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Pārskata perioda kopsavilkums 

Darba prioritātes 
Darbības pamatā darbinieku profesionālā pilnveide un gatavība darbam jaunajās telpās 

(2020. gada II pusē). Tiek īstenotas bibliotēkzinības darbinieku tālākizglītībai jautājumos par 

krājumu, novadpētniecības dokumentu saglabāšanu, izstāžu darbības specifiku. Izgūta novada 

dzejnieka Pētera Brūvera privātkolekcija, iekārtota lasītava, kas nosaukta dzejnieka vārdā un 

paveikta jauno bibliotēkas telpu aprīkošana jaunā adresē un jaunā ēkā. Pārskata periodā, 

ievērojot nozares ministrijas nosacījumus, tiek nodrošināta pakalpojuma saņemšana arī 

epidemioloģiskās situācijas laikā. Īstenotas divas aptaujas, kas palīdz apzināt bibliotēkas 

uzdevumus, lietotāju informacionālās vajadzības un sabiedrības attīstībai nepieciešamos 

resursus. 

Jaunie pakalpojumi  
Ekskursijas pa jauno Kultūras centru “Ulbrokas Pērle” un Ulbrokas bibliotēkas jaunajām 

telpām, informējot par jauno telpu paplašinātajām iespējām un bibliotēkas pakalpojumiem 

(plašāk 5. punktā). Piedāvātas tematiskas nodarbības sākumskolas skolēniem.  

Pašapkalpošanās risinājuma ieviešana – iekārta grāmatu nodošanai 24/7 ārpus 

bibliotēkas darba laika (plašāk 5.punktā). 

Nozīmīgi jauni projekti 
Pētera Brūvera lasītavas izveide un iekārtošana, darbs ar rakstnieka privātkolekcijas 

aprakstīšanu, novadpētniecības datubāzes papildināšana, pievienojot no jauna izgūtu 

fotogrāfiju kopu (plašāk 8.punktā).  

Darbs Covid apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā 
Lai arī Covid-19 apstākļos bibliotēka veiksmīgi turpina sniegt pamatpakalpojumu, nodrošinot 

nepārtrauktu iestādes darbību, pārskata perioda pasākumu un norišu plāns ievērojami cieš 

spēkā esošo ierobežoju dēļ, arī nākamā gada aktivitāšu plānošana ir augstākā mērā apgrūtināta. 

Ulbrokas bibliotēka pārskata periodā turpina savu darbību, kas ārkārtas situācijā ir ne mazāk 

dinamiska un ir saistīta ar redzamiem/neredzamiem darba pienākumiem, nodrošinot 

darbinieku maiņu un sociālās distancēšanās pasākumus.  

Nenoliedzami atšķirīgi, ierastajam klātienes darbības procesam, ievērojot klientu, attālinātos 

pieprasījumus un vēlmes, no 16. marta līdz 12. maijam, tiek nodrošināta ierobežota 

pakalpojumu pieejamība:  

 pieprasījumi attālinātai grāmatu piekļuvei/lasīšanai tiek nodrošināti, izmantojot “3td e 

– grāmatu bibliotēku”,  
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 izmantojot bibliotēkas durvju lodziņu, pēc saziņas ar bibliotekāru, ir saglabāta iespēja 

saņemt/nodot nepieciešamo literatūru, ievērojot visus karantīnas situācijai 

paredzamos nosacījumus, 

 nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu e-pakalpojumu un datoru izmantošanu, 

bibliotēkā tiek organizēta lietotāju pieņemšana individuālā kārtībā, ievērojot higiēnas 

prasības, apmeklētāji aizpilda un iesniedz parakstītu apliecinājumu. 

Covid apstākļos no 1.–18. aprīlim bibliotēka veic krājuma inventarizāciju, un īsteno bērnu 

literatūras pārstrukturizāciju, katrs darbinieks turpina veikt savus amata pienākumus.  

Vasaras periodā un rudenī pēc pārcelšanās uz jaunajām bibliotēkas telpām, iestāde turpina 

darbu, ieviešot piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai.  No 14. oktobra 

sekojot valdības lēmumiem, maksimālais datoru izmantošanas laiks tiek noteikts 30 minūšu 

garumā, kā arī tiek izvirzīta prasība par obligātu sejas maskas vai vairoga lietošanu, atrodoties 

bibliotēkas telpās bērniem no 13 gadu vecuma un pieaugušajiem. No 6. novembra atcelti 

plānotie bibliotēkas pasākumi, bet no 21. decembra bibliotēka saskaņā ar pastiprinātajiem 

drošības pasākumiem, nav pieejama publiskam apmeklējumam.  

Gada nogalē darbinieki turpina veikt savus ikdienas pienākumus, kā arī apkopo gada statistiku. 

Tiek izstrādāti iestādes darbības reglamentējoši dokumenti, izveidojot un apstiprinot iekšējās 

kontroles sistēmas dokumentus: Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāru ētikas kodekss; 

Korupcijas risku novērtēšanas, amatu identificēšanas un pasākumu riska novēršanai vai 

mazināšanai, Korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums. 

Problēmas, to risinājumi 
Pārskata periodā daudz neskaidru plānošanas darbību, kas saistītas ar jauno 

administratīvi reģionālo reformu 2021.gadā. Ulbrokas bibliotēkai kā jaunā teritoriālā 

administratīvā centra bibliotēkai jāuzņemas jaunveidojumā Ropažu novada bibliotēku nozares 

administratīvās struktūras attīstības projekta izstrāde. Uzdevuma veikšanai trūkst metodiska 

atbalsta no reģionāla un nacionāla līmeņa institūciju puses.   

Citi aktuāli jautājumi 
Ulbrokas bibliotēku jaunajās telpās apmeklē Jēkabpils galvenās bibliotēkas bibliotekāri, 

Ķekavas novada bibliotekāri un Jelgavas pilsētas bibliotēkas bibliotekāri, lai gūtu citādu pieredzi 

un idejas bibliotekārajam darbam. Jaunās telpas un iekārtojumu iepazīst arī Reģiona galvenās 

bibliotēkas – Salaspils novada bibliotēkas – vadība (plašāk 11.punktā). 

Pārskata periodā īstenots pirmais bibliotēkas virtuālais pasākums, apmeklēts koncerts, notikuši 

dzejas lasījumi, saglabāta bibliotekāru talkas tradīcija (plašāk 5.punktā).  
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1.Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 
 

Īss situācijas apraksts 
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ziņām uz 02.01.2021 Stopiņu novada 

iedzīvotāju skaits ir 12752 no tiem Ulbrokas bibliotēkas lietotāju apkalpes zonā ir 8460 

iedzīvotāji no ciematiem – “Ulbroka”, “Dreiliņi”, “Vālodzes”, “Dzidriņas”, “Rumbula”. Stopiņu 

novadā atrodas vairākas izglītības iestādes ar vispārējās un pirmsskolas izglītības apmācības 

programmām – Ulbrokas vidusskola, PII “Pienenīte”, Stopiņu pamatskola, t.sk., pirmsskolas 

iestāde, Upesleju sākumskola, t.sk., pirmsskolas iestāde, Gaismas pamatskola, kas īsteno 

speciālās pamatizglītības programmas un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola, kas nodrošina 

profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā. 

  Bibliotekāros pakalpojumus novadā attiecīgajās apkalpes zonās nodrošina Stopiņu 

novada pašvaldības iestādes Ulbrokas bibliotēka un Sauriešu bibliotēka.   

Informācija par padotībā esošajām iestādēm – Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas padotībā 

nav citu radniecīgu iestāžu.  

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā (juridiskā statusā, institūcijas struktūrā u.c. 

būtiskas izmaiņas)  

Juridiska statusa izmaiņas pārskatā periodā nav notikušas. Iestādes struktūra nav mainīta, ir 

iegūtas jaunas daudzfunkcionālas telpas 740m2 platībā. 

Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā (īss raksturojums, reģionam aktuālie ilgtspējīgas 

attīstības virzieni, bibliotēku aktivitāšu piemēri, secinājumi)  

Bibliotēkas ilgtspējīgas attīstības virzieni daļēji sasaucas un papildina atbilstošo Stopiņu novada 

ilgtspējīgās attīstības virzienu, kas vērsts uz daudzpusīgas personības pilnveides iespēju 

attīstību iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšanai, piemēram, formālās un neformālās 

izglītības pieejamības vai kultūras pasākumu pieejamības un daudzveidības nodrošināšanu.    

Pārskata periodā, darbojoties bibliotēkas un reģiona ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā,:  

 lietotājam un iedzīvotājiem ir nodrošināts pamatpakalpojums – nerimstoši pilnveidots 

krājums un informatīvie resursi, sniedzot iespējas atpūsties, izklaidēties, vai nodoties 

ikdienas mācībām, pilnveidojot savu personību vai zināšanas;  

 organizētas neformālās izglītības nodarbības Ulbrokas vidusskolas audzēkņiem, 

piedāvājot apgūt jaunas informācijas meklēšanas prasmes bibliotēkas informācijas 

resursos un veicinot skolēnu daudzpusīgu attīstību; 
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 personības pilnveides iespējas nodrošinātas arī cilvēkiem ar funkcionāliem un citiem 

traucējumiem. Ir nodrošināta piekļuve bibliotēkai, paredzēta īpaša darba vieta un 

labierīcības iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. Savukārt cilvēku ar redzes vai 

lasīšanas traucējumiem ērtībām uzsākta sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, bet 

ilgstoši spēkā esošo ierobežojumu dēļ, sadarbības līgums nav parakstīts;  

 piedāvāti kultūras pasākumi, kas ir bijuši brīvi pieejami ikvienam bibliotēkas lietotājam 

vai novada iedzīvotājam un kas papildinājuši un daudzveidojuši Stopiņu novada 

kultūras piedāvājumu (Dzejas dienu pasākums, ekskursijas pa jauno Kultūras centru 

“Ulbrokas Pērle”, “Krēslas stunda” Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros). 

Savstarpēji sadarbojoties, pārskata periodā ir izdevies pietuvoties ilgtspējīgas attīstības 

programmas definētajiem mērķiem īpaši infrastruktūras nodrošināšanas jomā, veicinot 

iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabojumus.  

Tomēr jāuzsver, ka neformālās izglītības iespējas, kā arī bibliotēkas pasākumu piedāvājums ir 

samazinājies Covid-19 ierobežošanai noteikto piesardzības pasākumu dēļ.  

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā netika plānota.  

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēka tiek finansēta ar „Likumā par budžetu un finanšu vadību” un likumā „Par 

pašvaldību budžetiem” noteiktajā kārtībā, kā arī no pašvaldību budžeta, atbilstoši domes 

apstiprinātajam finansējumam šim mērķim. Bibliotēkas finansējums ir pašvaldības piešķirtais 

finansējums, ko pavisam nedaudz papildina, sniedzot maksas pakalpojumus, bibliotēkas 

nolikumā noteiktajos gadījumos, iegūtie līdzekļi. Sk. Tabula Nr.1. 

 

Ulbrokas bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 
Tabula nr. 1 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 72995 72534 82235 

Pašvaldības finansējums 72995 72534 82235 

Citi ieņēmumi: 85 118 120 

t. sk. maksas pakalpojumi 85 118 120 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    
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t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 
Bibliotēkas finansiālo nodrošinājumu veido piešķīrums no pašvaldības budžeta, kas kopumā par 

12% ir pieaudzis, domājams, palielinoties viena darbinieka slodzei un sakarā ar jaunas štata 

vienības izveidošanu. Ir saglabāts darbinieku sākotnējais atalgojums. Izdevumiem krājuma 

komplektēšanā ir pieaugošs raksturs, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas pieaudzis par 4%. Sk. 

Tabula Nr.2.   

 

Ulbrokas bibliotēkas izdevumi 
Tabula nr.2 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 48702 47832 50906 

Darbinieku atalgojums (bruto) 44158 42479 45324 

Krājuma komplektēšana 4544 5353 5582 

 

Piešķirtie budžeta līdzekļi nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un attīstību – 

krājuma komplektēšana, infrastruktūras uzturēšana, labiekārtošana/uzturēšana, personāla 

atlīdzība un attīstība.  

Secinājumi: Skaitliskie rādītāji tiek vērtēti kā stabili, nodrošinot darbiniekiem 

atalgojumu atbilstoši darbinieku slodzēm un kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas 

procesam, pārskata periodā novērtējot un piešķirot naudas prēmijas līdz 75 % no darba algas. 

Iestādes klientu ērtībām ir pašvaldības nodrošināta infrastruktūra – stāvvieta un īrētu telpu 

uzturēšana (2020. gada I. puse). 

Covid-19 krīze nav atstājusi iespaidu uz bibliotēkas finansiālo nodrošinājumu pārskata 

periodā, darba vietas, slodzes ir saglabātas. 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Bibliotēkas pārvietošana uz citām telpām 
 

Ulbrokas bibliotēka pārcēlusies uz jaunām telpām: jaunu pašvaldības īpašumu, kura kopējā 

platība ir 4954.8 m2; labu tehnisko stāvokli, kurā atrodas arī Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas telpas. 
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Ulbrokas bibliotēkas telpu kopējā platība ir 740,5 m2: no tiem 640,4 m2 ir abonements 

literatūras piedāvājums divos stāvos - lasītāju apkalpošanas zāle (439 m2); Pētera Brūvera 

lasītava - novadpētniecības resursu kopa, laikrakstu piedāvājums (72,6 m2); Multimediju zāle – 

sešas datorizētas darba un mācību vietas (56,4 m2); grāmatu krātuve – iespieddarbu 

uzglabāšanai (22,7 m2); darbinieku telpa – atpūtas telpa darba pārtraukumos (33,5 m2), 

vadītājas darba kabinets (16,2 m2), palīgtelpa – bibliotekāra darbam ar krājumu (11,1 m2). 

