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1. Stopiņu novada ULBROKAS bibliotēkas vispārīgs raksturojums 

Bibliotēkas darbības raksturojums un galvenie virzieni ir informācijas 

pārvaldība, orientācija uz klientu, pārvaldes menedžments, kooperācija ar citām 

struktūrām, pārdomāts serviss, draudzīgums un profesionāla speciālistu darbība, lai 

iegūtās prasmes un iemaņas pielietotu novada iedzīvotāju izglītības kvalitātes 

nodrošināšanai, pārkvalifikācijai, radošas pieejas attīstīšanai, tālākizglītības un 

mūžizglītības kvalitātes nodrošinājumam. 

  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. Ir svarīgi ar krājumā 

iekļautajiem materiāliem, elektroniskajiem resursiem, tehnoloģiju iespējām veidot 

informācijas un kultūrvides telpu. Ulbrokas bibliotēkas darbības 2012. 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 

informācijpratību lietotāju 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. 

Ulbrokas bibliotēka ir Stopiņu novada pašvaldības struktūrvienība, kuras 

pakļautībā nav citas bibliotēkas/ filiāles, vispārizglītojošās skolu bibliotēkas. 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka ir vietējas nozīmes bibliotēka, kas ir 

akreditēta 2009. gadā 10. jūnijā uz pieciem gadiem un labi novērtēta bibliotekārajā 

un informācijas darbības jomā. Pārskata periodā ir veiktas izmaiņas institūcijas kadru 

struktūrā - darbā uz pilna laika darba slodzi pieņemta kvalificēta speciāliste ar 

augstāko izglītību bibliotēku, informācijas zinībās un sociālo zinātņu maģistra grādu 

bibliotēkzinātnē un informācijā. 
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2. Krājuma komplektēšanas 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 un organizācijas politikas prioritātes lietotāju zināšanu 

attīstīšanai pārskatā gadā iezīmē pieprasījumu un piedāvājumu pēc nozaru 

literatūras - sabiedriskās zinātnes, vēstures, filozofijas/psiholoģijas, mākslas un 

radošas domāšanas jomā (sk.2.1. attēlu). 

 

2.1.attēls. Krājuma komplektēšanas prioritātes pēc nozarēm salīdzinājumā ar 2011. 

gadu 

Savukārt analizējot krājuma komplektēšanas proporcionalitāti vērojama 

sabalansēta un stratēģiski izvērtēta monogrāfisko izdevumu iegāde. Pārskata periodā 
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dokumentu iegādes lielākais procents – 59% ir daiļliteratūras un bērnu, un jauniešu 

literatūrai, bet nozaru literatūra kopumā sastāda 41% (sk.2.2. attēls). 

 

2.2.attēls. Krājuma komplektēšanas procentuālais rādītājs  

Krājuma komplektēšanas pamatā ir pašvaldības piešķirtie naudas līdzekļi un 

finansējums – 2506 LVL apjomā, kas nodrošina periodikas, grāmatu un audiovizuālo 

dokumentu iegādi. Krājuma raksturojums un rādītāji pārskata periodā ir veiksmīgs un 

pieaugošs - jaunieguvumi veido 831 fiziskās vienības, t.sk., laikraksti un žurnāli. 

Izvērtējot esošo krājumu un iegādājoties aktuālāko, pieprasītāko jaunāko literatūru, 

dokumentu skaits uz vienu lasītāju ir tuvu iepriekšējā gada rādītājiem - 16 vienības, 

kas ir līdzvērtīgs pēdējiem trīs pārskata gadiem.  

Krājuma apgrozība un finansiālie rādītāji - ir nedaudz pieauguši un ir 1,02 no 

kopējā dokumentu kopskaita. Izslēgto dokumentu – grāmatu, seriālizdevumu skaits 

2012. gadā ir 919 un ir attiecināms pret iegādāto dokumentu skaitu – 831. Jāpiebilst, 

ka izslēgto dokumentu starpā ir iekļauti norakstītie seriālizdevumi, kas sastāda lielāko 

izslēgto dokumentu skaitu 776. Kopumā ir saglabāta un izvērtēta, mūsdienu 

prasībām atbilstoša krājuma pieejamība.  
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Krājuma papildināšanas iespējas nodrošina fizisko un juridisko personu 

dāvinājumi. Dāvinājumu politika definēta krājuma komplektēšanas programmā un ir 

saistoša vēl 2012. gadā. Aizvadītajā gadā piekomplektēto dāvināto dokumentu skaits 

palielinājies par 22% (Sk.1.Infografika) un tie ir 170 monogrāfiskie izdevumi, 

audiovizuālie dokumenti, par kopējo summu 618,21 Ls, piegādātājs LNB Bibliotēku 

Attīstības institūts, apgāds „Mansards” un „Dienas Grāmata”, kā arī novada 

iedzīvotāji un citas fiziskās personas. 

 

 

 

 

 

 

1.Infografika. Dāvinājumi kopējā krājuma papildināšanai  

Laikrakstu un žurnālu pasūtīšanas iespējas netiek ierobežotas vai kā citādi 

reglamentētas. To pieprasījums un piedāvājums saistīts ar ielietotāju interešu 

izglītību, izziņas un pētniecības iespējām, brīvā laika un teātra mākslas aktivitātēm 

(sk.2.3. attēlu). Dotajā attēlā vērojams proporcionāli būtisks seriālizdevumu 

pieprasījums un piedāvājums. Kā paredz krājuma komplektēšanas un organizācijas 

politika šo dokumentu glabāšana ir pieci un trīs gadi. Abonēto laikrakstu un žurnālu 

skaits pārskata periodā ir 22 nosaukumi. 

Kopējo rādītāju raksturojumā pieaudzis izsniegto dokumentu skaits – 

kopskaitā 10980 vienības, kas apliecina tieši grāmatas kā pamatvērtības 
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nepieciešamību un vajadzību. Redzams, ka 64% no kopējās krājuma apgrozības ir 

monogrāfiskie izdevumi, 31% - seriālizdevumi, 1% audiovizuālie un 4% citi dokumenti 

(sk.2.3. attēlu), ko lietotājs izvēlējies kopētu, printētu un skanētu dokumentu veidā. 

 

2.3.attēls. Dokumentu procentuālais izsniegums  

 Kopējā rādītāju analīze pierāda, ka krājuma attīstības politika pārskata 

periodā ir sabalansēta un uzskatāma par veiksmīgu. Ir ieguldīti līdzekļi tālākizglītības, 

mūžizglītības un informacionālajā apkalpošanā, pakalpojumu sniegšanā. Iedzīvotāji ir 

saņēmuši - aktuālāko jaunāko literatūru, datubāzu un elektronisko dokumentu 

piekļuvi, nelielu audiovizuālo dokumentu piedāvājumu, seriālizdevumu informatīvo 

un interešu nodrošinājumu un profesionālu sadarbības iespēju SBA dokumentu 

apmaiņas kārtā. 

Pārskata periodā turpināts rekataloģizācijas process, atbilstoši Stopiņu 

novada Ulbrokas bibliotēkas Stratēģiskajam plānam. 2012. gadā Ulbrokas bibliotēkā 

rekataloģizēti 1788 iespieddarbu eksemplāri un tiek plānveidīgi turpināts darbs pie 

krājuma komplektēšanas, veikta sistemātiska jaunieguvumu iegāde un dāvinājumu 

uzņemšana krājuma elektroniskajā kopkatalogā (sk.2.4. attēlu). 
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2.4.attēls. Rekataloģizācijas procesa gaita 

Kopumā krājuma analīze pierāda pozitīvu attīstību un pieaugošu/izvērtētu 

komplektēšanas procesu virzību, kā arī veiksmīgu procentuāli sakārtota krājuma 

attīstības politiku, kuras tālākai darbībai jāturpina izstrādāt nākamais krājuma 

komplektēšanas un organizācijas politikas plāns 2013. – 2016. gadam. 

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. Tie veido bibliotēkas lietotājiem draudzīgu 

un novērtētu vidi.  

Galveno rādītāju analīze balstīta uz reģistrēto lietotāju skaitu, kas ir pieaugošs un 

raksturojams, kā stabils un pieejams dažāda sociālo grupu pārstāvjiem (sk.3.1. 

attēlu). 
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3.1.attēls. Kopējais lasītāju skaits laika gaitā 

Arī bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem lasītāju kopskaits ir pieaugošs (sk.3.2. attēlu) 

un pozitīvi vērtējams.  

 

3.2.attēls. Ulbrokas bibliotēkas reģistrēto lasītāju kopskaits 

Bibliotēkas kopējais apmeklējums (sk.3.3. attēlu) pēdējos divus gadus procentuāli ir 

līdzvērtīgs un draudzīgs, jo nodrošina pakalpojuma sabalansētu piedāvājumu un 

kvalitāti, kas norāda bibliotēkas sniegto pakalpojumu un izsniegumu kopumu (sk.3.4. 

attēlu), kā arī izsaka bibliotēkas spēju apmierināt lietotāju vajadzības ekonomiskās  
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3.3.attēls. Ulbrokas bibliotēkas lietotāju procentuālais apmeklējums 

lejupslīdes apstākļos dažādu dokumentu piedāvājumā un pieejamībā. Izsniegto 

dokumentu skaitu sastāda reģistrētie izsniegumi, ieskaitot dokumentu lietošanu uz 

vietas bibliotēkā vai termiņu pagarināšana un koleģiāla iekšzemes SBA dokumentu 

apmaiņa. 

 

3.4.attēls. Ulbrokas bibliotēkas dokumentu izsniegums laika gaitā 

Bibliotēkas uzziņu un informācijas darbs, caur krājuma un pakalpojumu 

organizāciju, tās lietotājiem paredz neierobežotu pieeju informācijai, elektroniskiem 
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resursiem, SBA dokumentu nodrošinājumam. Ievērojami plašs ir bezmaksas 

pakalpojumu grozs, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros, kā arī IKT bezmaksas pakalpojumi, kurus bibliotēka sniedz 

lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu un VVBIS īstenošanas un v/a KIS 

centra 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 884, tai skaitā dokumentu elektroniskā piegāde, ko bibliotēka 

nodrošina ar e-pasta starpniecību no nacionālajām un starptautiskajām datubāzēm 

un citiem autoritatīviem elektroniskiem avotiem. 

Bibliotēka regulāri veic uzziņas un konsultācijas sociāli mazaizsargāto cilvēku, 

galvenokārt, pensijas vecuma grupām organizējot nodarbības par norēķiniem un 

komunālajiem pakalpojumiem, par drošu iepirkšanos internetā, par Tīklošanas 

iespējām - sazināšanos internetā izmantojot sociālos portālus (Draugiem.lv, Orb.lv. 

Facebook.com, Twitter.com, Youtube.com, Flickr.com.), kā arī darba meklētājiem un 

bezdarbniekiem par dažādām ar darba meklēšanas saistītām tēmām - E-pasta 

izveide, Efektīvākās darba meklēšanas metodes, Informācija par CV. Pieteikuma 

vēstules būtība un sastādīšana, populārākie un funkcionālākie darba meklēšanas 

portāli. Tīklošana - sazināšanās internetā izmantojot sociālos portālus (Draugiem.lv, 

Orb.lv. Facebook.com, Twitter.com, Youtube.com, Flickr.com.). 

Reizi pārskata periodā tiek nodrošināts praktisku nodarbību cikls vai 

apmācības un pakalpojumu piedāvājums vidējā skolas vecuma bērniem galvenokārt 

Informācijas atlasē un izguvē, izmantojot, nacionālajās datubāzes Letonika.lv, 

News.lv; Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālos resursus. 
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0Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

lietotājiem ar īpašām vajadzībām šobrīd nav 

iespējama ne ēkas otrā stāva, ne specifiska 

aprīkojuma dēļ. 

