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1. ULBROKAS bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums. 

Mūsdienu multikulturālajā un digitalizētajā 

sabiedrībā bibliotēkai  gan reģionālā, gan vietējā 

mērogā ir piešķirta īpaša nozīme sabiedrības 

izglītības, kultūras un sociālo funkciju īstenošanā 

un realizēšanā. Bibliotēkās daudzviet ik dienas 

sastopas atšķirīgas kultūras un sociālie grupējumi, kas nosaka atbildību un zināšanas 

vairākās dzīves jomās – izglītības prioritātes un mūžizglītības iespējas, izklaides un 

interešu izglītības daudzveidība, iespējamā darba un veiksmīga biznesa priekšrocības 

ir prioritātes, kas nosaka un strukturē bibliotekāro darbību ikdienā. Ulbrokas 

bibliotēkas darbības mērķis ir veidot diskusiju telpu vai domu apmaiņu starp 

cilvēkiem, kuriem ir atšķirīgi uzskati, zināšanas un vajadzības. Misija – būt par centru, 

kas veicina pastāvīgu, nepārtrauktu izglītošanos, atbalsot visu vecuma iedzīvotāju 

personīgo un sociālo attīstību, interešu izglītību, kā arī apzināt kultūras mantojumu 

ar literatūras, vēstures un dzejas palīdzību. Ar krājumā iekļautajiem materiāliem, 

elektroniskajiem resursiem, tehnoloģiju iespējām veidot informācijas un kultūrvides 

telpu. Ulbrokas bibliotēkas 2011. gada aktualitātes - saglabāt, pilnveidot un 

daudzveidot bibliotēkas krājumu, lai būtu tēmu materiālu, formātu un valodu 

dažādība; turpināt darbu informācijas sistēmā Alise – 4i un veikt krājuma 

rekataloģizācijas procesu; attīstīt un pilnveidot lasītāju/lietotāju informācījpratību 

senioru vidū; iesaistīt un ieinteresēt Ulbrokas vidusskolas jauniešus brīvas un 

nepiespiestas literatūras izvēlē un publicitātē, kā arī veicināt labas prakses piemērus 

Brīvprātīgā darba organizēšanā un popularizēt Comenius Regio projekta darbību  

starp Polijas un Latvijas partneriem. 

Izmaiņas bibliotēkas juridiskajā statusā nav nepieciešamas, savukārt, ir 

izmaiņas institūcijas  kadru struktūrā  - kvalificēta speciālista piesaiste.  

Ulbrokas bibliotēka ir Stopiņu novada pašvaldības struktūrvienība, kuras 

pakļautībā nav citas bibliotēkas/ filiāles, vispārizglītojošās skolu bibliotēkas. 

Bibliotēka ir akreditēta 2009. gadā 10. jūnijā uz pieciem gadiem un labi 

novērtēta bibliotekārajā un informācijas darbības jomā. 
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2. Krājuma komplektēšana un 

organizācijas politika. 

   Krājuma komplektēšanas un 

organizācijas pamatā ir Stopiņu 

novada domes apstiprināts dokuments 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas un 

organizācijas politika 2009.-2012. 

gadam, kas paredz attiecīgās 

administratīvās teritorijas 

iedzīvotājiem daudzveidīgu un 

saturīgu literatūru, piedāvā 

informācijas resursus un nosaka 

dāvinājumu stratēģiju, veic pilnīgu 

krājuma optimizāciju, kā arī nosaka 

pārskata perioda prioritātes – 

komplektēt, rekataloģizēt un apstrādāt 

bibliotēkas krājumu, kā arī veicināt 

pakalpojumu attīstību atbilstoši 

lasītāju mērķu grupām, to vēlmēm un 

lietotāju zināšanu attīstīšanai. Krājuma 

attīstības vadlīnijas visiem materiāliem 

(iepirktiem un dāvinātiem) ietvertas I – 

minimālajā informācijas līmeņa un II – 

pamatinformācijas līmeņa aprakstā.  

Krājuma komplektēšanas 

pamatā pašvaldības piešķirtie naudas 

līdzekļi un finansējums – 2376 LVL 

apjomā, kas nodrošina periodikas, 

grāmatu un elektronisko dokumentu 

iegādi. Krājuma raksturojums un 

rādītāji pārskata periodā ir apmierinoši 

- jaunieguvumi veido 754 fiziskās 

vienības, t.sk., prese.  Izvērtējot esošo 

krājumu un iegādājoties aktuālo, 

pieprasītāko jaunāko literatūru, 

dokumentu skaits uz vienu lasītāju ir 

17 vienības, līdzvērtīgs iepriekšējam 

gadam. Pieaudzis kopējais izsniegums 

– kopskaitā 10801 dokuments, kas 

apliecina tieši grāmatas kā 

pamatvērtības nepieciešamību un 

vajadzību. Krājuma apgrozība un  

finansiālie rādītāji - savukārt, ir 

nedaudz pieauguši un ir 0,99 no 

kopējā dokumentu kopskaita. Izslēgto 

dokumentu – grāmatu, seriālizdevumu 

skaits 2011. gadā ir  708 un ir 

attiecināms pret  iegādāto dokumentu 

skaitu – 754. Jāpiebilst, ka izslēgto 

dokumentu starpā ir iekļauti 

norakstītie seriālizdevumi, kas sastāda 

lielāko izslēgto dokumentu skaitu 672. 

Kopumā ir saglabāta un izvērtēta, 

mūsdienu prasībām atbilstoša krājuma 

pieejamība.  

Dāvinājumu politika definēta 

krājuma komplektēšanas programmā 

un ir saistoša vēl 2011. gadā. 

Piekomplektēto dāvināto dokumentu 

skaits ir 110 monogrāfiskie izdevumi, 

par kopējo summu 313,52 Ls , 

piegādātājs LNB Bibliotēku Attīstības 

institūts, kā arī novada iedzīvotāji un 

fiziskās personas.   