Tualetes, saimniecības telpa, gaiteņu kopējā platība 89 m2. 

Kultūras centrs “Ulbrokas Pērle”, t.sk., Ulbrokas bibliotēka: ekspluatācijā nodota 2020. 

gada 17. jūnijā. 

Telpas ir tehniski un funkcionāli iekārtotas, veidojot ģimenes tipa bibliotēku ar vairākām 

interešu zonām. Abonementa zālē balkona galerijā izvietota nozaru literatūra, pieejami atpūtas 

dīvāni, kā arī individuālas darba vietas ar iespēju uzlādēt elektronisku ierīci.  

 

Abonementa zāles centrā divu pakavu 

formā izvietoti grāmatu plaukti, kuros 

sakārtots daiļliteratūras krājums un dators 

ar pieeju elektroniskajam katalogam. Vienā 

abonementa zāles pusē iekārtota bērnu un 

jauniešu zona ar 3 galdiņiem individuālam 

vai nelielu grupu darbam, izvietoti arī 

vairāki krāsaini pufi. Ar nelieliem grāmatu 

plauktiņiem un pufiem iekārtots stūrītis 

jaunākajiem apmeklētājiem, kuru 

iecienījuši arī skolēni. Bērnu zonu noslēdz 

mobils plaukts ar alternatīvām krājuma 

vienībām: puzlēm, spēlēm, un galdu spēļu 

spēlēšanai. Abonementa zālē iekārtots 

izstāžu stends, kā arī ar mīkstiem atzveltnes 

krēsliem aprīkots grāmatu jaunumu un 

jaunākās preses stūrītis.

Bibliotēkai ir 25 konferenču krēsli, kurus attiecīgi izvietojot, iespējams iegūt nelielu 

pasākumu – literāru tikšanos norises zonu. 

Kopējais lietotāju vietu skaits bibliotēkā - 84, kas funkcionāli paredzētas semināru un 

mācību procesiem vai savrupai darbībai lasot, spēlējot, klausoties, strādājot.  
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Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums 
Tabula nr.3 

Iekārtas, 
aprīkojums 

Darbiniekiem 
skaits/gads 

Lietotājiem – 
BMGF 

skaits/gads 

Vērtējums, aprīkojuma iegādes laiks 

Apmierinošs – 
tiek atjaunots 5 
gadu intervālā 

Neapmierinošs – 
vecāks par 10 
gadiem 

Datori 5 2012- 
2020 

6 2020 x x 

Printeri 2 2015   x  

Multifunkcionālās 
iekārtas 

1 2015 1 2020 x  

Skeneri 1 2015   x  

Projektors 1 2012    x 

Laminators 1 2015   x  

Klaviatūra ar 
elektroniskā 
paraksta iespējām 

2 2019-
2020 

1 2020 x  

Citas iekārtas – 
grāmatu nodošanas 
iekārta 

  1 2020 x  

 

Iekārtas, aprīkojums – datori, printeri, kopēšanas iekārtas, skeneri, projektors un laminators ir 

tehniskā darba kārtībā. Darbinieku datori četru gadu laikā pakāpeniski ir nomainīti ar jaunu 

programmatūru un tehnisko aprīkojumu. Atbilstoši stratēģiskajam plānam 2018. -2020. gadam, 

pārskata periodā ir īstenota daudzu iekārtu plānveidīga nomaiņa - iegādāti 6 jauni lietotāju un 

1 jauns darbinieka dators, iegādāta jauna programmatūra lietotāju datoriem, sk. tabula Nr.3.  

Uz viena lietotāja un viena darbinieka datora pieejama speciālo Adobe programmu 

paka.  20 lietotņu paka paredzēta fotoattēlu un videoklipu apstrādei, noformēšanai, tīmekļa un 

lietotāja interfeisa izstrādei un citām vajadzībām. Adobe piedāvātās programmas ir pasaulē 

labāko radošo lietotņu virsotnē, ļaujot bibliotēkas apmeklētājam darboties visdažādākajās 

tehnikās un sasniedzot profesionālus rezultātus.  Tāpat lasītāju vajadzībām ir iegādāta A3 

formāta multifunkcionāla iekārta ar drukas, skenēšanas un kopēšanas iespējām. Viena jauna 

lietotāja un darbinieka klaviatūra ir ar elektroniskā paraksta iespējām. 

Materiālais un tehniskais stāvoklis zonā bērniem un jauniešiem kopumā vērtējams kā 

labs. Bibliotēkai piešķirtie finanšu līdzekļi nodrošina bibliotēkas labiekārtošanu, uzturēšanu un 

attīstību.  

Tīkla ātrdarbības vērtējumu un iespējas . Pārskata periodā ir veiksmīgi pabeigti vienotā 

bibliotēku datu pārraides tīkla (3TD tīkla) modernizācijas darbi, kā rezultātā bibliotēkai ir 

uzlabots tīkla pieslēgums ar datu pārraides ātrumu vismaz 20/5 Mbps, bet RGB – vismaz 100 

Mbps.  KISC Datu Centra pieslēgšana kopējā tīkla infrastruktūrā.  
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Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Telpu grupā – Multimediju zāle lietotāju apmācībai nepieciešama jaudīga projektora un 

citu biroja tehnikas iekārtu iegāde – papīra smalcinātājs dokumentiem, Termo iesiešanas 

iekārta dokumentu iesiešanai, laminēšanai. Jāturpina programmu – Creative Cloud for 

Enterprise All Apps finansēšana un pakalpojuma apmācība. 

Pirmā stāva tualetē lietotājiem ar īpašajām vajadzībām, nepieciešams ierīkot, 

jaundzimušo mazuļu pārtinamo galdiņu - mātes un bērna vajadzībām, lietošanai bibliotēkas 

apmeklējuma laikā. 

Covid-19 pandēmija nav atstājusi ietekmi uz Ulbrokas bibliotēkas materiālā un tehniskā 

stāvokļa nodrošinājumu. 

4.Personāls 
 

Personāla raksturojums: Bibliotēkā strādā pieci bibliotekārie darbinieki – vadītājs, 

kultūras projektu vadītājs/ bibliotēkas informācijas speciālists, sistēmbibliotekārs, bibliogrāfs, 

bibliotekārs, no tiem trīs uz pilnu slodzi, divi uz 0,5/0,75 (nepilnu) slodzi. Visām darbiniecēm ir 

bibliotekārā izglītība, trijām - maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnēs, vienai 

maģistra grāds citā jomā. Darbinieces pienākumus veic Amata aprakstā paredzētajā kārtībā, kā 

arī pēc Līguma un iekšējās kārtības pilnvarojuma. 

Pieciem bibliotekārajiem darbiniekiem ir noteiktas darbam nepieciešamās prasmes un 

kompetences. 1x pārskata periodā novērtētas sadarbības spējas ar pakalpojuma saņēmēju, 

kolēģiem, vadību; analizēta darba uzdevumu plānošanas un kontroles prasme, kā arī vērtēta 

saziņas (rakstveida/mutiska) komunikācijas prasme; skatīta orientācija uz attīstību – darbinieka 

vēlmes un iespējas profesionālo jautājumu attīstībā; jaunu mērķu plānošanā un attīstībā. 

Pārskata periodā ir izmaiņas personāla sastāvā: bibliotēkā ir izveidota jauna štata 

vienībā – kultūras projektu vadītājs – informācijas speciālists.  

Ir izmaiņas darbinieku slodzēs: viena darbiniece pārgājusi no 0,5 uz 0,75 lielu slodzi. 

Bibliotēkas darbinieki pilnveido savas profesionālās kompetences un prasmes, apmeklējot citu 

iestāžu un organizāciju rīkotos profesionālās pilnveides pasākumus.   

Covid-19 pandēmijas laikā izmantota attālinātā darba un izglītības iespēja darbam tiešsaistes 

režīmā. 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

gan klātienē, gan tiešsaistē apkopoti sk., 4.tabulā.   
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Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi: 

Tabula nr.4 

N.p.k. Norises laiks Norises 
vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 
galvenās tēmas 

Stundu 
skaits 

1. 
2020.gada 
29.janvāris 

LNB BAC 
Tikšanās bibliotekāru stāvā: 
pieredzes stāsti – Materiālu 
saglabāšana 

2 

2. 
2020.gada 
4.februāris 

SIA 
“Izglītības 
un 
attīstības 
centrs 
“EGO”” 

SIA “Izglītības un 
attīstības centrs 
“EGO”” 

Idejas radošu nodarbību un 
darbnīcu organizēšanai 
dažādos pasākumos  

8 

3. 
2020.gada 
5.februāris 

Salaspils 
novada 
bibliotēka 

Salaspils novada 
bibliotēka 

1.Darba seminārs.               Kā 
bibliotēkām piesaistīt un 
paplašināt apmeklētāju loku? 
– sarunu darbnīca ar 
praktisku darbošanos grupās 

5 

4. 
2020.gada 
11.marts 

Latvijas 
Neredzīgo 
bibliotēka 

Latvijas 
Neredzīgo 
bibliotēka 

Salaspils novada 
bibliotēka 

2. Darba seminārs.  
Iepazīšanās ar Latvijas 
Neredzīgās bibliotēkas darba 
specifiku un resursu 
piedāvājumu. 

Pieredzē dalās Pierīgas 
reģiona publisko bibliotēku 
vadītāji, t.sk., Ulbrokas 
bibliotēka. 

5 

5. 
2020.gada 
12.marts 

LNB LBB 
Teksta dizaina pamati – 
neformālās izglītības pamati 

4 

6. 
2020.gada 
26.augusts 

LNB LNB 
Konference “Literatūras 
zināšanas mūsdienīgam 
bibliotekāram” 

5 

7. 
2020.gada 
28.augusts 

Talsu 
novads 

Salaspils novada 
bibliotēka 

Profesionālās pieredzes 
apmaiņas brauciens uz Talsu 
novada bibliotēkām – Spāres 
bibliotēka, Pastendes 
bibliotēka, Talsu Galvenā 
bibliotēka 

4,5 

8. 
2020.gada 
4.septembris 

LNB 
Tiešsaistes 
seminārs 

“Ceļazīmes mediju lietošanā” 2 

9. 
2020.gada 
7.oktobris 

LNB 

Salaspils novada 
bibliotēka 

LNB 

3.Darba seminārs 
VID sistēma EDS 
Latvijas Bibliotēku portāls 
Saistīto datu kolekcija RunA 
Vēstures literatūras 
komplektēšanas pieeja 
Publisko bibliotēku un skolu 
bibliotēku sadarbība 

4,5 
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10. 
2020.gada 
23.oktobris 

LNB 
LNB 

Norden Latvija 

Informatīva tikšanās saistībā 
ar Ziemeļvalstu Literatūras 
nedēļas aktivitātēm un 
pasākumu norisi 

4,5 

11. 
2020.gada 
22.oktobris 

Igaunijas 
Bibliotekār
u biedrība 

Tiešsaiste 
11.Baltijas bibliotekāru 
kongress “Bibliotēku ietekme 
sabiedrībā” 

6 

12. 2020.gada 
23.,27.,28., 
29.oktobris 

5.,6.,10.,11.,23
.,24.,25., 
26.novembris 

1.,2.,9. 
decembris 

LNB 

KM 
Tiešsaiste 

 

“Tiešsaistes pasākumu 
organizēšana un virtuālo 
izstāžu veidošana” Rīga un 
Pierīga 

48 

13. 2020.gada 
20.novembris 

LNB 
Tiešsaistes 
seminārs 

“Ceļazīmes mediju lietošanā” 
1,5 

 
Jaunums iestādē. Bibliotekāru profesionālās darbības pilnveide, jaunas pieredzes 

izguvei, organizējot un apmeklējot aktuālu vai nozīmīgu aktivitāti nozarē. Pirmā pašvaldības 

bibliotēku un skolu iestāžu bibliotekāru vizīte ir LNB izstādes ''NEREDZAMĀ BIBLIOTĒKA'' 

apmeklējums un zinības, kas aicināja paviesoties 18.–19. gadsimta sabiedrisko un privāto 

bibliotēku vēsturisko interjeru rekonstrukcijās, vēstot par cilvēkiem, kas tās veidojuši, lietojuši 

un glabājuši īpaši iekārtotās telpās vai pat ēkās (2020. gada, 8. janvāris). 

Otra aktivitāte vai bibliotēkzinības bibliotēkas darbinieku tālākizglītībai ir Imanta 

Ziedoņa bibliotēkas lasītavas apmeklējums. Iepazīšanās ar muzeja pētnieciskās koncepcijas 

darbību. Labākajiem piemēriem. Izziņa un mācība par lietām un procesiem pētnieciskās 

darbības jomā. Saruna ar pētnieci un kolēģi Katrīnu Kūkoju (2020. gada, 18. februāris). 

Covid-19 pandēmijas laikā netika īstenotā trešā aktivitāte, kas tika plānota kā Stopiņu novada 

bibliotekāru un pētnieku tikšanās ar LNA LV KFFDA darbiniekiem prezentācijā: digitālā 

identitāte – unikalitāte, resursi, iespējas! 

Starp Covid - 19 periodiem – tiek izgūti jauno bibliotēkas telpu iespaidi un iespējas novada 

bibliotēku un to darbinieku sadarbība.  

