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Pārskata perioda kopsavilkums 

Darba prioritātes 

Pārskata periodā, epidemioloģiskās situācijas laikā, ievērojot Kultūras 

ministrijas nosacījumus, bibliotēkas lietotājiem tiek nodrošināta pakalpojuma 

saņemšana. Rakstīti un atbalstīti VKKF, Stopiņu novada pašvaldības finansētie 

projekti par naudas līdzekļu piesaisti, kas paredzēta pētniecībai un 

literatūrzinātnieku iesaistei jauna satura radīšanā. Gatavota informācija 

auditora vērtējumam par jaunveidojamā Ropažu novada pašvaldības publisko 

bibliotēku līdzvērtīgu attīstību un mērķtiecīgu darbību (plašāk 4.,11. punktā). 

Organizēti vairāki ar literāru saistīti pasākumi – 11 km gara pastaiga pa Pētera 

Brūvera dzīves un darba vietām, ikgadējā Dzejas diena dzejnieka dzimtajās 

mājās un dzejnieka vārdā nosauktās lasītavas telpās. Dzeja pieturās - ir 

ceļojums pa jaunveidojamā Ropažu novada Stopiņi, Ropaži, Vangaži, Garkalne 

literāro domu lielceļiem (plašāk 5., 7. punktā). Aptaujas veidā veikta 

sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas krājuma kvalitāti, 

lasītāju piesaistei noteiktas jaunas darba formas (plašāk 5. punktā). 

Jaunie pakalpojumi  

Mācību priekšmetu nedēļā Ulbrokas vidusskolas sākumskolas izglītojamajiem 

par tematu “5 dienas kopā ar Pēteri Brūveri” īstenota Ulbrokas bibliotēkas 

sagatavota un novadīta mācību tiešsaistes stunda Microsoft Teams TS 

platformā, kurā piedalījās 210 Ulbrokas vidusskolas 3.-4. klašu skolnieki. 

Jaunums - bibliotēkas darbinieku izlasīto grāmatu ieraksta prezentācija 

Facebook konta sekotājiem, kas vēlas ieraudzīt un sadzirdēt, ko iesaka lasošs 

bibliotekārs. Ar vietnes “Actionbound” iegādi tiek īstenota literārās pastaigas 

“Sēdēju parkā uz sola” maršruta izveide, kas ļauj iepazīt Pētera Brūvera 

literāro un kultūras mantojumu. Tajā var piedalīties ikviens interesents, kurš 

vēlas iepazīties ar Stopiņu novada (tagad pagasta) kultūras un 

novadpētniecības vērtībām, apzināt Pierīgas mežu, lauku un individuālās 

apbūves punktus (plašāk 5. punktā). 

Nozīmīgi jauni projekti 

Ulbrokas bibliotēkas divu projektu darbība 2021. gadā tiek veltīta Pētera 

Brūvera literārā mantojuma rakstniecības vērtībām. Pašvaldības finansētā 

konkursā atbalstīts projekts “Ulbrokas bibliotēkas Pētera Brūvera 
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kolekcijas un daiļrades pētniecība”, savukārt VKKF Literatūras nozares 

projektu konkursā izvērtēts un atbalstīts projekts "Raksti un domraksti par 

Pētera Brūvera literatūras nozīmību". Literatūrzinātnieku vidū ir LU 

literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki, LU Humanitāro zinātņu 

fakultātes pētnieki, Rakstniecības un mūzikas muzeja Mākslas eksperts. 

(plašāk 9. punktā).  