Pārskata periodā turpināts 

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 
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25.martā un ir spēkā līdz uzdevuma 

izpildei). 2011. gadā Ulbrokas bibliotēkā 

rekataloģizēti 367 iespieddarbu eksemplāri 

un tiek plānveidīgi turpināts darbs pie 

krājuma komplektēšanas, veikta 

sistemātiska jaunieguvumu iegāde un 

dāvinājumu uzņemšana krājuma 

elektroniskajā kopkatalogā. 

Krājuma attīstības politika aizvadītajā gadā ir sabalansēta un uzskatāma par 

veiksmīgu. Ir ieguldīti līdzekļi tālākiglītības, mūžizglītības un informacionālajā 

apkalpošanā, pakalpojumu sniegšanā. Iedzīvotāji  ir saņēmuši - aktuālāko jaunāko 

literatūru, datubāzu un elektronisko dokumentu piekļuvi, nelielu audio vizuālo 

dokumentu piedāvājumu, seriālizdevumu informatīvo un interešu nodrošinājumu un 

profesionālu sadarbības iespēju SBA dokumentu apmaiņas kārtā. 

 

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 

 Piedāvāto pakalpojumu klāstā Ulbrokas  bibliotēkai ir sociālās mijiedarbības 

raksturs, kas nosaka un veido to par aktivitāšu un satikšanās centru un norāda, ko 

lietotāji izmanto un novērtē. Kvalitatīva lietotāju apkalpošana un informācijas 

pieejamības nodrošinājums, ko bibliotēka sakārto, apstrādā, piedāvā tās lietotājiem 

sakārtotu zināšanu veidā, nosaka kopējo pakalpojumu attīstību un nepieciešamību. 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi pārskata periodā ir interaktīvāki, organizētāki un 

savstarpēji saistošāki kopējā dzīves telpā. (Skat. Literatūras popularizēšanas pasākuma 

uzskaite. Pielikums Nr.1). Reģistrēto lasītāju skaits pārskata periodā ir 628, apmeklējums 

9474,  kas ir tuvu iepriekšējā gada rādītājiem un liecina par  zināmu sabiedrības 

stabilitāti un vajadzību apzināšanu. Jāpiebilst, ka precīzu lasītāju skaitu ir grūti 

noteikt, jo Lasītāju reģistrācijas datubāzē tiek uzskaitīta konkrētā bibliotēkas 

apmeklējošā persona, bet lasāmo dokumentu atlase tiek veikta vēl kādam citam 

ģimenes loceklim, radiniekam, kaimiņam. Izsniegums 2011. gadā ir pieaudzis  par 

vairāk kā 500 dokumentiem un tas norāda pieprasījuma un piedāvājuma 

nodrošinājumu.  

Bibliotēkas uzziņu un informācijas darbs un 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 

  

http://www.stopini.lv/public/31162.html
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 ir bezmaksas pakalpojumu grozs, kurus 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 iedzīvotājam ir iespēja bez maksas skenēt dokumentus un fotoattēlus, 

kopēt nepieciešamo informāciju no bibliotēkas materiāliem un veikt faksa 

pakalpojumus, kopējais izmantoto dokumentu skaits pārskata periodā ir 974, tai 

skaitā dokumentu elektroniskā piegāde, ko bibliotēka nodrošina  ar e-pasta 

starpniecību no nacionālajām un starptautiskajām datubāzēm un citiem 

autoritatīviem elektroniskiem avotiem. 

 Bibliotēka piedāvā izmantot sagatavotās saīsnes uz noderīgām tīmekļa 

vietnēm lietotāju datoros, kā arī organizē E-prasmju un informācijas apguvi semināru 

un praktisko nodarbību veidā – senioriem un bērniem. Senioriem ar Lattelecom 

sociālā projekta „ Pieslēdzies, Latvija” atbalstu 

apmācības datorzinībās un interneta lietošanas 

prasmēs apguva 20 interesenti. Savukārt, 

bērniem - izglītojoši interaktīvas un attīstības 

veicinošas datorspēles un saruna ar pirmsskolas 

vecuma bērniem par E - grāmatām un mūsdienu 

tehnoloģijām bibliotēkā. Apraksts un tekstuāls 

skaidrojums lasāms  Stopiņu novada tīmekļa 

vietnē http://www.stopini.lv/public/31161.html.  

 Bibliotēka regulāri veic uzziņas un 

konsultācijas klātienē un attālināti – par 

tiešsaistes datubāzēm, par bibliotēkas darba 

laiku, par grāmatas esamību, par vietējas nozīmes 

kultūras pasākumiem. Vadoties pēc 2011. gadā 

sniegtajām bibliogrāfiskajām uzziņām, kopumā 

sagatavotas un izsūtītas tieši 63 skenētas un 

teksta dokumentos saglabātas interneta tiešsaistes lapas un materiāli par iedzīvotāju 

interesējošām tēmām mācību un brīvā laika uzziņai. Uzziņu un konsultāciju skaits 

pārskata periodā sastāda kopskaitā 461 uzziņu, tai skaitā bibliogrāfiskās uzziņas 31 ar 

izstāžu un tematisko materiālu avotu gan tradicionālo, gan elektronisko dokumentu 

plašu aptvērumu, nodrošinot gan pakalpojumu piedāvājumu, gan pieejamību.  

  

http://www.stopini.lv/public/30709.html
http://www.stopini.lv/public/31161.html
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4. Darbs ar bērniem un jauniešiem.  

4.1. Darbs ar bērniem un jauniešiem. 

Telpas raksturojums. 

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. 

 

4.2. Krājuma veidošana un 

papildināšana, iegādājoties bērnu un 

jauniešu literatūru. 

Bibliotēkā nav atsevišķas 

bērnu/jauniešu nodaļas, tomēr 

bibliotēka regulāri papildina savu 

krājumu ar bērnu un jauniešu 

mērķgrupām paredzētām grāmatām 

un audiovizuāliem dokumentiem. To 

skaits pārskata periodā satāda 18% no 

bibliotēkas kopējā jaunieguvuma 

klāsta. 2011. gadā 68 jauni ieraksti.  

No bibliotēkas lietotāju kopskaita 233 

ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. 