Apbalvojumi un pateicības pārskata periodā nav saņemti. 
Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas 

braucieniem u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums  

Pārskata periodā nodrošināts pašvaldības finansējums darbinieku profesionālajai pilnveidei, 

pēc izvēles 1-2 reizes gadā apmeklējot LNB konferenču centra īstenotos Latvijas bibliotekāru 

vai citus dažāda līmeņa profesionālās pilnveides kursus.  
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Apmeklētas Salaspils novada bibliotēkas organizētās profesionālās pilnveides 

apmācības un pašu īstenotas bibliotēkzinības darbinieku tālākizglītībai. Viens darbinieks 

piedalījies Kultūras ministrijas atbalstītajā mācību kursā bibliotēku un muzeju speciālistu 

digitālo prasmju attīstībai “Tiešsaistes pasākumu organizēšana un virtuālo izstāžu veidošana”.  

Viens darbinieks izvēlējies apmeklēt privātas iestādes SIA “Izglītības un attīstības centrs “EGO”” 

piedāvātos kursus. Kopumā darbinieki par dalību kuros un apmācībās ir apmierināti.  

Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Uzsākot darbu jaunajās telpās ir nepieciešams un tiek palielināta viena darbinieku 

slodze. Ar 2021. gada janvāri plānots palielināt vēl viena nepilna darbinieka slodzi.  

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Galvenie rādītāji 
 

Tabula nr.5 

 
2018 2019 2020 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 703 744 944 + 5% +26% 

t. sk. bērni 291 313 360 + 7% +15% 

Bibliotēkas apmeklējums 7123 8203 8254 +15% +1% 

t. sk. bērni 291 2554 2647 +3% +3,6% 

Virtuālais apmeklējums 5791 4710 9416 -19% +20% 

Izsniegums kopā 10486 10281 11769 -2% +13% 

t. sk. grāmatas 8238 8258 9613 -0,24% +16% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2166 2006 2156 -7,4% +7% 

t. sk. bērniem 2171 2204 2997 +1,5% +36% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

10% 10% 11% +1% +1% 

t. sk. bērni līdz 18 g.      

Iedzīvotāju skaits apkalpes 

zonā 
7260 7915 8460 9% 11% 

 

Bibliotēkas galveno pakalpojumu rādītāju kopaina ir ar pozitīvu tendenci, sk. tabula Nr.5. 

Par spīti epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, pateicoties bibliotēkas pārejai uz jaunām 
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telpām, un sabiedrības intereses pieaugumam par iestādi, ir būtiski – par 26% - pieaudzis 

bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaits. Arī klātienes iestādes apmeklējums ir nedaudz pieaudzis. 

Nelielo pieaugumu iespējams skaidrot ar pārskata perioda pārtraukumiem un ierobežojumiem 

bibliotēkas darbā. Par 13% pieaudzis kopējais izsniegums, bet periodikas – par 7%. Grāmatu 

izsniegums pārskata periodā ir pieaudzis par 5%.  

 

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Pārskata periodā bibliotēka piedāvā lietotājiem bezmaksas un maksas pakalpojumus, 

skat. https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/pakalpojumi . Piedāvātie pakalpojumi ir 

vērsti uz kvalitāti, individuālu pieeju un lietotāju apmierinātību. Bibliotēkas darba pozitīva 

novērtējuma apliecinājums ir stabilais un pieaugošais lietotāju skaits, kas novērtē piedāvājumu, 

un kam piedāvājums šķiet pietiekami aktuāls un nepieciešams.  

Paplašinot bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus, ir uzstādīta grāmatu nodošanas 

iekārta, kas ļauj izlasītos materiālus nodot, neatkarīgi no bibliotēkas darba laika. Pēc 

bibliotekāru novērojumiem, jaunais pakalpojums ir ļoti iecienīts.  

Pārceļoties uz jaunām telpām, ir pagarināts bibliotēkas darba laiks. Bibliotēkas 

pakalpojumi no septembra līdz jūnijam ir pieejami lasītājiem 6 dienas nedēļā (ieskaitot 

sestdienas) ar 3 vakariem līdz plkst.19.00, t.i., 39 h nedēļā. 

2020. gadā jauns pakalpojums bibliotēkas lietotājiem un ikvienam Stopiņu novada 

iedzīvotājam ir ekskursija. No augusta vidus līdz oktobra vidum katru ceturtdienu interesenti 

tika aicināti apskatīt jauno Kultūras centru “Ulbrokas Pērle” un padziļināti iepazīties ar jaunajām 

bibliotēkas telpām un to iespējām, pakalpojumiem. Par izzinošajām 18 ekskursijām interesi 

kopumā izrādīja nedaudz vairāk nekā 300 cilvēki. Galvenā ekskursiju mērķauditorija bija 

ģimenes, nozares pārstāvji, bibliotēkas veidoto projektu dalībnieki.  

Neilgu laiku rudenī bija vērojama jauna tendence - bibliotēkas pakalpojumus ikdienā 

sāka izmantot vairāki bibliotēkas lietotāji, pildot šeit savus darba pienākumus. Sakarā ar darba 

no mājām ieviešanu bibliotēkas lietotāji strādāja pie bibliotēkas un/vai personīgajiem datoriem, 

uzturoties lasītavās lielāko dienas daļu. 

 

E-grāmatu bibliotēka 
Ulbrokas bibliotēkā novērojums e-grāmatu bibliotēkas lietotāju pieaugums. Kopš 

autorizācijas datu izsniegšanas sākuma līdz 2019. gada nogalei bija izsniegtas 28 pieejas. 

Turpretī pārskata periodā interesi par e-grāmatām izrādīja 40 jauni lietotāji (pieaugums par 

142%). Šobrīd izsniegto pieeju skaits ir 68. 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/pakalpojumi
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Bibliotēka popularizējusi e-grāmatu bibliotēku, izvietojot informatīvu materiālu 

bibliotēkas telpās, bibliotekāres ir aicinājušas izmantot iespēju, runājot ar lasītājiem klātienes 

apmeklējumu laikā vai pa telefonu. Nosacījumi par piekļuvi e-grāmatu bibliotēkai, kā arī citiem 

bezmaksas elektroniskajiem resursiem ārkārtas situācijas laikā ir tikuši vairākkārt atspoguļoti 

bibliotēkas interneta vietnē, kā arī Stopiņu novada informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”. 

Bibliotēkas mājaslapas vietnē https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka ir izveidota tiešā 

piekļuve elektroniskajai bibliotēkai. Lasītāji attiecībā pret iespēju lasīt elektroniski ir diezgan 

konservatīvi. Piedāvājumu uzklausa, bet lielākoties saglabā uzticību iespiestajam grāmatu 

formātam. Ieviestie ierobežojumi pārskata periodā ir motivējuši vairāk lasītāju izmēģināt šo 

pakalpojumu.  

 

Sabiedrības, lasītāja viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to 

rezultāti, jaunu lasītāju piesaiste.  
Pārskata periodā bibliotēka ir īstenojusi divas aptaujas. 2020. gada maijā/jūnijā - 

iestādes darbinieki organizē aptauju, kas palīdz apzināt bibliotēkas uzdevumus, lietotāju 

informacionālās vajadzības un sabiedrības attīstībai nepieciešamos resursus.   

Apraksts: https://www.stopini.lv/lv/jaunumi/ulbrokas-bibliotekas-aktualitates/aptaujas-

rezultati-stopinu-novada-ulbrokas-bibliotekas-lietotaju-informacionalo-vajadzibu-izzinasanai-

4691 

2020. gada oktobrī – otra iestādes darbinieku organizēta aptauja, kas aicina skolu 

jaunatni, bērnu vecākus un seniorus izteikties par nepieciešamajām prasmēm informācijas 

tehnoloģiju lietošanā.  

Apraksts:  https://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Aptaujas_rezultati_ 

Informacijas_tehnologijas_un_pakalpojumi_ko_nodrosina_biblioteka.pdf 

Iegūtie dati sniedz informāciju par tehnoloģiju un pakalpojumu nepieciešamību 

dažādās dzīves jomās, ko nodrošina vai nenodrošina bibliotēka; par nepieciešamo resursu 

apmācību un programmatūru lietošanas prasmēm, kā arī norāda multimediju tehnoloģijas 

iegādes nepieciešamību un paplašinātu pakalpojumu attīstību. 

Jaunu lasītāju piesaiste šogad ir noritējusi veiksmīgi. Ar laipnību un ieinteresētību 

sagaidot potenciālos lasītājus, tie bieži ir tikuši pavadīti individuālā bibliotēkas iepazīšanas tūrē, 

piedāvātais pakalpojumu klāsts ir pārliecinājis daudzus pievienoties bibliotēkas lietotāju 

pulkam. Lielākais izaicinājums būs noturēt jauno lasītāju interesi nākotnē, padarot tos par 

uzticamiem bibliotēkas lietotājiem. 

Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums – netiek nodrošināts. 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
https://www.stopini.lv/lv/jaunumi/ulbrokas-bibliotekas-aktualitates/aptaujas-rezultati-stopinu-novada-ulbrokas-bibliotekas-lietotaju-informacionalo-vajadzibu-izzinasanai-4691
https://www.stopini.lv/lv/jaunumi/ulbrokas-bibliotekas-aktualitates/aptaujas-rezultati-stopinu-novada-ulbrokas-bibliotekas-lietotaju-informacionalo-vajadzibu-izzinasanai-4691
https://www.stopini.lv/lv/jaunumi/ulbrokas-bibliotekas-aktualitates/aptaujas-rezultati-stopinu-novada-ulbrokas-bibliotekas-lietotaju-informacionalo-vajadzibu-izzinasanai-4691
https://www.stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Aptaujas_rezultati_
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Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas 

raksturojums –  Ulbrokas bibliotēkas iepriekšējās telpās nebija pieejamas lietotājiem ar kustību 

traucējumiem, jo atradās 2.stāvā. Turpretī jaunā bibliotēka ir pieejama ikvienam lasītājam. 

Diemžēl joprojām nav iespējams nodrošināt piekļuvi abonementa telpas 2. stāva balkonam (nav 

lifta vai pacēlāja), tāpēc nozaru literatūras materiālu izgūšanai lietotājam ar funkcionāliem 

traucējumiem būs jāvēršas pēc palīdzības pie bibliotekāra. Abonementa zālē lietotājam ar 

īpašām vajadzībām ir paredzēta īpaša darba vieta. Iestādē atrodas arī speciāli aprīkotas 

labierīcības.  

Lai paplašinātu bibliotēkas piedāvājumu personām ar īpašām vajadzībām, Ulbrokas 

bibliotēka 2020. gada nogalē ir vienojusies par sadarbību ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. 

Nākamajā gadā plānots attīstīt piedāvājumu, nodrošinot pakalpojumu pielāgotā formātā 

personām, kas ir neredzīgas, ar redzes vai citiem lasīšanas traucējumiem.  

Covid-19 pandēmijas laikā plānotā tikšanās tika pārcelta/atcelta epidemioloģiskās situācijas un 

ierobežojumu dēļ. 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām, 

tematiskie pasākumi – situācijas raksturojums 
Bibliotēka, plānojot pasākumus, nedala lasītājus pa norādītajām grupām (uzņēmēji, 

bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u.c.), bet gan rosina ikviena 

interesenta dalību piedāvātajos pasākumos.  

Kā tradicionāls interešu grupas pasākums jāmin bibliotekāru tikšanās un talka Dzejnieka 

mājās Līčos. Parasti pasākums norit pavasari, Bibliotekāru nedēļas laikā, bet pārskata periodā 

saistībā ar spēkā esošajiem ierobežojumiem pasākumu rīkošanā, bibliotekāru pulcēšanās 

Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji” notika 29. jūnijā, Pēterdienā.  

 

Mājas pagalmā pulcējas aroda māsas, lai 

turpinātu vietas un literārā mantojuma 

apzināšanu. Saskaņā ar sevi, veidojam 

izpratni un dokumentu kopu, kas ir 

apliecinājums dzejnieka dzīves un darba 

gaitām. Rit darbs pie fotogrāfiju 

digitalizēšanas un informācijas izgūšanas. 

Skatienā un tūlīt jau arī garākā stāstā 

atklājas mazā zēna – Pētera bērnības 

apvāršņi, domu netveramā klātbūtne un 

dzīves lielie notikumi. Dzejnieka uzticamā 
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laika lieciniece ir dzīves biedrene Iveta Brūvere. Šoreiz neparasti daudz ieklausāmies, īpaši 

izrakstītajās, Pētera nepublicētajās dzejas rindās un vienkopus atlasītajos foto attēlos. Fiksējam 

darbības vietu, laiku un redzamos cilvēkus. Neticami viss kļuvis tik daudzkrāsains, negaidīts un 

ar mūsdienām sasaistīts. 

Gluži kā dzejnieka rokrakstā, mašīnrakstā rodamās darba lapas darbnīcas bēniņos, kas 

atdzīvojas un dveš dzejnieka elpu, atplīvurojot slepenumu un brūverisko rakstīšanas manieri. 

Daudzviet tulkojumi, zīmējumi, draugu vēlējumi. 

Tas rosina klātesošās dāmas, pašām saistītā vārsmotā valodā, sacerēt citādu rokrakstu vainagu. 