Iekšzemes SBA kārtā saņemto un 

izsniegto dokumentu skaits nav liels - 14 

vienības, no kurām 10 nosaukumi ir uz citām 

bibliotēkām SBA kārtā nosūtīto dokumentu 

kopskaits.  

Neiztrūkstoša un neuzskaitāma ir 

pakalpojumu uzskaite par bibliotēkas darba 

laiku, par grāmatas esamību, par vietējas 

nozīmes kultūras pasākumiem un cita veida 

informāciju.  

Tomēr ļoti būtiska ir bibliotekāru 

apkopotā un sagatavotā izstāžu tematiskā 

informācija - bibliogrāfiskajās uzziņas, kā arī 

sagatavotas un izsūtītas tieši 47 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 427 uzziņu, 

tai skaitā bibliogrāfiskās uzziņas 23 ar izstāžu un tematisko materiālu avotu gan 

tradicionālo, gan elektronisko dokumentu plašu aptvērumu, nodrošinot gan 

pakalpojumu piedāvājumu, gan pieejamību, sk. saiti 

http://www.stopini.lv/public/31606.html. Vidēji mēnesī 74 uzziņas, nedēļā 19, dienā 

4. 

 

 

http://www.stopini.lv/public/31606.html
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4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Raksturojot paveikto, aizvadītajā periodā bērnu un jauniešu mērķu grupas 

apzināšana un to piesaiste vai intereses radīšana par lasīšanas procesiem ir prioritāte 

vairāku gadu garumā. Bibliotēkas rūpju lokā ir pirmsskolas izglītības iestādes 

audzēkņi, Ulbrokas vidusskolas visu vecumu jaunieši un jaunieši Brīvprātīga darba 

atbalstītāji. Pārskata periodā bibliotēkas reģistrēto lietotāju skaitā ir skolnieki no 1.- 

12. klasei (sk.4.1. attēlu), pamatā tie ir audzēkņi, kas ir Stopiņu novadā dzīvojoši vai 

par izglītības iestādi izvēlējušies kādu no piecām mācību iestādēm. Situācija nav 

viennozīmīgi vērtējama, jo pirmsskolas vecuma bērni netiek reģistrēti, bet tie ir  

 

4.1. attēls. Ulbrokas bibliotēkas lietotāji pa klašu grupām 

aktīvi līdzdalībnieki notiekošajā un piedalās jauno lasītāju apmācībā, kā arī bibliotēku 

apmeklē kopā ar vecākiem. 2012. gadā kopā 55 PII „Pienenīte” audzēkņi un 9 

pedagogi iepazīstas ar bibliotēku un piedalās sarunā par tradicionālo grāmatu, veic 

praktiskas darbības MS Office Word vidē un iepazīst bibliotēkā esošās tehnoloģijas.  

Savukārt Ulbrokas vidusskolas audzēkņi ir aktīvi dalībnieki brīvas un 

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

Brīvprātīgā darba organizēšanā, apciemojot bez apgādniekiem palikušos novada 

vientuļos pensionārus(Skat. Literatūras popularizēšanas pasākumu uzskaite, 2012. Pielikums 

Nr.1). 
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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 mērķu grupām paredzētām grāmatām 

un audiovizuāliem dokumentiem. Bērnu jauniešu literatūras klāsts pārskata periodā 

sastāda 12% no bibliotēkas kopējā jaunieguvuma klāsta (sk.4.2. attēlu), kas ir 

nedaudz mazāk salīdzinoši ar iepriekšējo gadu. 2012. gadā 68 jauni kataloga ieraksti, 

kas piedāvā Bērnu žūrijas grāmatu un citas oriģinālliteratūras autordarbu atlasi. 

Skolnieku ieteicamās literatūras sarakstā piedāvājums pietiekams un iespēju robežās 

papildināts/atjaunots. No kopējā reģistrēto bibliotēkas lietotāju kopskaita 261 ir 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. 

 

4.2. attēls. Bērnu un jauniešu literatūras krājuma procentuālais īpatsvars 

Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu 

attīstīšanā 

 Jau atskaites 3.punktā minēju uzziņu un informācijas darba tendences un 

norādīju paveikto. Darbā ar bērniem un jauniešiem skolas vecuma bērniem tiek 

sniegtas dažādas 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.) resursi. 
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Lai gan dažas no šīm datubāzēm 

balstītas uz zinātnisko 

informāciju, tomēr ar 

bibliotekāra palīdzību tiek izgūta 

iespējami plašāka informācija 

par skolēna darbam 

nepieciešamo tēmu.  

Pārskata periodā no 26. – 

30.martam visā Eiropā 

norisinājās E-prasmju nedēļa, to vidū arī 23 Ulbrokas bibliotēkas lietotāji. Ulbrokas 

bibliotēka sniedza savu devumu kopējam mērķim gan pieslēdzoties interaktīvajām 

tiešraidēm, gan veidojot izstādi, kas veltīta tīklošanai jeb kopā būšanai vispasaules 

tīmeklī, bet pats svarīgākais šajā pasākumā bija bibliotēkas lietotāju apmācība 

dažādās e-prasmēs.  

Iemaņu attīstībā galvenā uzmanība veltīta skolēniem un tiem avotiem, kas būtu 

nepieciešami referātu vai projektu rakstīšanā. Daži no tiem pieejami tikai bibliotēkā. 

Kopīgi organizēta meklēšana datubāzē News.lv, kurā pieejami gan valstiski svarīgi, 

gan reģionāli laikraksti un to pilnteksta raksti. Ļoti noderīga datubāze, kurai pieeju 

nodrošina Ulbrokas bibliotēka, ir Letonika.lv. Šī ir tīmekļa vietne, kurā atrodas 

dažādas Enciklopēdijas, kas nu vairs nav jāšķirsta rokām, bet jāveic meklēšana 

lodziņā. Tāpat šeit redzam un lietojam Vārdnīcas, bet sadaļā Literatūra apskatām 

dažādus autorus, literatūras Žanrus un Darbus. Piemēram, iespējams lasīt Vizmas 

Belševicas darbu „Bille”. Pieejami arī klasiskāku autoru darbi. Sadaļā Multivide 

iespējams atrast attēlus, video un audio failus, bet sadaļā Valoda – pārbaudīt savas 

zināšanas latviešu valodas apguvē. Datubāze „Letonika” piedāvā arī diezgan plašu 

ieskatu Kultūras kanonā, piedāvā testus un konkursus, kuru noslēgumā iegūstamas 

interesantas un noderīgas balvas, kā arī piedāvā uz Google bāzes veidotu karti, kurā 

atrodami dažādu vietu jaunāki un vecāki attēli ar paskaidrojumu, kur šis 

fotouzņēmums iegūts. Šajā datubāzē, iespējams, arī mašīntulkot izmantojot Angļu-

latviešu, Latviešu-angļu un Latviešu krievu vārdnīcas. Demonstrēta arī bibliotēkas 

abonētās datubāzes Rubricon.com sadaļas un veikta meklēšana EBSCO zinātniskajā 
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datubāzē, atrodot gan pilntekstus, gan grafikus un attēlus. Uzmanība arī datubāzēm, 

kas pieejamas no mājas datoriem – Krugosvet.ru un Onelook.com, kā arī ieskats 

Latvijas Nacionālās Digitālās bibliotēkas piedāvātajos dārgumos – datubāzes 

„Periodika”, „Zudusī Latvija” un Kolekcijas, kas veltītas Dziesmusvētku vēsturei, 

senām kartēm, plakātiem un citām tēmām. Skolēni pievērsās arī Ulbrokas bibliotēkas 

sadaļai Stopiņu novada mājaslapā, jo īpaši pievēršot uzmanību sadaļai Informācijas 

resursi un apakšsadaļai Noderīgas saites. Sk. 

http://www.stopini.lv/public/31171.html. 

 

Pasākumi dažāda vecuma grupām; 

pirmsskolas vecuma bērniem un 

vecākiem, jaunākā un vidējā skolas 

vecuma bērniem, pusaudžiem 

Laiks, ko pārskata periodā 

pirmsskolas izglītības iestādes 

„Pienenīte” audzēkņi „Saulītes”, 

„Mārītes” un „Lācēni” pavadīja Ulbrokas bibliotēkā - mērvienību nozīmē attiecināms 

vairāku stundu, minūšu un sekunžu mijiedarbībai. Bibliotēkas darbinieces, precīzi pēc 

pulksteņa, skaidro bibliotēkas darbības principus – vecākā bibliotēkas grāmata, gluži 

vecmāmiņas vai vectētiņa vecumā, savukārt grāmatu teksti šodienas skatījumā mēdz 

mainīties, galvenokārt, formas ziņā – lasāmi gan drukātā papīra formātā, gan 

atskaņoti klausāmgrāmatās, gan elektroniskā veidā – datorā. Visu kopā bibliotēkā 

sauc par krājumu, ko pamatā veido grāmatas. Bērnu grāmatām īpaši ierādīta vieta – 

„Bērnu stūrītis” un tur novietotajās grāmatās ieskatās ikviens burtu pazinējs. 

Patīkama rosība, jo katram patīk sava grāmata – lielāka, mazāka, krāsaināka vai 

spīdīgāka. Un tad, jau seko vadītājas skaidrojums par grāmatas numuru, pasīti, 

zīmogu, svītru kombināciju, kas katrai grāmatai ir atšķirīgs un ļoti svarīgs. Nudien, 

minūtes un sekundes pārvērtušās turpat stundas garumā, tāpēc jāsteidz aplūkot 

datortaustiņu rotaļas, kas iepriecina katru, kas kaut uz mirkli tiem pieskaras. Ne 

visiem uzreiz izdodas uzrakstīt savu vārdiņu, piemeklēt krāsiņu vai kādu citu 

http://www.stopini.lv/public/31171.html
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aplikāciju. Tomēr nokļūstot pasaku lapā (www.pasakas.net) atplaukst smaids un ap 

sirdi kļūst priecīgi. (Pilnteksta versiju par pasākuma norisi atradīsiet Stopiņu novada 

tīmekļa vietnē, sadaļā Ulbrokas bibliotēka http://www.stopini.lv/public/32728.html). 

 Pasākums vidējā un vidusskolas vecuma jauniešiem Ulbrokas bibliotēkā 

notiek sadarbībā ar Ulbrokas vidusskolas jauniešiem, kuras pamatā ir organizēta 

literāra tikšanās, lai runātu par sev interesējošiem literāriem darbiem oriģinālvalodā. 

Viss sākās ar vēlmi radīt pašiem un būt literārā 

procesa veidotājiem. Izvēlētais autordarbs, 

priekšnesuma formāts un gastronomiskais 

lolojums ir pasākuma pamatā, lai atsauktu atmiņā 

vai atgādinātu par Alises brīnumzemes pasauli, 

Toma Sojera piedzīvojumu kāri, Vinnija Pūka 

notikumiem Simtjūdžu mežā, trīs lāču draudzību, 

ceļojošo Rausi, gaiļa kunga un vistiņas precēšanās 

kāri. Lieki piebilst, ka notikumu valoda atbilst 

autordarba izcelsmei. Tā skaisti demonstrējot 

angļu, krievu un latviešu valodas prasmes, par ko 

mācību stundu ietvarā domājuši priekšmetu skolotāji. 

 „Ēdamo grāmatu” jeb BOOKS2EAT pasākuma laikā ikviens kļūst priecīgs un atvērts 

līdzpārdzīvojumam. Sejā manāms smaids, atbildība un vēlme pēc iespējas precīzāk 

atklāt literārā darba saturisko vēstījumu, personāžus un dialogus. Šeit neredz 

pārmetumus, strīdus, bet gan sapratni, saticību un sirsnību. Minētie raksturlielumi, jo 

īpašas padara visas ēdamās lietas, ko dalībnieki sarūpējuši literārā darba iespaidā. 