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits 

atsevišķi netiek reģistrēts, savukārt, 

pieaugošs ir  sākumskolas audzēkņu 

skaits – 71, kas ir bibliotēkas un 

pirmskolas izglītības iestādes 

sadarbības rezultāts. 5.- 6. klašu grupā 

65 , 7.- 9. klašu grupā – 48, vidusskolas 

grupā – 49 bibliotēkas lietotāji.  
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4.3. Uzziņu darbs, informācijas 

pakalpojumi, prasmju attīstīšana. 

Skolas vecuma bērniem tiek 

sniegtas dažāda uzziņas referātiem, 

zinātnisko darbu izstrādei un interešu 

izglītības paplašināšanai. 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.   

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. 

4.4. Pasākumi dažādām vecuma 

grupām. 

Pirmais solis attiecībā uz bērnu 

un jauniešu auditorijas piesaisti 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 vismaz 3 pasākumi. 

Pasākuma gaitā tiek noskaidrots, kas ir 

bibliotēka, kā strādā bibliotēkas 

darbinieki, ko cilvēki dara bibliotēkā, 

kāda ir bibliotēkas lietotāja 

dokumentācija, kāpēc vajadzīgas 

grāmatas, kas bibliotēkā interesē 

bērnus, atklājot krājuma daudzveidību 

un citi jautājumi. 2011. gada sarunas 

tēma bibliotēkas krājuma -  materiālu 

un formu daudzveidība grāmatas 

teksta piedāvājumā, E – grāmatas 

bibliotēkas pakalpojumu klāstā, 

pilntekstu E-grāmatas tiešsaitē – darbi 

datubāzēs Letonika.lv, pasakas.net. 

Palīdzot pirmsskolas izglītības iestādes 

darbiniekiem, bērni risina erudīcijas 

spēles un atbild uz tikko iemācīto par 

bibliotēku un tās krājumu.  

Ļoti mērķtiecīgi tiek plānoti un 

organizēti pasākumi  ar Ulbrokas 

vidusskolas vecuma jauniešiem. 

Aicinot apmeklēt tematiskās 

pēcpusdienas, piemēram, tikšanās ar 

rakstnieci Andru Manfeldi. Vakara 

gaitā – prozas lasījumi un atklāti par 

„šeit un tagad” notiekošo ar grāmatas 

„Zemnīcas bērni” un dziesmas „..ja tu 
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man esi” vārdu autori. Lasītāju 

godināšana un nomināciju 

pasniegšana. Atklātā, sirsnīgā saruna 

Mūžības un Dzīvības cenai nosaka savu 

vērtību.„Domās tu aizver acis un 

nokļūsti, kartē tu izstiep pirkstu un 

nokļūsti, bet dzīvē tu nevari vienā 

paņēmienā un stiepienā, dzīvē ir 

jācīnās. Un viena no grūtākajām cīņas 

formām ir gaidīšana” (Andra Manfelde). 

Tā ir saruna par tuviniekiem, 

bet reizē arī pienākums un rakstnieces 

attieksme pret savas tautas vēsturi. 

Valodas tēlainība, vieglums, sirsnība 

un mīlestība liek sevī nest 

līdzpārdzīvojumu katram, kas šo 

grāmatu lasījis, vai iecerējis lasīt. 

 

Ar lasīšanu un bibliotēkas iedibinātām 
tradīcijām saistīta lasītāju godināšana 
un nomināciju pasniegšana. Ik gadu 
Ulbrokas bibliotēka atzīmē ikdienā 
ievērotus lasītājus, kas pamanījušies 
sevi atklāt kādā no aktivitātes jomām. 
„Lasīšanas menedžere” ir Ulbrokas 

vidusskolas 4.klases skolniece Tatjana 

SVIRČEVSKA par prasmi ieteikt, aizraut 

un vadīt interesantā lasāmā materiāla 

izvēlē draugus un klases biedrus. Par 

vēlmi pavadīt laiku lasot un iegūto 

informāciju pārvērst jaunā kvalitātē. 

Jaundibinātā nominācija „Lasošākā 

ģimene” ierādīta vecmāmiņai Rutai 

BALODEI un mazmeitām Eleonorai un 

Lūcijai, kas atsaukušās vecmāmiņas 

ieteikumam – pavadīt laiku lasot 

interesantu un saistošu literatūru. 

Ikgadējais Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļas pasākums Krēslas 

stunda – Humors Ziemeļos ar 

vidusskolnieku piedalīšanos. Vakara 

gaitā – literārā darba Arto Pāsilinna 

grāmatas „Zaķa gads” fragments. 

Priekšlasījumu un darba analīzi 

neatteica mākslas zinātniece un 

Stopiņu novada iedzīvotāja Vita 

Banga. Par Ziemeļu un Baltijas valstu 

dizainu runājam arī vakara gaitā. 

 
 

Jauninājums pasākumu klāstā 

ir literārā pēcpusdiena pusaudžiem un 

vidusskolniekiem „Ēdamās grāmatas. 

Books2eat”.  

 

Sviestmaizītes, speķa pīrādziņi, kūku 

un piparkūku gardumi neierastā 

veidojumā, jo to radošais 
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noformējums ir izvēlētās grāmatas 

prezentācija un komandas 

interpretācija par sev interesantu 

literāru darbu, kas saistošā veidā 

jāprezentē bibliotēkas pasākumā. 

Komandu nosaukumi – „ Klačiņa”, „ 

Lasītāji, kas dzīvo uz jumta”, „Melnie 

kaķi”, „Propellerīši”, „Hamlets” un  „ 

Sarkangalvītes” atklāj Ulbrokas 

vidusskolas 5.,9.,10. klašu audzēkņu 

un pedagogu radošos centienus. Šoreiz 

mūsu saruna par romantiski 

emocionālām, klasiski pārbaudītām un 

sadzīviski intriģējošām literāras 

vērtībām. Visu prezentāciju pamatā 

iekļauta izvēlētās grāmatas galvenā 

doma vai darba citāts, kas pamato 

grāmatas izvēli un parāda motivētu 

jaunās paaudzes lasītāju. 