Ne nu gluži “kazistu memoriāls”, bet sevis izdzīvotas ritmiskas rindas, paturot prātā, ka var būt 

arī citādi. Nemākslota dabas izjūta, maigums pret visu dzīvo, mierīgs, precīzs, neizskaistināts 

vēstījums un turpat radīts neizsīkstošs ziedošās vasaras dzīvības malks, kas kā gara un jūtu 

veldze veldzina izslāpušos.   

“Kalēju vecā šķūnīša bēniņos putni vij ligzdas grāmatu plauktos, un viņu mazuļi dzied daudzās 

valodās. Pa lapiņai saudzīgi lasām kopā Dzejnieka mūžu. Nolīst mirdzošs lietus “, nevaru 

nepiekrist Upesleju pamatskolas bibliotekāres Guntas Bruģētajas domai, lai apliecinātu, ka 

bibliotekāri patiešām ir radoši, pētnieciski un saturiski aicinoši. Svarīgi, lai mums būtu, ko jums 

teikt, un tas, kādu interesētu. Raksta autore Daiga Brigmane 

Novada informatīvais izdevums “Tēvzemīte”, 2020. gada 7. jūlijs (305), 2.lpp.  

https://www.stopini.lv/media/Tevzemite/TVZ_julijs.pdf  

Viens no nozīmīgākajiem gada pasākumiem ir pasākums literatūras un dzejas 

cienītājiem: tradicionālās Stopiņu novada Dzejas dienas, kas pārskata periodā notika sesto reizi. 

Dzejas dienas pasākums, kurš tika organizēts Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”, ievērojot 

visus drošības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, tika plaši apmeklēts, sasniedzot 

maksimālo pieļaujamo, apmeklētāju skaitu, pasākumā pulcējās vairāk nekā 70 dalībnieku. 

 

Manas mājas bēniņos, 

Dzīvo mājas gars, 

Viņš ir ļoti lādzīgs,  

Viņš ir mājas sargs.  

(Pēters Brūveris) 

Stopiņu novadā tradicionāli ikgadējais 

Dzejas dienas pasākums interesentus vieno 

dzejnieka mājās “Kalēji”, kur ik gadu tiek 

uzturēta dzejas lasījumu tradīcija, kas 

https://www.stopini.lv/media/Tevzemite/TVZ_julijs.pdf
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piesaistīta Raiņa dzimšanas un miršanas atcerei. 

Dzejas tikšanās mēnesis – septembris atkal ir klāt. Šogad tika lasīta novadnieka Pētera Brūvera 

dažādu gadu dzeja un mēlīšu tipa mūzikas instrumenti radīja īpaši lirisku gaisotni. Vakara 

noskaņa ir emocionāli vēstoša - vieta, rudens, cilvēki, mūzika un dzeja neatstāj vienaldzīgus tos, 

kas plašā pulkā nākuši to saklausīt. 

Vakara gaitā vēlējāmies saprast - Kas ir dzejnieks dzīves laikā? Publiskais dzejas lasījums 

“dzejnieks ir ar paātrinājumu krītoša 

augšāmcelšanās” (P. Brūveris) Ulbrokas 

amatierteātra “Dille” sagatavotajā priekšlasījumā 

ne tikai iedzīvināja autora tekstu, bet dziļdomīgi 

atklāja dzejnieka filozofisko dabu – inteliģenci, 

absolūto valodas dzirdi un prāta-domas ticamību. 

Paldies aktieru kolektīvam un vadītājam Indulim 

Smiltēnam par pētnieka garu runas un teksta 

lasītpriekam. Arī mūzika dzejnieka dzīvē un 

daiļradē arvien ir klātesoša. Neiztrūkstoši skan 

noskaņu mūzika. Šoreiz muzicē Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas bijušie skolas akordeona 

klases absolventi. Akordeonistu ansamblis “Akcents” ar izcilo vadītāju Anitu Riekstu ienes 

empātīju un līdzi just prasmi, radot plašu pārdzīvojuma un prieka lauku.  “Kalējos” valda īstens 

mājas gars un ir Dzejas dienas tuvības svētki. Draudzīgums attaisnojās pozitīvi 

uzlādējošā noskaņā, dzejas vārda un klausītāju kopības izjūtā. Tekstam un mūzikai 

savstarpēji mijoties, rodas Pētera Brūvera dzīves laika noskaņa. Atklājot dzejas dzīvības 

saknes, sajutām mums veltītus vārdus, domas un vērtības. 

2020. gada Autogrāfu kartiņa ikvienam sniedz iespēju iegūt parakstu atmiņai par 

tikšanos Dzejas dienas pasākumā. Tradicionāli tiek pasniegtas koktēlnieka Jāņa 

Grazdanoviča darinātas kalēja mājas balvas māksliniekiem un atbalstītājiem. Laika un 

telpas sajūtās ir gandrīz astoņdesmitie gadi un ir skaidrs, no kurienes atnāk dzeja un 

dzejotprieks? Turpinu domāt - no Ivetas un Pētera mīlestības, jaunības un ideāliem. 

Pēters Brūveris tolaik apgūst zinības foto studijā “Īriss” un studē Jāzepa Vītola Latvijas 

valsts Konservatorijā masu pasākumu režisoru kursā. Paldies Ivetai Brūverei par 

viesmīlību un dzīves stāstu. Interesantākais rodas tad, kad tu, it kā sīku lietu, salīdzini ar 

veselumu. Kur un kā tika sarakstīts konkrētais dzejolis? Kas ir poētu nakts? Kādas ir 

dzejnieka iedibinātās balvas? Piekritīsiet, cik tas ir liels stāsts! Ar domu par stāstiem un 
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dzejas lasījumiem citugad, atgriežamies ikdienas darba gaitās. Lai arī šis gads ir no tiem, 

kas pulcēšanās vietās ieviesis piesardzības pasākumus, Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs ir 

pateicīgs par ikviena apmeklētāja klātbūtni un līdzdalību. Tā ir daļa no mūsu pasaules 

un ilgošanās dzejas virzienā. Tāpat kā pasākuma vietas pārradīšana, atbilstoši iecerei. 

Paldies Dainai par pasākuma vietas iekārtošanu un instalācijām mežmalas ainavā. 

Notikuma vizuālais materiāls vērojams tīmekļa vietnē 

https://stopini.lv/lv/galerijas/dzejas-dienas-stopinu-novads-2020- 597 Fotogrāfiju 

autores Daina Kalmane un Inese Skrastiņa. Raksta autore Daiga Brigmane 

Novada informatīvais izdevums “Tēvzemīte”, 2020.gada 6.oktobris (308), 9.lpp.  

https://www.stopini.lv/media/Tevzemite/2020/Tevzemite_102020.pdf  

2020. gadā literatūras mīļotāji un ceļotāji īstenoja viena koncerta apmeklējumu.  

18. aprīlī plānotais “THE SOUND POETS” akustiskais koncerts ''KLUSĀK'' Ventspils koncertzālē 

“LATVIJA” galu galā veiksmīgi tika apmeklēts 18. oktobrī. Došanās uz Ventspili gan izvērtās 

citāda, kā sākumā plānots. Kopīga autobusa un tātad dalīšanās ar vērtīgākajām, pēdējā laikā 

lasītajām grāmatām izpalika, jo pasākumu dalībnieki uz pasākumu devās savstarpēji 

kooperējoties ar privāto transportu.  

Literāro vakaru un Ziemeļvalstu literatūras cienītāji - tehnoloģiju lietotāji, pārskata 

periodā piedalījās pirmajā Ulbrokas bibliotēkas publiskajā virtuālajā pasākumā.  

2020. gada 10. novembrī bijām nolēmušas sapulcināt mūsu visaktīvākos un jaukākos lasītājus 

uz “Krēslas stundu”, kas veltīta Ziemeļvalstu kultūrai un jo īpaši – grāmatām. Parasti to risinām 

pie tējas tases, ietverot savstarpēju komunikāciju, kas ļoti nepieciešama tieši gada drūmākajos 

mēnešos. Diemžēl, šogad Covid 19 ierobežojumu dēļ mēs tikāmies digitāli. Pieteikties tiešsaistes 

sanāksmei platformā Zoom aicinājām gan informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”, gan Stopiņu 

novada mājaslapas Ulbrokas bibliotēkas sadaļā, gan bibliotēkas Facebook lapā.  Tā kā mūsu 

lasītāji virtuālo vidi izmanto citiem mērķiem, savstarpējā sazināšanās dažādos virtuālos līdzekļos 

nav tik izplatīta, tāpēc šoreiz mūsu pasākumam bija nedaudz citādāka auditorija. Kopumā Zoom 

telpā saslēdzās 14 cilvēki, bet pasākumā asistēja gan novada amatierteātra “Dille” pārstāvji, 

gan bibliotekāri.  

10. novembrī Oidiras Avas Olafsdotiras darba “Viesnīca “Klusums” fragmentu lasīja novada 

aktieri Ingrīda Balode un Uldis Bērziņš. Piemitināsim, tas, ka teksta fragmentu lasīja profesionāļi, 

palīdzēja vieglāk un raitāk uztvert lasītā jēgu.  

Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļas tēma bija “Ziemeļvalstis un pasaule”. Tā mazāk vēstīja 

par ceļošanu, vairāk par izjūtām, tāpēc šī gada teksts ir par pārmaiņām, kuras mūsos raisa 

apkārtējā pasaule un notikumi – pasaulīgi un personīgi. Lasāmtekstu sarakstījusi islandiešu 

https://www.stopini.lv/media/Tevzemite/2020/Tevzemite_102020.pdf
https://stopini.lv/lv/jaunumi/ulbrokas-bibliotekas-aktualitates/ziemelvalstis-un-baltijas-valstis-no-9-15-novembrim-norisinasies-ziemelvalstu-literaturas-nedela-4982
https://stopini.lv/lv/jaunumi/ulbrokas-bibliotekas-aktualitates/ziemelvalstis-un-baltijas-valstis-no-9-15-novembrim-norisinasies-ziemelvalstu-literaturas-nedela-4982
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rakstniece Oidira Ava Olafsdotira, kura mūsu lasītājiem pazīstama ar grāmatām “Astoņu 

ziedlapu roze” un “Rabarberu sarkanais”. Autore ir mākslas zinātniece, kura studējusi kā 

Francijā, tā Itālijā. Viņa vienlīdz labi iejūtas abās dzimtēs. Grāmata “Viesnīca Klusums” 

sarakstīta no vīrieša skatupunkta un tā, stāsta par cilvēku, kurš neredz dzīvei jēgu, cieš no 

depresijas. Tāpēc viņš izlemj ceļot uz nenoteiktu zemi, lai izbeigtu dzīvi. Un nākošās divas 

nodaļas stāsta par to, kas mainās šī vīrieša dzīvē. 

 

Pēc lasījuma Stopiņu novada Sauriešu 

bibliotēka visus vērotājus iepazīstināja ar 

Ziemeļvalstu literatūras jaunumiem, 

vienlaikus sniedzot faktus par šīgada teksta 

un plakāta autorēm. Paldies, Sauriešu 

bibliotēkas darbiniecēm – Helēnai un Ilonai, 

kas palīdzēja šī gada prezentācijas 

sagatavošanā. Jāpiemin, ka plakāta autore ir Anni Vikberga (Aland, Finland), kura dzīvo Olandē 

jeb Ālandu Salās, kas ir autonoma, zviedriski runājoša Somijas lēne. Jāpiemin, ka arī Latvijā ir 

sava Ālande - apdzīvota vieta Grobiņas novada Grobiņas pagastā. Kā arī upe, Liepājas ezera 

pieteka. Bet Sauriešu bibliotēkas prezentāciju fotoattēlu veidā varat aplūkot Ulbrokas 

bibliotēkas Facebook lapā - https://www.facebook.com/ulbrbiblioteka 

Noslēdzām tiešsaistes pieslēgšanos ar bibliotēkas vadītājas Daigas Brigmanes sveicienu un 

atgādinājām, ka Ulbrokas bibliotēkas Facebook sadaļā atrodas krust vārdu mīklas. Tās vēl varat 

risināt un iesūtīt atrisināto mīklu attēlus līdz novembra beigām. Izlozes rezultāta izvēlēsim vienu 

pareizo atbilžu iesūtītāju, kurš iegūs nelielu balviņu. Un visi kopīgi ceram, ka nākamgad varēsim 

atkal tikties klātienē, izjust kopīgu vakarēšanu un draudzības sajūtu “Krēslas stundā”!  

Ieva Mūrniece 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe, kas arī šogad pulcināja “Krēslas stundas” 

lasījumam. 

Novada informatīvais izdevums “Tēvzemīte”, 2020.gada 4.decembris (310), 7.lpp.  

https://www.stopini.lv/media/TVZ_dec_(1).pdf 

 

Uzziņu un informācijas darbs 
Uzziņas – dokumentu kopēšana, izdrukāšana un skenēšana - lietotājiem joprojām aktualitāte. 

Pārskata periodā 222 gadījumos tā bija pamatnepieciešamība, jo mājas apstākļos nav iespējama 

dokumentu izguve.  

https://www.facebook.com/ulbrbiblioteka
https://www.stopini.lv/media/TVZ_dec_(1).pdf
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Lai arī pieaug Ulbrokas lietotāju izglītotība darbībām elektroniskajā vidē, bibliotekāres 

joprojām bieži konsultē lasītājus par dažādu darbību veikšanu e-vidē. Darbinieces ir asistējušas 

CV redakcijā, palīdzējušas aizpildīt veidlapas, drukāt avio biļetes, konsultējušas vied ierīču un 

sociālo tīklu lietošanā u.tml. Uzziņu darbā nelielā skaitā, bet tiek izmantotas abonētās 

datubāzes Letonika.lv, Lursoft Laikrakstu bibliotēka, kā arī LNB digitālā bibliotēka.  