Par izdomu un garšas niansēm jāpateicas ģimenes locekļiem, kuri iedvesmojuši un 

atbalstījuši ēdamo grāmatu tapšanu. Lasīt un iztēlē uzburt kulinārijas brīnumu, ne 

katram pa spēkam. Jebkuram izpildījumam nepieciešams labs komandas darbs, 

mērķtiecība un labā griba. Dalībnieki no 5.a,b; 6.a,c; 9.b; 11. klasēm, kopskaitā 39. 

(Pasākuma vizuālo vēstījumu atradīsiet Ulbrokas bibliotēkas tīmekļa vietnē, sadaļā 

galerijas http://www.stopini.lv/public/31163.html).   

http://www.pasakas.net/
http://www.stopini.lv/public/32728.html
http://www.stopini.lv/public/31163.html
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Aizvadītā gada pavasaris ir 

Ulbrokas bibliotēkas 65. darbības gads. 

Vēsturiskajā laikā un modernajā telpā 

bibliotēka ir saglabājusi norādi uz 

šodienas aktualitātēm un veidojusi 

grāmatzīmes vai kodus, ko lieto, lai 

skaidrotu visbiežāk izmantojamās 

aktualitātes savā ikdienā. Visi kopā esam veidojuši rakstus bibliotēkas kultūrvidē, 

ienesot vēsturisko, intelektuālo un pašapzinīgo. Ik gadu Ulbrokas bibliotēkas lasītāji 

tiek novērtēti un to apliecina piešķirtās nominācijas. Nominācija PUBLICITĀTE par 

sadarbību un ULBROKAS bibliotēkas darbības popularizēšanu tiek pasniegta PII 

„Pienenīte” vietniecei metodiskajā darbā EVIJAI KUBILEI. Nominācija LASĪŠANAS 

MENEDŽERIS par prasmi un interesi jauniešu literatūras daudzskaitlīgā izvēlē un 

lasītpriekā, par dalību „Ēdamo grāmatu” festivālā, savukārt tiek pasniegta Ulbrokas 

vidusskolas 5. klases skolniecei LELDEI ESTEREI CVILIKOVSKAI. Nominācija 

VEIKSMĪGS RISINĀJUMS par radošu sadarbību un sirsnīgu līdzdalību Ulbrokas 

bibliotēkas organizētajos pasākumos tiek pasniegta uzņēmējai INGRĪDAI BALODEI. 

Nominācija PĒTNIEKS par zinātniski pētnieciskā darba izstrādi un sadarbību lasīšanas 

veicināšanas un jauniešu personības attīstības jomā  Ulbrokas vidusskolas 11. klases 

skolniecei - KRISTĪNEI VAGELEI. Nomināciju VIENOTS, KONSTRUKTĪVS LAIKA 

VĒSTĪJUMS par Stopiņu novada svētku jostas darināšanu un amata prasmju 

nodošanu interesentiem, par konstruktīvu pieeju un mūsdienīgu tehnoloģiju 

radīšanu saņem  BAIBA un HARALDS KURZEMNIEKI. Specbalvu BIBLIOMAZULIS 

audio, video vērotājs par ģimenes 

lasīšanas tradīciju veidošanu un 

mazmeitas iesaistīšanu bibliotēkas 

krājuma vērošanā  saņem VIJA KOKLE 

un mazmeita  KARLĪNE.  

Ģimenes iesaistīšana lasīšanas 

veicināšanā netiek nodalīta vai kā īpaši 

uzsvērta, bet rosināta gan. Pārskata 
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periodā ir vairāki pasākumi, kuru norisē piedalās visi ģimenes locekļi. Tā ir kopīgi 

darinātā svētku rota Stopiņu novada 125. gadu jubilejā, kuras idejas un norises 

īstenotāja ir Ulbrokas bibliotēka. „Mēs to darām nākamībai – nenorokot to zemē, bet 

ceļot godā. 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. 

„Dziedot, jo sāp jau tāpat”. Tomēr katrs skatiens ir pozitīvu domu caurstrāvots, katrs 

izrakstītais raksta diegs ir pateicības un godbijības 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. Par paveikto lasāmas gan tīmekļa vietnē 

http://www.stopini.lv/public/33514.html, gan runāts Latvijas TV sagatavotajā sižetā, 

gan Kultūras Rondo pārraidē, gan filozofiski izrunāts un izmērīts literatūrzinātnieces 

Janīnas Kursītes dalībā.(Sk.  Sadaļā Veiksmes stāsti).  

 

Vasaras ekskursija „ĒĒĒĒ - ŌŌŌ SUITU NOVADĀĀ” ir notikums bibliotēkas 

lieliem un maziem lasītājiem, kopskaitā 36, kur dalību piesaka visa vecuma 

interesenti. Šogad nu jau par gadskārtēju tradīciju kļuvusī vasaras ekskursija 

bibliotēkas lasītājus aizveda uz Kurzemi. 

Programmā visraibāko rakstu un 

krāsziedu gamma Alsungas aušanas 

darbnīcā, kur Alsungas sievas auž gan 

audumus jauniem suitu tērpiem, gan 

jostas un prievītes, gan arī gatavo citus 

tradicionālā suitu apģērba elementus. 

Neizpalika Pūra lādes cilāšana un tautu 

http://www.stopini.lv/public/33514.html


19 Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darba teksta atskaite par 2012.gadu 

 

tērpu lūkošana, kā arī kolorītais suiteņu priekšnesums – dziedāšana, apdziedāšanās 

un amzierēšanās un pusdienas suitu gaumē. 

Ikgadējās septembra mēneša 

Dzejas dienās, tāpat kā dabā, daudz 

un spilgtu krāsu noskaņu. Tieši krāsas 

pamanāmība ir dzejas vēstneši. 

Ulbrokas bibliotēkas lasītājiem un 

dzejas mīļotājiem to atklāj gūtie 

vasaras ceļojuma „ĒĒĒ-ŌŌŌ Suitu 

novadāāā’” iespaidi un iepazītā 

suitmēlīgā valoda, ko šajās Dzejas 

dienās neklātienē klausāmies Latvijas 

Radio kora un Suitu sievu izpildījumā. 

 Laikmetīgās Dzejas dienas mūspusē 

šoruden aizvadītas Suitu tradicionālās 

mūzikas un dzejas noskaņās – foto 

galerija un dzejiskais dziedājums ienes 

rudens krāsas un skaņas, liek ieskatīties foto objektīva gaismas un laika dimensijā un 

pievieno spēju un uzdrīkstēšanos cilvēciskām sajūtām, kad apjaušam Suitu novada 

kultūras mantojuma gara vērtības. Pirms tam gan nelielajā jaunāko dzejas krājumu 

analīzē meklējam un atrodam krāsas „viss dzeltens rudenī, kad Dzejas dienas nāk ar 

žoga rozēm šurp visrainiskāk” Jānis Peters. „Minhauzens un kamikadze”. Rudens 

vēsmas - daba, ēkas, lūgsnas un piemiņa Latvijai ir  atrodama Annas Rancānes dzejas 

krājumā „Bezdelīgas pasts”. Kad „ikdienas kurpes aplīp ar pārāk smagiem dubļiem” 

dzejniece Maija Laukmane un gleznotāja Rita Blažēviča aicina „Atvērt logus jūrai” – 

„atļauju sevi kā jūru un priecīgi šalkoju nesot caur bangām daudz baltu buru, ka ne 

saskaitīt”. Piekritīsiet, ka tikko paustais ir pielīdzināms dzeltenīgi zeltainajam 

mirdzumam bērzos un mazliet sārti rūsganajam kļavās, bet patiesībā tas izskan, kā 

virsvērtība dzejas dzīvotspējai. 

Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte. Interešu grupu darbs 
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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. Pabeigta sadarbība Zinātniski 

pētnieciskā darba izstrādē par tēmu „Ulbrokas vidusskolas izglītojamo lasītāju 

intereses, lasītprasmes veicināšanas veidi un iespējas”. Pētījuma problēma – 

motivācijas trūkums un nepietiekama lasītprasme skolēnu vidū, aptaujas mērķis – 

apzināt motivētu lasītāju paaudzi un veicināt sadarbību – skola – ģimene – 

sabiedrība. Pētnieciskā un teorētiskā daļā iekļauti dati, kā arī darbi no Ulbrokas 

bibliotēkas darbības kopumā. Motivēta lasītāja turpmākai sadarbībai tiek piedāvāti 

dažādi pasākumi un darbības formas. Raksts  ar nosaukumu Lasīšana veicina cilvēka 

attīstību. sk. http://www.stopini.lv/upload_file/TEVZEMITE/2012/stopinii_okt4.pdf. 

Darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām netiek veikts. 

Veiksmīgas lasīšanas veicināšanas aktivitātes jau pieminētais 4. punkta 

ietvaros - pirmsskolas izglītības apmeklējums un jauno lasītāju iepazīstināšana ar 

mūsdienīgas bibliotēkas iespējām, kā arī grāmatu ēšanas festivāls „BOOKS2EAT” 

skolu jaunatnes auditorijai.  

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 

risināšanas ceļi.  

Problēma vispārzināma - jauniešu lasītprasme un motivācijas trūkums. Lasīt, 

ne vienmēr 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, ko, labākajā gadījumā, piedāvā publiskās bibliotēkas.  

Līdz 90 % informācijas cilvēks iegūst lasot – lasot grāmatas, žurnālus, blogus, sociālos 

http://www.stopini.lv/upload_file/TEVZEMITE/2012/stopinii_okt4.pdf
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tīklus, lasot gan poligrāfiskajā, gan elektroniskajā vidē. Process, ko neiespējami 

kontrolēt vai statistiski fiksēt. 

Bibliotēkas darbā vispārzināmās problēmas risinām ar daudzveidīgu 

pasākumu piedāvājumu, individuālu pieeju un sadarbību starp iestādēm. 

Kā var piesaistīt un ieinteresēt lasīt gribētājus un lasīt negribētājus? 

Pirmkārt, piedāvājot dažādām vecumu grupām interesējošas grāmatas, sniegt  

lielākas izvēles iespējas. Ļoti svarīga ir gaumīgu telpu iekārtošana lasītāju vajadzībām, 

kā arī palīdzība pareizās grāmatas izvēlei īstajā laikā, un, protams, iespēja runāt un 

dalīties pārdomās par izlasīto.   

Otrkārt, intereses radīšanā ļoti lomu spēlē aizraujošu pasākumu organizēšana. 

 

5.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas informācija tīmeklī tiek nodrošinātā caur Stopiņu novada mājaslapas 

adresēm 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 arī sociālajos tīklos Youtube.com 

(http://www.youtube.com/user/ulbbibl08), 

http://www.youtube.com/watch?v=EmxMVnsT4j4, Twitter (Lietotāja konts 

Ulbrokas_biblio) 48 atbalstītāji un LBB Jauno speciālistu sekcijas blogā 

http://lbbjss.wordpress.com/.  

http://www.stopini.lv/public/30706.html
http://www.biblioteka.lv/libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/default.aspx
http://www.youtube.com/user/ulbbibl08
http://www.youtube.com/watch?v=EmxMVnsT4j4
http://lbbjss.wordpress.com/
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Darbs ar elektronisko katalogu. Bibliotēkas elektroniskajā katalogā kopumā 

izveidoti 4824 monogrāfiskie eksemplāri. No tiem 2012.gadā izveidoti 511 MARC 

ieraksti, rediģēti 340 MARC ieraksti, apstrādāti 497 eksemplāri, rekataloģizēti 1788 

eksemplāri, norakstīti 57 eksemplāri, importēti 33 MARC ieraksti, izveidots 1 

autoritatīvais ieraksts un importēti 97 autoritatīvie ieraksti. Kā jau minēts, bibliotēkas 

katalogs atrodams novada mājaslapā. Bibliotēkas lietotāji iepazīstināti ar bibliotēkas 

elektronisko katalogu E-prasmju nedēļas laikā, kā arī individuāli. 