Pasākuma gaitā arī Konkurss iepazīsti 

Ulbrokas bibliotēku un tās grāmatu 

krājumu. Informatīvs buklets palīdz 

orientēties un veikt uzticēto 

uzdevumu. 

http://www.stopini.lv/public/31161.ht

ml 

 

4.5. Ģimenes iesaistīšana lasīšanas 

veicināšanā. 

Sirsnīga un emocionāla ģimeņu 

lasīšanas veicināšanas tradīcija  

vērojama bibliotēkas organizētajās 

ekskursijās par rakstnieku dzīves un 

darba vietām, kultūrvēsturiskā 

mantojuma iepazīšanā un paaudžu 

savstarpējā cieņā.  Pārskata periodā 

pabijām divu dienu ekskursijā -  

Augšzemes un Latgales vasaras 

mozaīka.  Programmā: latviešu 

rakstniecības pērles – Regīnas Ezeras 

mājas „Brieži”, Jāņa Pliekšāna bērnības 

zeme Berķenele, Latgaļu folkloras 

vakars , Daugavas gleznainie skati, 

Krāslavas vēstures un mākslas muzejs, 

Dievnami, radošu domu darbnīcas, 

Daugavpils pilsētas apskate. 

 

Kultūrvide ir tā, kas rosināt rosina un 

aktivizē ģimeņu iesaistīšanu lasīšanas 

procesos. Visus kopā un katru atsevišķi 

aicinot uz tikšanos bibliotēkas ikdienas 

lasījumos, informācijas procesos un 

dažādu  noskaņu  pasākumos.  

Pāris mēnešus vēlāk satikāmies un 

kopīgi skatījāmies CD variantā 

sagatovotu slaidrādi par ceļojuma laikā 

redzēto un spēlējām Riču raču, kura 

laikā ceļotāji mēģināja atsaukt gūtos 

iespaidus, draudzīgo noskaņojumu un 

erudīta lasītāja attieksmi.  

 

http://www.stopini.lv/public/31161.html
http://www.stopini.lv/public/31161.html
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Tiem, kam „uzmeties” riču-raču 

kauliņa melnais laukumiņš – jālasa 

dzejoļi no krājuma, kas veltīts Raiņa 

bērnības atmiņām Berķelenē, jāuzmin, 

kurš no amatu meistariem „negāž 

podus, bet taisa tos”, jānolasa 

folkloras kopas „OLŪTEŅI” atvadu 

sveicienus latgaliešu dialektā un 

jāatbild uz citiem ceļotājiem 

raksturīgiem jautājumiem.  

 Otrs vērienīgs ģimenes 

iesaistīšanas pasākums kultūrvides  un 

savas vēstures veidošanā, kā arī  

lasīšanas  veicināšanā ir Stopiņu 

novada jostas aušana Ulbrokas 

bibliotēkā.  

 

„Katrs dzīpariņš un raksta gals ir 

veltījums Stopiņu novada gaidāmajai 

125-piecu gadu jubilejai. Lēni un 

neatlaidīgi, krāsaino dzīparu ceļā, 

ieliekot sirds mīlestību, amata prasmi, 

sentēvu gudrību un liktens zīmes. 

Reizēm arī pasaulīgo sirdssāpi par 

šobrīd aizbraukušajiem ģimenes 

locekļiem Tomēr katrs skatiens ir 

pozitīvu domu caurstrāvots, katrs 

izrakstītais raksta diegs ir pateicības 

un godbījības vērts. Vienam tie ir goda 

svētki visai ģimenei. Citam tas ir 

ciešāku ģimenes pavedienu 

meklējums. Vēl citam – prieks un 

sajūsma vienotībā. Stopiņu novada 

ļaudis šajā rakstu zīmju ceļā izdzīvo 

cilvēka mūža ritumu”. 
Daiga Brigmane 

 

4.6. Bibliotēkas lasītāju interešu 

izpēte. Interešu grupas darbs – 

Brīvprātīgais darbs. 

Bibliotēkas darbinieki regulāri 

seko pieprasījumam un tam lasīšanai 

nepieciešamo izdevumu klāstam, kas 

vajadzīgs skolas ārpusklases lasīšanai, 

iespēju robežās papildinot to. Noteikti 

tiek ņemtas vērā arī skolēnu vēlmes un 

intereses attiecībā uz grāmatām, kas 

tiek lasītas brīvajā laikā.  

Iestrādāts Labas prakses piemērs 

sadarbībai ar Ulbrokas vidusskolu - 

tēmu, ieteicamo grāmatu un 

pasākumu apmeklējumu ziņā, kā arī 

jauniešu Brīvprātīgā darba iespējām 

bibliotēkā. Uzsākta sadarbība 

Zinātniski pētnieciskā darba izstrādē 

par tēmu „Skolas un publiskās 

bibliotēkas sadarbības nozīme 

jauniešu lasītprasmes veicināšanā un 

personības attīstībā”. Pētījuma 

problēma – motivācijas trūkums un 

nepietiekama lasītprasme skolēnu 

vidū, aptaujas mērķis – apzināt 

motivētu lasītāju paaudzi un veicināt 

sadarbību – skola – ģimene – 

sabiedrība. 

Īstenojot Brīvprātīgā darba un 
sadarbības iespējas ar Ulbrokas 
vidusskolu - veikts jauns inovatīvs 
pakalpojuma veids novada 
pensionētajiem iedzīvotājiem - rasts 
risinājums lasīšanas procesa 
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atvieglošanai un iejūtīgai sarunai ar 
līdzcilvēkiem , kas jūtas vientuļi, kas 
pirms laika vēl bija aktīvi bibliotēkas 
apmeklētāji – šobrīd  to apmeklēt 
nespēj veselības vai daudzo gadu dēļ. 
Darba uzdevums – apciemot , veikt 
sarunu par izvēlēto literāro darbu un 
sabiedrībā zināmām personībām. 
Nepieciešama tēmas un literārā darba 
analīze,  priekšlasījuma sagatavošana 
un pārliecinoša saruna. Meitenes par 
tikšanos izsakās kā par kaut ko jaunu, 
nebijušu un izzinošu arī sev. It sevišķi 
jautājumā par Latvijas vēstures 
līkločiem  – tik daudz pārestības un 
nepiepildītu sapņu.  