Viena no raksturīgākajām uzziņām un informācijām ir literāri tematiskās izstādes, kas 

tiek sagatavotas vidēji 1x mēnesī, izmantojot iekšējos resursus. Pārskata periodā sagatavotas 

10 tematiskās izstādes par literātiem, ievērojamām personībām u.c. tēmām. Piemēram,  

Resursu digitālā transformācija, kas piedāvāja iepazīt gan tematisku drukāto grāmatu klāstu, 

gan daudzveidīgus elektroniskos resursus (abonētos resursus, e-grāmatas, brīvpieejas e-

resursus). Visu izstāžu apkopojums ir atrodams Stopiņu novada mājaslapas sadaļā Kultūra – 

Ulbrokas bibliotēka/ Informacijas resursi/Izstades/Izstazu-arhivs.  

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/izstazu-arhivs  

Atšķirīgu tematisko uzziņu pieprasījums pārskata periodā ir fiksēts 115 gadījumos – 

dažādu dokumentu atlase, t.sk., mācību iestāžu projektu nedēļu tēmu atlase, attaisnoto 

izdevumu pieprasījumi – dokumentu skenēšana un elektronisko grāmatu lietošanas iespējas. 

Bibliotēkas izglītojošā darbība vai lietotājiem/iedzīvotājiem organizētas mācības ar lektoru 

līdzdalību pārskata periodā netika plānotas. 

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība iedzīvotājiem 

ir rodama drukātos bukleta materiālos un elektroniskajos resursos pēc pieprasījuma. 

Digitalizācija, galvenokārt, attiecināma uz iedzīvotāju dokumentu skenēšanu, kas 

atvieglo gada ienākumu deklarācijas D4 pielikuma “Attaisnotie izdevumi par izglītību un 

ārstnieciskajiem pakalpojumiem” aizpildīšanu un ērtu iesniegšanu. 

Iekšzemes un starptautiskais SBA 

Tabula nr.6 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
38 21 5 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
40 22 14 

Kopā 78 43 19 

 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/izstazu-arhivs
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Iekšzemes starpbibliotēku abonementa skaitliskie rādītāji apliecina, ka bibliotēka SBA 

kārtā ir izsniegusi 14 eksemplārus, bet kopumā no citām bibliotēkām saņēmusi 5 izdevumus. 

Sk., tabula Nr.6. Savstarpējā grāmatu apmaiņa ir ģeogrāfiski tuvāko bibliotēku sadarbība, t.sk., 

Salaspils novada bibliotēka, Ropažu novada Zaķumuižas filiālbibliotēka un Stopiņu novada 

Sauriešu bibliotēka. SBA saņemto eksemplāru skaitā dominē nozaru un daiļliteratūra. Pirmo 

reizi izmantojot SBA pakalpojumu, bibliotēka pieprasīja specifisku nozares izdevuma 

eksemplāru no LNB.  

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

COVID-19 ietekme uz Ulbrokas bibliotēkas darbu. 

Lai arī pārskata perioda statistikas rādītāji caurmērā ir ar pozitīvu tendenci, jāatzīst, ka 

uz izsniegumu un apmeklējumu negatīvu tendenci ir atstājusi Covid-19 krīze, kā arī bibliotēkas 

pārcelšanās uz jaunām telpām. Kopumā pārskata periodā pieeja bibliotēkas resursiem ir tikusi 

daļēji vai pilnībā ierobežota 14 nedēļu amplitūdā: 4 nedēļu garumā pieeja bibliotēkas resursiem 

tika ievērojami ierobežota Covid-19 pirmā uzliesmojuma laikā pavasarī, bet 10 nedēļu garumā 

grāmatu izsniegšana tika pārtraukta inventarizācijas (no 1.-18. aprīlis), bibliotēkas pārcelšanās 

(1. jūlijs – 10. augusts) un ierobežojumu pastiprināšanas (21.-31. decembris) dēļ.   

Daudz dramatiskākas sekas Covid-19 ir atstājis uz bibliotēkas norišu – tikšanos, 

pasākumu un apmācību jomu. Ierobežojumu un neskaidrības dēļ tika atcelti literāri tematiskie 

vakari ciklā ''Grāmata uz mana galda'' ar rakstnieku novadnieku Egīlu Venteri. Tika atcelta 

plānotā Pētera Brūvera lasītavas atklāšana un Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru 

gada noslēguma seminārs, ko uzņemt pie sevis bija piekritusi Ulbrokas bibliotēka. Tāpat 

nenotika Eiropas “All Digital Week” pasākumi, kuru mērķis ir pilnveidot dalībnieku digitālās 

prasmes.  

6.Krājums 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija:  
Epidemioloģiskās situācijas laikā krājuma organizācijas nolūkos, pirmkārt, tika  veikta 

bibliotēkas krājuma pārbaude – inventarizācija. Otrkārt, bērnu literatūras krājuma un 

pieaugušo ārzemju literatūras kārtojuma izmaiņas, kas tika īstenotas, iegūstot jaunas 

paplašinātas telpas ar bērnu/jauniešu zonu atdalīšanas iespējām. Bērnu literatūras kārtojuma 

izmaiņu mērķis bija krājumu sadalīt optimālāk atbilstoši vecumu grupām. Tika nodalītas vecuma 

grupas: 1.-4.klase (J), 5.-7.klase (821-93), grāmatas sākot no 8.klases tika iepludinātas 

pieaugušo literatūras krājumā. Katrā dalījuma grupā izdalītas latviešu literatūra un ārzemju 
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literatūra, kā arī atsevišķs kārtojums bērnu grāmatām krievu valodā katrā vecuma grupā. 

Grāmatas pirmsskolas vecumam (B) sadalītas nodaļās latviešu literatūrai un ārzemju literatūrai. 

Pieaugušo ārzemju literatūras krājums mainīts no krājuma dalījuma pa atsevišķām 

valstīm uz kārtojumu vienotā autoru alfabētā.  

Lasītāju ērtībai un atbilstoši krājuma komplektēšanas politikai izvietotas plauktu 

norādes. Savukārt,  laikrakstu un žurnālu kārtojumam izveidots praktisks un pārskatāms preses 

plaukts. Mazaktīvā vai uzglabājamā preses vienību daļa tiek glabāta grāmatu krātuves telpās. 

   

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 
Tabula nr.7 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

4544 5353 5582 

t. sk. grāmatām 2469 4162 4284 

t. sk. bērnu grāmatām 1030 956 1433 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 1045 1191 1298 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 
skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

0.63 0.68 0.66 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai kopā 

4544 5353 5582 

Krājuma komplektēšanas finansējums pārskata periodā ir palielinājies par 4%, pieaugot 

iedzīvotāju skaitam Stopiņu novadā – 12752 (dati uz 01.07.2020) un apkalpes zonā – 8460, 

finansējums krājuma komplektēšanai uz vienu iedzīvotāju ir nedaudz samazinājies, bet 

pārsniedz 0,60 eiro centu robežu. Sk. Tabula Nr.7.  

 
Rekataloģizācija pārskata periodā netika veikta. 
 

Krājuma pārbaude (inventarizācija)  
2020. gadā tika veikta bibliotēkas krājuma inventarizācija. Iepriekšējā inventarizācija 

notika 2014. gadā, pirms sešiem gadiem. 

Inventarizācija notika gada pirmajā pusē laikā, kad bibliotēkas darbība bija ierobežota 

valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ. Process noritēja veiksmīgi, rezultātā iztrūkstoši 11 

eksemplāri, par ko sastādīts norakstīšanas akts (nozaudēti brīvpieejas apstākļos).  
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Secinājumi: krājuma uzskaite, izsniegšana un uzturēšana vērtējama kā optimāla. 

 

Krājuma rādītāji: 
Tabula nr.8 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 799 993 1537 

t. sk. grāmatas 380 587 943 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 86 155 201 

t. sk. bērniem 142 137 226 

Izslēgtie dokumenti 318 680 434 

Krājuma kopskaits 14 105 14 418 15 521 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,74 0,71 0,8 

Periodisko izdevumu apgrozība 0,79 0,72 0,74 

 

Ņemot vērā, lasītāju skaita dinamiku un bērnu lasītāju pieaugumu, pārskata periodā par 

61% ir palielinājies iegādāto bērnu grāmatu skaits. Sk. Tabula nr.8. Viena no gada prioritātēm ir 

arī latviešu oriģinālliteratūra – pieaugums par 23%. Pārskata periodā ir palielinājies grāmatu 

krājuma apgrozījums, jo pieaudzis jaunieguvumu skaits.  

 

Krājuma situācijas raksturojums  
Krājuma satura pamatā ir pašvaldību publisko bibliotēku darbības reglamentējošie 

dokumenti, ņemot vērā lietotāju intereses, vajadzības un pieprasījumu, aktualitāti, autoritātes 

un lasāmības, kā arī cenas kritērijus. Jaunieguvumu un dāvinājumu koncepcija ir papildināt 

bibliotēkas krājumu, ievērojot nepieciešamā dokumenta aktualitāti, saistību ar krājumu, faktu 

vai konkrētā grāmata pieejama vēl kādā citā tuvākā reģiona bibliotēkā. Ievērojot krājuma 

komplektēšanas dokumentus, tiek pieņemti dāvinājumi no sadarbības organizācijām un 

privātpersonām 

2020. gadā krājuma uzskaitē uzņemti 943 jaunieguvumi par kopējo summu 6674,19 

EUR. Galvenais finansējuma avots ir Stopiņu novada pašvaldības finansētais bibliotēkas 

budžets. Brīdī, kad pašvaldības līdzekļi jaunu grāmatu ieguvei tika ierobežoti un jebkuri finanšu 

līdzekļi prioritāri tika nodalīti Covid – 19 situācijas risināšanai, ar valdības lēmumu, Kultūras 

ministrijas gādību un LNB atbalstu tiek sagatavots “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām 

bibliotēkām”, piešķirot 37 jaunus grāmatu nosaukumus no 18 izdevniecībām par kopējo summu 
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382, 04 EUR. Sniedzot iespēju publiskajās bibliotēkās saglabāt ierasto kārtību un nezaudēt 

dzīves kvalitāti. Sk. Diagramma Nr.1.  

Saņemto izdevumu sadalījums pēc piegādātājiem 
Diagramma Nr.1 

 

 

Pārskata periodā ir sagatavoti 3 grāmatu dāvinājuma akti par kopējo summu 2008 EUR, 

kas par 505 vienībām papildināta  krājums. Ievērojamākais no dāvinājumiem ir P. Brūvera 

kolekcija 346 vienības - 310 monogrāfiskie nosaukumi un 36 periodiskie izdevumi 1495 EUR 

vērtībā. 

Bibliotēkas jaunieguvumu sadalījums: 

pa nozarēm: 

 daiļliteratūra 520 eks. (55%) 

 nozaru literatūra 423 eks. (45%), t.sk. Literatūrzinātne 181 eks., Sabiedriskās zinātnes 

66 eks., Māksla 41 eks. 

pa valodām: 

 latviešu valodā – 688 (73%) 

 krievu valodā 114 (12%) 

 citās svešvalodās – 141 (15%), t.sk., vācu val. 36 eks., angļu valodā 7 eks., zviedru valodā 

5 eks., spāņu valodā 3 eks. franču val. 1 eks., citās valodās - 89 eks.  

Krājuma kopskaits palielinājies pateicoties arī salīdzinoši lielākam periodisko izdevumu 

jaunieguvumu skaitam.  
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Aktuāla ir preses komplektēšana, kas ir 

papildinājums grāmatu krājumam, lai 

nodrošinātu jaunāko, aktuālāko informāciju 

kultūrā, mākslā un zinātnē. Kopējais 

nosaukumu skaits pārskata periodā ir 31, 

no kuriem 9 jauni nosaukumi. Bibliotēka 

piedāvā izdevumus bērniem un jauniešiem, 

sieviešu un vīriešu žurnālus, analītiskus 

izdevumus, specializētus žurnālus  

(ekonomika, arhitektūra, dzīves stils, 

vēsture u.c.), kā arī žurnālus krievu valodā.  

Secinājumi: “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ir mērķtiecīgs 

atbalsts un nesavtīgs ieguvums krīzes laikā: pirmkārt, īstenots nozīmīgs valsts finansēts un 

Kultūras ministrijas plānots projekts; otrkārt, Latvijas Nacionālās bibliotēkas labi organizēts, 

plaši un saturiski dažādu izdevniecību piedāvājumā veidots iepirkums; treškārt, katras publiskās 

bibliotēkas brīva tulkotās un oriģinālliteratūras izvēles iespēja; ceturtkārt, blakus nedrošībai 

iegūstam spēku un spēju pārdzimt, piedāvājot iespēju satikties ierastajā vidē, nemainot 

lasīšanas tradīcijas. 

Apjomīgais Pētera Brūvera ģimenes dāvinājums, kas radis jaunu mājvietu Pētera 

Brūvera vārdā nosauktajā lasītavā, ir ne tikai vērtīgs papildinājums literatūrzinātnes krājumam 

(167 vienības) ar dažādu valodu vārdnīcām (to starpā arī mazskaitlīgu un pie mums nezināmu 

tautu valodu vārdnīcas, piemēram, karaīmu, kumiku, tatāru, tuviešu, altajiešu, čuvašu un 

jakutiešu), bet arī kā unikāla kultūrvēsturiska vērtība novadpētiecības kontekstā, kuru nākotnē 

bibliotēka vēlas pētīt un izmantot dzejnieka daiļrades atpazīstamības veicināšanā.  