Elektronisko datubāzu piedāvājums, pašu veidotās elektroniskās datubāzes. 

Bibliotēka saviem lietotājiem 2012.gadā piedāvājusi gan pilnteksta zinātnisko rakstu 

datubāzi EBSCO angļu valodā, gan datubāzi Rubricon krievu valodā, kura vairākkārt 

tikusi izmantota informācijas izgūšanai, lai veidotu skolēnu zinātniski pētnieciskos 

darbus. Lietotāji iepazīstināti arī ar latviešu valodā pieejamiem ierakstiem datubāzē, 

„Lursoft” laikrakstu datubāzi News.lv un Letonika.lv un to priekšrocībām. Jāpiebilst, 

ka EBSCO datubāzes resursi tiek izmantoti maz. 

Savukārt 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 var iegūt informāciju 

par sevi.  

Pašu veidotās datubāzes ir BIS Alise Cirkulācijas moduļa lasītāju datubāze. 

Tajā 2012.gadā no jauna reģistrēti 155 bibliotēkas lietotāji un rediģēts 301 ieraksts ar 

lasītāju datiem. Tiek turpināta datu ievadīšana BIS ALISE OPAC, strādāts ar Sistēmas, 

Meklēšanas un atlases, Kataloģizācijas, Komplektēšanas moduli, kā arī izmantoti 

Administrācijas modulī pieejamie dati attiecībā uz darbu uzskaiti. Tiek veikta 

atsevišķu izdevumu norakstīšana, izmantojot Komplektēšanas moduli. 

Informāciju un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums  
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Tehnoloģiju infrastruktūras kopumā vērtējamas kā labas – interneta bezvadu 

pieslēgums un ātrums ļauj darboties drošā vidē. IKT jomā ir iegādāts jauns portatīvais 

dators. Bibliotēkas īpašumā pārskata periodā ir iegūts stacionārs ekrāns un 

projektors. Tādejādi bibliotēkas informācijas un komunikāciju tehnoloģijām ir 

tendence augt un atjaunoties. Ir nepieciešams nomainīt datoru bibliotēkas vadītājas 

kabinetā un veikt citus tehniskus remontus un uzlabojumus, kas plānojami jauna 

gada ietvaros. 

6. Novadpētniecības darbs 

Novadpētniecības materiālu un tēmu 

apstrāde pārskata periodā papildinājusies ar 

novada svētku aktualitātēm un vēsturiskajām 

liecībām. Savukārt novadpētniecības materiālu 

pielietojamība aktualizējas informācijas 

izmantošanā, rakstot projektus vai apskatus, 

par novada vēsturi, gatavojoties dažādu 

novadam veltītu pasākumu veidošanai – „Stopiņu novadam - 125 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. 

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. 

Ulbrokas bibliotēka tradicionāli ceļ godā grāmatas saturiskās vērtības, meklē 

grāmatas pārstrādes iespējas un piedāvā jaunas draudzīgas sarunas grāmatu pasaulē. 

Bibliotēkas nedēļas pasākums literatūras un labas grāmatas cienītājiem sniedz 

iespēju sarunai ar izdevniecības „Dienas Grāmata” direktori, galveno redaktori un 

dzejnieci Daci Sparāni – Freimani. Tikšanās laikā draudzīga un intelektuāla saruna 

http://www.stopini.lv/public/30695.html
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par literatūras aktualitātēm, nozīmību, saturu, jaunradi, žanriem un prioritātēm 

izdevniecības darbībā. Vakara gaitā stāsts par laiku, lietām un notikumiem no 

grāmatā „Personiskā Latvija” iekļautās līdzautores Zentas Dobelnieces biografiskā 

vēstījuma un personiskā pārdzīvojuma. 2005. gadā pierakstītais stāstījums iezīmē 

vēsturisko notikumu gaitu – Ulmaņlaiks un saimniekošana Jēkabpils apriņķa Viesītes 

pilsētā, darbs Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijā (1947) un neilgi par agronomi 

Ulbrokas MTS, deputātes darbs Latvijas PSR Augstākajā Padomē (1954), kas cieši 

saistīts ar kolhoza „Rosme” (1953) vadītājas darbu, kā arī tuva un tāla pieredze 

Južnosahaļinskā, Krievijā (1969). Tas ir stāsts par viena konkrēta cilvēka vēsturisko 

dzīves gājumu, bet tas ir stāsts arī par 20. gadsimta vēsturi kopumā. Savas dzīves 

salīdzinājumu Zentas kundze atrod Jāņa Plotnieka dzejolī „ Vai paspēsim!”, tas 

raksturo dzīves gājumu un sniedz vērtīgas atziņas domubiedru vidū. Prieks, ka 

grāmatai tik daudz lasītāju un vērtētāju. Vienlaicīgi novada aculiecinieku piedzīvotais 

un novadpētniecības cienīgs materiāls. 

 

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 īstenotas projekta „A book is our friend – 

developing reading education between adults and students” vairākas mobilitātes. 

Projekta noslēguma vizītes laikā konferences darbā partneri apkopoja paveikto abās 

dalībvalstīs, dalījās ar labas prakses piemēriem sadarbības iestādēs un rezumēja 

paveikto. 

Sadarbības partneri no Kielces 

pašvaldības iepazinās ar Ulbrokas bibliotēkas 

vēstures galvenajiem faktiem un lietām, kuras 

Ulbrokas bibliotēkas vēsturē kādreiz notikušas 

pirmoreiz, bet nu jau kļuvušas par tradīciju. 

Viesus priecēja arī Ulbrokas bibliotēkas 65-gadei 
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veltītā izstāde. Tāpat viesi ar interesi apskatīja 

grāmatu „Mēs stāstām par Stopiņu novadu” un 

pašmāju preses izdevumu „Tēvzemīte”, vēloties 

uzzināt arī tās nosaukumu krievu valodā. Tika 

apskatīta arī poļu literatūrai veltītā izstāde. Šeit 

aptverta gan par klasiku kļuvusi literatūra, gan 

grāmatas bērniem un jauniešiem, gan grāmatas 

krievu valodā. Skatāmi arī dažādi poļu tautas un zināmu cilvēku izteicieni un parunas. 

Apmainoties pieredzēm, tika ieteiktas labākās poļu autoru grāmatas.  

Mums zināmā novada jostā savus rakstiņus ieauda ne tikai slovēni, igauņi un turki – 

tur atrodamas arī četru poļu austas rakstu zīmes. 

Projekta noslēguma konferencē Stopiņu novada bibliotēkas darbinieces 

dalījās pieredzē par pēdējām jauno cilvēku lasīšanas aktivitātēm un organizētajiem 

pasākumiem Ulbrokas bibliotēkā, par brīvprātīgo darbu – jauniešu priekšlasījumiem 

vientuļajiem pensionāriem un lasītāju nominācijām un pateicībām, atzīmējot lasītāju 

paveikto ikdienā - lasītprieks, zinātniski pētnieciskā darba izstrāde un Bibliomazulis, 

kas bibliotēkas piedāvājumu uztver moderni un multivizuāli. Ciemiņu nedalītu 

interesi izraisīja Ulbrokas bibliotēkā organizētais pasākums ‘’ Books2Eat’’ jeb ‘’ 

grāmatu ēšana” (Sk. Pielikums Nr.3).  

 Ulbrokas bibliotēkas vadītāja uzsver vairākus ieguvumus, kas projekta laikā 

īstenojušies. Ir gūta starptautiska pieredze un atrasta sadarbības iespēja lasīšanas 

veicināšanas procesiem, ir notikusi veiksmīga problēmas apzināšana un zinātniski 

pētnieciskā darba izstrāde, ir novērota radoša pašmāju iniciatīva, kā arī radīta 

lasīšanas vides un formas maiņa, ko pierāda pasākumu daudzveidība un lasītāju 

atsaucība. Projekts ir cilvēki un radītā pievienotā vērtība to izglītošanā un pozitīvā 

attieksmē pret lasīšanu. 

 

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 

Metodiskie pasākumi, konsultācijas, ir Salaspils novada bibliotēkas un vienlaicīgi 

reģiona galvenās bibliotēkas funkcija, ko paredz vienošanās ar Stopiņu novada domi 

un tās pakļautībā esošo bibliotēku. Sadarbības pamatā ir Līgums par reģiona galvenās 
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bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Stopiņu novadā. Līgums Nr. 23-s/10 ir 

saistošs arī 2012. gadā. 

Līgums un piešķirtās funkcijas paredz un 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 metodisku 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.  

 

Sadarbība ar citām reģiona, novada bibliotēkām, izglītības iestādēm. 

Jūnija nogalē Ulbrokas 

bibliotēku apmeklēja vairāk nekā 20 

Saldus un Brocēnu novada 

bibliotekāri, lai skatītu gan telpu 

izmantojamību, gan ieklausītos 

bibliotēkas darbībā un saturā. Laika 

zīmes skaitļu un faktu apliecinājumā 

bibliotēku darbībā vairāk vai mazāk 

ir līdzīgas. Latvijas bibliotēku vēsturiskais gadu skaits vērojams 60 -70 gadu un vairāk 

robežās. Tomēr katra bibliotēka atšķirīgi un mūsdienīgi akcentē darbības jomas un 

sadarbības formas. Stopiņos, Ulbrokas bibliotēka strādā sadarbības iestāžu 

kontekstā, ko pēdējā laikā veicinājis Comenius Regio projekts un jaunas lasošas 

auditorijas piesaiste, atsaucīgu un atbildīgu iestāžu - pirmsskolas, skolas, muzeja, 

biedrības, uzņēmumu un dienas centru sadarbība. Aktuālie jauno cilvēku lasīšanas 

veicināšanas pasākumi ir viena no pamattēmām sarunai ar kolēģiem, jo pastāv 

vispārzināms uzskats, ka tradicionālā grāmatu lasīšana ir tikai fanātiķu vaļasprieks. 

Viesus interesē arī tradicionālie bibliotēkas pasākumi un kultūrvides darbība formas - 
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ģimeņu piesaistīšana un brīvprātīgā darba iespējas, novērtējot un pamanot 

līdzcilvēku sirsnīgo attieksmi tikšanās reizēs. Saldus un Brocēnu novada bibliotekāru 

vizīte Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā vizuāli vērojama Stopiņu novada tīmekļa 

vietnes sadaļā galerijas http://www.stopini.lv/public/31163.html. 

Metodiskais un konsultatīvais darbs ikdienā notiek sadarbībā un saistībā ar 

visām minētām iestādēm - LR Kultūras ministriju (Latvijas Bibliotēku padomi), LNB, 

v/a KIS centru, 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. 

Saskaņā ar Latvijas Bibliotēku padomes uzaicinājumu, D. Brigmane 

iesaistījusies darba grupā, kura izvērtē un izstrādā priekšlikumus MK noteikumu Nr. 

371 „Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un 

darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību” jaunai redakcijai. 

9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

 Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

pārskata periodā netika plānoti un nav veikti. 

