSTANTĪNS 

RAUDIVE 

 
7. 

 
24.04- 
08.05 

 
Ulbrokas 

bibliotēka 
 

 

23 

 
 

 

 

 

Tematiska izstāde –  
4. maijs – LATVIJAS NEATKARĪBAS 

DEKLARĀCIJAS 20.GADADIENA 

(1990-2010) 

 
8. 

 
10.05-
31.05 

 
Ulbrokas 

bibliotēka 
 

 
45 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tematiska izstāde, veltīta Noras 

IKSTENAS un Levana BERIDZES 

literārajai darbībai 

 
9. 

 
21.05 

 
Ulbrokas 

Kultūras namā 

 

32 
 

LITERĀRI TEMATISKS VAKARS 

 „NORAS DAIĻRADES PAVASARIS” 

Viesos literāti Nora Ikstena un Levans 

Beridze. 
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Nominācijas pasniedz rakstniecības pārstāvji un viesi  
Nora IKSTENA un Levans BERIDZE 

Dāvanā – teātra biļete uz Dailes teātra Kamerzāles izrādi - 
Nora Ikstena. REGĪNA. 

Lilitas Ozoliņas monoizrāde – 2.jūnijā pl.19.00 
Iestudējuma pamatā ir rakstnieces Noras Ikstenas darbs „Esamība 

ar Regīnu”. Šī ir trīs spēcīgu personību un arī paaudžu tikšanās: 
Regīna Ezera, Nora Ikstena un Lilita Ozoliņa.  

Norise.  
1. Rakstnieku daiļrade, literārie darbi 

un prozas lasījumi ( fragmenti no 
kopīgi sarakstītās lugas „Filiparia”). 

2. Ulbrokas bibliotēkas Nomināciju 
pasniegšana lasītājiem. 

3. Noras Ikstenas biogrāfiskie darbi par  
         R. Ezeru un I. Ziedoni. 
4. Jautājumu un autogrāfu pusstunda. 
5. Ziedi un pateicība viesiem. 

 

 

 
NOMINĀCIJAS ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 

LASĪTĀJIEM 2010. GADĀ 
/Izvirzītas Lasīšanas gada ietvaros, novērtējot grāmatu 
lasīšanas vēlmi un nepieciešamību, turpinot aizsāktās 

tradīcijas un atbalstot lasītprieku. 
Lasīšanas gada devīze: „Vairāk nekā viena dzīve”/.  

PUBLICITĀTE - par atklātu un veiksmīgu darbību Latvijas 
Bibliotēku padomē, par kultūrizglītības atbalstu Stopiņu 
novadā – Vita PAULĀNE. 
VĒRIENĪGUMS - par izpratni un vērtējošu attieksmi patiesu 
dzīves stāstu rakstos un meklējumos  
(gan savos, gan laikabiedru) – Ilmārs ŠALTS. 
ERUDĪCIJA – par daudzpusīgu, daudzveidīgu literatūras 
apguvi un zinātkāri uzzināt arvien ko jaunu – Zanda 
BOKVALDE. 
LAIKMETS – par aktuāli mūsdienīgu, šodienīgu literāro 

darbu lasīšanu un pozitīvu attieksmi literāros pasākumos – 

Rita CIRCENE. 

RADOŠUMS – par jaunu materiālu un garīgu vērtību 
radīšanu un sirsnīgu līdzdalību bibliotēkas pasākumos – 
Daina KALMANE. 
 

 
10. 

 
13.06 

 
Liepāja 
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LIEPĀJA un TEĀTRA IZRĀDE „CEPLIS”. 

 

Sociāli skarbajā un daudzšķautnajā Pāvila Rozīša 

darbā režisors Juris Rijnieks atklāj jaunas 

nianses, bet, it kā rotaļājoties ar dažādiem 
mūsdienu brendiem, apzināti nav meklējis 

prototipus. 

