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Stopiņu novada ULBROKAS bibliotēkas vispārīgs 

raksturojums 

 
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un 
informācijas patstāvīga iestāde, kura darbojas uz domes apstiprināta nolikuma 
pamata. 

 

Bibliotēkas mērķis un misija 
 
Mērķis – izstrādāt bibliotēkas darbības un attīstības prioritātes, lai uzturētu 
diskusiju telpu un domu apmaiņu starp cilvēkiem, kuriem ir atšķirīgi uzskati, 
zināšanas un vajadzības ar pašu veidotu un citu informācijas resursu un 
pakalpojumu piedāvājumu. 
Misija – nodrošināt piekļuvi kvalitatīvai un strukturētai informācijai, kas veicina 
pastāvīgu, nepārtrauktu izglītošanos, atbalsot visu vecuma iedzīvotāju 
personīgo un sociālo attīstību, interešu izglītību. Saglabāt vietējas nozīmes 
kultūras mantojumu. 

  

Bibliotēkas funkcijas 
 
Nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu literatūras un nepieciešamās 
informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem bibliotekāros, bibliogrāfiskos un 
informācijas pakalpojumus, saskaņā ar Stopiņu novada domē apstiprinātiem 
Ulbrokas bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Komplektēt bibliotēkas krājumu, 
veikt jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, nodrošināt iespieddarbu un citu 
materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un norakstīšanu atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. Veicināt bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas 
pieejamības un izmantošanas funkcijas nodrošināšanu un bibliotēkas 
pakalpojumu sniegšanu. Veicināt bibliotēkas nozīmi sabiedrības procesos. 
Radīt interesi par literatūru un kultūrvēsturisko mantojumu novadā. 

  

Darba aktualitātes un prioritātes  
 
2015. gada periodā bibliotēkā trīs galvenās darbības aktualitātes - modernizēts 
un atvieglots bibliotēkas lietotāja un bibliotekāra apkalpošanas process, 
uzsākta automatizēta grāmatu izsniegšana un saņemšana.  
Apzināts Stopiņu novada kultūras kanons un kultūras mantojumu kopums. 
Izstrādāts novadpētniecības darba koncepcijas un rīcības modelis sadarbībai 
visās atmiņu institūcijās. 
Izstrādāts pasākumu kopums - pavasara talka, bibliotekāru darba svētki un 
Dzejas dienas novada dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās 
mājās “Kalēji”. 
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Bibliotēkas darbības teritoriālais, institucionālais un nozares 
konteksts 
 
Pēc pašvaldību administratīvās teritoriālās reformas, 2009. gada 1. jūlijā, 
Stopiņu novads nemainīgi ir pašvaldība Vidzemes rietumos, Rīgas austrumu 
pievārtē, kas robežojas ar Garkalnes, Ropažu un Salaspils novadiem, kā arī 
Rīgas pilsētu. Novadā ir divas vietējas nozīmes bibliotēkas, kas veiksmīgi 
darbojas tās teritorijā un ir iekļautas vides attīstības un ilgtspējīgas stratēģijas 
līdz 2030. gadam programmas izstrādes uzsākšanā un līdzdalības pasākumos. 
Novadā deklarēto iedzīvotāju skaits pieaug - 10545 (dati uz 31.12.2015), 
dzimstības rādītāji nav mazāki par mirstību. 

Ulbrokas bibliotēkas lietotāji pamatā ir Stopiņu novada iedzīvotāji no 
deviņiem apdzīvotiem ciematiem – “Ulbroka”, “Dreiliņi”, “Vālodzes”, “Dzidriņas”, 
“Līči”, “Upeslejas”, “Saurieši”, “Rumbula” un tuvējās apkārtnes pierobežu 
iedzīvotāji, kuru nodarbošanās ir daudzveidīga. Pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību – novada domes, policijas, pirmsskolas iestāžu, skolu 
darbinieki, dažādu uzņēmumu pārstāvji, pašnodarbinātie jeb saimnieciskās 
darbības veicēji, seniori. Ģimenes un visa vecuma iedzīvotāji ar mainīgām 
interesēm.  

 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 
 
Pārskata periodā ir veiktas izmaiņas bibliotēkas darbinieku skaitā un slodzēs. 
Bibliotēkas kolektīvā ir četras darbinieces ar 3,5 slodzes sadalījumu. Darba 
kolektīvam pievienojusies darbiniece uz pilnu darba slodzi, kas pārskata 
periodā uzsākusi studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un 
bibliotēku studiju nodaļas bakalaura studiju programmā “Informācijas 
pārvaldība”. Ir izmaiņas pašvaldības administrācijas struktūrā – nosakot 
Ulbrokas bibliotēkai patstāvīgas iestādes darbības statusu, kura darbojas uz 
domes apstiprināta nolikuma pamata. Saistošie noteikumi “Stopiņu novada pašvaldības 

nolikums” Nr. 10/13, 2013. gada 26. jūnijs. 
  

Informācija par padotībā esošām iestādēm 

 
Ulbrokas bibliotēka ir Stopiņu novada pašvaldības iestāde, kurai nav padotībā 
citu radniecīgu iestāžu. 

 

Bibliotēkas akreditācija 
 
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka ir vietējas nozīmes bibliotēka, kas ir 
akreditēta 2009. gadā 10. jūnijā uz septiņiem gadiem un labi novērtēta 
bibliotekārajā un informācijas darbības jomā.  
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2.Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 
– dokuments, prioritātes, finanses, krājuma kustība, 
izsniegums un novērtējums. 

 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas darbības pamatā ir 
normatīvais dokuments “Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas krājuma 
komplektēšanas un organizācijas politika”, kas paredz bibliotēkas krājuma 
komplektēšanas un organizācijas darbību laika periodam līdz 2017. gadam. 
Atbilstoši bibliotēkas noteiktajām funkcijām un uzdevumiem un, ievērojot 
Conspectus metodi, resursi tiek atlasīti, veidojot pirmo un otro informācijas 
līmeni. 

Krājuma politikas prioritātes, atbilstoši lietotāju mainīgajām interesēm un 
pieprasījumam, ir papildināt bibliotēkas krājumu ar mākslas, oriģinālliteratūras, 
augstvērtīgas tulkotās literatūras un bērnu literatūras klāstu (sk.2.1.attēls, 2.2. 

attēls). Uzsākt krājuma automatizētu izsniegšanu un saņemšanu visiem novada 
iedzīvotājiem, nodrošinot neatkarīgu literatūras un nepieciešamās informācijas 
saņemšanu vistuvāk darba vai dzīvesvietai. 

2.1. attēls. Krājuma komplektēšanas tendences atbilstoši lietotāju interesēm 

 

 
 

2.2. attēls. Krājuma komplektēšanas dalījums bērniem un jauniešiem 
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Gada nogalē bibliotēka izveidoja visvairāk lasīto grāmatu sarakstu, kurā 
atklājās lasītāju grāmatu favorīti. Lasītākā oriģinālliteratūras grāmata bibliotēkā 
2015. gadā ir Ingas Ābeles „Klūgu mūks”, no tulkotās literatūras lasītākā dāņu 
autora Jusi Alsena-Olsena „Lieta Nr.64”. Nozaru literatūras sadaļā 
vispieprasītākā bibliotēkā šogad bijusi Valda Zatlera autobiogrāfiskā grāmata 
„Kas es esmu”, lieki piebilst, ka diskusijas rosinoša un pieprasīta vēl joprojām. 
Bērnu lasītāko grāmatu augšgalā, joprojām, uzticīgi ierindojas Džefa Kinnija 
„Grega dienasgrāmatas”, latviešu autoru lasītākā bērnu grāmata Valda 
Rūmnieka „Murjāņu kurmītis un viņa draugi”. Kopējā krājuma kustība ir 
lasītājam aktuāla un saistoša.  

To, cik stipri esam savā būtībā un lasīšanas tradīcijās, pierāda izlasītās 
grāmatas. Ikviens lasa grāmatas sev un lielā mērā par sevi. Ļoti, ļoti reti ir 
gadījumi, kad izlasi grāmatu un tur nekas nav tā, kā tavā pasaulē notiek, bet tu 
tik un tā tam notici, un tā kļūst par lasītāja pieredzi sev pašam. Literatūra 
lasītājam sniedz pilnīgi jaunu pieredzi, ne tikai citu skatījumu uz dzīvi, kas arī, 
protams, ir labi. Lasītāja vēlmes mainās, to, galvenokārt, nosaka rakstnieka 
tekstā paustā esības līnija, atkalredzēšanās prieks un iegūtā atklāsme. 
Ne mazāk svarīga grāmatas izvēlē ir paustā doma, valodas tīrība un zināma 
jautrība. Gandrīz vienmēr priekšplānā ir drauga ieteikta vai publiskajā telpā 
diskutēta grāmata, kas spēj sniegt katra dzīves mirkļa - priecīga, bēdīga, 
vientulīga, sāpīga, līksma, smeldzīga, izmisīga - vienreizīgo skaistumu un 
savdabību. Visprecīzākais jautājums, domubiedriem satiekoties, būtu Ko tu 
šobrīd lasi?  

Krājuma iegādi bibliotēkā pamatā nodrošina pašvaldības piešķirtais 
finansējums (sk.2.5.attēls). 

 

 
 

2.5. attēls. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

Ievērojot krājuma komplektēšanas dokumentus, tiek pieņemti dāvinājumi no 
sadarbības organizācijām un privātpersonām. Preses komplektēšana ir 
papildinājums grāmatu krājumam, lai nodrošinātu ar jaunāko, aktuālāko 
informāciju kultūrā, mākslā un zinātnē.  
Viens no pamatrādītājiem krājuma kustības politikā ir izsniegums (sk.2.6.attēls), 
kas salīdzinājumā ar 2014. gadu nav mazinājies. 

