
 

STOPIŅU NOVADA ULBROKAS 

BIBLIOTĒKAS 

LITERATŪRAS POPULARIZĒŠANAS 

PASĀKUMU UZSKAITE 

2018. GADA II. PUSGADS 
 

/jūlijs - decembris/ 

 

 

N.P.K. 

 

LAIKS 

PASĀKUMA 

NORISES 

VIETA 

 

APMEKLĒ

TĀJU 

SKAITS 

 

PASĀKUMA VEIDS, TEMATS UN NOSAUKUMS 

 

17. 
20.-

21.07 

 

Liepkalni, 

Teiču purvs,  

Rēzekne, 

Ludza,  

Zilupe, 

Pasiene, 

Malnava, 

Baltinava 

 

 

32 

Ulbrokas bibliotēkas lasītāju vasaras ekskursija. 
Brauciens uz Latgali kopā ar Janīnu KURSĪTI.  

Programmā: Zilupes, Pasienes, Kārsavas un Malnavas vēsturiskās 

vietas, dievnami, vietējo meistaru un saimnieku gardumi. Zilupes 

zirgaudzētava. Tikšanās un sadziedāšanās ar Isnaudas folkloras grupu. 

Baltinavas kolorīts un kultūrvēsturiskās ainavas. Teātra izrāde Ontūns 

un Anna. 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/pasakumi 

18. 
03. 

27.07 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

10 

 
Literāri tematiska izstāde “RAKSTNIEKAM UN ŽURNĀLISTAM 

AIVARAM KĻAVIM – 65” (dz. 1953. gada 17. jūlijā). 

Ar autora darbiem un citiem viņa dzīves faktiem varēsiet iepazīties 

izstādē. 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-

resursi/izstades/rakstniekam-un-zurnalistam-aivaram-klavim-65 

 

19. 18.07 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

6 

 

Jauna lasīt veicināšanas projekta "Mūsu mazā bibliotēka” darbības 

uzsākšana. Paredzēts 4-8 gadus veciem bērniem. Projekta laikā bērni 

lasa grāmatas un radoši darbojas. No izdevniecības “Liels un mazs” 

iepirktas 6 grāmatas, darba burtnīcas. Gaidām autoru vizītes. 

Priecājamies par atsaucību, darboties gribu un jauniem draugiem! 

https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

 

https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/pasakumi
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/rakstniekam-un-zurnalistam-aivaram-klavim-65
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/rakstniekam-un-zurnalistam-aivaram-klavim-65
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka


20. 26.07 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

6 

 

Izdevniecības “Liels un mazs’’ projekta “Mūsu mazās bibliotēkas” 

pirmās grāmatas lasīšanas pasākums. Klausāmies slovēņu bērnu 

rakstnieka Petera Svetinas stāstu “Brīnumu gredzens”.  Starts bilžu 

grāmatu sērijas notikumiem, kurā ir burvju zīmulis, kas ceļo laikā un 

lietas portretē tikpat precīzi, kā cilvēkus iepazīstina, kāda saistība 

stāstam ar dažādiem lidojošiem objektiem - lidmašīnu sacensības un 

citas aktivitātes.  

https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

21. 
03.-

31.07 

ULBROKAS 

EZERMALA 
719 

 

Jūlija mēnesī Ulbrokas ezermalas lasītavas atvēršana. Šāds 

pakalpojums tiek piedāvāts pirmoreiz. Zināms, ka pludmales bibliotēkas 

darbojas visā pasaulē. Bibliotekāri piedāvā literatūru lasīšanai uz vietas, 

reģistrē paņemto un sazinās ar stacionāro publisko bibliotēku, ja tiek 

pieprasīts kaut kas īpašs.  

https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/pasakumi 

 

22. 
02.-

31.08 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

6 

 