Tēlu raksturus paspilgtina Jura Kulakova mūzika 
un Alberta Kivlenieka horeogrāfija. 

Sezonas noslēguma izrāde. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
11. 

 
15.06 – 
12.08 

 
Ulbrokas 
bibliotēka 

6 
 
 

 

 

 
 

 

http://www.dailesteatris.lv/index.php?&175
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Tematiskā izstāde – SĒLIJAS BALTIE 

LIELCEĻI, veltīta ikgadējai ekskursijai pa 

kultūrvēsturiskajām vietām Latvijā. 
 

 
12. 

 
25.06 

 
SĒLIJAS BALTIE 

LIELCEĻI 

 

46 

 
Koknese. Dvēseļu dārzs, kurā jaunā paaudze veic 

koka stādījumu 

 
Likteņdārzs un grupas kopējais ziedojums un 

veikums kultūrvēsturiskās piemiņas vietas izveidei 
un 20.gs.totalitāro režīmu upuru piemiņai 

 
             Senās sēļu sētas avots ar oļu vannu 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ulbroka – Koknese – Tadenava – 

Nereta – Ulbroka 
Koknese. Krievkalna sala – Likteņdārzs - 
kultūrvēsturiska piemiņas vieta, 20.gs totalitāro 

režīmu upuru piemiņai tiek veidots latviešu tautas 

„Dvēseļu dārzs”. 
Tadenava  - dzejnieka un dramaturga Raiņa (Jāņa 
Pliekšāna) bērnības Saules zeme, kura veidojusi 
viņa pasaules uztveri -  viņa mīlestības un ticības 
šūpulis.  Muzejs iekārtots senās sēļu zemes 
skaistā, klusā mežu ielokā pie Eglaines upītes 
Raiņa tēva 18.gs. celtajā mājā, kuru ieskauj 
simtgadīgas kļavas un liepas.  
 
Dvietes palienes Dronku salā  "Gulbju" 
saimnieki Rita un Juris Skrējāni kopj  senu sēļu 
sētu, kurā Skrējāni bijuši amatnieki, galdnieki un 
namdari piecās paaudzēs. Saimniece ir 
profesionāla dārzniece, kuras rokām veidots 
skaistais dārzs un garšaugu un ārstniecības augu 
dārziņš, saimnieks – profesionāls namdaris, bet 
pārzin visus darbus, kurus veic ar seniem 
darbarīkiem un tehniku - šeit viss ir īsts, labi 
uzturēts un praksē izmantots - gluži kā sentēvu 
laikos. 
Atpūtīsimies, izstaigāsim skaistās takas, 
uzzināsim daudz interesanta par sēļu sētas 
vēsturi un par veselīgu un harmonisku 
dzīvesveidu laukos un nobaudīsim saimnieces 
sarūpēto maltīti pusdienās.  
Rubenes parku 20. gs. 50. gados sāka veidot 
toreizējais priekšsēdētājs Broņislavs Oborūns. 
Tas bija viņa vaļasprieks. Pamazām tapis skaists 
kultūras un atpūtas centrs ar dekoratīvo augu – 
koku, krūmu stādījumiem, brīvdabas estrādi, 
ūdensrozes formas strūklaku un dolomītiem 
izklātu strautiņu, kam apkārt zied puķu 
stādījumi. Uz ezera saliņu ved romantisks tiltiņš. 
Rubeņu Sv. Pētera un Pāvila katoļu baznīca celta 
pirms 117 gadiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaunsudrabiņa un Saknīšu dzimtu atdusas vietā 
Ķišku kapsētā piemiņas zīmes veidojis tēlnieks 
Ojārs Feldbergs. 
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Jaunsudrabiņa un Saknīšu dzimtu atdusas vieta 

Ķišku kapsētā 

Neretas „Riekstiņi” -  viena no sēļu dižākā  gara 
Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas vietām. „Baltās 
grāmatas” Mūsmāju saimniece Ilze Līduma 
izvadās pa mazā Janča bērnības takām, un ar 
lielu mīlestību stāstīs par rakstnieka dzīvi un 
darbu.  
 