Krājumu kopumā raksturo neatkarīga literatūras atlase un iegāde, kas 
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2.6. attēls. Izsniegums – krājuma apgrozības rādītājs 

 
dokumentiem, kas atbilst krājuma kustības veiksmīgam raksturojumam un 
parāda viena no galvenā rādītāja – izsnieguma pieaugumu (sk.2.6.attēls). 
 

2.7. attēls. Izsniegums – krājuma apgrozības rādītājs 

 

Apkopoto rādītāju atlasē pēc izdevuma veidiem (sk.2.7.attēls) redzams, ka 
monogrāfiskie izdevumi - grāmatas ir pamatkomponents literatūras izvēlē – 
74%, savukārt otra lielākā lasītāju izvēle ir seriālizdevumi – 22%.  

Darbs pie pakalpojumu pilnveides tiek plānveidīgi turpināts, veicot 
pakalpojumu un krājuma komplektēšanas – jaunieguvumu iegādi un 
norakstīšanu, dāvinājumu uzņemšanu krājuma elektroniskajā kopkatalogā.  

Krājuma attīstības politika kopumā parāda pozitīvu attīstību un 
pieaugošu/izvērtētu komplektēšanas politikas procesu. 
Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības 
uzlabošanai ir veikti – to pamato darba laika atbilstība lasītāju interesēm, 
pakalpojumu daudzveidība un piedāvājums e – prasmju apguvē, individuālā 
pieeja un atbalsts situācijas risinājumam. 
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3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība – 

attīstība, rādītāju analīze un pasākumu kopums 
 

Bibliotēkas attīstības galvenie rādītāji (sk.3.1.attēls) pārskata periodā pierāda, 
ka fiziskais bibliotēkas apmeklējums samazinās, lai gan kopējā izsnieguma 
statistika ir skaitliski lielāka attālinātās bibliotēkas tīmekļa vietnes - virtuālo un 
sociālo apmeklējumu ziņā. 

3.1. attēls. Bibliotēkas izmantošanas dinamika 

 

Par galveno pakalpojumu piedāvājumā un pieejamībā analizējami atskaites 
rādītāji - lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums, kas pierāda bibliotēkas 
darbības nozīmību un attieksmi. Pārskata periodā kopējais reģistrēto 
bibliotēkas lietotāju skaits nav samazinājies, bet ir saglabājies un nedaudz 
palielinājies (sk.3.2.attēls). 
 

 
 

3.2. attēls. Lietotāji – reģistrēto lasītāju kopskaits 

 

644

628

668

610

644

653

580

590

600

610

620

630

640

650

660

670

680

Lasītāju skaits

Bibliotēkas lasītāju kopskaits

2010

2011

2012

2013

2014

2015

610 644 653

8716

13733

7237

11424 11337 11554

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2013. gads 2014. gads 2015. gads

Bibliotēkas izmantošanas dinamika

lietotāju skaits apmeklējumu skaits fiziskais izsniegums



9 
 

Savukārt bibliotēkas tiešo apmeklējumu skaits ir samazinājies (sk.3.3.attēls), bet 
aktivizējies virtuālais (sk.3.4.attēls) un sociālo tīklu apmeklējums (sk.3.5.attēls).  
 

 

3.3. attēls. Klātienes apmeklējums – bibliotēku tieši apmeklējošu personu skaits 

 
 

                           3.4., 3.5. attēls. Bibliotēkas lietotāju attālinātais apmeklējums 

  

Bibliotēkas lietotāja attālinātais apmeklējums datora radītajā vidē skaidrojams 
gan ar elektroniskā kataloga lietošanu, gan ar portāla biblioteka.lv izmantošanu 
un lapu skatījumiem Stopiņu novada tīmekļa vietnē, kopskaitā pārskata periodā 
veikti 12876 virtuālie apmeklējumi.   
Sociālo tīklu youtube.com un twiter.com tīmekļa vietni notikumu sekotāji 
apmeklējuši 627 reizes. Youtube izmantošana saistīta ar vairāku bibliotēkas 
videoizveidi un ievietošanu tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē (sk.3.6.attēls).  
Skatītākie video ir Ziemassvētku apsveikums, Stopiņu novada jostas stāsts – 
uzvedums LNB, Stopiņu novada seno māju stāsti un dzejnieka Pētera Brūvera 
dzejas pasākumi. 
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3.6. attēls. Sociālo tīklu youtube.com apmeklējums un vērojums 

 
Ulbrokas bibliotēkas sniegto pakalpojumu pamatā ir bezmaksas 

pakalpojumi, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta 
līdzekļu ietvaros - lietotāju reģistrācija, lasītāja kartes izsniegšana; grāmatu un 
citu informācijas nesēju izsniegšana līdzņemšanai vai lietošanai uz vietas 
bibliotēkā. Lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta), iekārtu 
un aprīkojuma lietošana. Lietotāju apmācība un konsultēšana par bibliotēkas 
krājumu un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām; bibliotekāro 
un bibliogrāfisko uzziņu sniegšana. Bibliotēku, literatūru un lasīšanu 
popularizējoši pasākumi.  

Papildus pamatpakalpojumiem bibliotēka sniedz bezmaksas pakalpojumus 
– materiālu kopēšanā no bibliotēkas krājuma un nepieciešamo dokumentu 
skenēšanu. Vienīgais maksas pakalpojums ir izdrukas no datora.  
Bibliotēkas darbinieki atlasa, un sagatavo tematiskās uzziņas klātienē un 
nosūta ar e-pasta starpniecību no nacionālajām un starptautiskajām 
datubāzēm un citiem autoritatīviem elektroniskiem avotiem. Organizē E - 
prasmju un informācijas apguvi semināru un praktisko nodarbību veidā visām 
vecuma grupām gan pieaugušajiem, gan bērniem. 

E-prasmju nedēļā interesentiem pašu bibliotekāru organizētas 
apmācības ar praktisku darbošanos interneta vidē. Ikviens interesents varēja 
praktizēties Ulbrokas bibliotēkas elektroniskā kataloga lietošanā un resursu 
meklēšanā. No apmeklētāju anketā paustajām atziņām redzams, ka 
visnoderīgākais apmācībās ir būtiskas informācijas un jaunas zināšanas – šajā 
gadījumā – prasme atrast vienkāršajā vai paplašinātajā meklēšanā 
nepieciešamo grāmatu, to atlasīt un saņemt lietošanā. Darbību attālināti 
atvieglo autorizācijas datu lietošana un ticība savām spējām. Sistēmai tiek 
nodrošināta WebPAC Mobilā versija, kura pārskata periodā pēc apmācībām 
lietota 124 reizes. 
  Apmācībās par tēmu “Datorvīrusi un antivīrusi” teorētisku zināšanu un 
praktisku iemaņu veidā tika apskatīta datorvīrusu vēsturiskā attīstība, norādītas 
datorvīrusu atrašanās vietas - tīmekļa vietnes, elektroniskais pasts, datora 
pieslēguma ierīces, kā arī tika aktualizēti antivīrusu aizsardzības un drošības 
faktori (sk.3.7.attēls). 
Šajā reizē svarīgākais – informācija par datorvīrusu izplatīšanās veidiem un 
tīmekļa vietņu apskatīšana gan par antivīrusu programmām, gan par vīrusu 
atpazīstamību interneta vidē. Noderīgais apmācībā - izrietošā diskusija un 
personīgās pieredzes viedokļu apmaiņa, kā arī darbinieces mācību materiāla 
izstrāde tēmas pilnīgai apguvei.  
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3.7. attēls. Senioru apmācības – pakalpojumu pieejamība 

 

Ne mazāk aktuāla ir saruna par tematu “Digitālās kolekcijas”, kas ir 
iepazīšanās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālajām kolekcijām, to 
dažādību un pielietošanas iespējām. Izveidoto sešpadsmit kolekciju galvenā 
iezīme – nodrošināt interesentus ar apzināto kultūras mantojumu interneta 
vidē. Šobrīd LNB Digitālajā bibliotēkā ir pieejamas grāmatas, to pilni teksti, 
periodisko izdevumu raksti, kartes un tīmekļa vietņu arhīvs. Ir ievietotas arī 
attēlu, audio un video kolekcijas.  
Noslēdzot ikgadējās sestās E – prasmju aktivitātes Latvijā un Ulbrokas 
bibliotēkā ir skaidrs, ka ir veidots dialogs ar sabiedrību un praktisko zināšanu 
veidā veicināta apmācība divdesmit diviem interesentiem par aktuālām un 
interesentiem būtiskām tēmām pārskata periodā. 

Atsevišķi sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana 
bibliotēkā netiek veikta. Nepieciešams veikt izpēti un vajadzību apzināšanu, lai 
uzsāktu un iedrošinātu izmantot bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus. 
Līdzšinējā prakse pierāda, ka ikdienā datora un interneta izmantošana ir maz 
aktuāla. Krājuma izmantošana notiek, ja minēto grupu personas ir ieinteresētas 
to izmantošanā. 
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība un lietošanas aprīkojums personām ar 
īpašām vajadzībām netiek nodrošināts, jo tās atrašanās vieta 2. stāvā to 
nenodrošina. Ēkas pārveide vai renovācija nav paredzēta. 

No bibliotēkas izsniegto dokumentu skaits reģistrētajiem izsniegumiem 
turpina pieaugt un arī iekšzemes SBA pakalpojumu piedāvājums vairāk 
raksturojams ar nosūtīto dokumentu skaitu, nekā saņemto. No 74 SBA saņemto 
un izsniegto dokumenta kopskaita, 62 dokumenti izsniegti citām Pierīgas 
bibliotēkām 
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4. Darbs ar bērniem un jauniešiem – raksturojums, 
krājums, uzziņu darbs, pasākumi, sadarbība un 
problēmas 

Bibliotēkas darbs ar bērniem un jauniešiem ir raksturojams kā darbinieku  
iniciatīva un radošums. Vietējas nozīmes publisko bibliotēku darbā bērnu un 
jauniešu mērķu grupas apzināšana un to piesaiste vai intereses radīšana par 
lasīšanas procesiem ir prioritāte vairāku gadu garumā. Bibliotēkas pakalpojumu 
iesaistīšanā ir pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” audzēkņi, Ulbrokas 
vidusskolas visu vecumu jaunieši un jaunieši, kas ir Stopiņu novadā dzīvojoši 
vai par izglītības iestādi izvēlējušies kādu no piecām mācību iestādēm. Katrā 
konkrētā iestādē metodiskā un konsultatīvā sadarbība tiek plānota savlaicīgi, 
apzinot vecumu un tematisko uzstādījumu. 