 

  
 

Tikšanās laikā tika novērota draudzīga 

un sirsnīga attieksme, prieks par labi 

  Tieši Ziemassvētki ir atkal tikšanās 

laiks, kas vieno Brīvprātīga darba 

jauniešus un Stopiņu novada vientuļos 

pensionārus un invalīdus.  Tiek 

sagatavotas pašaustas grāmatzīmes, 

piparkūkas un egļu rotas, lai svētku 

priekšvakarā tās pasniegtu katram 

personīgi. Nelielās dāvaniņas un 

jauniešu klātbūtne apciemojuma laikā 

ir sirsnības un līdzcietības 

apliecinājums labajiem darbiem un 

gaišajām domām. Prieks un 

līdzpārdzīvojums pārņem katru, kas 

atbalstījis vai devis cerību, ka neesi 

viens un ikdienas rūpes kļūst vieglākas, 

lai arī miklums acīs, sava sāpe, šajā 

tikšanās reizē ir neizsakāms prieks. 

padarītu darbu, kas sniedz jaunu 

pieredzi cilvēciskās saskarsmes ziņā un 

neatstāj vienaldzību līdzcilvēku apziņā. 

 

4.7. Darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām. 

Netiek veikts. 
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4. 8. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes. 

Ulbrokas bibliotēkas organizētais Dzejas dienu laiks Ulbrokas 
kultūras namā katru gadu rada interesi par aktuālo, 
nedzirdēto un  jaunradīto orģinālliteratūras  jomā. Tieši 
septembrī interese  izzināt ko jaunu, radot prieku, spēj 
ienest zinātprieku nezināmajā. Interese un zinātprieks ir 
skaistākās no septembra emocijām. Vienalga vai tie ir 
tautiskie dzīparu raksti, vai rakstu zīmes dzejā – tā ir mūsu 
attieksme, mīlestība, atbildība un sirdsapziņas atklāsme, ko 
spēj sniegt tautiski radītas kultūras  zīmes. 

 Šogad mazliet citādi, bet ne mazāk patiesi izskan 
dzeja neparastā formā, ritmā un izteiksmē  – meditatīvs 
dzejas un tautas mūzikas uzvedums „Skatiens” aizved 
mūs laikmetīgās dzejās un latvju dainās, kur  ik vārds, 
rinda, skaņa un doma ir ciešā saistībā ar Liānas Langas 
dzejoļiem no godalgotā dzejoļu krājuma „Vilkogas”,  ar 
dziedātājas Zanes Šmites neparasto balsi un mūziķu 
Ilzes Gruntes virtuozo ģitāras spēli, Andra Gruntes    

elektrisko basu, Ginta Pabērza saksofona balsi. Veidojot un radot saskaņu starp    
teicējas Domicellas Ļīpeņas sendienās teiktajām melodijām un mūsdienu etnodžeza 

stila improvizācijām.  
 Kā otru, par  lasīšanas veicināšanas pasākumu vai 

sadarbības formu aktivitāti, varam minēt auto/velo 

sacensības un orientēšanos Stopiņu novadā. 

Kontrolpunkts un uzdevums veicms arī Ulbrokas 

bibliotēkā, kas tās dalībniekiem liek bibliotēkas krājuma 

Lasītavā atrast mācību līdzekli, kas izskaidro automobiļu uzbūvi, darbības principus 

un apkoli. Jānofotogrāfē  minēto grāmatu! Otrkārt, Janīnas Kursītes pētījumā 

„Sfumato nesfumato” atrast skaidrojumu ticējumam - ko darīt un kā darīt ar ceļā 

atrastu mantu? Ierakstīt to darba lapā! Pasākums ģimenēm , organizācijām un 

iestādēm. Daļa no viņiem bibliotēkas telpas iepazina pirmoreiz. 

4.9. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 

risināšanas ceļi. Problēma vispārzināma  - jauniešu motivācijas trūkums un 

lasītprieka vajadzība. Lasīt, ne vienmēr, tas ir stilīgi! Svarīgi apzināt mērķauditoriju un 

vecumposmam attiecīgu literāro darbu. Atsākt grāmatu lasīšanu ģimenēs. Vairāk 

uzmanības veltīt riska grupu videi. Skolu mācību darbā veidot interaktīvu  un 

radošāku lasīšanas vidi.  Lasīšana, tas ir, individuālais darbs un ceļš uz sarunu, nereti, 

motivējošas aktivitātes rodamas ārpus formālās skolas vides. Visbiežāk tās piedāva 

kultūras centri un publiskās bibliotēkas. Kopumā lasīšanu var raksturot kā sociālu 

fenomenu, kas zināmā mērā vieno cilvēci: līdz 90 % informācijas cilvēks iegūst lasot – 

lasot grāmatas, žurnālus, blogus, sociālos tīklus, lasot gan poligrāfiskajā, gan 

elektroniskajā vidē. 
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Bibliotēkas darbā vispārzināmās problēmas risinām ar daudzveidīgu  pasākumu 

piedāvājumu, individuālu pieeju un sadarbību starp iestādēm. 

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

Bibliotēkas kopumā ar saviem resursiem, pakalpojumiem un darbības 

formām ir vienas no stabilākajām un attīstītākajām kultūras iestādēm Latvijā. Viens 

no svarīgākajiem Ulbrokas bibliotēkas darbības aspektiem pārskata periodā – ir 

uzturēt un darīt pieejamu IKT nodrošinājumu, lai veiktu iedzīvotāju apmācību IKT 

lietošanas 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.  