Arī telpu paplašināšana vai bibliotēku 

pārvietošana uz citām telpām nav aktuāla. Par 

jaunu ēku, kā Kultūras centra būvniecību, tiks 

domāts 2013. gada ietvaros, kur Meta konkursa 

nolikumā plānotas jaunas Ulbrokas bibliotēkas 

telpas. 

Iekārtas, aprīkojums, apstākļi. Pārskata 

periodā esošajās telpās iegādāta un uzstādīta 

gaisa kondicionēšanas sistēmas iekārta. 

Komplektā Ballu sienas modulis, āra modulis ar 

distances vadības pulti. Minētajās telpās 

http://www.stopini.lv/public/31163.html
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uzlabota ventilācija un gaisa apmaiņa, regulējot vasaras/ziemas temperatūras 

padevi. Savukārt datorlietotāju ērtībai iegādāti krēsli, kas darbības procesā 

nolietojušies un atjaunojami.  

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.  

Telpu pielāgojums bibliotēkas vajadzībām 2. stāvā nenodrošina iestādes 

izmantošanu iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem (vēlams lifts, speciālās 

uzbrauktuves utt.). Nav telpu grāmatu krātuvju izveidei. 

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 labi.  

Visās minētajās bibliotēkas telpās ir ierīkota elektroniskā apsardzes 

signalizācijas un automātiskā ugunsdrošības sistēma. Katrai bibliotēkas darbiniecei ir 

drošības signalizācijas pults, ko iespējams lietot darbā ar klientiem ārkārtas situācijas 

gadījumā, nodrošinot operatīvu pašvaldības policijas darbību.  

 

10. Bibliotēkas personāls 

Pārskata periodā bibliotēkas darbinieku personāls ir papildināts ar jauna 

speciālista piesaisti bibliotekāro procesu un apkalpošanas jomā. Darbā uz pilna laika 

darba slodzi pieņemta kvalificēta speciāliste ar augstāko izglītību bibliotēku, 

informācijas zinībās un ar izcilību iegūtu sociālo zinātņu maģistra grādu 

bibliotēkzinātnē un informācijā. 

Kolektīvā trīs darbinieces, kas pienākumus veic Amata aprakstā paredzētajā 

kārtībā. Darba devējs novērtējis un pasniedzis, Stopiņu novada domes pateicību par 
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profesionālo ieguldījumu informāciju tehnoloģiju attīstībā Ulbrokas bibliotēkā 

sistēmbibliotekārei Ievai Mūrniecei, savukārt pateicību par profesionālu, atbildīgu, 

radošu ieguldījumu Ulbrokas bibliotēkas vadītājas darbā saņēmusi Daiga Brigmane. 

Papildus bibliotēkas vadītājas procesiem Daiga Brigmane veic arī Stopiņu novada 

domes deputātes pienākumus. 
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Pierīgas reģiona bibliotēku darbinieku darba semināri pārskata periodā 

N.P.K. Tēmas  

1. Seminārs. Datubāzes Lursoft un Letonika 
apmācības. Darbs grupās. 
Latviešu valodas aģentūras pārstāvji. 
Apmācības darbā ar BIS Alise 

Salaspils, Līvzemes iela 8 

2. Seminārs. Bibliotēku pakalpojumi jauniešiem 
Vācijas bibliotēkās. 
Jaunās „Krājuma uzskaites vadlīnijas Latvijas 
bibliotēkām”. 
Lietotāju apmācība. 

Rīga, Lāčplēša ielā 24 

3. Seminārs. „Mārketings bibliotēkās. 
Apmeklētājiem draudzīga bibliotēka”.  
Comenius projekts Mālpils bibliotēkā. 

Rīga, Lāčplēša ielā 24 

4. Seminārs. Bibliotekāru darba vides 
psiholoģiskie un ekoloģiskie aspekti. 

Rīga, Lāčplēša ielā 24 

5. Seminārs. Darbs tematiskajās grupās. 
Grāmatas A.Ezergailis „Lapu agonija” 
prezentācija 

Salaspils, Līvzemes iela 8 

6. Seminārs. Kā novērtēt pakalpojumu kvalitāti” 
Bibliotēkas krājuma dokumentācija. 
Autortiesības. 

Rīga, Lāčplēša ielā 24 

 

Profesionālai pilnveidei veltīto stundu skaits un tēmu aptvērums atspoguļots 

izglītojošo pasākumu uzskaitījumā. Sk. tabulu Darbinieku darba kvalifikācija un 

tālākizglītība. 

Līdzekļi jeb finansējums bibliotēkas personāla apmācībai ir iekļauts Ulbrokas 

bibliotēkas budžetā un ir atbalstošs un profesionālās pilnveides veicinošs.  
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Darbinieku darba kvalifikācija un tālākizglītība – papildus plānotās aktivitātes. 

N.P.K. 

U
zv

ār
d

s,
 

vā
rd

s 

Izglītība Profesionālā pilnveide 
 

Stun
du 

skait
s 

Izglītojoši 
pasākumi 

 
1.1. 
 
 
 
 
1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.  
 
 
 
 
 
1.5. 

B
ri

gm
an

e 
D

ai
ga

 Augstākā 
(cita) ar 
maģistra 
grādu 
specialitāt
ē 

 
Profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides kursi „Improvizācijas 
spēļu metodikas izmantošana 
bibliotekārā darbā” 
 
ES Mūžizglītības programmas 

Comenius Regio projekta „A 
book is our friend – developing 
reading skills between adults 
and children” konferences 
Latvija un Polijā (2x4)  
 
 
Mācību kurss „Bibliotēkas 
interešu pārstāvniecība” 
Bibliotēkas vadītāja - mācību 
programma 3 dienas; (3x8) 
 
Projekta izstrāde (2x8) 
 
 
Noslēguma seminārs (1x5) 
 
 
Profesionālais pieredzes 
apmaiņas seminārs Līvānu 
novada centrālajā bibliotēkā. 
 
 
 
Pierīgas reģiona darba semināri 
6x4 
 
 
 

 
12 h 
 
 
 
 
8 h 
 
 
 
 
 
 
 
24h  
 
 
 
 
 

16h 
 

 
5h 
 
 
 

8h 
 
 
 
 
24h 

 
Inovatīvu metožu pielietošana 
literāro pēcpusdienu un 
pasākumu organizēšanā 
 

Eiropas Komisijas Comenius 
Regio partnerību mērķis ir 
Eiropas dimensijas vairošana 
izglītībā, veicinot sadarbību 
starp vietējām un 
reģionālajām institūcijām, kas 
saistītas ar bibliotēku darbību  
Eiropā – Comenius Regio 
partneri no Kielces, Polija 

Pasākumi, ko veic ar mērķi 
ietekmēt lēmumu 
pieņemšanu vietējā līmenī, lai 
nodrošinātu bibliotēkām 
labvēlīgu politiku vai 
līdzfinansējumu un cita veida 
resursus bibliotēkas 
atbalstam. 

 

 

Ieskats Līvānu novada 
bibliotēku tīkla izveidē un 
darbībā, IKT attīstība, 
metodiskais un konsultatīvais 
darbs, sadarbība ar 
pašvaldībām 

Sk. Tabulu. Pierīgas reģiona 
bibliotēku darbinieku darba 
semināri 
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2.2. 
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va
 Augstākā,

t.sk., ar 
maģistra 
grādu 
specialitāt
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Apmācību programmas 
„Projektu vadība” Stopiņu 
novada pašvaldības 
darbiniekiem 
 
 
Mācību kurss „Bibliotēkas 
interešu pārstāvniecība” 
Bibliotekāri – 2dienas (2X8h) 

 
 
ES Mūžizglītības programmas 

Comenius Regio projekta „A 
book is our friend – developing 
reading skills between adults 
and children” konference 
Latvijā  
 

Pierīgas reģiona darba semināri 
6x4 
 

 
32 h 
 
 
 
 
 
16 h 
 
 
 
 
4h 
 
 
 
 
 
 
24h 

 
Projektu vadība, resursu 
plānošana, novērtēšana, 
plānošana un uzraudzība, 
iepirkumu prasības un LR 
normatīvo aktu skatījumā. 
 

Pasākumi, lai nodrošinātu 
bibliotēkām labvēlīgu politiku 
vai līdzfinansējumu un cita 
veida resursus bibliotēkas 
atbalstam. 

Sadarbību starp vietējām un 
reģionālajām institūcijām, kas 
saistītas ar bibliotēku darbību 
Eiropā – Comenius Regio 
partneri no Kielces, Polija 

 

Sk. Tabulu. Pierīgas reģiona 
bibliotēku darbinieku darba 
semināri 
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3.2. 
 
 
 
 
3.3. 
 
 
 
 
 
3.4. 
 
 
3.5. 
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va
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a Augstākā, 

t.sk.,ar 
maģistra 
grādu 
specialitāt
ē 

Apmācību programmas 
„Projektu vadība” Stopiņu 
novada pašvaldības 
darbiniekiem 
 

Mācību kurss „Bibliotēkas 
interešu pārstāvniecība” 
Bibliotekāri – 2dienas 
 

ES Mūžizglītības programmas 

Comenius Regio projekta „A 
book is our friend – developing 
reading skills between adults 
and children” konference 
Latvijā  
 

Pierīgas reģiona darba semināri 
6x4 
 
Sociālo zinātņu maģistra grāds 
bibliotēkzinātnē un informācijā 

 
32 h 
 
 
 
16h 
 
 
 
4h 
 
 
 
 
 
 
24h 
 
 
2 
gadi 

Projektu vadība, resursu 
plānošana, novērtēšana, 
plānošana un uzraudzība, 
iepirkumu prasības un LR 
normatīvo aktu skatījumā. 

Pasākumi, lai nodrošinātu 
bibliotēkām labvēlīgu politiku vai 
līdzfinansējumu un cita veida 
resursus bibliotēkas atbalstam. 

Sadarbību starp vietējām un 
reģionālajām institūcijām, kas 
saistītas ar bibliotēku darbību 
Eiropā – Comenius Regio partneri 
no Kielces, Polija 

 

 
Sk. Tabulu. Pierīgas reģiona 
bibliotēku darbinieku darba 
semināri 

 
Maģistra darba tēma: LU SZF 
Informācijas un bibliotēku 
studiju nodaļas studentu 
darbos izmantoto informācijas 
avotu analīze 
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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 (sk.11.1 attēlu), kas ir pieaugošs un līdzinās 2009. gada 

finansējuma iespējām. 

 

11.1. attēls. Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai 

Nodrošināts un pārdomāts ir IT pakalpojumu grozs – uzturēšana, 

apkalpošana; kā arī darbinieku darba samaksas un obligātās iemaksas; telpu īre un 

komunālie maksājumi. Atrasts finansējums bibliotēkas telpu gaisa kondicionēšanas 

sistēmas iekārtas iegādei, krēslu iegādei un trešā darbinieka pilna laika darba slodzes 

nodrošināšanai. Stabils un attīstības veicinošs finansējums kopumā. 

Pamatfinansējums ir pašvaldības budžets un mērķdotācijas no valsts budžeta, neliela 

daļa pašu ieņēmumi ir maksas pakalpojumi – datorizdrukas Ls 103 apmērā. Zināma 

papildus līdzekļu piesaiste notikusi ar Comenius Regio projekta darbību 2012. gadā. 

Bibliotēkas īpašumā pārskata periodā ir iegūts stacionārs ekrāns un projektors.  
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Visa gada garumā plānots un atbalstīts finansējums bibliotēkas organizēto 

pasākumu iecerēm un tematisko pasākumu viesiem, ko iedzīvotājiem un saviem 

lasītājiem bez maksa piedāvā bibliotēkas darbinieki. 