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 sasniedz 29% no bibliotēkas kopējā jaunieguvuma klāsta (sk. 

4.1.attēlu), kas ir par 12%vairāk, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu. 
 

 

4.1. attēls. Bibliotēkas krājuma komplektēšanas rādītāji pieaugušo, bērnu un jauniešu 

literatūras iegādē 

Darbs pie pakalpojumu pilnveides tiek plānveidīgi turpināts, veicot pakalpojumu 
un krājuma komplektēšanas apzināšanas un atlases procesu – īstenots 
pieprasījums pēc lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu un jauniešu 
žūrija" kolekcijas un dažādu mācību iestāžu ieteicamās literatūras saraksta. 

Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu 
attīstīšana darbā ar bērniem un jauniešiem ir ikdienas darbs, kad tiek sniegtas 
dažādas uzziņas referātiem, pētniecisko darbu izstrādei un interešu izglītības 
pilnveidošanai. Uzziņu darbā tiek izmantoti arī nozaru uzziņu izdevumi un 
grāmatas. Uzziņu pilnīgākai izpildei tiek izmantoti bibliotēkā abonētās 
datubāzes – Letonika, Lursoft „Laikrakstu bibliotēka” resursi. 
Informācijas prasmju apguve bibliotekāro procesu pielietošanā – grāmatu 
atlase, rezervēšana un pagarināšana ir individuāls apmācības process. 
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Ilggadīga ir bibliotēkas sadarbība ar Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pienenīte” sešgadīgiem audzēkņiem. Bibliotekārā stunda ir apliecinājums 
bērnu lasītprasmei un interesei par lietām, kas atrodamas tepat mums apkārt. 
Stundas pamatā stāstījums par vides un dabas saudzēšanas jautājumiem, par 
cilvēka darbības rezultātā radītiem atkritumiem un to šķirošanu, par atbildību 
un rīcību ikdienā. Vecumam atbilstoša saruna par dabas un otrreizējām 
izejvielām, par atkritumu pārstrādi, kuras rezultātā tiek iegūts tas pats vai cits 
materiāls (sk.4.2.attēls).  
Ulbrokas bibliotēkas uzdevums ar sarunas un spēles palīdzību skaidrot, rosināt 
un domāt vides sakārtošanas virzienā.  

 
4.2. attēls. Meklējot atbildes uz jautājumiem  par dabu un cilvēku ietekmi uz to,  tiek  rīkota 
bibliotekārā stunda „Cilvēks un vide” pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” 
sešgadīgajiem audzēkņiem no grupām “Saulītes”, “Lācēni”, “Spārītes” un “Mārītes” 
 

Sarunas pamatā Ulbrokas bibliotēkas sagatavota PowerPoint prezentācija un 
spēle “Cilvēks un vide”, kas ir audzinošs pasākums par vides un dabas 
saudzēšanas jautājumiem un atbildīgu rīcību. Vienlaicīgi skaidrojums par 
bibliotēkas darbības principiem un pieejamiem resursiem. 
 

Ulbrokas bibliotēkas organizēts pasākums skolas vecuma bērniem ir 
Dzejas diena dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās 
“Kalēji”.1996. gadā Dzejas dienas tiek atklātas septiņās valodās, 2015. gadā – 
divās latviešu un lietuviešu. Daiņus Gintals, Mindaugs Nastaravičs, Giedre 

Kazlauskaite, Artūrs Vaļonis ir 
“Dzeja nemelo” vēstneši pašu 
radītai un atdzejotai dzejai 
(sk.4.3.attēls).  
Jauno dzejnieku uzstāšanās ir 
asredzīga, jūtīga un tieša. Dzejas 
lasījumu kopējā iezīme – 
mūsdienu sabiedrībā pārāk maz 
cieņas, cilvēcības un labas 
literārās valodas. 

 
Autogrāfu kartiņa 
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4.3. attēls. Dzejas dienas dzejnieka un atdzejotāja dzimtajās mājās “Kalēji”, 2015. gada 11. 

septembris. Lietuviešu dzejnieki 

 
4.4. attēls. Dzejas dienas dzejnieka un atdzejotāja dzimtajās mājās “Kalēji”, 2015. gada 11. 

septembris. Skolu jaunatnes līdzdalība 
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Ik rudeni darbā ar bērniem neizpaliek Ulbrokas bibliotēkas ikgadējā 
lasītāju atzinība un novērtējums. Draudzīgs un sadarbības rosinošs ir 
nominācijas Lasošākā ģimene novērtējums – par tādu atzīta Tīlanu ģimene. 
Lieli lasītāji ir Dārta (11 gadi) un Svens (9 gadi), visam motivātors ir mamma 
Dace un citi ģimenes locekļi. Otra šīs nominācijas ieguvēja ir Misiņu ģimene, 
grāmatas lasa Anna (9 gadi) un Jānis (7 gadi),  ko pavada vecvecāku uzcītība. 
(sk.4.5.attēls). 

 
4.5. attēls. Dzejas dienas dzejnieka un atdzejotāja dzimtajās mājās “Kalēji”, 2015. gada 11. 
septembris 

. 4.6. attēls. Dzejas dienas dzejnieka un atdzejotāja dzimtajās mājās “Kalēji”, 2015. gada 11. 

septembris. Iveta Brūvere – ieraksts autogrāfu kartiņā 
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Dzejas dienas pasākums pulcējis vietējo un citu skolu jaunatni, kaimiņus 
un dzejnieka dzejas cienītājus, dzejdarus no Lietuvas, divu publisko un četru 
skolu bibliotēku darbiniekus, pašvaldības vadītājus, kā arī erudītākos Ulbrokas 
bibliotēkas lasītājus un dienas centra “Līči” interesentus (sk.4.4.,4.6.attēls). 

 
 Raiņa un Aspazijas personības un daiļrades 
atpazīstamības gadā, kas joprojām sevi iekrāso 
Latvijas un Eiropas kultūras telpā par veiksmīgu 
atzīmējama lasīšanas aktivitāte darbā ar vecāko 
klašu skolēniem. 2015. gadā UNESCO kultūras 
mantojuma sarakstā iekļauta abu dzejnieku 150. 
gadu jubileja.  
Kopējās kultūras telpas ietvaros Ulbrokas bibliotēka 
atsaucoties VKKF mērķprogrammas “Raiņa un 
Aspazijas gads” ietvaros projekta “Pastāvēs, kas 

pārvērtīsies” aicinājumam un sadarbībai ar Latvijas Rakstnieku savienību, LU 
Humanitāro zinātņu fakultāti un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizēja 
pasākumu  Ulbrokas vidusskolas audzēkņiem. Izaicinājums apmeklēt mākslas 
zinātņu doktores Zanes Radzobes zinātnisko lasījumu par tematu “Sievietes 
Raiņa dramaturģijā” attaisnojās.  
Saruna klātesošos noskaņoja atklāsmei par Raiņa dramaturģijas dažādajiem 
sieviešu tēliem aktuālajās “Pūt, vējiņi”, “Indulis un Ārija”, “Uguns un nakts” 
lugās. Teātra kritiķe Zane Radzobe Raiņa lugās pamato simbolisko un aktuālo 
dzīslojumu, jo šodienas dzīves uzdevumiem cits skatījums. Lugu izmainītā 
uztveres situācija mūsdienās Raini padara iestudējamu, laikmetīgu un 
skatītājam pievilcīgu. Teksta, vārda un vizuālo efektu apvienojums 
raksturojams kā digimodernisms, ko pastarpināti vērojām arī Ulbrokas 
vidusskolas sagatavotajā slaidrādē par tematu “Sievietes Raiņa dramaturģijā”. 

Šī sadarbības projekta aktivitāte iecerēta kā sākums Raiņa un Aspazijas 
pētniecības renesansei un ikvienam interesentam kalpos par pamatu turpmākai 
mērķtiecīgai un plašai pētījumu programmai. Interneta vietnē aspazijarainis.lv 
rodama informācija par jubilejas gada aktualitātēm un pasākumiem visā Latvijā, 
kā arī ir atspoguļota informācija par abu autoru radošās dzīves un literāro 
mantojumu, tā pētniecību mūsdienās. Pasākumu apmeklēja jaunieši, pedagogi, 
bibliotēku lietotāji, kopskaitā 46.  
 Minēto pasākumu raksturojums norāda bibliotēkas sadarbības tīklu un 
daudzveidību savu mērķu īstenošanā. Visas mērķgrupas ir atvērtas jaunajam, 
sevis apliecinošam un pilnveides procesam, kas pašos pamatos ir veiksmīgs 
un balstīts uz iestāžu sadarbību un pašvaldības atbalstu. 

Pārskata periodā bibliotēkas vadītāja sevi pilnveido LNB Mācību centra 
kursos “Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa – bērni un jaunieši”. 
Nodarbību saturs sešām stundām – mērķgrupas izveidošanas nosacījumi, 
prasības sekmīgam darbam. Krājuma izvietojums plauktos un tā atspoguļojums 
elektroniskajā katalogā. Blogs bērniem un jauniešiem – platforma 
informācijpratībai. Jaunās tendences bērnu un jauniešu pasākumiem. 