 

 
 

2. pielikums 
Tabula 

STOPIŅU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 
LITERATŪRAS POPULARIZĒŠANAS PASĀKUMU UZSKAITE 

2010. GADA II.PUSGADS 
/ jūlijs – decembris / 

 

N.P.K. LAIKS PASĀKUMA 
NORISES VIETA 

APMEKLĒTĀJU SKAITS PASĀKUMA VEIDS, TEMATS UN 
NOSAUKUMS 

 
13. 

 
jūlijs - 

augusts 

 
Ulbrokas 

bibliotēka 

13 

 
 

 
 
 
 

Mācību grāmatu apmaiņa  
akcijas „LASĪTĀJS LASĪTĀJAM” ietvaros. 

Ikvienam ir iespējams atbalstīt un izmantot 
piedāvātos privātpersonu grāmatu krājumus, kā 
arī, apmaiņas procesā, tos papildināt ar mācību 

grāmatu liekajiem eksemplāriem. 

 
14. 

 
16.08 – 
30.09 

 
Ulbrokas 

bibliotēka 

16 

 
 

 

 
 

 
 

Tematiskā izstāde – veltīta LU profesorei, 

Latvijas Universitātes Baltu filoloģijas nodaļas 
vadītājai, latviešu valodas un literatūras 

pasniedzējai Ausmai CIMDIŅAI -60. 

 

 
15. 

 
02.09 –  

 
Ulbrokas 

34  

TEMATISKĀ IZSTĀDE - LAICĪGĀS DZEJAS 

UN DZIESMAS, VELTĪTA MUZIKĀLAI 



 
21 

18.09 bibliotēka 
 

 

DZEJAS DIENAS PĒCPUSDIENAI 

 

 
 

 

 
16. 

 
10.09 

 
Ulbrokas 

kultūras nama 
dārzs 

42 
 

 
 

 

 
 

 

 

Laicīgās dzejas un dziesmas dzejnieka Arvīda 

ULMES un dziesminieka Haralda SĪMAŅA 

vēstījumā. 

Izjūtu un pārdomu mūzika, dzeja. Savstarpējs 

dialogs un sarunas par labestību, mīlestību, 

prieku, piedošanu un pazemību. 

Norise. 
1.Vizītkarte par pasākuma ieceri un dalībnieki.  
2. Ievadvārdi par Dzejas dienu norisēm Latvijā 
un izstādi Ulbrokas bibliotēkā. 
3. Vārds viesiem – Jurim Putriņam un 
dziesminiekam Haraldam Sīmanim. 
4. Jautājumi un vērojumi pie ugunskura. 
5. Fotografēšanās un pateicība viesiem.  
6. Ieraksts Viesu grāmatā. 
 

 

 
17. 

 
20.09 – 
18.10 

 
Ulbrokas 

bibliotēka 
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TEMATISKĀ IZSTĀDE “LATVIJAS KRĀŠŅĀKĀS 
PILIS, MUIŽAS UN TO SAIMNIEKI” 

 



 
22 

 
18. 

 
15.10 

 
Rīgas Krievu 

teātris 
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Kolektīvs M. Čehova Rīgas Krievu 

teātra izrādes – Eduardo Skarpeta 

„SKRANDAIŅI UN AUGSTMAŅI” 
apmeklējums. 128. sezonas darbība 

Rīgas Krievu teātra restaurētajā ēkā. 