Datubāzes 
Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvātas divas abonētās tiešsaistes datubāzes Letonika.lv 

un News.lv. Piekļuvi tām nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs. Papildus 

interesentiem ir aktualizēti arī citi uzziņu portāli un pilnteksta datubāzes (īpaši Nacionālā 

enciklopēdija). Informācija par Stopiņu novada datubāzēm izvietota uz datoru lietotāju darba 

virsmām un Stopiņu novada mājaslapās sadaļā Informācijas resursi – Datubāzes 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/datubazes.  

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas Facebook profilā 

https://www.facebook.com/ulbrbiblioteka/ 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas Twitter profilā https://twitter.com/Ulbrokas_biblio 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/datubazes
https://www.facebook.com/ulbrbiblioteka/
https://twitter.com/Ulbrokas_biblio
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Datubāzi “Letonika.lv” pēc Ulbrokas bibliotēkas informācijas attālināti turpina izmantot 

5 lietotāji.  

Pašu veidotās datubāzes  
Pašu veidota datubāze ir Lasītāju datubāze. Regulāri tiek lietota un atjaunināta BIS 

“ALISE” lasītāju dati par attiecīgo gadu Cirkulācijas modulī. Tiek reģistrēti jauni lasītāji. Grāmatas 

tiek izsniegtas, ievietotas rindā un rezervētas. Pēc pieprasījuma tiek izmantots SBA modulis. Jo 

īpaši izdevumu apmaiņas iespēja ar Pierīgas reģiona bibliotēkām. Starp Ulbrokas bibliotēkas 

lasītājiem ir gan pirmsskolas vecuma bērni, gan seniori, kuri aktīvi lieto autorizācijas datus. 

Rindu pieraksts un nosaukumu rezervācija atvieglo apkalpošanas darbu. 

Datubāzu izmantojuma rādītāji  
     Tabula nr.9 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 110 125 132 

News 165 58 7 

 

Datubāzu izmantojums, sk. tabula Nr.9, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopumā ir krities. 

Datubāzes “News.lv” lietojums ir krities par 82%, bet datubāzes “Letonika.lv” ir pieaudzis par 

5%.    

Straujo kritumu datu News.lv izmantošanā var skaidrot saistībā ar Covid-19 krīzi. Tieši 

publisko datoru izmantojumu šogad visvairāk ietekmējusi pandēmija, kā arī ar to saistītie 

ierobežojumi. Ja pavasara mēnešos bibliotēka vēl turpināja  pamatpakalpojumu sniegšanu, 

nodrošinot bezkontakta izdevumu saņemšanu un izsniegšanu, tad piekļuve bibliotēku datoriem 

tika ierobežota. Līdzīgi ar pandēmijas otro vilni - tika liegta piekļuve publiskajiem datoriem. 

Spēkā esošo ierobežojumu dēļ neizdevās noorganizēt tradicionālās Digitālās nedēļas apmācības 

iesācējiem, kuru ietvaros parasti tiek skatīts datubāzu piedāvājums un izmantojamība 

datrorpratības iesācējiem.  

Datubāzu popularizēšana nav tik veiksmīga, jo par to netiek izrādīta nekāda interese. 

Bibliotēkas darbinieki tās galvenokārt izmanto pie izstāžu izstrādes un citu dokumentu izguves.  

 

Krājuma un datubāzu popularizēšana  

Tiek veidots jaunāko grāmatu apskats, ne retāk kā 5-6 reizes gadā pēc jaunieguvumu 

iegādes. Atspoguļo piedāvājumu dažādām interešu grupām. Piemēram, grāmatas bērniem un 

jauniešiem, jaunumi latviešu rakstniecībā, nozares literatūra un jaunumi daiļliteratūrā 
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pieaugušajiem. Jaunumi elektroniski skatāmi https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-

biblioteka/informacijas-resursi/jaunako-gramatu-apskats 

Otrs elektroniskais resurss, kas tiek iekļauts iestādes Informācijas resursu tīmekļa 

vietnē, ir LNB speciālistu un sadarbības partneru sagatavotais “Literatūras ceļvedis” 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/lnb-literaturas-celvedis  

Atsaucoties LTV1 raidījuma “Literatūre” veidotāju aicinājumam izveidot bibliotēkā 

plauktu grāmatām, par kurām runāts raidījumā, pārskata perioda pirmajā pusē bibliotēka savās 

telpās izveidoja grāmatu plauktu ar raidījuma  otrās sezonas 8 sērijās apskatītajām grāmatām, 

iepazīstinot lasītājus  ar 16 autoriem un 20 grāmatām. Pēc līdzīga principa veiksmīgi piesaistot 

lietotāju uzmanību, tik popularizētas krājuma grāmatas, kas pārskata periodā ir nominētas  

''LALIGABA'' kā izcilākie gada laikā publicētie darbi Latvijas rakstniecībā. 

 

Darbs ar parādniekiem – aprakstoši  
Darbs ar lasītājiem parādniekiem tiek sistemātiski kontrolēts un norit secīgi, ievērojot 

jaunākās aktualitātes un norādes datu aizsardzības jomā. Reizi trīs mēnešos tiek apzināts 

parādnieku saraksts, izvērtēts, kam seko atgādinājums e-pastā vai telefona zvans. Saruna, 

vienošanās un risinājums. Skolu ieteicamās literatūras lasīšanas laikā, vairākkārtējs 

atgādinājums nepieciešams skolu jaunatnei. Piebilstams, ka paņemtās grāmatas nodošana 

viegli veicama ārpus bibliotēkas darba laika, tam speciāli paredzētajā iekārtā. Par laikā 

nenodotu grāmatas eksemplāru bibliotēkas lasītajiem netiek piestādīta soda nauda. 

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi 

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas pārskata periodā ir atrisinātas -  krājums ir 

izvērtēts, strukturēts divos stāvos un pārredzami sakārtots atbilstoši visām  lasītāju grupām. 

Jaunie plaukti ir iegādāti un izvietoti pietiekamā skaitā. Ārkārtas situācija apgrūtina darbu pie 

norāžu izstrādes. Nākamā gada laikā tiks izvietotas nolasāmas un viegli uztveramas norādes, 

atvieglojot lietotāju orientēšanos krājumā.   

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 
Ulbrokas bibliotēka darbojas ar bērniem un jauniešiem, lai radītu interesi par grāmatu 

lasīšanu un piedāvātu vidi saturīgai brīvā laika pavadīšanai.  Lasītāji lielākoties ir Ulbrokas 

pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” bērni, Ulbrokas vidusskolas audzēkņi, kā arī citu 

Ulbrokas skolu skolēni vai tie, kas mācās Rīgas skolās. Ulbrokas bibliotēkā bērni un jaunieši veido 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/jaunako-gramatu-apskats
https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/jaunako-gramatu-apskats
https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/lnb-literaturas-celvedis
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ievērojamu daļu lasītāju sk. Diagramma Nr.2. Šogad to īpatsvars ir sasniedzis 38% no lasītāju 

kopskaita.  

Ulbrokas bibliotēkas lasītāji 2020 
Diagramma Nr.2. 

 

Pārskata periodā un pēdējo gadu laikā īpaši bērnu un jauniešu skaits  ir saglabājis 

pozitīvu tendenci, izvēloties mācību vai brīvā laika pavadīšanas iespējas saistīt ar bibliotēkas  

piedāvājumu. 

 

Bērnu lasītāju skaits  
           Diagramma Nr.3. 

 

 

 

2019. gadā par 7%, bet pārskata periodā 

par 15% pieaudzis reģistrēto jauno lasītāju 

skaits, sk. diagramma Nr.3. 

Bērnu apmeklējums            
Diagramma Nr.4. 

 

Pārskata periodā ir turpinājis pieaugt arī 

bērnu bibliotēkas apmeklējums, sk. 

diagramma Nr.4. 2019. gadā tas pieaudzis 

par 3%, bet pārskata periodā par 3,6%. 

Nelielo apmeklējuma pieaugumu var 

skaidrot ar esošajiem drošības pasākumiem 

Covid-19 ierobežošanai.
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 Izsniegums bērniem 
Diagramma Nr.5.  
 

Pozitīvu tendenci pārskata periodā ir 

saglabājis arī grāmatu izsniegums bērniem. 

Ja pagājušajā gadā pieaugums bija neliels 

+1,5%, tad pārskata periodā tas ir pieaudzis 

strauji – par 36%. Sk. Diagrammu Nr.5. Šo 

vērā ņemamo pieaugumu varētu skaidrot 

kontekstā ar bērnu lasītāju skaita 

pieaugumu, kā arī veiksmīgo bērnu un 

jauniešu zonas iekārtojumu.  

Iepriekšējās telpās bērniem domātās grāmatas bija izvietotas nelielā stūrītī, tagad pēc 

bērnu grāmatu krājuma pārstrukturizācijas un pārcelšanās, bērniem domātā zona kļuvusi daudz 

pievilcīgāka.  Bērnu rīcībā ir darba vietas, zona mazākajiem lasītājiem, galds galda spēlēm. 

Bērniem domātās grāmatas ir izvietotas pārskatāmi un aicinoši, rosinot interesi.

 

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 
Pārskata periodā bērnu auditorijai adresētie jaunieguvumi ir 226 jauni grāmatu 

nosaukumi jeb 23% no jauno grāmatu kopskaita. Grāmatu komplektēšanas saturiskā 

papildināšana saistīta ar mīļgrāmatiņu, glaudāmgrāmatiņu iegādi, kas vienlaicīgi ilustratīvi 

spilgti, lasīt aicinoši un draudzīgi veido jauno saturisko piedāvājumu. Sakarā ar 2020.gada 

epidemioloģisko  situāciju, netika akcentēta alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, puzles, 

utt.), kuru lietošana būtu pretrunā ar noteiktajiem piesardzības pasākumiem. Pārskata periodā 

netika iekārtota arī āra lasītava, kuras vajadzībām parasti tiek papildus 

iegādātas alternatīvās lietas.  

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, 

pasākumi dažādām vecuma grupā  
Uzziņu un informācijas darbs ikdienā tiek nodrošināts individuāli, 

apkalpojot jaunos lasītājus, palīdzot meklēt atbilstošākos materiālus 

skolas referātiem un projektiem, mācībām vai vaļaspriekiem. 
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Pārskata periodā bibliotēka organizēja 8 

nodarbības Ulbrokas vidusskolas 2. un 4. 

klašu skolēniem (kopā 8 klašu grupas) par 

tēmu “Dainas un Krišjānis Barons” ar mērķi 

attīstīt jauno lasītāju iemaņas orientēties 

bibliotēkas informācijas resursos.  Kopējais 

nodarbību dalībnieku skaits bija 220 bērni. 

Nodarbību saturs iepazīstināja skolēnus ar 

Krišjāņa Barona devumu folkloristikā, sākot 

veidot iemaņas patstāvīgam darbam ar  

bibliotēkas informācijas resursiem.

Kvalitatīvākai nodarbību norisei klases tika dalītas 3 grupās, kas, iepazīstot bibliotēku, 

darbojās visās telpās 3 bibliotekāru vadībā. Bērni apguva  informācijas meklēšanas prasmes 

elektroniskajā katalogā, grāmatu izvietojuma principu abonementa telpā, pilnveidoja iemaņas 

darbā ar digitālajiem resursiem (piem., Nacionālo enciklopēdiju un Letonika.lv), kā arī iepazinās 

ar ģimenes un vietējām - Stopiņu novada – kultūrvēsturiskām bibliotēkas aktualizētam 

vērtībām.  Nodarbību dalībnieki aktivitāšu laikā aizpildīja bibliotekāru sagatavotu darba lapu ar 

mājas uzdevumu – pašam sacerēt tautasdziesmu (Sk. Pielikums Nr.3.). Nodarbību dalībnieki tika 

informēti par Ulbrokas bibliotēkas darba laikiem, un aicināti vēlāk atgriezties kopā ar vecākiem, 

lai kļūtu par bibliotēkas lietotājiem.

Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
Tradicionāli janvāra mēnesī Ulbrokas bibliotēkā ierodas PII “Pienenīte” vecāko 

grupu audzēkņi un skolotāji (93 skolēnu un 6 skolotāji). Pārskata perioda nodarbības 

tēma bija saistīta ar vidi un apkārtni. Daudziem bērnu dārza audzēkņiem šī bija pirmā

iepazīšanās ar bibliotēku. Sekojot zinību 

stundas moto - Ievēro, ieklausies, iegaumē!, 

bērni vēroja, kā atpazīt Ulbrokas bibliotēku 

no citām iestādēm, kas notiek bibliotēkā un 

kādas iespējas pieejamas tās 

apmeklētājiem. 

Pārrunāta tika arī grāmatu daudzveidība 

(dažādie formāti, lielumi, biezumi, iespējas. 

Gandarījums par padarīto Ulbrokas   
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bibliotēkas darbiniecēm ir tad, ja kāds no mazajiem apmeklētājiem pēcāk atgriežas kopā ar 

vecākiem, lai kļūtu par bibliotēkas lasītājiem. 

Jauna sadarbība, iesaistīt skolu uzsākušos lasītājus radošā aktivitātē, aicinot bērnus 

piedalīties biedrības "Ascendum" un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (LBJLP) 

izsludinātajā ”Garās pupas” dzejoļu konkursā, kurā ar saviem darbiem tika aicināti piedalīties 5–

15 gadu vecuma bērni un jaunieši.  