Bibliotēku darbinieku tālākizglītības iespējas plānveidīgi tiek īstenotas arī 
tad, ja bibliotēkā nav atsevišķas bērnu/ jauniešu nodaļas, kas noteiktu 
specializāciju vienas mērķgrupas virzienā. Pārskata periodā problēmas 
bibliotēku darbā netiek novērtētas, līdz ar to arī netiek analizētas. 
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5.Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

nodrošinājums - informācija tīmeklī, elektroniskais 

katalogs, datubāzes, vērtējums 
Stopiņu novada mājaslapas sadaļā Kultūra pieejama Stopiņu novada 

Ulbrokas bibliotēkas informācija - http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka, 
kas sadalīta pa apakšsadaļām – Vēsture, Darbības raksturojums, Projekti, 
Pasākumi, Bibliotēkas lietošanas noteikumi, Dokumenti, Informācijas resursi un 
Galerijas. Bibliotēkas sadaļa regulāri tiek papildināta ar informāciju resursu 
jomā  - noderīgas saites, grāmatu jaunumi, izstādes. No jauna ieviesta sadaļa 
– kultūrvēsturiski izziņas avoti tīmekļa vietnē http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-
biblioteka/informacijas-resursi/kulturvesturiski-izzinas-avoti, kas ir Raiņa un 
Aspazijas kultūrvide elektroniskajā formātā, kā arī aktualitātes  “Zudusī Latvija”  
piedāvājumā un kino filmu kolekcijas skatāmībai.  

Regulāri atjaunota informācija par bibliotēkas kultūrvides pasākumiem un 
ieskatiem jau notikušajos pasākumos, izstādēs un cita veida aktivitātēs. 
Tīmekļa vietnes Ulbrokas bibliotēkas skatījumu kopējais skaits pārskata 
periodā ir 3356. 
Bibliotēkai nav sava emuāra, jo ziņas par to dažādā veidā tiek plaši attēlotas 
citos tiešsaistes avotos. Ar Ulbrokas bibliotēkas darbību saistītie videoieraksti 
pieejami sociālajā portālā Youtube http://www.youtube.com/user/ulbbibl08 
kanālā. 2016. gada janvāri  kanālam bijuši 465 skatījumi (sk.5.1.attēls). 
 

 

5.1. attēls.  Youtube aktuālākie skatījumi 

Ulbrokas bibliotēkas svarīgāko notikumu ziņas un aktualitātes redzamas arī 
bibliotēkas Twitterkontā: https://twitter.com/Ulbrokas_biblio – lietotājvārds 
Ulbrokas_biblio, kurā bibliotēkai ir 20 reģistrējušies sekotāji un pavisam kopā 

http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/kulturvesturiski-izzinas-avoti
http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/kulturvesturiski-izzinas-avoti
http://www.youtube.com/user/ulbbibl08
https://twitter.com/Ulbrokas_biblio


18 
 

162 vērojumi. Informācija par bibliotēku pieejama arī portālā Biblioteka.lv - 
http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/default.aspx, 
kur aktualitātēm ir 4312 skatījumi. Portālā regulāri tiek papildinātas sadaļas 
Notikumi un Ziņas.  

Norāde uz Ulbrokas bibliotēkas elektronisko katalogu pieejama Stopiņu 
novada mājaslapas ātrajās saitēs http://stopini.lv/lv un Ulbrokas bibliotēkas 

pamatlapā  http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx.  Katalogs ir daļa 

no Pierīgas novadu bibliotēku kopkataloga. Elektroniskā kataloga WebPac 
modulis tiek regulāri izmantots gan pašā bibliotēkā, gan ārpus tās.  
2015. gadā tam bijuši 5208 skatījumi, kas ir vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu, no tiem mobilās aplikācijas pieprasījumi 124 reizes. 

2015. gadā modernizēts un atvieglots bibliotēkas lietotāja un bibliotekāra 

apkalpošanas process, uzsākot automatizētu grāmatu izsniegšanu – 

saņemšanu. 

Jebkuram bibliotēkas elektroniskā kataloga lietotājam ir pieejama izdevumu 

meklēšana katalogā http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx. 

Bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem tiek piedāvāta iespēja pieslēgties 

bibliotēkas elektroniskajam katalogam un izmantot autorizētā lietotāja iespējas 

– skatīt ziņas par saviem izsniegumiem, pagarināt izsnieguma termiņu, skatīt 

informāciju par rindām uz izdevumiem, veikt eksemplāru pasūtīšanu, kā arī 

iestāties rindā uz izsniegtajiem 

izdevumiem.  

Gan bibliotēkas darbinieki, gan 
lietotāji šī gada laikā ir 
pārliecinājušies, ka elektroniskā 
kataloga sniegto iespēju 
praktiska lietošana ir ļoti ērta un 
efektīga. Izgatavotas lasītāju 

kartes, kas nodrošina iespēju izmantot krājumu un pakalpojumus. 
 

Bibliotēkas OPAC katalogā tiek izmantoti Meklēšanas un atlases, 
Kataloģizācijas un Komplektēšanas modulis, Cirkulācijas modulis, 
Administrācijas un Inventarizācijas modulis. 2015. gadā tika pabeigts darbs, 
pievienojot un veidojot ziņas, par Ulbrokas bibliotēkas krājumu un lasītājiem 
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas katalogā. Profesionāli veidoti jauni 
elektroniskā kataloga apraksti, esošie nepieciešamības gadījumā papildināti, 
pievienoti eksemplāri. Ikdienā tiek informēti un konsultēti bibliotēkas lietotāji par 
elektroniskā kataloga izmantošanu.  

2015. gadā bibliotēka saviem lietotājiem piedāvājusi 2 abonētas 
datubāzes – Letonika.lv, News.lv. Datubāzei “Letonika.lv” 2015. gadā izmantoti 
80 šķirkļi 53 sesiju laikā. Novērots, ka to izmantošana ir nepopulāra un 
vienpusēja, galvenais lietotājs ir pati bibliotēka. Stopiņu novada Ulbrokas 
bibliotēkas tīmeklī ievietota arī informācija ar noderīgām saitēm kultūras 
sadaļu, komunālo pakalpojumu, izglītības, citu bibliotēku informācijas, 
pilnteksta avotu izmantošanai, kā arī norādes uz bērnus un darba meklētājus 
interesējošu informāciju. 

Kopumā informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Ulbrokas bibliotēkā 
vērtējamas kā labas. Bibliotēkas lietotājiem brīvi pieejami seši 3TD projekta 
rezultātā iegūtie datori, no kuriem viens norakstīts, kā arī printeris, jo nebija 

http://biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/default.aspx
http://stopini.lv/lv
http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx
http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx
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lietošanas kārtībā.  Gada laikā datorpakalpojumi izmantoti 1187 reizes 
(sk.5.2.attēls), kas  ir samazinājums par 39 % darbā pie datora bibliotēkas telpās. 
 

 
5.2. attēls.  IKT un resursu  izmantojamība 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodrošinājums ir uzturēts un 
saglabāts, bet to pielietojums un izmantojamība ar katru gadu samazinās. 

2015. gadā nav novēroti interneta darbības traucējumi. Atsevišķu ierīču - 
multifunkcionālās iekārtas - printeris, kopētājs un skeneris nomaiņa un iegāde 
veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

6.Novadpētniecības darbs 
Jau kādu laiku Ulbrokas bibliotēkas uzmanības un sadarbības lokā ir viena 

no LNB Digitālās bibliotēkas kolekcijām. „Zudusī Latvija” ir Latvijas Nacionālās 
Digitālās bibliotēkas Letonica projekts, kurš apvieno unikālu informāciju par 
zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām. Latvijas 
vēsture iepriekšējā gadsimtā ir bijusi ļoti sarežģīta. Latvijas kultūras mantojums 
ir smagi cietis abu pasaules karu laikā. Daudzi nozīmīgi kultūrvēsturiski objekti 
gājuši bojā arī cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā un ir apdraudēti arī 
šodien. 

Visas šīs izmaiņas atrodamas arī Stopiņu novadā, tādēļ darbiniekiem likās 
ļoti svarīgi piedalīties šajā projektā, ievietojot novada seno mājvietu vēsturiskās 
fotogrāfijas un pētniecības projekta „Senās mājvietas Stopiņu novadā” fiksētās 
fotogrāfijas. Digitālajai kolekcijai pārskata periodā no jauna pievienotas 
fotogrāfijas par sešpadsmit Stopiņu novada mājvietām, kopumā 157 

fotogrāfijas. Fotogrāfijas aplūkojamas 
interneta vietnē 
http://zudusilatvija.lv/objects/subject/6088/. 

Nozīmīgi, ka daļa no novada bagātīgā 
kultūrvēsturiskā mantojuma, ir digitalizēta 
un līdz ar to saglabāta nākamajām 
paaudzēm, kā arī pieejama un apskatāma 
visai Latvijas sabiedrībai.  
  Nozīmīga ir Stopiņu novada 
Novadpētniecības darba koncepcijas 
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izstrāde un rīcības modelis sadarbībai visās atmiņu institūcijās, kas paredz 
bibliotēkas sadarbību ar Reģiona galveno bibliotēku. Noteikti novadpētniecības 
darba uzdevumi un uzsākta autoritatīvo ierakstu izveide novadpētniecības 
datubāzē. 

Apzināts kultūras kanons un kultūras mantojuma kopums, kas atspoguļo 
uzkrātās un no jauna radītās nacionālās identitātes un kultūras vērtības seno 
māju un citu rakstu kontekstā. Stopiņu novada kultūras kanons rakstu zīmēs 
ir ceļojošās izstādes materiāla kopa, kas atspoguļo (ne)materiālā 
kultūrvēsturiskā mantojuma apzinātos faktus un veic to popularizēšanu. Satura 
izklāstā - Līgo parks, Stopiņu novada iedzīvotāju jostas stāsts, 
kultūrvēsturiskais projekts „Senās mājvietas Stopiņu novadā”, dzejnieka un 
atdzejotāja Pētera Brūvera sirds un piederības stāsts savai dzimtajai vietai 
Stopiņu novadā. Izstrādātais resurss ir Pierīgas reģiona publisko bibliotēku 
kultūras kanona sastāvdaļa un pieteikums Latvijas simtgadei (sk.6.1.attēls). 
 