Pašmāju dzīvē tādejādi cenšamies akcentēt partnerību  un tiešu sadarbību  ar 

Stopiņu novada Izglītības un Kultūras iestādēm, veidot un piedāvāt  produktīvu 

zināšanu iespēju jauninājumos. Darba saturs tiek veidots atbilstoši bibliotekāru un 

sabiedrības  vēlmēm, iecerēm un vērojumiem,  lai ikdienas procesos aktivizētu 

datorprasmes pensionāriem, atgādinātu informācijpratības iespējas skolu 

jauniešiem, rosinātu pozitīvu attieksmi pašizglītības un mūžizglītības kontekstā visu 

vecumu un interešu jomā. Jāatzīmē, ka aizvien izmantojamākas un funkcionālākas 

kļūst tīmekļa lapas, kas saistītas ar e-pārvaldi, dokumentu elektronisku iesniegšanu, 

norēķināšanos par pakalpojumiem un iepirkšanos. Katrai no tām ir sava 

lietotājsaskarne un funkcionālais nodrošinājums augstākminēto pakalpojumu 

veikšanai. Lai gan sākotnēji tiešsaistes pakalpojumu izmantošana šķiet sarežģīta, 

tomēr aug to cilvēku skaits, kas mūsu bibliotēkā izmanto pašapkalpošanās vidi 

„Mans Lattelecom” un „E-Latvenergo” klientu portālu. Vēl maz izmantoti, bet ļoti 

noderīgi portāli ir Latvija.lv un Lursoft.lv sadaļa „Mani dati Valsts reģistros”, kur bez 

maksas varat iegūt informāciju par sevi.   

Jauna aktivitāte ir Ulbrokas bibliotēkas elektroniskie resursi  Stopiņu novada 

tīmekļa vietnē, to  pieejamība un izmantojamība ikdienas darbā. Materiālu 

prezentācija un diskusija par mājaslapu kā komunikācijas rīku starp institūcijām un 

sabiedrību kopumā. Viesu statusā – Izglītības un zinātnes ministrija, valsts sekretāra 

vietniece struktūrfondu jautājumos un Eiropas lietu padomniece Inga Misiņa un 

Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra vecākais speciālists 

Ģirts Kindzulis, lai atbildētu uz jautājumiem par mājaslapu kā komunikācijas rīku 

starp institūcijā.  
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Ulbrokas bibliotēkai  nav savas mājaslapas, bet ir citas tīmekļa vietnes 

http://www.stopini.lv/public/30706.html http://www.biblioteka.lv/libraries/stopinu-

novada-ulbrokas-biblioteka/default.aspx, kur atrodama Informācija par Ulbrokas 

bibliotēkas darbību. Informācija par bibliotēkas aktualitātēm atrodama sociālajos 

tīklos Youtube.com (http://www.youtube.com/user/ulbbibl08), Twitter (Lietotāja 

konts Ulbrokas_biblio) un LBB Jauno speciālistu sekcijas blogā 

(http://lbbjss.wordpress.com/) Bibliotēkas datoru izmantošanas gaitā atsevišķi 

lietotāji, atkarībā no viņu vajadzībām un vēlmēm tiek apmācīti kā lietot pieRīgas  

reģiona Elektronisko kopkatalogu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektronisko 

kopkatalogu un datubāzes. Pašu veidotas datubāzes ir pieRīgas reģiona 

elektroniskais katalogs – jaunieguvumi, rekataloģizācija un Lasītāju datubāze BIS 

Alise sistēmā. 

6. Novadpētniecība. 
 Bibliotēka maz aizvadītajā gadā 

strādātjusi pie tēmu un materiālu 

papildināšanas. Savukārt, ikdienā 

bibliotēkas apmeklētāji visvairāk 

izmanto tieši informāciju, kas 

atrodama drukātā vai elektroniskā 

formātā datubāzēs – izglītības 

programmās iekļautos mācību 

materiālus, informāciju par 

rakstniekiem, māksliniekiem un citiem 

radošo profesiju pārstāvjiem.         

Novadpētniecības materiālu  

pielietojamība aktualizējas 

informācijas izmantošanā, rakstot 

projektus vai apskatus, par novada 

vēsturi, gatavojoties dažādu novadam 

veltītu pasākumu veidošanai – 

„Ulbrokas vidusskolai - 20 gadi” vai 

sagatavojot informāciju dažādām 

tematiskām izstādēm, kas noris 

novada bibliotēkā. Pie 

novadpētniecības materiāliem 

pieskaitāms arī Stopiņu novadā 

informatīvais laikraksts „Tēvzemīte,” 

http://www.stopini.lv/public/30695.html. 

 
 

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

http://www.stopini.lv/public/30706.html
http://www.biblioteka.lv/libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/default.aspx
http://www.biblioteka.lv/libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/default.aspx
http://www.youtube.com/user/ulbbibl08
http://lbbjss.wordpress.com/
http://www.stopini.lv/public/30695.html
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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 īstenotā projekta „A book 

is our friend – developing reading 

education between adults and 

students” mobilitātēs, delegācija 9 

cilvēku sastāvā, devās uz Kielces 

pilsētu, lai iepazītu, tās darbību 

literatūras popularizēšanas, 

kultūrvēsturisko un dabas objektu 

aspektā, vienlaicīgi apgūstot arī 

informāciju par pašas pilsētas darbības 

principiem. Sadarbības partneru 

bibliotēku tīklā - Kielces Vojevodistes 

Galvenajā bibliotēkā (Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna im. Witolda 

Gombrowicza w Kielcach) un 

Piekoszovas novada publiskajā 

bibliotēkā (Gminna Biblioteka 

Publiczna w Piekoszowie) vērojams 

labi  nostādīts mūsdienīgs bibliotēkāro 

pakalpojumu modelis un lasītāju 

atbasts sabiedrības mūžizglītībai. 