Atsaucība nebija tik liela, kā cerēts, jo bērni un jaunieši attālinātajā skolas mācību 

procesā izrādījās ļoti aizņemti. Tomēr, atkārtoti uzrunājot aktīvākos bibliotēkas lasītājus, tos 

mudinot un iedvesmojot, dalībai projektā atsaucās 7 jaunie autori, un tapa šim laikam aktuāli 7 

dzejolīši. Bibliotēkas lasītājas Emīlijas Tīlanes dzejolis “Zoodārza nedienas” tika izvirzīts dzejoļu 

konkursa otrajā kārtā, publicēts krājumā “Garā Pupa”, kā arī ierakstīts un atskaņots Latvijas 

Radio 3 ēterā. Emīlijas Tīlanes dzejoļa ierakstu iespējams noklausīties šeit: 

https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/parmijas/emilija-tilane.-zoodarza-nedienas.a130701/ 

Starp abiem Covid -19 viļņiem, skolu beidzot un skolu uzsākot, bibliotēkas telpās 

norisinājās Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu konkursa darbu izstāde “Iekšiņa un 

āriņa”, kura tēma bija Tēls. Telpa. Scenogrāfija. Izcili  26 UMMS Vizuāli plastiskās mākslas 

nodaļas 2. kursa audzēkņu darbi atklāja un radīja interesi darba satura un formas 

atspoguļojumam, radot lasītvides un domāšanas prieku. 

Lai iepazīstinātu jaunos māksliniekus ar krājumu, 33 mākslas skolas audzēkņi tika 

uzņemti bibliotēkā, aktivitātēs meklējot informācijas resursus par un ap mākslu bērniem un 

pieaugušajiem, kā arī aicināti uz sarunu par paveikto. Par bērnu darbiem skolotāja Dace Balode 

raksta sekojoši: “Tikpat svarīgs, kā bērnu veidoto darbu – tēlu - vizuālais izskats, ir arī kopīgās 

mākslinieciskās ieceres, jeb koncepcijas apraksts. Tā bibliotēkas lietotājiem – izstādes 

apmeklētājiem tika piedāvāti visbrīnumainākie un pārsteidzošākie stāsti. Jaunie autori gan 

ietekmējušies no pasakām un filmām, gan attīstījuši oriģinālus sižetus un uzbūruši fantastiskas 

ainas, sasaistot it kā nesavienojamas lietas un mainot priekšstatus par to kārtību.” 

Pilns Daces Balodes raksts par izstādi “Iekšiņa un Āriņa” lasāms timekļa vietnē  

http://www.umms.lv/pasakumi/izstade-ieksina-un-arina/ 

Bērni bibliotēkas telpās jutās tik labi, ka skolotājai neizdevās tos sapulcināt paredzētajai mācību 

stundai Mākslas skolā, un bērni, lasot un spēlējot spēles, bibliotēkā pavadīja visu konkrētajā 

pēcpusdienā mācībām paredzēto laiku.  

Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā”  
Pārskata periodā bibliotēka sadarbojās ar Ulbrokas vidusskolas 2.a klases audzinātāju Ivetu 

Ozolu.  Sākumskolas priekšmetu nedēļas ietvaros, dažādojot zinību apguvi un procesu, tika 

organizēta mācību diena bibliotēkā, kuras ietvaros notika iepazīšanās ar bibliotēku un tās 

https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/parmijas/emilija-tilane.-zoodarza-nedienas.a130701/
http://www.umms.lv/pasakumi/izstade-ieksina-un-arina/
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piedāvātajiem pakalpojumiem. Klases audzinātājas sagatavotajā un vadītajā  “Lasīšanas 

konferencē” piedalījās arī Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāres. Tika uzklausītas bērnu vasaras 

lasīšanas zināšanas, iepazītas iemīļotās grāmatas un iegūtie literārie draugi. Ļoti drīz tikāmies 

atkal, vecāku vadībā, lai reģistrētu bibliotēkas lasītāju pulkam. 

 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie 

partneri, sadarbības vērtējums 
Nozīmīgs sadarbības partneris ir Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādes 

“Pienenīte” vecāko, sagatavošanas un logopēdiskās grupas metodiķis Evija Konstantinova, kas 

bērnu grupas sagatavo un iepazīstina ar bibliotēkas darbu, pirms tās apmeklējušas to klātienē, 

un nodrošina atbildīgu un nopietnu attieksmi turpmākajai sadarbībai, iepazīstinot ar šo darbu 

arī bērnu vecākus. 

Pārskata periodā Ulbrokas bibliotēka sadarbojās ar Ulbrokas vidusskolas skolotāju Ivetu 

Ozolu, kas rūpējas par mācību procesa dažādošanu, sagatavoja skolēnus darbam jaunā vidē un 

mudina izmantot bibliotēkas jaunās, paplašinātās iespējas. Novērtējot bibliotēkas piedāvāto 

nodarbību kvalitāti, viņa ieteica Ulbrokas vidusskolas kolēģiem piedalīties bibliotēkas 

piedāvātajās izzinošajās nodarbībās.  

Ulbrokas Mākslas un mūzikas skolas skolotāja Dace Balode iniciēja izstādes “Iekšiņa un 

Āriņa” organizēšanu Ulbrokas bibliotēkas telpās. Apskatei tika piedāvāti 2019./2020. mācību 

gadā tapušie jaunāko kursu audzēkņu darbi, kuri tika veidoti dalībai Latvijas  Kultūras centra 

organizētajā profesionālās ievirzes Valsts konkursā.  

Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Profesionālās pilnveides programmas un izglītojoši pasākumi 2020. gadā tika plānoti, 

bet neīstenoti – Pierīgas novadpētniecības seminārs un citi profesionālās pilnveides 

programmu un izglītojoša rakstura pasākumi tika atcelti vai pārcelti. Līdz ar to vērtējums netiks 

sniegts. Pielāgošanās un attālināta darba/apmācības iespēja profesionālajā vidē nenotiek. 

Pārskata perioda otrajā pusē, uzsākot KM atbalsta seminārus bibliotēku un muzeju speciālistu 

digitālo prasmju attīstībā Rīga un Pierīga, situāciju maina – tiek nodrošināta darbinieku 
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profesionālā izglītošanās un pilnveide. Pierīgas publisko bibliotēku bibliotekāru semināri – 

sanāksmes tiešsaistē nenotiek.  

 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

Pārskata periodā nebija paredzētu atsevišķu aktivitāšu jauniešiem. Nākotnē varētu 

meklēt sadarbību ar kādu no Ulbrokas vidusskolas interešu izglītības pulciņiem, piemēram, 

žurnālistiku vai rakstniecību, un meklēt radošas, bagātinošas sadarbības formas.  

Covid-19 ir bijis negatīvs iespaids gan uz bērnu izsniegumu, gan apmeklējuma statistiku 

un pulcēšanās iespējām. 

8.Novadpētniecība 2020 
 

Pārceļoties uz jaunām, plašām telpām, bibliotēka ir ieguvusi atsevišķu lasītavas telpu, 

kurā izvietots novadpētniecības krājums. Tas ietver grāmatas par novadu un novadniekiem, CD 

un DVD materiālus, tematisko mapju kopu, novada informatīvā izdevuma “Tēvzemīte” 

komplektu. 

Krājums regulāri tiek papildināts ar aktuālajiem materiāliem par novadu.  

Visa gada garumā turpinās darbs pie bibliotēkas novadpētniecības datu bāzes 

veidošanas. 2020. gadā izveidoti 408 apraksti, vēl 400 esošie rediģēti. Pavisam kopš 2015.gada 

izveidoti 2616 ieraksti. 

Visapjomīgākais darbs šajā gadā ir novadnieka Pētera Brūvera privātkolekcijas 

veidošana. Darbs ir ļoti apjomīgs, jo kolekcijā ietilpst 346 vienības: grāmatas, periodika un 

telpiskie priekšmeti. Lasītavā, kas ieguvusi Pētera Brūvera vārdu, pieejams dzejnieka darināts 

grāmatu plaukts ar viņa grāmatām, galds, krēsli no Brūvera mājām Stopiņu novada “Kalējos”. 

Strādājot ar kolekciju, izgūtas daudzas Brūvera publikācijas, darbs pie šo materiālu apkopošanas 

novadpētniecības mapēs un aprakstu veidošanas datubāzē turpināms nākamajā gadā. 

Novadpētniecības datubāzē izveidotas vairākas jaunas materiālu kolekcijas.  

Materiālu kopa par Dzelzceļu tiltu pār Mazo Juglu tapusi reģiona galvenās bibliotēkas 

virtuālās izstādes “Vieta manā novadā” ietvaros. Tajā apkopoti materiāli par tiltu no 

periodiskiem un monogrāfiskiem izdevumiem, kā arī fotogrāfijas. Ietver 21 apraksta vienību. 

Saite uz materiālu kopu pieejama Ulbrokas bibliotēkas elektroniskā kataloga sadaļā 

Novadpētniecība: https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx. 

Nozīmīgs pienesums bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir novadnieka Pētera 

Brūvera fotogrāfijas. Tās ir no dzejnieka dzīvesbiedres Ivetas kolekcijas, ir digitalizētas un 

ievietotas novadpētniecības datubāzē. Ietver 59 vienības. Daļa fotogrāfiju bija apskatāmas 

https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx
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izstādē bibliotēkas telpās.  Ulbrokas bibliotēka pārskata periodā no Latvijas Valsts 

kinofotofonodokumentu arhīva izguva 7 Brūvera fotogrāfijas, kuras ir iekļautas bibliotēkas 

veidotajā Novadpētniecības datubāzē.  

Aktuāla izveidota novadpētniecības materiālu kopa datubāzē ir par jauno Stopiņu 

novada Kultūras centru “Ulbrokas Pērle”. Tajā apskatāmi bibliotēkas lasītājas Ainas Endleres 

uzņemtie foto kultūras centra tapšanas laikā, kā arī materiāli no periodiskajiem izdevumiem, 

kas atspoguļo centra būvniecību un atklāšanu. Ietver 43 apraksta vienības. Daļa no Ainas 

Endleres fotogrāfijām bija apskatāmas izstādē bibliotēkas telpās. 

Lai popularizētu bibliotēkas novadpētniecības krājumu, bibliotēkas elektroniskā 

kataloga WebPac lapā ir izdalīta sadaļa Novadpētniecība, kurā ievietotas tematiskās saites uz 

atsevišķiem aktuāliem novadpētniecības tematiem. Šajā gadā pievienotas saites uz 

izveidotajām materiālu kopām. 

Tiek turpināts regulāri katru mēnesi pievienot novada informatīvā izdevuma 

“Tēvzemīte” lietojum datnes Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālājā bibliotēkā. 

Pārskata periodā Ulbrokas bibliotēka kā starpnieks palīdz Stopiņu novada Krīvu klēts 

saimniekiem sazināties un, slēdzot līgumu, attiecīgi tālāk nodot  LNB speciālistiem iekļaušanai 

Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica projektā  “Zudusī Latvija” Stopiņu novada iedzīvotāja 

un pētnieka Jāņa Markota plašo fotogrāfiju arhīvu, kurā iemūžinātas  zudušas un izmaiņu 

skartas Latvijas kultūrvēsturiskas vērtības. Vairākos simtos fotogrāfiju, kas tapušas laika posmā 

no 20.gs.70.gadiem līdz 21.gs.sākumam, skatāmas dažādu novadu vietas un kultūrvēsturiski 

pieminekļi. Pagaidām tikai neliela daļa - 31 – fotogrāfija ir iekļauta elektroniskajā resursā: 

http://www.zudusilatvija.lv/lv/objects/search/bb7e691f8a5c0372cb25048964bee2a6/?page=

1 

 

Pārskata periodā tika noslēgts darbs pie Stopiņu novada kultūras kanona 12 kartīšu 

kolekcijas, kas ir novadpētniecības jeb vietējās apkaimes izpētes un izglītošanas darbs, ko 

http://www.zudusilatvija.lv/lv/objects/search/bb7e691f8a5c0372cb25048964bee2a6/?page=1
http://www.zudusilatvija.lv/lv/objects/search/bb7e691f8a5c0372cb25048964bee2a6/?page=1
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veicinājusi Ulbrokas bibliotēkas projektdarbība Stopiņu novada kultūras kanona pētnieciskajā 

un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma dokumentēšanas un publiskošanas darbā. 

9. Projekti 
Pārskata periodā projektu darbība netika veikta. 

Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

Pārskata periodā bibliotēkas galvenā prioritāte ir krājuma pārvietošana uz jaunām telpām un 

jaunās bibliotēkas apdzīvošana, iekārtošana. Šis apjomīgais darbs pārskata periodā prasa visu 

darbinieku enerģiju, projektu plānošanu un realizēšanu atliekot uz nākamo gadu. 

10. Publicitāte 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

pakalpojumiem 
Bibliotēkas tēls veidojas no komunikācijas klātienē, no informācijas elektroniskajos resursos un 

novada informatīvajā izdevumā un no bibliotēkas lasītāju savstarpējās komunikācijas, 

informējot par bibliotēkas pakalpojumiem.  

Bibliotēkas telpās darbinieki regulāri veido un izvieto drukātu informāciju par bibliotēkas 

jaunumiem un aktualitātēm, kā arī atsevišķiem pasākumiem veido informatīvas lapiņas.  