 

6.1. attēls.  Ceļojošās izstādes „Mana novada pieturzīmes” redzējums 

Joprojām nozīmīga ir vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma aktualizēšana 
un pasākumu pieejamība visiem interesentiem.  
2015. gada Muzeja nakts pasākums Stopiņu novada mājās “Krīvi” aktivizējās 
jaunai kultūrvēsturiskai  tradīcijai un labam piemēram. Kultūrvēsturiskā 
mantojuma projekta “Senās mājvietas Stopiņu novadā” dalībnieki - saimnieki 
Dzintars un Džuljeta Āboliņi godā ceļ ne tikai mājas esības stāstu, bet apliecina 
savas dzimtas vēsturisko atmiņu, kura vēl aizvien glabā mājvietas pavarda 
siltumu. 
Atklājums ir arī dzejnieka Raiņa  dzīves un daiļrades likumsakarības apkārtējās 
dzīves realitātēs šajā viensētā. Seno  priekšmetu un lietu klātbūtne, satikšanās 
prieks un notikumu vēsturiskā elpa caurvij visu pasākuma dalībnieku  atmiņu 
stāstus. Viens no dokumentētiem stāstiem ir Māras Brasliņas stāsts no mājām 
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“Brasliņas”, kur mākslinieka Leo Kokles 1952. gada gleznā “Miera zemē” par 
kolhoza tēmu ar slaucējām un laborantēm, atrodami prototipi  -  novadnieces 
Ausma Āboliņa un Dzidra Krante. 
 

7.Projektizstrāde 
  

Ulbrokas bibliotēkas pašvaldības atbalstīts projekts “Kalējs kala 
debesīs” ir Stopiņu novada domes finansēto projektu konkurss, kurā Ulbrokas 
bibliotēka piedalījās pirmo reizi. Projekta pamatā pavasara talka un bibliotekāru 
darba svētki dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji” 
http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/kalejs-kala-debesis-
2015gada-aprilis-septembris. 

 

 
7.1. attēls.  Dzejnieka māte Vija Brūvere un dzimtās mājās “ Kalēji”, 2015. gada 24. aprīlis 

Stopiņu novada bibliotekāru tikšanās “Līčos” Pētera Brūvera dzimtajās mājās 
“Kalēji” ir jauna tradīcija (sk.7.1.attēls), kad dzejnieka un atdzejotāja dzimšanas 
dienā tiek organizēta apkārtnes uzkopšana un labiekārtošana. Pavasara talka 
un apkārtnes sakopšana arī tēlaini ir salīdzināma ar rakstniecības radošumu, 
jaunatklāsmi un paliekošu vērtību veidošanu. Stopiņu novada bibliotekāru 
tikšanās vienlīdz ir arī Bibliotēku nedēļas un profesijas svētki, kas ir bibliotekāru 
dzīves un darba izpēte un novadpētniecības resursu pilnveides jautājums. 
Projekta pirmajā aktivitātē piedalījās novada skolu un publisko bibliotēku 
darbinieki un bibliotekārie darbinieki (sk.7.2.attēls), kas šobrīd dzīvo/strādā vai 
agrāk dzīvojuši/strādājuši novadā. Tādejādi materiālu atlase par bibliotekāru 
profesionālo darbu ir uzsākta, apkopoti iegūtie skaņu ieraksti un fotogrāfijas. 

http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/kalejs-kala-debesis-2015gada-aprilis-septembris
http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/kalejs-kala-debesis-2015gada-aprilis-septembris
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7.2. attēls. Stopiņu novada bibliotekāri dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera  dzimtajās 

mājās “ Kalēji”, 2015. gada 24. aprīlis 

Otrā projekta aktivitāte ir Dzejas dienas, kas tikai pēc 19 gadiem, atkal 
tiek rīkotas dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās “ Kalēji”. 
Dzejas dienas notikumiem un aktivitātēm ir vietējās nozīmes kultūrvēsturisks 

7.3. attēls.  Dzejas dienas pasākuma vadītājas Indra Brūvere –Daruliene un Daiga Brigmane 
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aspekts, kas veicina radošas un literāras vides saglabāšanu, attīstību un 
piederību savam novadam (sk.7.3.attēls). Ar pašu iniciatīvi iedibināts, veidots un 
uzturēts pasākums rada atbildības sajūtu un pievienoto vērtību sabiedriskās 
domas līdzdalībai Stopiņu novada kultūras dzīves norisēs.  
Projekta materiāls: sk. tīmekļa vietne http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-
biblioteka/projekti/kalejs-kala-debesis-2015gada-aprilis-septembris 
 
Īss ieskats darba atskaites punktā – Darbs ar bērniem un jauniešiem. Plašāks 
apraksts lasāms darba atskaites Veiksmes stāstu sadaļā. 
 

8.Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības 

raksturojums 
Metodiskie pasākumi – semināri, praktiskās apmācības un konsultācijas, ir 

Salaspils novada bibliotēkas un vienlaicīgi reģiona galvenās bibliotēkas 
funkcija, ko paredz vienošanās ar Stopiņu novada domi un tās pakļautībā esošo 
iestādi. Sadarbības pamatā ir Līgums par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju 
veikšanu un finansēšanu Stopiņu novadā. Līgums Nr. 23-s/10 ir saistošs arī 
2015. 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, apmāca 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.  

Organizē bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides seminārus – 
pārskata periodā seši, t.sk., pieredzes apmaiņas brauciens ar kultūras 
programmu uz Cēsīm – Amatas novada Līvu bibliotēka, Cēsu Centrālā 
bibliotēka. Pierīgas reģiona bibliotekāru Gada noslēguma pasākums Ādažu 
novada Kultūras centrā un Ādažu novada bibliotēkas apmeklējums.  

Profesionālai sadarbībai ar novada otru bibliotēku ir vistiešākais - gan 
pasākumu un aktivitāšu piesaiste, gan dokumentu izstrāde, gan darba 
jautājumu risināšana un sekmīga darba procesa veikšana vienotā datu 
informācijas sistēmas ievadē.  
Novada izglītības iestādes ir darba sastāvdaļa sadarbībai ar potenciālajiem 
lasītājiem un bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumam kopumā. Sadarbība 
raksturojama pozitīvi, savstarpēji atbildīgi un atbalstoši. 

Metodiskais un konsultatīvais darbs pārskata periodā vai sadarbība 
notiek arī valsts iestādēs: LR Kultūras ministrija (Latvijas Bibliotēku padome) –
darba grupa pienākumi MK noteikumu izstrādes projekts, LNB – ekspertu darbs 
krājuma pilnveides projektu izstrāde. V/a KIS centrs - ikgadēja sadarbība E – 
prasmju norises organizēšanai bibliotēkā. SIA Tieto Latvia ir viena no 
regulārākiem sadarbības partneriem bibliotēku sistēmas pilnveides darbā. 
Visbiežāk sadarbība, kas balstīta uz pieredzi, no vienas puses, un diskusijām 

http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/kalejs-kala-debesis-2015gada-aprilis-septembris
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/kalejs-kala-debesis-2015gada-aprilis-septembris
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un meklējumiem tehniskajā vidē, no otras puses. Joprojām uzskaite bibliotēku 
apmeklējumu ziņā tiek nolasīta atšķirīgi, uzskaitot pakalpojuma veidus. 

Vietējai sadarbībai pēc Ulbrokas bibliotēkas iniciatīvas novada publiskās 
un skolu bibliotēkas atradušas jaunu darba formu profesionālās darbības 
pilnveidei – novada bibliotekāru diena “ Kalēju” mājas (dzejnieka un atdzejotāja 
Pētera Brūvera) pagalmā - talka un radošais vakars. 

Saskaņā ar Latvijas Bibliotēku padomes uzaicinājumu, D. Brigmane 
turpina iestrādes 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. 

Pēc LNB Bibliotēku konsultatīvā centra aicinājuma Ulbrokas bibliotēkas 
vadītāja Daiga Brigmane 2 x gadā darbojas ekspertu komisijā, izvēloties 
grāmatas kultūras projektiem “Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra 
bibliotēkās”.  
 

9.Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa 

novērtējums – remonti, telpu rekonstrukcija, ēkas 

būvniecība, iekārtas, aprīkojums, apstākļi 
 

Esošās bibliotēkas telpas atrodas Lauksaimniecības mehanizācijas un 
elektrifikācijas zinātniskās pētniecības institūta ēkā, kas ir valsts īpašums un 
celts 1980. gadā. Ar pašvaldības iniciatīvi 2003. gadā esošās telpas pielāgotas 
bibliotēkas vajadzībām, kas atrodas 2. stāvā un nenodrošina iestādes 
izmantošanu iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem (vēlams lifts, speciālās 
uzbrauktuves utt.). Nav arī telpa grāmatu krātuves vajadzībām. Esošā krājuma 
novietojumam telpas ir nepietiekamas. 

Pārskata periodā netika veikti esošo telpu rekonstrukcijas projekti  vai citi 
remontdarbi. Visās minētajās bibliotēkas telpās (130m2) sākotnēji ir ierīkota 
elektroniskā apsardzes signalizācijas un automātiskā ugunsdrošības sistēma. 
Bibliotēkas darbiniecēm ir divas drošības signalizācijas pultis, ko iespējams 
lietot darbā ar klientiem ārkārtas situācijas gadījumā, nodrošinot operatīvu 
pašvaldības policijas darbību.  