Piekoszovas novada publiskajā 
bibliotēkā (Gminna Biblioteka 
Publiczna w Piekoszowie) ir vērojami 
klientorientētas bibliotēkas 
pamatprincipi – savas darbības 
pamatā liekot gan profesionālās 
zināšanas, gan informācijas 
tehnoloģijas prasmes un iemaņas, gan 
attieksmes jautājums – dalīties ar 
savām zināšanām un vēlēšanās 
sazināties ar citiem, gan personiskās 
īpašības, kas apliecina un pierāda 
spēju mācīties, prasmi kontaktēties un 
pieņemt jauninājumus.  
Mūs gaidīja sirsnība un cienasts, kā arī 

atmiņas par viesošanos Stopiņos un 

Ulbrokas bibliotēkā. Par mūsu vizīti 

lasāms arī šīs bibliotēkas mājaslapā 

http://www.gbp.piekoszow.pl/index.p

hp?option=com_content&view=article

&id=46:wizyta-studyjna-otewskich-

partnerow&catid=2:newsy. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gbp.piekoszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46:wizyta-studyjna-otewskich-partnerow&catid=2:newsy
http://www.gbp.piekoszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46:wizyta-studyjna-otewskich-partnerow&catid=2:newsy
http://www.gbp.piekoszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46:wizyta-studyjna-otewskich-partnerow&catid=2:newsy
http://www.gbp.piekoszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46:wizyta-studyjna-otewskich-partnerow&catid=2:newsy
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ES Mūžizglītības programmas Comenius aktivitētēs Polijā ar sadarbības 
partneriem tiek strādāts pie projekta tēmas „Grāmata ir mūsu draugs – pieaugušo un 
skolēnu lasīšanas izglītības un prasmju attīstīšana” , lai apmainītos ar labas prakses 
piemēriem un inovatīvām darbības formām poļu jauniešu vidū, kur grāmatu lasīšana 
un jaunrade tika stāstīta, izdziedāta un teatralizēta muzikāla priekšnesuma veidā. 
 Sarunā ar Rīgas reģiona bibliotekāriem tiek stāstīts par projekta darbību un 

realizāciju Stopiņu novadā. (Skat.Pielikums Nr.2). 

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums. 

    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. 

 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. Bibliotēku 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, 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 
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signalizācijas pults, ko iespējams lietot darbā ar klientiem 
ārkārta situācijas gadījumā, nodrošinot operatīvu 
pašvaldības policijas darbību. Vasaras periodā visās 
bibliotēkas telpās  nomainīti radiatori.  
 
 

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). Nav telpu  
grāmatu krātuvju izveidei. 
 
Telpu paplašināšana vai pārvietošana, kā arī jaunu ēku 
būvniecība 2011. gadā nav veikta. 
Iekārtas un informācijas tehnoloģiju ziņā aprīkojums – 
datori, printeri, kopēšanas iekārtas, skeneri un 
multifunkcionālā iekārta lietotājiem un darbiniekiem ir 
apmierinošs. Telpu tehniskais stāvoklis un darba apstākļi  
labs.  

 

10. Bibliotēkas personāls. 

 Pārskata periodā bibliotēkas darbinieku personāls ir papildināts ar 0,5 slodzi 

apkalpošanas jomā. Darbinieks veic pienākumus Amata apraksta ietvaros. Bibliotēkas 

vadītāja Daiga BRIGMANE atzinīgi novērtēta par darbu bibliotēkas darbības 

plānošanā un pasākumu vadīšanā, attaisnojot Pierīgas reģiona Galvenās bibliotēkas 

un Pierīgas reģiona bibliotēku darbinieku piešķirto titulu „Misis Kvalitāte 2011”! 

Papildus bibliotēkas vadītājas procesiem Daiga Brigmane veic arī Stopiņu novada 

domes deputātes pienākumus 

 Līdzekļi jeb finansējums personāla attīstībai profesionālā pilnveidē  budžeta 

ietvaros tika plānots Comenius Regio projekta ietvaros. 

Pierīgas reģiona bibliotēku darbinieku darba semināri 

N.P.K. Tēmas  

1. Seminārs. Datubāzes Lursoft apmācības. 
Bibliotēku portāls. Tautas skaitīšanas 
aktualitātes. Līderu un inovanatoru apmācības 
programma ASV. 

Rīga, Lāčplēša ielā 24 

 Apmācības darbā ar BIS Alise  Salaspils, Līvzemes iela 8 

2. Seminārs. Lasītprasmes un lasīšanas 
veicināšanas problēmas. Metodika darbā ar 
bērniem un jauniešiem. 2010. gada tulkotā un 
oriģinālliteratūra. 

Bērnu literatūras centrs, 
Tērbatas iela 75 
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3. Seminārs. Novadpētniecības darbs Lēdurgā. Lēdurga 

4. Izbraukuma seminārs Limbažu un Salacgrīvas 
novados.Tikšanās ar kolēģiem. 

Limbaži, Salacgrīva 

5. Lekcija. Motivācija un pašmotivācija , laika 
plānošana, konfliktu risināšana. ”Spring Valley” 
kondultante. 

Salaspils, Enerģētiķu ielā 9 

6.  Lekcija. Komunikācija ar sabiedrību. v/a KIS 
sabiedrisko attiecību speciāliste. 
Lekcija. Bērnu/ jauniešu lasītprasme – ieskats 
Gētes institūta organizētajā semināra darbā. 
LNB Bērnu literatūras centra vadītāja. 
Kolēģu pieredze Comeniuss projekts Stopiņu 
novadā, pieredzes apmaiņas brauciens uz 
Zviedriju un Dāniju. 

Rīga, Lāčplēša ielā 24 

 

Darbinieku darba kvalifikācija un tālākizglītība – pašu plānotas aktivitātes. 

N.P.K. 

U
zv

ār
d

s,
 

vā
rd

s 

Izglītība Profesionālā pilnveide 
 

Stun
du 

skait
s 

Izglītojoši 
pasākumi 

1. 

B
ri

gm
an

e 
D

ai
ga

 Augstākā 
(cita) ar 
maģistra 
grādu 
specialitāt
ē 

Seminārs – Lursoft Laikrakst 
bibliotēka Latvijas publisko bibliotēku 

attīstības projekta 3TD un rojekta ietvaros VVBIS  
 
Latvijas bibliotēku 10. kongress 
– Brīva piekļuve zināšanām: 
pastāvīga progresa veicināšana. 
 