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 biedrība, Represēto biedrība, Kultūras nams, Stopiņu 

novada muzejs. Saglabāts uzņēmēju atbalsts un sadarbība pasākumu organizēšanā 

un plānošanā. 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. 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, psiholoģiskās biblioterapijas sniegšana 

(tematiskās izstādes), saskarsmes kultūras veidošana (bibliotēkas organizētie literāri 

tematiskie vakari, ekskursijas pa Latvijas kultūrvēsturiskām vietām, kolektīvi teātra 

apmeklējumi), ( Skat. Literatūras popularizēšanas pasākumu uzskaite, 2012. Pielikums Nr.1). 

 ES Mūžizglītības programmas Comenius Regio projekta „A book is our friend 

– developing reading skills between adults and children” partneru sadarbība un 

pieredzes apmaiņa Polijā – Latvijā ir veiksmīga sadarbība un pieredze gan pašvaldību, 

gan to institūciju sadarbībā. 
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Pabeigta Zinātniski pētnieciskā darba izstrādē, par tēmu „Ulbrokas vidusskolas 

izglītojamo lasītāju intereses, lasītprasmes veicināšanas veidi un iespējas”. 

Pētījuma problēma – motivācijas trūkums un nepietiekama lasītprasme skolēnu vidū, 

aptaujas mērķis – apzināt motivētu lasītāju paaudzi un veicināt sadarbību – skola – 

ģimene – sabiedrība. Ulbrokas bibliotēka īstenojusi jaunu, inovatīvu pasākumu norisi 

un jaunatnes piesaisti notiekošajā. 

 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 2012. gadā.  

Pārskata periodā bibliotēkas organizēto tematisko pasākumu kopskaits 21, 

tematisko izstāžu kopējais skaits 24.  

13. Veiksmes stāsti  

Jebkura veiksmes stāsta pamatā ir neatlaidīgs, mērķtiecīgs ikdienas darbs. 

Ulbrokas bibliotēka to uzsāka ar Akvelīnas Līvmanes mācību, ne par šīs zemes 

viedumiem, bet augstākām lietām, kas ir gaismas piestrāvota, nesteidzīga un 

labestības pilna – gan teiktais, gan nepateiktais staro un iedvesmo. Nudien savs zīmju 

ceļš ejams Zaharija Stopija apdzīvotajai vietai – Daktermuižā Stopiņos, tagad 

Upeslejās, ko šodien daudz plašāk apdzīvo Stopiņu novada ļaudis. Pateicībā par ārsta, 

astrologa darbību (16.gs) ir saglabāts šīs vietas ģeogrāfiskais nosaukums, kas vēstures 

nogrieznī, šogad, ieraksta 125. gadskārtu. Liecinieks par laiku! Enerģētisku un 

pozitīvu domu vadīti vakara noslēguma daļā esam liecinieki meditatīva raksta 

ieaušanai Stopiņu novada svētku jostā. Tas ir Akvelīnas Līvmanes rokraksts, domas 

http://www.stopini.lv/public/30706.html
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un sirdsgudrība, kas ļauj domu plūdumam satecēt vienotā jūtu gammā. Esam solīti 

tālāk un skatienu augstāk, esam labvēlīgu zvaigžņu skatienā...un liela radīšanas ceļa 

sākumā. 

Vērienīgs ģimenes iesaistīšanas pasākums kultūrvides un savas vēstures 

veidošanā, kā arī lasīšanas veicināšanā ir Stopiņu 

novada svētku jostas aušana Ulbrokas bibliotēkā. 

2012. gads vēstures lappusēs un iedzīvotāju 

darāmajos darbos raksta jaunas laikmeta liecības. 

Stopiņu novada ļaudis un to viesi jostas rakstu 

zīmju ceļā ievij emocijas – prieku, sajūsmu, 

līdzpārdzīvojumu, sirds mīlestību un vēsturisko 

atbildību laika zīmju vēstījumā. Spilgtais krāsu 

dzijas salikums, izveidotie latvju raksta elementi, 

bibliotēkas rosinošā kultūrvide, atbalstītāju individuālā attieksme un tehnoloģijas 

laikmeta iezīmes ir apliecinājums vēsturisko, filozofisko un nacionālo domu 

vienotībai, jo katra dalībnieka iekšējais atskaites punkts ir vērtība, kas spēj stiprināt 

ģimeni, novadu, laikmetu un spēj saistīt un vienot dažāda vecuma, dzimuma, tautību 

un profesiju pārstāvjus. Tieši deviņus mēnešus tautiskais modernajā un modernais 

tautiskajā vai latviskās rakstu zīmes ikdienas ritmā tika ieaustas svētku jostas līkločos, 

ko visi kopā ierakstam Stopiņu novada 125. gadadienai veltītajā jostā. Katra 

pašatbildība savas vietas apzināšanā, kā arī tradīciju uzturēšana amatu prasmēs, 

veidoja lielisku dāvanu un ierakstīja un norādīja savas esības un vietas piederības 

apziņu. Etnogrāfiskos rakstus veidojuši gudri, radoši, atbildīgi un laimīgi cilvēki. Vidēji 

viens raksts ir 10 cm garš, tomēr sajūta, kā pēc liela un labi padarīta darba. 

Radītājs nevar būt nabags – cilvēki kļūst priecīgi un atklāti. Viņu skatienā ir smaids 

un sajūsma, pārdomas un cerības, mīlestība un atklātība. Tā ir cilvēkmīlestība, savas 

vietas piederības sajūta, lepnums, svētums, patriotisms un kultūratbildība. 

(Sk.2.Infografika) un DVD ieraksts par Stopiņu novada 125. gadadienai veltītās jostas 

noņemšanas pasākumu. (Skat. Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas veiksmes stāsts, 

2012, Pielikums Nr.2.). 
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2. Infografika. Stopiņu novada svētku jostas aušana Ulbrokas bibliotēkā 
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Rokraksts un saturs ir īpašs, jo tautiskais 

rakstu zīmju ceļš veido vien mums 

zināmu rokrakstu. Tam vēl nepieciešams 

zinātnisks skaidrojums, ko svinīgā 

pasākuma laikā neatteica tautā iecienīta 

un visiem zināmā literatūrzinātniece 

Janīna Kursīte. 

Arī „Krēslas stundas” dažādība, 

citādība un daudzveidība ir aizvadītā gada Veiksmes stāsts, meklējot aktuālo, būtisko 

un cilvēcīgo sarunai par mums un svešiem citās kultūrās. Dažādu valstu etniskie 

aspekti un darbība kultūrvidē jeb citādie Latvijā. Publiskajā telpā arvien biežāk 

atspoguļotie pieredzes un dzīves stāsti svešatnē kalpo tolerantai attieksmei pret citu 

cilvēku, sociālo grupu un tautu interesēm, dzīvesveidu, uzskatiem, jūtām, paražām 

un ticību. Šī gada literārā darba fragments „Želejkonfekšu bēglis” ir somu autora 

Mika Nusiainens teksts, kas atklāj autora mīlestību pret visu zviedrisko. Autors savos 

izteikumos ir ass, bet atklāts, raisot diskusijas arī pasākuma apmeklētāju vidū. Tieši 

tāpēc ieskatījāmies Latvijas televīzijas Ziņu dienesta sagatavotajā sižetā „Ceļš uz 

ziemeļiem. Norvēģijas variants”, kas dokumentāli stāsta par latviešu 

viesstrādniekiem Norvēģijā. Par viņu izjūtām, dzīvesveidu un dzīvošanas izmaksām 

atrodoties šajā drēgnajā un lietainajā zemē. Pasākuma gaitā sekoja fragmenti no 

audiovizuālā projekta „Vizuālā Latvija” sagatavotajiem materiāliem atspoguļojot 

mazākumtautību kultūru un sabiedrisko daudzveidību. Noskatījāmies fragmentus par 

čigānu likumiem, ebreju Jaunā gada svinību tradīcijām un statistikas pētījumu par 

150 etnosu darbību Latvijā. Šķiet, ka vizuālais materiāls ir veiksmīgs vienojošais 

elements, pilnteksts lasāms tīmekļa vietnē http://www.stopini.lv/public/33920.html, 

savukārt foto galerija vērojama adresē http://www.stopini.lv/public/33919.html. 

 

Stopiņu novada ULBROKAS bibliotēkas vadītāja  ________________Daiga BRIGMANE 

2013. gada 21.janvāris 

  

http://www.stopini.lv/public/33920.html
http://www.stopini.lv/public/33919.html
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1. 

 

02. – 

31.01 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

ITĀLIEŠU RAKSTNIEKAM UN FILOZOFAM 

UMBERTO EKO -80 

 

 

2. 

 

10.01-

07.02 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

33 

 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDĒ 

PULKSTEŅU NAKTS 

GAITAS, veltīta sarunai ar 

pirmsskolas „Pienenīte” 

audzēkņiem un tematikai 

LAIKAMĒRĪTĀJI 

 

 

 

3. 

 

16., 19., 

26.01 

 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

PII „Pienenīte” vecāko grupiņu 

bērni, skolotājas un skolotāju 

palīdzes no grupām „Saulītes”, 

„Mārītes”, „Lācēni”. 55/9 

 

Norise.1. Iepazīšanās: 

1.1. Bibliotēkas darbinieces. 

1.2. PII „Pienenīte” vecāko grupiņu 

bērni, skolotājas un skolotāju palīdzes. 
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Temats. Mūsdienīgas bibliotēkas 

piedāvājums pirmsskolas vecuma 

bērniem 

 

22/4 

14/3 

19/2 

Darbs grupās: 

II. Stāstījums par bibliotēku un tradicionālo 

grāmatu: 2.1. Kas atrodas bibliotēkā – kura ir 

bibliotēkas vecākā grāmata? 2.2. Kāpēc cilvēki 

nāk uz bibliotēku – valodas nozīmība? 2.3. Kas 

bibliotēkā interesē bērnus – krājuma 

daudzveidība? 2.4. Kas ir E – grāmata un 

audiogrāmatas 

      (audiogrāmatu sēriju „Klausāmgrāmata”, 

pasakas.net); 2.5. Kā var pierakstīties bibliotēkā 
– tā ir Tava iespēja? 
 

III. Praktiskas nodarbības: 

       Microsoft Office programmas Word vidē: 

3.1.klaviatūras izmantošana, rakstīšana, 

burtu lieluma maiņa, teksta krāsas maiņa; 

3.2. attēlu ievietošana no klipkopas, izmēra 

mainīšana, dzēšana; 

3.3. internets, izglītojošas tiešsaistes 

lappuses, pasakas un spēles bērniem, 

grāmatas un to fragmenti tiešsaistē. 

 

IV. Praktisks uzdevums „Laika mērītāji”: 

1. Iepazīšanās ar izstādes „Pulksteņu 
nakts gaitas” materiāliem. 

2. Darba fragments no audiogrāmatas. 

Māra Cielēna   “Pulksteņu nakts 

gaitas”.  

3. Kopīgs uzdevums par dzirdēto tekstu. 

Veidot ilustratīvu zīmējumu par 

pasakas galvenajiem varoņiem – minūti 

Ritu, sekundīti Elīzīti, brīdi, “kas nav 

no pulksteņu aprindām”. 

V. Pateicība un dāvinājums mācību un brīvā 

laika nodarbībām pirmsskolā. 
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4. 

 

07.-

06.03 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

26 

 

TEMATISKA IZSTĀDE 

Es – smejošs koks.  

Es – priede lapainā. 

Es – saule pilienā. 

Es – piliens mūžībā. /Akvelīna 

Līvmane/ 

par Akvelīnas  LĪVMANES skatuves mākslu, 

astroloģiju un  dziedniecību. 

 

 

5. 

 

17.02 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saruna ar Dailes teātra aktrisi, astroloģi, 

numeroloģi un dziednieci  

Akvelīnu LĪVMANI.  