Iekārtas un aprīkojums – datori, printeri, kopēšanas iekārtas, skeneri, un, 
multifunkcionālā iekārta, gan lietotājiem, gan darbiniekiem ir daļēji atjaunotas. 
Saglabājot esošo tehnisko nodrošinājumu, lietotāju un darbinieku vajadzībām  
iegādātas divas jaunas multifunkcionālās iekārtas. Darbinieku datori 
pakāpeniski ir nomainīti ar jaunu programmatūru un tehnisko aprīkojumu, 
atlikusi viena datorkomplekta nomaiņa. Tāda pati datortehnikas nomaiņa 
nepieciešama bibliotēkas lietotājiem, ko tuvākā laikā nesola veikt v/a “ Kultūras 
informācijas sistēmas centrs”. 
Kopumā telpu tehniskais stāvoklis un darba apstākļi ir labi, vairākkārt risinātas 
radiatoru tehniskās problēmas. 

2014. gadā pabeigta kultūras centra tehniskā projekta izvērtēšana un 
saskaņošana, plānojot jaunas ēkas būvniecību un jaunas bibliotēkas telpas. 
2015. gadā nogalē veikts atklātā konkursa “ Stopiņu novada Kultūras centra 
jaunas būvniecības darbi” izvērtēts iepirkums 
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10.Bibliotēkas personāls – mainība, izglītība, 

profesionālā pilnveide, finansējums 
Pārskata periodā ir notikusi mainība bibliotēkas darbinieku skaitā un 

slodzēs. Bibliotēkas kolektīvā ir četras darbinieces ar 3,5 slodzes sadalījumu. 
Darba kolektīvam pievienojusies darbiniece uz pilnu darba slodzi, kas pārskata 
periodā uzsākusi studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un 
bibliotēku studiju nodaļas bakalaura studiju programmā “Informācijas 
pārvaldība”. 

Darbinieces pienākumus veic Amata aprakstā paredzētajā kārtībā, kā arī 
pēc Līguma un iekšējās kārtības pilnvarojuma. Papildus bibliotēkas vadītājas 
pienākumiem Daiga Brigmane veic Stopiņu novada domes deputātes 
pienākumus.  
Pārskata periodā darbinieku izglītība un profesionālā pilnveide organizēta 
vairākos profesionālās pilnveides pasākumos (sk.10.1.attēls), LNB Mācību 
centrā, Pierīgas reģiona bibliotēku darbinieku darba semināros par sekojošām 
tēmām - Jaunumi un aktualitātes BIS Alise-i, Fizisko personu datu 
aizsardzība, Autortiesības bibliotēkā, LNB UDK datubāze, Organizācijas tēla 
veidošana, Bibliotēku statistika, kā arī literāra tematika veltīta Raiņa dzīves un 
darba vietu topogrāfijai Latvijā un pasaulē.  
 
Darbinieku darba kvalifikācija un tālākizglītība – izglītojošie pasākumi un 

kopējais stundu skaits 2015. gadā 

N.p.k. Darbinieks, izglītība Profesionālā pilnveide 
Stundu 
skaits 

Izglītojoši pasākumi 

1. 

Daiga Brigmane, 
 

Augstākā (cita) ar 
maģistra grādu 

specialitātē 

 
LNB Mācību centrs 

Bibliotēku un informācijas 
zinātņu lasītavā pasākuma 

cikls – “Tiekamies 
bibliotekāru stāvā: 
jaunieguvumi un 

pieredze”. 

3h 

Profesionālās pilnveides un 
darbības jautājums, 

diskusija 
 

2.  

Informatīvais seminārs. 
EIF projekts 

“Starpinstitucionālās un 
starpprofesionālās 

sadarbības 
pilnveidošana darbam 

ar trešo valstu 
pilsoņiem”. 

3h 

Valsts amatpersonu 
uzstāšanās, diskusija, 

pieredzes apmaiņa 
 

3.  

LBB 17. konference 
“Dinamiskas 

bibliotēkas: piekļuve, 
attīstība un pārmaiņas 
Dalība bibliotēku ideju 

tirgū un diskusijās: “Tas 
ir aktuāli!” 

4h 

Inovatīva profesionālās 
darbības izpausme – 
dalība un uzstāšanās 

konferences darbā 
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4.  
Zinātniskais lasījums – 

“Sievietes Raiņa 
dramaturģija” 

1,5h 
VKKF mērķprogrammas 

“Raiņa un Aspazijas 
gads” ietvaros 

5.  
Pierīgas reģiona darba 
semināri Salaspilī. 6x5 

30h 
Profesionālās pilnveides 

apmācības 

6.  
Novadpētniecības 

seminārs Daugmalē. 
 

6h 

Novadpētniecības 
koncepcija Pierīgas 
reģiona bibliotēkām 

Ekskursija un pieredze 

7.  

 
LNB Mācību centra kurss 

“Bibliotēkas 
pakalpojumu mērķgrupa 

– bērni un jaunieši” 

6h 

 
Jaunākais, aktuālākais 
darbā ar jauniešiem. 

Teorētiskā un praktiskā 
daļa.  

8.  

Ekskursija uz Cēsīm – 
Amatas novada Līvu 

bibliotēka, Cēsu Centrālā 
bibliotēka. 

6h 
Pieredzes apmaiņa, 

profesionālā pilnveide 

9.  
Zinātniskais lasījums – 
“Sievietes Aspazijas 

dramaturģija” 
1,5h 

VKKF mērķprogrammas 
“Raiņa un Aspazijas 

gads” ietvaros 

   99h  

1. 

 
Ieva Mūrniece, 

Augstākā, t.sk., ar 
maģistra grādu 

specialitātē 

 
LNB Mācību centra kurss 

“Bibliotēku loma 
zināšanu sabiedrībā” 

4h 
Lekcija, diskusijas, darbs 

grupās 

2.  
Seminārs “Ziemeļvalstu 

Bibliotēku nedēļai”. 
6h 

Projekta aktualitātes, 
ieteikumi, literatūras 

priekšlasījumi 

3.  

 
Pierīgas reģiona darba 
semināri Salaspilī. 6x5 

 

30h 
 

Profesionālās pilnveides 
apmācības 

4.  

Ekskursija uz Cēsīm – 
Amatas novada Līvu 

bibliotēka, Cēsu Centrālā 
bibliotēka. 

6h 
Pieredzes apmaiņa, 

profesionālā pilnveide 

   46h  

1. 

 
Ivita Duļbinska, 

Augstākā, t.sk., ar 
maģistra grādu 

specialitātē 

Novadpētniecības 
seminārs Daugmalē. 

 
6h 

Novadpētniecības 
koncepcija Pierīgas 
reģiona bibliotēkām 

Ekskursija un pieredze 
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Zinātniskais lasījums – 

“Sievietes Raiņa 
dramaturģija 

1,5h 
VKKF mērķprogrammas 

“Raiņa un Aspazijas 
gads” ietvaros 

2.  

LNB Mācību centra kurss  
“Digitālo krājumu 

pārvaldība un 
digitalizācijas projekti” 

4h Lekcija, diskusijas 

3.  

 
Pierīgas reģiona darba 
semināri Salaspilī. 6x5 

 

30h 
Profesionālās pilnveides 

apmācības 

   41,5h  

1. 

 
Daina Kalmane, 

Vidējā profesionālā izglītība 
citā jomā 

Uzsāktas studijas LU 
Sociālo zinātņu fakultātes 
Informācijas un bibliotēku 
studiju nodaļas bakalaura 

studiju programmā 
“Informācijas 

pārvaldība”, I. kurss 

 
LBB 17. konference 

“Dinamiskas 
bibliotēkas: piekļuve, 
attīstība un pārmaiņas 
Dalība bibliotēku ideju 

tirgū un diskusijās: “Tas 
ir aktuāli!” 

 

4h 

Inovatīva profesionālās 
darbības izpausme – 
dalība un uzstāšanās 

konferences darbā 
 

2.  

 
Zinātniskais lasījums – 
“Sievietes Aspazijas 

dramaturģija” 
 

1,5h 
VKKF mērķprogrammas 

“Raiņa un Aspazijas 
gads” ietvaros 

3.    5,5h  

 
10.1. attēls.  Darbinieku izglītība, profesionālā pilnveide un tālākizglītība 

 
Pārskata perioda nobeigumā vērtēta un aizpildīta katra darbinieka 

kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas anketa. Pašnovērtējums un 
novērtējums pēc abpusējām sarunām par darba pienākumu un uzdevumu 
izpildi; novērtējums - profesionālās zināšanas, personīgās iezīmes; darbam 
nepieciešamo kompetenču novērtējums – personālvadības prasmes (iestādes 
vadītājs), sadarbības prasmes, plānošanas un kontroles prasme, 
komunikācijas prasme, orientācija uz attīstību. Izmantotās kvalifikācijas 
paaugstināšanas iespējas. Vēlamā un iespējamā karjeras attīstība.  

Darbinieku kopējais vērtējums ir tuvu maksimālajam, tas kompensējas 
piešķirtajās naudas prēmijās. 
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11.Finansiālais nodrošinājums - atbilstība, virzība, 

attīstība, projektu līdzekļi 
Kopumā bibliotēkas finansiālais nodrošinājums pārskata periodā ir 

pietiekams un atbilstošs bibliotēkas uzdevumiem, kas nodrošina bibliotēkas 
funkciju veikšanu.  
Krājuma komplektēšanas un organizācijas pamatā ir valsts Nacionālā kino 
centra DVD kolekcijas nodrošinājums un pašvaldības piešķirtais finansējums 
(sk. 11.1. attēls), kā arī LNB Atbalsta biedrības, Salaspils novada bibliotēkas un 
privātpersonu dāvinājumi. 

11.1. attēls. Finansu līdzekļi krājuma komplektēšanai (EUR) pa gadiem 

 
 
Finansiāli nodrošināts un attīstību veicinošs ir IT pakalpojumu grozs – 

uzturēšana, apkalpošana; kā arī darbinieku darba samaksas un obligātās 
iemaksas, veselības apdrošināšana, telpu īre un komunālie maksājumi. Ir 
saglabāts un finansiāli nodrošināts bibliotēkas krājuma un resursu piedāvājums 
– grāmatas, laikraksti, audiovizuālie dokumenti. Krājuma komplektēšanas 
tendences skatītās darba atskaites 2. punktā.  