ES Mūžizglītības programmas 

Comenius Regio projekta „A 
book is our friend – developing 
reading skills between adults 
and children” konferences Polijā 
(2 reizes)  
 
 
Pierīgas reģiona darba semināri 
6x4 
 
 
 

2 h 
 
 
 
3 h 
 
 
 
 
8 h 
 
 
 
 
 
 
24h 

Praktiska pieeja informācijas 
izguvei darbā ar datubāzi 
 
Piedalīšanās sesiju darbā – 
Partnerība inovācijām, 
konkursa „Pagasta 
bibliotekārs- Gaismas nesējs” 
apbalvošana 

Eiropas Komisijas Comenius 
Regio partnerību mērķis ir 
Eiropas dimensijas vairošana 
izglītībā, veicinot sadarbību 
starp vietējām un 
reģionālajām institūcijām, kas 
saistītas ar skolu izglītību 
Eiropā. Partnerības dod 
iespēju izglītības jomā 
strādājošām institūcijām 
dažādos reģionos kopīgi 
strādāt pie aktuāliem 
jautājumiem par tematiem, 
kas ir saistoši un interesanti 
visām iesaistītajām pusēm. 
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2. 

M
ū

rn
ie

ce
 Ie

va
 Augstākā 

,t.sk.,ar 
maģistra 
grādu 
specialitāt
ē 

Seminārs – Lursoft Laikrakst 
bibliotēka Latvijas publisko bibliotēku 

attīstības projekta 3TD un rojekta ietvaros VVBIS  
ES Mūžizglītības programmas 

Comenius Regio projekta „A 
book is our friend – developing 
reading skills between adults 
and children” konference Polijā  
 
 
Seminārs – Creative Gaming: 
Computerspiele in Bibliotheken 
kretiv nutzen” , Goethe Institut 
 
Seminārs – BIS Alise portāls, LU 
Sociālo zinātņu fakultāte 
 
Pierīgas reģiona darba semināri 
6x4 
 

2 h 
 
 
3 h 
 
 
 
 
 
 
16 h 
 
 
 
3 h 
 
 
24 h 

Praktiska pieeja informācijas 
izguvei darbā ar datubāzi 
 
Partnerības dod iespēju 
izglītības jomā strādājošām 
institūcijām dažādos reģionos 
kopīgi strādāt pie aktuāliem 
jautājumiem par tematiem, 
kas ir saistoši un interesanti 
visām iesaistītajām pusēm 
 
Interaktīvi izglītojošu 
datorspēļu izmantošana 
bibliotekārajā darbā ar 
bērniem 
 
Datu apstrāde, WebPAC 
iespējas, pieredzes apmaiņa 

 

B
is

tr
o

va
 Ir

ēn
a Augstākā 

ar 
bakalaura 
grādu 
specialitāt
ē 

Seminārs – EBSCO datubāzes 
apmācības Latvijas publisko bibliotēku 

attīstības projekta 3TD un rojekta ietvaros 
VVBIS. 

Diskusija – Latvijas nacionālo 
digitālo bibliotēku veidojot: 
mērķi, iespējas, rezultāti. LU 
Sociālo zinātņu fakultāte 
Pierīgas reģiona darba semināri 
3x4 

 
4 h 
 
 
4h 
 
 
12h 

Tematiskā informācija, 
jauninājumi, Discovery 
Solutions pakalpojumi. 
 
Padarītais digitalizācijā, 
problēmas un vajadzības 

 

 
11. Finansiālais nodrošinājums. 

 Finansiālais nodrošinājums pārskata periodā ir atbilstošs bibliotēkas 

uzdevumiem un attiecināms pārejas periodam. Ir saglabāts un finansiāli nodrošināts 

bibliotēkas krājuma un resursu piedāvājums – grāmatas, laikraksti, datubāzes, 

audiovizuālie dokumenti; IT pakalpojumu grozs – uzturēšana, apkalpošana; 

darbinieku darba samaksas un obligātās iemaksas; telpu īre un komunālie 

maksājumi. Neliels, tomēr attīstības veicinošs finansējums kopumā. 

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. Ir finansiāls atbalsts bibliotēkas organizēto pasākumu iecerēm un tematisko 

pasākumu viesiem, ko iedzīvotājiem un savam lasītājam piedāvā bibliotēkas 

darbinieki bez maksas. 
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12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte. 

 Pārskata periodā iestāžu savstarpēja kopdarbība ir veicinājusi un stiprinājusi 

iestāžu sadarbību. Partneru vidū – pirmsskolas izglītības iestāde, Ulbrokas vidusskola, 

Dienas centri, Pensionāru biebrība, Represēto biedrība, Kultūras nams, Stopiņu 

novada muzejs. Jauninājums - uzņēmēju atbalsts un sadarbība pasākumu 

organizēšanā un plānošanā. ES Mūžizglītības programmas Comenius Regio projekta 

„A book is our friend – developing reading skills between adults and children” 

sadarbība un pieredzes apmaiņa. 

 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 (Brīvprātīgo jauniešu darbs, Ziemassvētku labdarības akcija un 

dāvaniņas novada vientuļajiem pensionāriem), lasītāja, lietotāja harmoniskas 

personības attīstība (piedāvātais krājums ,t.sk., informācijas resursi, tematiskie 

pasākumi, apmācības) , bibliotēkas atvērtības nodrošināšana (darba laiks rītos, 

vakaros, sestdienās), plaša lietotāju loka nodrošināšana ar pieeju informācijai, 

bezmaksas interneta izmantošana (lasītāju kopskaits 628, apmeklējumu skaits 9474, 

izsnieguma skaits 10801 – dati pārskata periodā), psiholoģiskās biblioterapijas 

sniegšana (tematiskās izstādes), saskarsmes kultūras veidošana (bibliotēkas 

organizētie literāri tematiskie vakari, ekskursijas pa Latvijas kultūrvēsturiskām 

vietām, kolektīvi teātra apmeklējumi).   

  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 2011. gadā.  

Pārskata periodā bibliotēkas organizēto tematisko pasākumu kopskaits 16, 
tematisko izstāžu kopējais skaits 22.  
 

 

Stopiņu novada ULBROKAS bibliotēkas vadītāja  ________________Daiga BRIGMANE 

2012. gada 20.janvāris 

http://www.stopini.lv/public/30706.html