Lielu cilvēku atsaucību 

ir ieguvušas Akvelīnas 

vadītās tikšanās, kur 

savās zināšanās un 

dzīves pieredzē par 

veselīgu dzīves veidu, astroloģiju, dzīves 

mācību un citām tēmām dalās ar 

interesentiem visā Latvijā.  

Akvelīna ir ieguvusi daudzpusīgu izglītību - 

absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas valsts 

Konservatorijas teātra un kino mākslas 

fakultāti un Starptautisko Alfrēda Vittes 

Hamburgas astroloģisko akadēmiju, kā arī 

papildinājusi zināšanas daudzos kursos un 

semināros - dabiskās dziedināšanas kursos 

ieguvusi Reiki sertifikātu, Žuaņ- juaņ cigun, 

Maskavas Starptautiskās Su-Džok 

akadēmijā apguvusi dziedināšanas terapijas 

pamatkursu, kā arī padziļināti izglītojusies 

astroloģijā un numeroloģijā.  
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6. 

 

02. – 

29.02 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

TEMATISKA IZSTĀDE  

21.FEBRUĀRIS – STARPTAUTISKĀ DZIMTĀS 

VALODAS DIENA 

 

7. 

 

13.03 

 

Liepājas teātra 

viesizrādes 

Dailes teātris 

 

25  

Mīlas trīsstūri parasti rodas negaidīti, 

tomēr nekļūt par lieko vairs nav tik 

vienkārši – pat tas, ko sevī esi 

uzskatījis par izcilu, kādam var šķist 

nožēlojams. Un otrādi. 

Izrādes darbība notiek īstā podnieku 

darbnīcā, kur līdzās podiem un 

bļodām tiek virpotas arī trīs cilvēku – 

raupja vīra, jaunekļa un romantiskas 

atraitnes – karstākās vēlmes. 

 

Lauris Gundars LAIMESCIEMA 

PODNIEKDARBNĪCA, 

izrādeskolektīvs apmeklējums.   

Par Epas lomas atveidojumu aktrise Inese 

Kučinska saņēmusi “2010./2011. gada 

“Spēlmaņu nakts” balvu nominācijā “Gada 

aktrise”, par Jaša lomu balvu saņēmis 

aktieris Kaspars Kārkliņš nominācijā “Gada 

jaunais skatuves mākslinieks”. 

 

8. 

 

01. -

15.03 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

9 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE, veltīta 

MONĒTU DIENĀM , NAUDAS VĒSTUREI UN 

APGROZĪBAI 
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9. 

 

07.03. – 

09.04 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

13 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE, veltīta  grafiķei, 

gleznotājai ILONAI CEIPEI -75 

 

 

10. 

 

16. – 

31.03 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

17 

 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

TĪKLOŠANA, veltīta E-prasmju nedēļai bibliotēkā 

 

 

 

 

11. 

 

26. – 

30. 03 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E- PRASMJU NEDĒĻA  

IZGLĪTOJOŠUS SEMINĀRUS, PRAKTIKUMUS UN 

NODARBĪBAS 

 

Pirmdien, 26.marts, pl.10.00 -12.00 NODARBĪBAS 

SENIORIEM - E-PASTA VEIDOŠANA, INTERNETBANKAS 

IZMANTOŠANA norēķiniem par komunālajiem 

pakalpojumiem. Droša iepirkšanās internetā. Tīklošana - 

sazināšanās internetā izmantojot sociālos portālus  

(Draugiem.lv, Orb.lv. Facebook.com, Twitter.com, 

Youtube.com, Flickr.com.) Otrdien, 27.marts, pl.17.00  -

18.00 PRAKTIKUMS VIDĒJĀ SKOLAS VECUMA BĒRNIEM – 

Informācijas atlase un izguve nacionālajās datubazēs 

Letonika.lv, News.lv; Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālie 

resursi. Ceturtdien, 29.marts, pl.10.00 – 12.00  SEMINĀRS 

DARBA MEKLĒTĀJIEM UN BEZDARBNIEKIEM. E-pasta 

izveide. Efektīvākās darba meklēšanas metodes. Informācija 

par CV. Pieteikuma vēstules būtība un sastādīšana, 

populārākie un funkcionālākie darba meklēšanas portāli. 

Tīklošana - sazināšanās internetā izmantojot sociālos 

portālus  (Draugiem.lv, Orb.lv. Facebook.com, Twitter.com, 

Youtube.com, Flickr.com.) 

Piektdien, 30.marts , pl.17.00 – 18.00 PRAKTIKUMS VIDĒJĀ 

SKOLAS VECUMA BĒRNIEM – Informācijas atlase un izguve 

nacionālajās datubazēs Letonika.lv, News.lv; Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas digitālie resursi. 
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12. 

 

02.- 30. 

04 

 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

17 

 

 

BIBLIOTĒKU NEDĒLĀ 23.- 29. MARTS  

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

GRĀMATA IR MANS DRAUGS – JAUNĀKAIS PAR 

DRAUDZĪBU, MĪLESTĪBU, KOPĪBAS SAJŪTU UN SEVIS 

MEKLĒŠANU GRĀMATĀS UN DZĪVĒ 

 

 

 

13. 

 

10.04 -

07.05  

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

23 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

IZDEVNIECĪBAS “DIENAS GRĀMATA” PIEDĀVĀJUMA KLĀSTS 

ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ – AICINOT UZ TIKŠANOS AR 

IZDEVNIECĪBAS DARBINIEKIEM 

 

 

 

 

14. 

 

26.04 

  

1 

TIEŠRAIDE INTERNETA PORTĀLĀ 

piesledzieslatvija.lv 

 

BIBLIOTĒKU INTEREŠU PĀRSTĀVNIECĪBAS DIENA 

„BIBLIOTĒKA MAN, ES BIBLIOTĒKAI” PROGRAMMĀ -  

BIBLIOTĒKAS PIEREDZĒ DARBĀ AR 

BRĪVPRĀTĪGAJIEM DALĀS ULBROKAS BIBLIOTĒKA 

 

 

15. 

 

27.04 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

20 

 

TIKŠANĀS AR IZDEVNIECĪBAS “DIENAS 

GRĀMATA” DIREKTORI UN GALVENO 

REDAKTORI DACI SPARĀNI – 

FREIMANI 

Vakara gaitā stāsts par laiku, 
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 lietām un notikumiem no grāmatā „Personiskā 

Latvija” iekļautās līdzautores Zentas 

Dobelnieces biografiskā vēstījuma un 

personiskā pārdzīvojuma. 

 

16. 

 

VISU 

MĒNESI 

 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

 

6 

 

 

IKGADĒJĀ PAVASARA MAKULATŪRAS AKCIJA 

„DRAUGOS AR DABU!” 

 

17. 

 

08.-

31.05 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

16 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

DZINTARAM SODUMAM -90 

(1922-2008) 

 

 

18. 

 

08.- 

31.05 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

23 

 

 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

veltīta ULBROKAS 

BIBLIOTĒKAS 65 GADU 

JUBILEJAS PASĀKUMAM 



47 Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darba teksta atskaite par 2012.gadu 

 

 

19. 

 

17. 05 

 

ULBROKAS 

KULTŪRAS NAMS 

 

86 

 

 

ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 65 GADU JUBILEJAS 

PASĀKUMS 

 

Programmā: 

Svinīga uzruna – zīmes laika vienībā (1947 – 

2012); 

Godināšana – goda un ceļazīmes pateicībā 

un vēlējumos; 

Koncerts  -  Liepājas teātra aktrises Sigitas 

Jevgļevskas muzikāli literārā 

koncertprogramma „Avotā plaukstas 

mērkt”. 

Svētku kliņģeris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

01.-

30.06 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

                            

16 

 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

POĻU LITERATŪRA ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ, 

veltīta Comenius Regio projekta sadarbībai starp 

Latviju un Poliju 
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21. 

 

01.- 05. 

06 

 

ULBROKAS VSK, 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA, 

STOPIŅU 

NOVADA DOME 

 

 

11 

   

 

 

 

Comenius Regio projekts „A book 

is our friend - developing reading 

education between adults and 

students’’ 

 

 

2.jūnijs, sestdien, 16.00 – 17.30  Iepazīšanās ar Stopiņu 

novada Ulbrokas bibliotēkas vēsturi, bibliotēkas 

aktualitātēm un darbības jomām. 

Izstāde – poļu literatūra Ulbrokas bibliotēkā. 

Stopiņu novada svētku jostas aušana. 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas sistēmbibliotekāre, Ieva 

Mūrniece. 

 

18.00 -…. Pierīgas novadu sadancošanās svētki ”Mēs esam 

un būsim tai vietā...” ,    Līgo parka brīvdabas estrādē. 

Deju svētkos savu dalību ir pieteikuši 23 deju kolektīvi no 

Pierīgas novadiem. 

Svētku koncertu kuplinās Jelgavas pašvaldības aģentūras 

„Kultūra” ansamblis „Rūta” un Krimulas novada Lēdurgas 

kultūras nama folkloras kopa „Putni”. 

 

3.   jūnijs, svētdien, 

19.00 – 21.00  Bruno Skultes operas „Vilkaču mantiniece” 

apmeklējums. Opera pēc Ilonas Leimanes populārā romāna 

motīviem sacerēta 20. gadsimta 40. gadu beigās. Ļaudis 

mēdz slavēt latviešu tikumus aizgājušajos gadsimtos: tie 

bijuši bargi, bet taisnīgi un negrozāmi. Tomēr aizliegtā 

mīlestība ir pastāvējusi vienmēr - slepena un nosodīta, bet 

neizdzēšama un neapslāpējama. Un tieši tādas 

ir Dievlodziņu saimniekdēla Raita jūtas pret svešinieci 

Marutu - skaisto raganu no nīstajām Vilkaču mājām. Tik 

ugunīgas jūtas var gan sildīt, gan sadedzināt... 

 

4jūnijs, pirmdien, 10.00 - 11.00 Salaspils novada bibliotēkas 

apmeklējums. 

           Salaspils novada bibliotēka ir pašvaldības, kultūras, 

izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis - 

veicināt sabiedrības attīstību un izglītību nodrošinot 

sakārtotas informācijas pieejamību. Bibliotēka veic Rīgas 

rajona Galvenās bibliotēkas funkcijas.                    

11.30- Ekskursija  Doles muzejā.                    

12.30- Pusdienas „Četrās pēdās”. 

14.00 – Projekta „A book is our friend – developing reading 

education between adults and students” noslēguma 

konference Ulbrokas vidusskolā. 

1. Pēdējās jauno cilvēku lasīšanas veicināšanas aktivitātes un 

pasākumi Ulbrokas bibliotēkā, brīvprātīgo darbs,lasītāju 

nominācijas un pateicība.  
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Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre, Irēna 

Bistrova. 

2.Video  par lasīšanu veicinošiem pasākumiem. 

11. klases skolniece Kristīne Vagele 

3.Lasītāju pēcpusdienas organizēšana Ulbrokas vidusskolā. 

Skolotāja Iveta Ozola 

4.Īss kopsavilkums par projekta izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

Projekta vadītāja Anda Zandberga 

Diskusijas pie kafijas tases 

 

 

22. 

 

11.06 -

10.07 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

36 

 

 

     Tematiskā izstāde 

ŌŌŌŌĀĀĀ SUITU 

NOVADĀĀĀ, veltīta 

Ulbrokas bibliotēkas 

lasītāju organizētajai 

ekskursijai 

 

23. 