Visa gada garumā plānots un atbalstīts finansējums bibliotēkas organizēto 
pasākumu iecerēm un daudzveidīgajām aktivitātēm, ko iedzīvotājiem un 
saviem lasītājiem bez maksas piedāvā bibliotēkas darbinieki par Stopiņu 
novada budžeta līdzekļiem. 

 Piešķirti prezentācijas līdzekļi Novadpētniecības materiāla kultūras kanona 
izstrādei, kā arī dalībai un sevis prezentācijai Latvijas bibliotekāru 17. 
konferencē (LATBIB17) “Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un 
pārmaiņas”. 
Par papildus piešķirtiem finansu līdzekļiem var uzskatīt bibliotēkas virzītā un 
atbalstītā projekta “ Kalējs kala debesīs” īstenošanu. Projekta realizācija 
apskatīta darba atskaites 7. punktā. 
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12.Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. 

Publicitāte 
Kopdarbība ar pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem ir 

atbildīga un kopēju procesu virzoša. Tāpat kā sadarbība ar pašvaldību un 
īstenotiem pasākumiem. Pašvaldība nodrošina finansējumu iestādes darbības 
principiem, veicina sabiedrības informēšanu par bibliotēkas funkcijām un 
pakalpojumiem. 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/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka, kur regulāri 
tiek atjaunināta informācija attiecībā uz jaunumiem izdevējdarbības un 
grāmatniecības nozarē, bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem, bibliotēkas 
jaunajām grāmatām, abonētajiem laikrakstiem un datubāzēm. 

Realizējot iestādes uzdevumus un funkcijas, tiek apzināta lasītāju 
mērķugrupa un vēlmes savstarpējai sadarbībai. Darba teksta atskaites 4. 
punktā atspoguļots darbs ar bērniem un jauniešiem dažādās vecumu grupās 
un mācību iestādēs. Pārskata periodā bibliotēkas organizēto tematisko 
pasākumu kopskaits ir 16, tematisko izstāžu kopējais skaits 21, kas norāda 
bibliotēkas darbības veidu, (sa)darbību (sk. 12.1. attēls) un attīstību. 

12.1. attēls.  Lasīšanas popularizēšanas pasākumi 

 
 
Regulāri notiek informācijas apmaiņa ar lasītājiem, dodot tiem iespēju izteikt 

gan ierosinājumus par darba laiku, informācijas pakalpojumiem un citiem 
aktuāliem jautājumiem. Bibliotēkai ir lasītāju atsauksmju un ierosinājumu 
burtnīca. Plašāki sabiedrības pētījumi un aptaujas nav veiktas. Pārskata 
periodā ir veikta anketēšana jautājumā par e – prasmju apmācību. Lasītāju 
viedokļa izzināšana notiek ikdienas sarunās, pasākumos un bibliotēkas 
piedāvātajās aktivitātēs.  
 

2013.gads 2014. gads 2015. gads
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13. Veiksmes stāsti 
Darbībai pārskata periodā ir vairāki 

veiksmes stāsti. Par vienu no sirsnīgākajiem 
veiksmes stāstiem vērtēju pašvaldības 
atbalstīta projekta realizāciju. 

Satikšanās dzejnieka namā, skaisti 
sakopts dārzs un apkārtne, pirmo atraitnīšu 
stādi puķu dobēs un sirsnīgas sarunas par 
literatūru un bibliotekāru profesiju, tā var 
raksturot saturīgi pavadīto dienu Stopiņu 
novada „Kalējos”. Tā ir viena no senajām 
mājvietām Stopiņu novada Līčos un novadā 
dzīvojošiem īpaša tādēļ, ka tajā dzimis, 
audzis un savus darbus radījis talantīgais 
latviešu dzejnieks un atdzejotājs Pēters 
Brūveris (1957.-2011.). 
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas 
sagatavots un Stopiņu novada domes 
atbalstīts projekts „Kalējs kala debesīs” un 
Ulbrokas bibliotēkas vadītājas Daigas 
Brigmanes neizsīkstošā enerģija 24. aprīlī 

aizveda novada bibliotekārus uz „Kalējiem”. Divu gadu laikā šī ir jau otrā reize, 
kad bibliotekāri sanāk kopā šajās mājās, atceras dzejnieku un sapoš tās 
pavasarim. Šogad pasākums notika bibliotēku nedēļā, kuras vadmotīvam ir 
izvēlēti Raiņa vārdi: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”, pavasara talka reizē bija arī 
bibliotekāru svētki. 

Dienu sākām ar piemiņas brīdi Pētera Brūvera atdusas vietā Ulbrokas 
Meža kapos. Dzejnieka mājās mūs sirsnīgi sagaidīja mājas saimniece, 
dzejnieka māte Vija Brūvere un meita Indra Brūvere-Daruliene.  
Sasveicināšanos saistošāku darīja kopīga iepazīšanās „Kalēju” mājas sētsvidū. 
Katrs klātesošais stāstīja īsu stāstu par sevi. Spožie aprīļa saules stari 
mudināja uz labiem darbiem. Lai tie ritētu raiti un organizēti, un klātesošajiem 
kā interesants pārsteigums izskanēja piedāvājums dalīties darba grupās ar 
šādiem darba uzdevumiem: radīt pārvērtības piemājas puķu dobēs un veidot 
ziedu sveicienu dzejniekam, atjaunot mežmalas un ceļmalas ainavu, radīt 
krāsainu vārtu zīmējumu, pierādīt meistarības pakāpi zupas gatavošanā, 
īstenot zibakcijas „Pastāvēs, kas pārvērtīsies” aicinājumu darāmajiem darbiem, 
un 2014. gada retrospekcijai par bibliotekāru talku Pētera Brūvera dzimtajās 
mājās „Kalēji”. Darba grupas ķērās pie darba rīkiem un naski sāka veikt 
uzticēto.  

Sauli nomainīja pelēku mākoņu gubas, nolija pat dažās lietus lāses, bet, 
strādājot čakli, visiem bija silti. Varētu teikt, ka viss noritēja skaistā saskaņā – 
naski zibēja grābekļi un no pērnajiem gružiem un lapām tīra tapa visa apkārtne, 
puķu dobēs skaisti uzziedēja koši dzeltenas atraitnītes, pa ziemu mazliet 
nosūbējušie dārza vārti ieguva skaisti zaļu krāsu toni, pagalma tālākajā nostūrī 
ap ugunskuru čakli rosījās zupas vārītāji, bijušās kalēju darbnīcas tuvumā ar 
fotogrāfijām un trāpīgām vārsmām no Raiņa dzejas tapa vēstījums par 
notikumu 2014. gadā. Darbs dara darītāju, iedvesma deva spēku un prieku 
paveikt visu, kā bija iecerēts. Līdz ar gatavas zupas smaržu mājas sakopšanas 
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darbi bija paveikti. Vakarēšana pie ugunskura ar gardo skābeņu zupu un 
stāstiem varēja sākties. Dienas sākumā ar iepazīšanos aizsākušies, profesiju 
stāsti ieguva pilnīgākas aprises. Kāpēc tieši bibliotekāra profesija? Ikvienam 
bija sagatavots interesants, un ar fotogrāfijām papildināts stāsts. Ulbrokas 
bibliotekāri ar entuziasmu apkopo gan bibliotēkas, gan sava novada vēsturi. 
Izskanējušie stāsti un vēsturiskās fotogrāfijas būs labs papildinājums līdz šim 
savāktajiem materiāliem.  

Vakara noslēgumā dzejnieka meitas Indras lasījumā izskanēja Pētera 
Brūvera dzeja. Dzejolis „Jau kuro pavasari padodos melnajam strazdam” 
uzjundīja noskaņu par mājām, kuras nekad nepamet.  

Tiksimies šeit atkal nākamgad! Domāsim par to pašu, runāsim par to 
pašu, darīsim tāpat un viens otram būsim tie paši. Arī ieskatoties fotogrāfijās – 
esam tie paši http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/kalejs-
kala-debesis-2015gada-aprilis-septembris/pavasara-talka-kalejos 

 
Raksta autore - Ginta Zalcmane, Ulbroka, Latvijas lauksaimniecības mehanizācijas un 

elektrifikācijas ZPI Tehniskās bibliotēkas darbiniece no 1987. gada – 1993. gadam, Latvijas 
Nacionālā bibliotēka no 1993. gada. 
    

 
Par otru emocionālāko veiksmes stāstu 
atzīmējams Dzejas dienu notikums. 2015. 
gada 11. septembrī Pētera Brūvera dzimtajās 
mājās „Kalēji”, Stopiņu novada Līčos 
norisinājās Dzejas dienas. Pasākuma 
programma izvērtās ļoti plaša, bija padomāts 
par visiem: gan lieliem, gan maziem. Pētera 
Brūvera un Gundegas Muzikantes grāmatas 
„Grāmata Gundegai” prezentācija, balvu 
pasniegšana erudītākajiem Ulbrokas 
bibliotēkas lasītājiem, Dzejas dienu 2015 viesu 
no Lietuvas uzstāšanās, Ivetas Brūveres un 
Pētera Brūvera kopdarba „Vakariņas ar velnu” 
publiska nolasīšana – tāda bija galvenā 
pasākuma programma. Pasākuma noslēgumā 
tika atdzīvināta 1996. gada „Kalēju” Dzejas 
dienu simbolisko balvu pasniegšana – 
pasākumā tika pasniegtas zelta kuvaldas, 

sudraba veseri un bronzas āmuriņi (apbalvojuma nosaukumus radījis dzejnieks 
Pēters Brūveris). Pasākumā piedalījās Stopiņu novada pašvaldības pārstāvji – 
priekšsēdētājs Jānis Pumpurs, priekšsēdētāja vietniece Vita Paulāne, 
sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Skrastiņa, Pētera Brūvera dzejoļu 
grāmatas „Grāmata Gundegai” māksliniece Gundega Muzikante, komponists 
Māris Lasmanis, pārstāvji no novada un Latvijas Nacionālās bibliotēkas, skolu 
jaunatne, dzejnieki no Lietuvas – Giedre Kazlauskaite, Artūrs Vaļonis, Daiņus 
Gintals un Mindaugs Nastaravičs. 