Literāri tematiska izstāde 

“RAKSTNIECEI, LITERATŪRZINĀTNIECEI INGRĪDAI 

SOKOLOVAI – 95”. Piedāvājam ieskatīties šīs dažādās un 

neviennozīmīgās personības darbos, pašiem atcerēties un izvērtēt viņas 

dzīvi un veikumu latviešu kultūrvēsturē. 

https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-

resursi/izstades/rakstniecei-literaturzinatniecei-ingridai-sokolovai-

95 

23. 15.08 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

9 

 
Izdevniecības “Liels un mazs’’ projekta “Mūsu mazā bibliotēka” otrās 

grāmatas lasīšanas pasākums. Igauņu bērnu rakstnieces Hilli Randas 

stāsts “Sniegbaltais un ogļmelnais”, uzzinām, kādas ir kaķu rūpes par 

māju un dārzu, kad viņu saimnieki ir aizceļojoši un, kas kopīgs stāsta 

varoņiem ar pasaules slaveniem komponistiem. Pasākuma laikā taps 

ilustrācijas un izpratne, kas ir faktūras jēdziens. 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/pasakumi 

 

24. 
04.-

28.09 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

5 

 
Literāri tematiska izstāde “KRIEVU RAKSTNIEKAM, 

PEDAGOGAM UN DOMĀTĀJAM ĻEVAM TOLSTOJAM— 190 

https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-
biblioteka/informacijas-resursi/izstades/krievu-rakstniekam-
pedagogam-un-domatajam-levam-tolstojam-190 
 

25. 
4.,6.,11., 

13.,18.,20, 

25.,27.09 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

5 

 

Datorapmācības! Bibliotēkas abonēto datu bāzu (News.v, Letonika.lv) 

izmantošana. 

https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 
 

26. 14.09 

“Kalēji”, 

Stopiņu 

novads, Līči 

84 

 

Dzejas dienas pasākums “..viss ir tik vienkārši..” dzejnieka un 

atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”, Stopiņu 

novads, Līči. 
Programmā: Stopiņu novada skolu audzēkņu lasījumi un ilustrācijas par 

tematu “Ko es simtgadē gribu pateikt sava novada dzejniekam”; otrajā 

daļā uzstāsies māsas Indra Brūvere Daruliene un Zane Brūvere Kvēpa; 

mūziķi – Ingus Ulmanis un Aigars Voitišķis. 

https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

 

27. 
04.- 

27.10 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

13 

 
Literāri tematiska izstāde “FILOLOGAM, TULKOTĀJAM 
VALDIM BISENIEKAM – 90” (1928 – 2017). 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/pasakumi
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/rakstniecei-literaturzinatniecei-ingridai-sokolovai-95
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/rakstniecei-literaturzinatniecei-ingridai-sokolovai-95
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/rakstniecei-literaturzinatniecei-ingridai-sokolovai-95
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/pasakumi
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/krievu-rakstniekam-pedagogam-un-domatajam-levam-tolstojam-190
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/krievu-rakstniekam-pedagogam-un-domatajam-levam-tolstojam-190
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/krievu-rakstniekam-pedagogam-un-domatajam-levam-tolstojam-190
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka


https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-

resursi/izstades/filologam-tulkotajam-valdim-biseniekam-90 

 

28. 12.10 
JRT/Mazā zāle 

Miera iela 58a 
25 

 
Jaunā Rīgas teātra izrādes “DIEVIŅŠ PILLĀ” kolektīvs 
izrādes apmeklējums. 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

 

29. 

2.,4.,9.,1

1.,16.,18

.,23.,25.,

30.10 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

3 

 

Datorapmācības! Bibliotēkas elektroniskā kataloga 
izmantošana.  
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

 

30. 24.10 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

8 

 
Izdevniecības “Liels un mazs” projekta “Mūsu mazā 
bibliotēka” trešās grāmatas lasīšanas pasākums – poļu bērnu 
rakstnieka Pšemislava Vehteroviča grāmata “Lūdzu, 
apskauj mani”. 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

 

31.  
06.-

29.11 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

12 

 
Izstādes materiālos NOVEMBRIS –“ LATVIJAS VALSTS 
PROKLAMĒŠANA GRĀMATU LAPPUSĒS” 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-
resursi/izstades/latvijas-valsts-proklamesana-gramatu-lappuses 
 

32. 