Autors personāžu raksturus veidojis, nolasot tos 

no pašiem itāļiem: viņu drosmes, dedzīgā 

temperamenta, teātra tradīcijām. Iestudējuma 
režisors ir Paolo Emikio Landi (Itālija), kuram tā 

ir 16. iestudētā izrāde krievu valodā. Scenogrāfs 

un kostīmu mākslinieks ir Santi Minjeko (Itālija). 
Lomās: Boris Ploskihs, Veronika Plotnikova, 

Aleksejs Korgins, Mihails Borovkovs, Anatolijs 

Fečins, Igors Cherņavskis, Galina Rosijska, 

Jekaterina Frolova, Jakovs Rafalsons, Tatjana 

Lukašenkova, Tamara Sudņika, Jevgenijs 

Ivaničevs/Dmitrijs, Palēss, Oļegs Teterins, 
Andrejs Možeiko, Danīls Avdejevs/Filips Eli 

Ickevičs, Vadims Grosmans, Aleksandrs 

Malikovs. 

 

 
19. 

 
18.10 – 
05.11 

 
Ulbrokas 

bibliotēka 

27 

 
 

 

TEMATISKA IZSTĀDE  

ANTRAI LIEDSKALNIŅAI - 80  

/ 1930.22.X – 2000.20.IV / 

 

 
20. 

 
04.11 – 
30.11 

 
Ulbrokas 

bibliotēka 

 
24 

 

 

  

TTeemmaattiisskkāā  iizzssttāāddee  

  
„LATVIEŠU UZŅĒMĒJI 

PASAULĒ UN STOPIŅOS” 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.trd.lv/lat/jaunumi/svarigi_un_steidzigi/?doc=1615
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21. 

 
12.11 

 
Ulbrokas 

bibliotēka 
 
 

 
47 

 
Lasījums – Zintnieces pareģojums (atdzejojis Uldis 
Bērziņš) jeb Valas pareģdziesma (Völuspá) ievada 
senislandiešu Vecāko jeb Vārsmu Eddu 
(Sæmundar Edda) – laika posmā no aptuveni 800. 
līdz 1100.gadam radušos mitoloģiski episkos 
vēstījumus, kam pamatā Skaulholtas (Skálholt) 
bīskapa Brinjoulva Sveina dēla (Brynjólfur 
Sveinsson) 1643.gadā Īslandē atklātais teksts. 
 

 
 

 
KRĒSLAS STUNDA  

PROGRAMMĀ: 
 

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēma 
“Teiksmainie Ziemeļi” – fantāziju 
rosinošs un maģisks vēstījums; 

 “Krēslas stundas” viesis, dzejnieks un 
atdzejotājs Uldis Bērziņš; 

 U. Bērziņa tulkotā darba “Zintnieces 
pareģojums” lasījums un 
kultūrvēsturiskais skatījums; 

 Vakara gaitā - diskusijas un pārrunas, 
jautājumi un komentāri. Senais un 
mītiskais, pasakas un teikas latviskajā 
dzīvesziņā; 

 Vakarēšana sveču gaismā. 
 

 
 
TEMATISKĀ IZSTĀDE - FANTĀZIJAS LITERATŪRA, 

VELTĪTA  KRĒLAS STUNDAS TEMATIKAI – 
TEIKSMAINIE ZIEMEĻI UN LASĪJUMAM  

ZINTNIECES PAREĢOJUMS 
 

 
22. 

 
09.,16. 

12 

 
Ulbrokas 

bibliotēka 
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Ziemassvētku radošās dāvanu 
meistardarbnīca 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ziemassvētku dāvanas – pašdarinātas 
mākslinieciski elegantas ziepes un 
dekoratīvas ievārījuma burciņas, 
iepriecinot Stopiņu novada vientuļos 
un bez apgādniekiem esošus 
pensionārus, invalīdus. Kopskaitā 30. 
Praktizējoša un zinoša speciālista 
darbība, apmācība un informācijas 
apmaiņa. 
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23. 

 
10.12 

 
Ulbrokas 

bibliotēka 
 

 
23 

 

 
 

 
TEMATISKA IZSTĀDE  

SVEČU LAIKS 
iespiestie un elektroniskie  

dokumenti par svecēm 

 
 

 

 

 

 

2011. gada 27. janvāris 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja       _______________________       Daiga BRIGMANE 

 

 

 

 