Pasākuma pirmā daļa iesākās ar Pētera Brūvera un Gundegas 
Muzikantes grāmatas „Grāmata Gundegai” prezentāciju, kas izvērsās par jauku 
Ulbrokas bibliotēkas vadītājas Daigas Brigmanes un mākslinieces Gundegas 
Muzikantes dialogu. Sarunā atklājās vairāki interesanti fakti par mākslinieces 
un dzejnieka līdzšinējo sadarbību (sadarbība aizsākusies strādājot pie Rozes 

http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/kalejs-kala-debesis-2015gada-aprilis-septembris/pavasara-talka-kalejos
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/kalejs-kala-debesis-2015gada-aprilis-septembris/pavasara-talka-kalejos
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Stiebras režisētās animācijas filmas „Dzeguze un viņas divpadsmit vīri”). 
Māksliniece pastāstīja, kā tapusi grāmata – Pēters Brūveris ik pa laikam 
māksliniecei nosūtījis pa dzejolim, līdz to esot sakrājies tik daudz, ka radusies 
doma par jaunu bērnu grāmatu. Līdztekus Pētera Brūvera dzejoļiem grāmatā 
(kā jau ierasts) atrodami arī atdzejojumi – ne, velti arī 2015. gada Dzejas 
dienās, atskanēja arī lietuviešu valoda, viena no valodām, no kuras visvairāk 
dzīves laikā atdzejojis Pēters Brūveris. Jāatzīmē fakts, ka šī bērnu grāmata ir 
pēdējā dzejnieka dzīves laikā paša sastādītā grāmata. 
  Pēc grāmatas prezentācijas tika apbalvoti erudītākie lasītāji. Viņi minēja 
mīklas un saņēma bibliotēkas balvas. Pirmās daļas noslēgumā klātesošos 
sagaidīja pārsteigums – Stopiņu novada priekšsēdētāja vietniece Vita Paulāne 
un komponists Māris Lasmanis iepazīstināja ar ideju jaunam projektam. 2017. 
gadā, kad dzejniekam Pēteram Brūverim apritēs 60 gadi, komponists iecerējis 
radīt jaunu koncertprogrammu ar dzejnieka vārdiem. 
 Pasākuma otro daļu ievadīja sauklis „Dzeja nemelo”. Šogad Dzejas 
dienās piedalījās 22 autori no 7 valstīm. 4 viesi no Lietuvas – Giedre 
Kazlauskaite, Artūrs Vaļonis, Mindaugs Nastaravičs un Daiņus Gintals – 
piedalījās gan lasījumos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, gan Stopiņu novada 
„Kalējos”. Ar dzejniekiem iepazīstināja atdzejotāja Indra Brūvere-Daruliene. 
Giedre Kazlauskaite, kas pasākumā uzstājās pirmā, Lietuvā ir saņēmusi 
vairākas godalgas (tostarp saņēmusi Jurgas Ivanauskaites prēmiju), viņa ir 
redaktore vienā no kultūras avīzēm, televīzijā vadījusi raidījumu par literatūru. 
Šogad Giedre piedalījās arī dzejas dienu tulkošanas meistardarbnīcā. Kā otrais 
pasākumā uzstājās Artūrs Vaļonis, kas ir viens no mūsdienu populārākajiem 
dzejniekiem Lietuvā. Viņš ir saņēmis vairākus prestižus apbalvojumus un 
piedalījies vairākos starptautiskos festivālos. Viņš skatītājus pārsteidza, vienu 
savu dzejoli nolasot latviešu valodā. Pasākumā viņš pajokoja, ka šis brauciens 
uz Latviju viņam bijis liktenīgs – šovasar viņš Viļņā mainījis dzīvesvietu un tagad 
dzīvojot pavisam netālu no Latviešu pieturas. Tā viņa aizvedusi līdz Rīgai. 
Artūrs Vaļonis pasākumā nolasīja arī vienu Pētera Brūvera dzejoli lietuviešu 
valodā, ko atdzejojis Vītauts Dekšnis. Trešais pasākumā uzstājās Daiņus 
Gintals, kas ir ne tikai augsti novērtēts dzejnieks Lietuvā, bet arī tulkotājs un 
atdzejotājs no franču valodas. Daiņus Gintals ir arī literatūras un mākslas 
kritiķis, kas Lietuvā organizē mākslas plenērus. Pēdējais uzstājās Mindaugs 
Nastaravičs – dzejnieks, dramaturgs, žurnālists. Šogad viņš tika apbalvots ar 
godpilno Lietuvas teātra apbalvojumu – „Skatuves zelta krustu”.  
 Trešā pasākuma daļa bija veltīta nepublicētā Pētera Brūvera un Ivetas 
Brūveres dzejoļa „Vakariņas ar velnu” priekšlasījumam. Klātesošie varēja 
aplūkot Ivetas Brūveres ilustrācijas, kas bija eksponētas Dzejas dienu 
pasākuma vietā.  
 Pēc priekšlasījuma tika izdalīti jau iepriekš minētie apbalvojumi 
(kuvaldas, veseri un āmuriņi), dalīti autogrāfi. Vakars pagāja patīkamā un 
omulīgā gaisotnē. Cerams, šī tradīcija turpināsies nākamgad un Dzejas dienas 
Stopiņu novadā pulcēs viesus gan no Stopiņu novada, gan visas Latvijas un 
ārvalstīm. Raksta autore Indra Bŗūvere – Daruliene/ 2015. gada 16. septembris 
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Trešā - radošākā aktivitāte ir, stāts 

par izjūtām un novada cilvēkiem. 
Kad sēkliņas kļūst brūnas, ābols ir 

gatavs un iekrīt rokās. Kad idejas ir 
nobriedušas, tās kļūst par darbiem. 
Mūsdienu emocionāli jūtīgajā ikdienā ir 
rodama profesija, kas dinamiskā vidē 
nemitīgi mainās un attīstās. Latvijas 
bibliotekāru 17. konference „Dinamiskas 
bibliotēkas: piekļuve, attīstība un 
pārmaiņas” Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā (LNB) pulcējusi ikvienu šī 
profesijas pārstāvi. 
Konferences organizatoru Latvijas 
Bibliotekāru biedrības un Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
programmas mērķis ir rast atbildes uz 
jautājumiem “kā esam mainījušies”, “kad 
tiešām vajag un kad nevajag mainīties”, 

“kādā attīstības posmā esam un kādas idejas tikai plānojam īstenot”.   Tieši 
saspringtais laiks un dažādie notikumi ir tie, kas ikdienas procesos nosaka 
veiksmīgu ideju dzīvotspēju, to virzību un attīstību. Konferences praktiskā 
darbība ir bibliotēku ideju tirgus, kur bibliotēkas no visiem Latvijas reģioniem 
prezentē, dalās pieredzē un lepojas ar saviem projektiem, izstādēm, veiksmes 
stāstiem.  

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigamane 
konferences dalībniekus un viesus iepazīstināja ar pašvaldības atbalstītā 
projekta “Kalējs kala debesīs” realizāciju, bibliotekāru darbības vides maiņu, 
veiksmīgo un inovatīvo projekta īstenošanu – bibliotekāru talka un nozares 
speciālistu aktivitātes, kuras darbības rezultātā iegūta Stopiņu novada Dzejas 
dienām atbilstoša pasākuma norises vieta, uzturēta dzejnieka Pētera Brūvera 
piemiņa un radošais gars. Ne tikai Latvijas bibliotekāri, tostarp, nozares 
pārstāvji no Lietuvas un Igaunijas, apbrīnoja emocionāli spilgto un saturiski 
pilnīgo idejas atspoguļojumu.  

Idejas atklāsmei kalpoja fotogrāfiju retrospekcija, kas izvietota vēja 
zvana formā, ir ilustratīvi aicinoša, divpusēji vērojama, maināma un viegli 
transformējama visās aktivitātēs un atrašanās vietās. Vēja zvans ar 
retrospektīvo 2015. gada Dzejas dienas norisi un silti, gaumīgi sēžamklucīši. 
Turpat katls, kas burbuļo no krāsaino dziju burvības un Stopiņu novada seno 
māju stāstu klātbūtne kartiņu formātā, kam raksturīga sava kopaina Pierīgas 
industriālajā vidē.  
Konferences dienā vērojama nedalīta interese un sajūsma par idejas atklāsmi 
vēja zvana izskatā, sēžmklucīšiem un Stopiņu novada dzejnieka Pētera 
Brūvera un mākslinieces Ivetas Brūveres nepublicētā darba pārtapšanu kartiņu 
formātā. 

Dienas otrā daļa tika atvēlēta saistošām, interaktīvām un radošām 
nodarbībām, darbnīcām un diskusijām par aktuāliem bibliotēku darbības 
jautājumiem, piedaloties paralēlajās interaktīvajās nodarbībās un diskusijās par 
tematu: “Tas ir aktuāli!” 

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=445
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Zinu, ka konferences dienas aktualitāte tomēr ir mūsu novada cilvēki - 
sirsnīgie, atsaucīgie, redzīgie, smaidīgie, atklātie. Visi tie, kas īstenoja, 
atbalstīja un veicināja ideju, gan tie, kas palīdzēja tās īstenošanā un realizācijā. 
Ulbrokas bibliotēkai ideju tirgus devis jaunus sadarbības kontaktus, daudz 
prieka, pozitīvas emocijas un pārliecību par bibliotēku speciālistu gaišo spēku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šī brīža pārmaiņas bibliotēkā ir aizraujošas un sabiedrību 
iedvesmojošas, piesaistot ikviena uzmanību. Bibliotekārs no krājuma 
pārvaldītāja kļuvis par aktīvu satura veidotāju, sabiedrisku pasākumu režisoru 
un organizatoru. 
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