1., 6., 8., 

13., 15., 

20., 22., 

27., 

29.11 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

3 

Datorapmācības! E- vides izmantošana pakalpojumos un rēķinu 

apmaksā. 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

 

33. 13.11 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

19 

 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas “Krēslas stunda”. 
Programmā: 

• ieskats jaunākajā Ulbrokas bibliotēkas Ziemeļvalstu 
literatūrā; 

• varoņa definīcija, varoņi pasakās un daiļliteratūrā; 
• “Krēslas stundas lasījums” – fragments no Einara Maura 

Gudmundsona grāmatas “Islandes karaļi”; 
• pārrunas par varonību; 
• konkurss un saviesīgs tējas mirklis. 

Viesos Latvijas radio žurnālisti, folkloristi Iveta un Vidvuds 
Medeņi 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 
 

34. 21.11 

 

ULBROKAS  

BIBLIOTĒKA 

 

21 
Virtuālās izstādes “Mana novada simtgades cilvēks” 
materiālu apkopojums - prezentācija 

35. 
04. -

27.12 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

12 

 
LITERĀRI TEMATISKA IZSTĀDE “MĀRAS ĶIMELES 
ZIEMASSVĒTKU ZVAIGZNE” 

https://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Izstades/Maras_Ki

meles_Ziemassvetku_zvaigzne_Lit_izst_U-bibl.pdf 

 

36. 
4., 6., 

11., 13., 

18., 20., 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

3 

 

Datorapmācības! Informatīvi – izglītojoša nodarbība. 
Gatavojamies Ziemassvētkiem – apsveikumi, rotājumi 
un tradīcijas internetā. 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

 

https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/filologam-tulkotajam-valdim-biseniekam-90
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/filologam-tulkotajam-valdim-biseniekam-90
https://lv.wikipedia.org/wiki/Jaunais_R%C4%ABgas_te%C4%81tris
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/latvijas-valsts-proklamesana-gramatu-lappuses
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/latvijas-valsts-proklamesana-gramatu-lappuses
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Izstades/Maras_Kimeles_Ziemassvetku_zvaigzne_Lit_izst_U-bibl.pdf
https://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Izstades/Maras_Kimeles_Ziemassvetku_zvaigzne_Lit_izst_U-bibl.pdf
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka


37. 8.12 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

8 

 
Projekta “Mūsu mazā bibliotēka” grāmatu lasītāji aizpilda 
darba burtnīcas ar dažādiem radošiem uzdevumiem par 
izlasītajām grāmatām. 
https://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Ulbrokas_biblioteka

_pasakumi_2018.pdf 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

 

38. 19.12 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

4 

 

E –prasmju pamatapguves apmācību noslēguma pasākums. 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 
https://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Ulbrokas_biblioteka_pasa

kumi_2018.pdf 

39. 14.12 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

25 

 
“Lielie UN Raiņa daiļradē. Par Latvijas Kultūras 
kanona vērtībām.” Liegas Piešiņas saruna ar 
rakstnieku Roaldu Dobrovenski. 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka 

https://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Ulbrokas_biblioteka

_pasakumi_2018.pdf 

 

 

 

 

https://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Ulbrokas_biblioteka_pasakumi_2018.pdf
https://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Ulbrokas_biblioteka_pasakumi_2018.pdf
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Ulbrokas_biblioteka_pasakumi_2018.pdf
https://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Ulbrokas_biblioteka_pasakumi_2018.pdf
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Ulbrokas_biblioteka_pasakumi_2018.pdf
https://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Ulbrokas_biblioteka_pasakumi_2018.pdf