Par bibliotēkas funkcijām un piedāvātajiem pakalpojumiem ārpus bibliotēkas telpām 

sabiedrība tiek sistemātiski informēta, izmantojot divus pamata kanālus.  Tradicionāli lasītāji par 

aktualitātēm uzzina, iepazīstoties ar Stopiņu novada informatīvā izdevuma „Tēvzemīte” 

rakstiem un notikumu afišām, bet tie, kas dod priekšroku interneta resursiem, par aktualitātēm 

uzzina Stopiņu novada tīmekļa vietnē sadaļā Kultūra: Ulbrokas bibliotēka 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka , kur regulāri tiek atjaunināta informācija par 

jaunumiem grāmatniecības nozarē, piekļuvēm datubāzēm,  digitālajiem resursiem un e-

pakalpojumiem, bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem un aktivitātēm, bibliotēkas jaunajām 

grāmatām, abonētajiem laikrakstiem un datubāzēm. Tāpat bibliotēkas informācija tīmeklī 

Stopiņu novada mājaslapas sadaļā Ulbrokas bibliotēka ievietotas ziņas par bibliotēkas vēsturi, 

darbības raksturojumu, pakalpojumiem, projektiem, kā arī informācija par bibliotēkas atrašanās 

vietu un komunikācijas veidiem. Bibliotēkas tīmekļa vietnē lasāmi bibliotēkas lietošanas 

noteikumi, informācijas resursi un bibliotēkas fotoattēlu galerijas. Mājaslapā ir piedāvātas 

“ātrās” izvēlnes saites gan uz bibliotēkas e-katalogu, gan arī uz abonētajām datubāzēm.  

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas mājaslapas sadaļa pārskata periodā attālināti apmeklēta 

un skatīta 9416 reizes, kas ir par 150% salīdzinot ar iepriekšējo gadu (4710 apmeklējums 

2019.gadā). 54% gadījumu ir apmeklēta sākuma lapa, kurā sniegta informācija par kontaktiem, 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
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darba laiku, aktualitātēm, pieejama ātrā piekļuve elektroniskajam katalogam. Jāatzīmē, ka 

sadaļā “Galerijas” https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas, kas ieņem otro 

vietu bibliotēku sadaļu apmeklējumā (pārskata periodā 432 reizes jeb 4,59% no 

apmeklējumiem) pārskata periodā tika piedāvātas 2 pirmās bibliotēkas virtuālās izstādes: 

izstāde, kas atspoguļo kultūras centra “Ulbrokas pērle” celtniecības gaitu bibliotēkas lietotāja 

acīm un Pēteram Brūveram veltītu izstādi “Kas ir dzejnieks Pēters Brūveris?” 

Emuāri, blogi. Stopiņu novada bibliotēkai emuāru, blogu nav. 

 

Sociālie tīkli - bibliotēkas tēlu vispasaules tīmeklī veido gan Stopiņu novada mājaslapā 

ievietotā informācija, gan profils tīmekļa vietnē “Facebook” un “Twitter”. Informācija daļēji 

dublējas sasniedzot lielāku skaitu lietotāju, kuri tādejādi tiek informēti par bibliotēkas 

aktivitātēm – aktuālajiem pasākumiem un pārskati par jau notikušajiem pasākumiem, dažādi 

aicinājumi, informācija par to, kā bibliotekāri uzlabo savas zināšanas un prasmes. Tiek ievietoti 

fotoattēli no dažādiem pasākumiem.  Facebook profilam ir kopā 95 sekotāji, pagājušajā gadā 

bijuši kopā 900 skatījumu, savukārt Twitter kontam ir 245 sekotāji un 148 skatījumi. Sociālais 

tīkls Twitter īsumā atspoguļo notikumus, un pasākumus, dodot norādes uz Stopiņu novada 

mājaslapas Ulbrokas bibliotēkas sadaļu un bibliotēkas Facebook profilu, kur atrodas plašāka 

informācija par dažādām tēmām. Facebook lapā izveidotas arī divas grupas “Lasīšanas gardēži” 

un “Ulbrokas bibliotēkas draugu grupa”. Grupas netiek ļoti aktīvi apmeklētas, pārskata periodā 

ir attiecīgi 23 un 22 biedri.  

Citas tīmekļa vietnes. Video straumēšanas kanālā Youtube šogad uzmanību izpelnījies RE:TV  

sižets, kas tapis sakarā ar Ulbrokas bibliotēkas pārcelšanos uz jaunām telpām. “Ulbrokas 

bibliotēka uzsākusi darbu jaunās telpās kultūras centrā "Ulbrokas Pērle"” ir 760 skatījumi 

(24.01.2021) Par jaunajām telpām un pieejamajiem pakalpojumiem video sižetā izsmeļoši 

stāsta Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane. 

https://www.youtube.com/watch?v=Aj0tRPZpUfg 

 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 
2020.gadā bibliotēkas popularitāti visvairāk veicinošais pasākums ir bijušas ekskursijas jaunajā 

Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”. No augusta vidus līdz oktobra vidum katru ceturtdienu 

interesenti tika aicināti apskatīt jauno ēku un padziļināti iepazīties ar jaunajām bibliotēkas 

telpām un pakalpojumiem. Par izzinošajām 18 ekskursijām, kuras organizēja bibliotēka, interesi 

kopumā izrādīja 304 cilvēki : daudz ģimeņu, pensionāri un  strādājošie, lasītāji un Stopiņu 

novada iedzīvotāji.  Daudzi no ekskursantiem Ulbrokas bibliotēku apmeklēja pirmo reizi, 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas
https://www.youtube.com/watch?v=Aj0tRPZpUfg
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iepazīstoties un novērtējot bibliotēkas moderno vidi un pakalpojumu klāstu.  Ārkārtas situācijas 

dēļ ekskursijas netika piedāvātas oktobra beigās un ziemas mēnešos. 

Tāpat veiksmīgi bibliotēku popularizējoši pasākumi bija PII “Pienenīte” vecāko grupiņu 

audzēkņu viesošanās bibliotēkā, kā arī Ulbrokas vidusskolas 2.un 4.klašu audzēkņu dalība “ 

Lasīšanas konferencē”  un nodarbībās, kas veltītas dainām un Krišjānim Baronam.  

 

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Diemžēl, krīzes situācijas dēl bibliotēkai neizdevās klātienē organizēt vairākus ieplānotos 

pasākumus – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Krēslas stundu”, P.Brūvera lasītavas atklāšanu 

un citus. Taču šogad aizsākām tradīciju organizēt pasākumu norisi tiešsaistē. Tā novembra vidū 

ar platformās “Zoom” palīdzību digitāli ar lasītājiem saslēdzāmies “Krēslas stundas” norisei. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 
Ļoti konkrēti par iestādes un citu institūciju sadarbību aprakstīts bibliotēkas darba gada 

pārskata 7., 8. punktā. Atsevišķi jāatzīmē bibliotēkas sadarbība ar pašvaldību, vietējo kopienu 

un institūcijām, kas palīdz īstenot labvēlīgu uz zināšanām, informācijas un interešu izglītības 

balstītu pakalpojumu īstenošanu. Stopiņu novada dome nodrošina finansējumu bibliotēkas 

pakalpojumiem – IT iegāde, uzturēšana un pārraudzība. 

Darbības nodrošināšanai nepieciešamās telpas, profesionāli darbinieki, krājuma un 

pakalpojumu daudzveidība. Infrastruktūra – stāvvieta un īrētu telpu (2020. gada I. puse) 

uzturēšana. Ikdienas saimniecisko sadarbību nodrošina pašvaldības aģentūras „Saimnieks” 

pakalpojuma iespējas – transports, saimnieciskie un sīkie remontdarbi. Atbalsts un finansējums 

pasākumiem, ko iedzīvotājiem un lasītājiem bez maksas piedāvā bibliotēkas darbinieki, kurus 

bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. 

 

Novada publiskās un skolu bibliotēkas īsteno dažādas darba formu profesionālās darbības 

sadarbībai un pilnveidei – novada bibliotekāru diena „Kalēju” mājas pagalmā - talka un radošs 

dzejas vakars, citviet izstāžu un lasītavu apmeklējumi. 

 

Ilggadīga ir bibliotēkas sadarbība ar Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” sešgadīgiem 

audzēkņiem. Tradicionāli janvārī tiek organizēta bibliotekārā stunda, kas bērniem ir pirmā 

iepazīšanās un pirmā tikšanās ir saruna par bibliotēkas darbu un grāmatu lietām bibliotēkā. 
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Ieinteresēts Ulbrokas bibliotēkas  partneris ir Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola, ar kuru kopā 

no 1.oktobra līdz 1.novembrim Ulbrokas bibliotēkā tika organizēta Ulbrokas Mūzikas un 

mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas jaunāko kursu audzēkņu darbu izstādē 

“IEKŠIŅA un ĀRIŅA”.  

Ikdienā sadarbība notiek ar Stopiņu novada skolām. Pārskata periodā ar  Ulbrokas vidusskolu, 

kuras  2. un 4.klašu audzēkņi apmeklēja bibliotēkas veidotās tematiskās nodarbības, kas bija 

veltītas Krišjānim Baronam un dainām. 

Nozīmīgs partneris, ar kuru Ulbrokas bibliotēka dala jaunās telpas, ir Ulbrokas Kultūras centrs 

“Ulbrokas Pērle”. Šogad īpaši cieša un radoša ir bijusi sadarbība ar centra mākslinieciskajiem 

kolektīviem akordeonistu ansambli "Akcents" (vadītāja Anita Rieksta) un Stopiņu novada 

amatierteātri "Dille" (Režisors Indulis Smiltēns). Kolektīvu dalībnieki piedalījās Dzejas dienu 

norisēs, turklāt divi amatierteātra aktieri Ingrīda Balode un Uldis Bērziņš lasīja fragmentu 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 2020 “Krēslas stundas ” ietvaros.  

Pārskata periodā bibliotēka sadarbojas ar vietējo kopienu,  organizējot Zibakciju - pirms 

pārcelšanās aicinot atnest uz bibliotēku kartona kasti, lai netieši piedalītos bibliotēkas krājuma 

pārvietošanā. Neliela un vidēja izmēra kastes ir laipni gaidītas grāmatu iesaiņošanai. Vairākas 

radoši noformētas kastes kolektīvi uz bibliotēkas telpām nogādā radošās telpas “Cepums” 

audzēkņi. Pēc jaunās bibliotēkas durvju vēršanas bērni aicināti piedalīties īpašā ekskursijā.  

Nozīmīgs ir brīvprātīgo darbs bibliotēkas krājuma pārvietošanā uz jaunajām telpām. Ievērojot 

nepieciešamos drošības un distancēšanās pasākumus, tiek 

iesaistīti Zemessardzes 19. kaujas Nodrošinājuma bataljona 

karavīri. Komandiera Kaspara Auzenbaha vadībā karavīri dažu 

stundu laikā veikli pārvieto 15 tūkstošu vienību apjomīgo 

krājumu.  

Sadarbība ar p/a “ Saimnieks” ir transporta nodrošinājums un 

atbalsts bibliotēkas krājuma pārvietošanai uz jaunajām telpām. 

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 
Ulbrokas bibliotēka pārskata periodā 3 reizes ir uzņēmusi citu novadu publisko bibliotēku 

darbiniekus, lai iepazīstinātu ar jaunajām telpām un darba iespējām, kā arī piedāvātu atšķirīgu 

pieredzi un idejas profesionālai pilnveidei bibliotekārajā darbā. Ulbrokas bibliotēkā viesojās 

Jēkabpils galvenās bibliotēkas bibliotekāri, Ķekavas novada bibliotekāri un Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas bibliotekāri. Ar jaunajām telpām iepazinās arī Salaspils novada bibliotēkas vadība.  

Kolēģu starpā tika pārrunāti jautājumi par bibliotēkas darbības formām – institūciju sadarbību, 

projektiem, pasākumiem, novadpētniecības daudzveidīgajiem resursiem, iestādes kolektīva 

veidošanu un bibliotēkas darba organizāciju. 
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2020. gadā bibliotēka uzsākusi sarunas par sadarbību ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. 

Pārskata periodā Ulbrokas bibliotēka ir organizējusi Stopiņu novada bibliotekāriem darbinieku 

tālākizglītības pasākumu -  LNB izstādes “Neredzamā bibliotēka” apmeklējumu 2020.gada 

8.janvārī izstādes kuratores un pētnieces Kristīnes Zaļumas vadībā. Tāpat bibliotēkas darbinieku 

tālākizglītībai tika noorganizēts Imanta Ziedoņa lasītavas apmeklējums, iepazīstoties ar muzeja 

procesiem pētnieciskās darbības jomā. (Saruna ar pētnieci un kolēģi Katrīnu Kūkoju).  

 

Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība - pārskata periodā netika veikti. 

Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra Tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides izglītības programmā Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros Daiga Brigmane lasa 

lekcijas kursā “Bibliotēku zinības”. Kursa klausītāji ir profesionālās pilnveides izglītības 

programmas publisko, zinātnisko, speciālo un izglītības iestāžu bibliotēku darbinieki no 

dažādām mērķgrupām, kā arī izglītojamie citās nozarēs.  

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja __________________________ Daiga Brigmane 

 

2021. gada 29. decembris 
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PIELIKUMI 

Dzejas dienas 2020 afiša 
Pielikums nr.1  
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Dzejas dienas 2020 autogrāfu kartiņa 
 

Pielikums Nr.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



44 
 

Darba lapa nodarbībai “Dainas un Krišjānis Barons” 
Pielikums Nr.3 

 

 

 

 