 

14. – 

18.06 

 

Polija, Kielce 

 

1 

 

 

 

 

Comenius Regio projekta „A book is our 

friend – developing reading education 

between adults and students” noslēgums 

Polijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

27.06 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

21 

 

 

Saldus novada bibliotekāru pieredzes apmaiņas vizīte 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā 
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9.30 Ulbrokas bibliotēkas telpu apskate 

9.40 Informācija par darbiniekiem, lasītājiem un statistiku. 

          

9.50 – 10.30 Ulbrokas kultūras nams 

             Ulbrokas bibliotēkas darbība un saturs: 

* vēsturiskā darbība – zīmes laika vienībā (Laika zīmes – 

skaitļi un fakti) 

*ieskats bibliotēkas aktualitātēs un darbības jomās – 

sadarbības iestādes, projekti, mērķauditorija, tradīcijas: 

1) Cauri gadiem .. pirmoreiz .. (notikumu izklāsts un 

tradīcijas); 

2) Grāmatzīmes (visbiežāk izmantotās aktivitātes); 

 3) Aktuālie jauno cilvēku lasīšanas veicināšanas pasākumi  

                            (sadarbības iestādes, mērķauditorija). 

10.30 - 11.00 Radošums un lietišķums - rīta maltīte rasotā 

zālē. 

Kontakti un informācija sadarbībai. 

 Laba vēlējumi – 

vārdu mākonis, 

informācijas nesēji – 

DVD, „Tēvzemīte”, 

vizītkartes un 

zemeņu grozs. 

 Ieraksts Viesu 

grāmata. 

 Fotografēšanās. 
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25. 

 

30.06 

 

Rīga – Ulbroka-

Kandava-Kuldīga-

Alsunga-Ulbroka-

Rīga 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekskursija Ulbrokas bibliotēkas aktīvajiem 

lasītājiem un interesentiem! 

Visraibāko rakstu un 

krāsziedu gamma 

Alsungas 

etnogrāfiskajos 

rakstos. Pūra lādes 

cilāšana un tautu tērpu lūkošana. Kolorītais 

suiteņu priekšnesums – dziedāšana, 

apdziedāšanās un amizierēšanās. Pusdienas 

suitu gaumē. 

 

 

 

 

 

 

26. 

 

10.07 – 

10.08 

 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

28 

 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

RAKSTU ZĪMJU FILOZOFISKAIS VĒSTĪJUMS, 
VELTĪTA JANĪNAS KURSĪTES DALĪBAI STOPIŅU NOVADA 125. 

GADADIENAI VELTĪTĀS JOSTAS NOŅEMŠANĀ 

 

 

 

 

27. 

 

16.07 –  

31.07 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

15                    

 

 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

AUSTRIEŠU GLEZNOTĀJAM  

GUSTAVAM KLIMTAM – 150 

 



52 Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darba teksta atskaite par 2012.gadu 

 

 

28. 

 

10.07 

 

Latvijas 

Radio I, 

Kultūras 

Rondo 

programmā 

 

3 

 

 

TLMS „Ulbroka”  daiļamatmeistare 

Baiba Kurzemniece 
Stopiņu novada muzeja krājuma 

glabātāja Renāte Priede 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas 

vadītāja Daiga Brigmane 

 

Saruna par kultūrvērtībām Stopiņu novadā – 

vēsture un 125. gadadiena novada pastāvēšanā; 

jostas aušana un svētku dāvana iedzīvotāju un 
viesu dāvana - etnogrāfiskos krāsziedu rakstus 

veido gudri, radoši, atbildīgi un laimīgi cilvēki. 

Domas, kas 

pavadījušas katru 

ieausto rakstu 

šajā kopdarbā, ir 

sirds mīlestība un 

vēsturiskā 

atbildība laika 

zīmju vēstījumā.

  

Vēstījums laikā un telpā par notikumiem 

Ulbrokas bibliotēkā. 

 

29. 

 

06.08 

 

k/n 

„ULBROKA” 

DĀRZS 

  

120 

 

 

 

 

 

SVINĪGA STOPIŅU NOVADA 125. GADADIENAI VELTĪTĀS 

JOSTAS NOŅEMŠANA 

 

Jostas rakstu filozofisko 

vēstījumu skaidros Janīna 

Kursīte. 

Dažādās mērvienībās jostu 

mērīs pasākuma dalībnieki. 

Jostu stiprināsim latviešu 

tradīcijās. 

Mūzika un sarunas Haralda 

Burkovska vadībā. 

 

 

30. 

 

24.08 

 

Ielu aktivitātes 

Ulbrokas 

ezera krastā - 

telts gājēju 

ielas posmā 

 

60 

 

 

Ulbrokas bibliotēkas, TLMS "Ulbroka" un 

Stopiņu novada vēstures muzeja teltī 

RETROSPEKCIJA par Stopiņu novada 

125.gadadienai veltītās jostas tapšanu, 

JOSTAS SVĒTKIEM - sajūtas un emocijas 

darba procesā - dalībnieku atziņas, Janīnas 

Kursītes rakstu filozofiskais vēstījums – 

balss ieraksts, LR1 raidījuma „ Kultūras 

Rondo” ieraksts un intervija, sižets LTV1 

„Novadu ziņas”  video, kā arī iespēja apgūt 

aušanas prasmes un latviskās rakstu zīmes. 

http://www.stopini.lv/public/thumbnails/Stopinu novadam 125/Ulbrokas ezera diena, 24082012 ML/~thumb_5_DSC_0138.JPG
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31. 

 

02.08 –  

31.08 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

LITERATŪRZINĀTNIECEI, RAKSTNIECEI 

SAULCERĪTEI VIESEI - 80 

 

 

 

32. 

 

11.09 

 

k/n ULBROKAS 

TELPĀS 

 

27 

 

 

ULBROKAS BIBLIOTĒKAS VASARAS CEĻOJUMA 

„ĒĒĒĒ - ŌŌŌ SUITU NOVADĀĀ” FOTO KOLEKCIJU VAKARS 

DZEJISKĀS NOSKAŅĀS     ”SUITU MĒLE” 

 

 

 

 

 

33. 

 

16.08 –  

17. 09 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

23 

 

 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

DZEJNIECEI LIJAI BRĪDAKAI – 80 
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34. 

 

03.09 –  

28.09 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

17 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

RUDENS – 

DZIESMĀS, 

DZEJĀ, PROZĀ 

 

 

 

 

 

35. 

 

24.09 – 

29.10 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

21  

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

„Teātris Latvijā ir dzeja. Bet varētu būt 

zinātne” (Viesturs Meikšāns), 

Materiāli par teātru literārām tradīcijām 

Latvijā, mentalitāti, valodu un tēlainību.  

 

Izcilā krievu rakstnieka Mihaila 

Bulgakova jauniestudējums 

Valmieras teātrī. 
 

 

 

 

36. 

 

23.10  

 

VALMIERASTE

ĀTRIS 

 

25 

„Zojas dzīvoklis 

sākumā ir 

pēdējā īstas 

dzīves sala, 

kamēr ārpusē 

notiek 

sabrukums. 

Taču arī šajā 

dzīvoklī notiek 

korozija, no 

sienām nelobās 

krāsa, bet dvēseles iet bojā,”  

 

 

Valmieras teātra Lielās zāles izrādes 

„ZOJKINA KVARTIRA” kolektīvs 

apmeklējums. 

Izcilā krievu rakstnieka 

Mihaila Bulgakova luga „Zojkina 

kvartira” (Zojas dzīvoklis). To iestudējusi 

viesrežisore Indra Roga kopā ar 

scenogrāfu Mārtiņu Vilkārsi, horeogrāfi 

Ingu Raudingu, kostīmu mākslinieci Annu 

Heinrihsoni un gaismu mākslinieku Igoru 

Kapustinu (Igaunija). Dziesmas un 

romances Daumanta Kalniņa sniegumā. 
 

http://www.vdt.lv/public/lat/izrades/0/zojkina_kvartira/
http://www.vdt.lv/public/lat/izrades/0/zojkina_kvartira/
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37. 

 

01. -

31.10 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

14 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

„SPĒLES TELPA” jeb rudenīgas spēles, kuras 

spēlējamas mājas siltumā 

 

 

 

  

38. 

 

12. 11 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

24 

 

 

Mika Nusiainens (Mika Nousiainen) 

grāmatas fragments 

„Želejkonfekšu bēglis” 

 

 

 

Krēslas stunda - sarunas pie tējas sveču 

gaismā un Ziemeļvalstu literārā darba 

lasījums par tematu „Citādība. 

Dažādība. Daudzveidība”. Dažādu 

valstu sociālkulturālie aspekti kino 

demonstrējumos un Ziemeļvalstu tautu 

kultūras stereotipi. Mēs un svešie citās 

kultūrās. 

Viesos Ulbrokas vidusskolas angļu 

valodas skolotāja Anda Zandberga. 

 

39. 

 

29.10 - 

26.11. 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

23 

 

 

 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE  

KULTŪRDAŽĀDĪBA LITERATŪRĀ 

Ziemeļvalstu kultūras un literatūras iepazīšana  
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40. 

 

01. -

30.11 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

14 

 

 

 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

TELEVĪZIJA – VAKAR, ŠODIEN, RĪT 

21. novembris –Pasaules televīzijas diena 

 

41. 

 

05.12 

 

LLU LZTI 2. 

stāva 

semināru 

telpā. 
 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grāmatu ēšana / 

Books2eat 2012 

pasākums Ulbrokas 

vidusskolas 5.,6. 9., 

10.,11. klašu komandām 

un Ulbrokas bibliotēkas 

skolas vecuma 

jauniešiem. Literāri 

tematiskā pēcpusdiena 

par ārzemju literatūras grāmatām 

oriģinālvalodā. Radošums un oriģinalitāte 

literatūras atlasē un demonstrēšanā. 

 

 

 

 

 

42. 

 

30.11 – 

03.01. 

2013  

 

 

7. 12 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

Mālpils 

kultūras nams 

 

21/4 

 

 

 

 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

„Lielā lasītāju balva - 2012”, veltīta visvairāk 

lasīto grāmatu autoriem, tulkotājiem, izdevniecībām. 

 

2012. gada akcijas ”ATBALSTS LAUKU BIBLIOTĒKĀM” 
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noslēguma pasākums visvairāk lasīto grāmatu 

autoriem, tulkotājiem, izdevniecībām. 

 

  

43. 

 

03. – 

29. 12 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

 

23 

 

 

TEMATISKĀ IZSTĀDE 

„TUVĀK DEBESĪM” – ziema un Ziemassvētki 

dzejā un prozā 

 

 

 

44. 

 

10., 13., 

15., 17.  

decemb

ris 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

22 

 

 

Atvērsim sirdis labiem darbiem un 

līdzcilvēku priekam, iepriecinot Stopiņu 

novadā bez apgādniekiem esošos 

pensionārus, redzes un ar pārvietošanās 

grūtībām skartus invalīdus! 

 

Brīvprātīgā darba iespējas Ziemassvētku 

meistardarbnīcas norise un dāvanu 

darināšana 

 

45. 

 

19.12 

 

STOPIŅU 

NOVADS  

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulbrokas 

vidusskolas jaunietes 

apciemojot un 

iepriecinot vientuļos 

pensionārus 

Ziemassvētkos. 

Prieks un sirsnība 25 mājvietās. 
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2. pielikums 

 

 

 

Stopiņu  

novada  

Ulbrokas 

bibliotēkas 

veiksmes stāsts 

Stopiņu novada 125.gadadienai  
veltītā josta 

 

 Janīnas Kursītes rakstu zīmju 
filozofiskais skaidrojums 

 Kultūras Rondo sižets un intervija 

 LTV1 sižets 
 Jostas audēju atziņas 
 V.Bangas un E.Kondrātes raksti 

2012 
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3.pielikums 
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