Darbs Covid apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā 

Covid-19 apstākļos bibliotēka turpina sniegt pamatpakalpojumu, nodrošinot 

nepārtrauktu iestādes darbību un piedāvājot aktuālāko jaunāko izdevniecību 

darbā, BIS ALISE komplektēšanas modulī veidojot kvalitātīvu jaunieguvumu 

bibliogrāfisko ierakstu datu atbilstību. Lietotājam no februāra līdz aprīlim tiek 

liegta piekļuve lasītavas un datoru izmantošanai, t.sk., dokumentu kopēšanas, 

printēšanas, iesiešanas un laminēšanas iespēja. Nodarbināto darbinieku 

starpā tiek ieviests maiņu vai attālinātā darba grafiks. No jūnija tiek uzsākta 

pulcēšanās ārtelpu lasītavas zonā. Pasākuma norises vietā, ievērojot noteiktos 

ierobežojumus.   No oktobra līdz rakstīšanas brīdim, pasākumu norise telpā, 

ārtelpā  - pulcēšanās tikai “zaļajā režīmā”.  

Pārskata perioda pasākumu un norišu plāns ir pielāgots darbam pandēmijas 

apstākļos un tiek īstenots klātienes darba režīmā, tiešsaistēs tīmekļa vietnēs 

Zomm, MSTeams vai tiešraidēs iestādes Facebook kontā (plašāk 5.,7. punktā). 

Atbilstoši, ierastajam klātienes darbības procesam, ievērojot klientu, attālinātos 

pieprasījumus un vēlmes, tiek nodrošināta ierobežota pakalpojumu 

pieejamība:  

 pieprasījumi attālinātai grāmatu piekļuvei/lasīšanai tiek nodrošināti, 

izmantojot “3td e – grāmatu bibliotēku”; 

 izmantojot bibliotēkas grāmatu nodošanas iekārtu, ir iespēja nodot 

izlasīto literatūru, ievērojot visus ārkārtas situācijai paredzamos 

nosacījumus; 

 individuāla vai vienas mājsaimniecības ietvaros īstenojama darbība ir 

kājāmgājēju aktivitāte – literārā pastaiga, apzinot Pētera Brūvera literāro 

un kultūras mantojumu. 
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Problēmas, to risinājumi 

Pārskata periodā vairākkārt iestādes darbs jāpārkārto atbilstoši valstī 

pieņemtajiem MK noteikumu grozījumiem, kas ikreiz nosaka jaunus drošības 

pasākumus un ierobežojumus bibliotēku darbā gan lietotājiem, gan 

darbiniekiem. Ilgstoša ārkārtas situācijas darbība un nosacījumu ievērošana 

rada apgrūtinājumu Covid-19 sertifikātu pārbaudē, pieraksta sistēmā, lai 

nodrošinātu individuālu iespieddarbu apmaiņu un ar citiem lietotājiem, 

nesaistītu datoru e-pakalpojumu ierobežota laika izmantošanu. Tiek noteikta 

obligāta darbinieku vakcinācija un epidemioloģiskās drošības ievērošana. It 

visā ir rasts risinājums. Nodarbinātie ir vakcinēti, tiek ievēroti valstī pieņemtie 

epidemioloģiskās drošības un pārbaudes nosacījumi. Aktivizēts darbs “zaļajā 

režīmā”. 

Citi aktuāli jautājumi 

Ulbrokas bibliotēka, sadarbībā ar LNB Bibliotēku attīstības centru, tika pieteikta 

Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International 

Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) izsludinātajai IFLA 

2021. gada publisko bibliotēku balvai (arhitektūrā), pārstāvot Latviju 

starptautiskajā konkursā.  

Konkursa mērķis - izcelt jaunās publiskās bibliotēkas visā pasaulē. 2021. gada 

balvai tika pieteiktas 32 publiskās bibliotēkas no 21 valsts. Konkursam tika 

pieteiktas 2019. un 2020. gadā celtās vai pārbūvētās bibliotēkas, kas apvieno 

atvērtu, funkcionālu arhitektūru ar radošu pieeju informācijas tehnoloģijām, 

interesi pret vietējo kultūru un digitālajiem attīstības procesiem. 

Ulbrokas bibliotēkas pieteikums, ko veido apraksts, fotogrāfijas un video rullītis, 

tika sagatavots angļu valodā. Aprakstošajā daļā tika akcentēta Ulbrokas 

bibliotēkas un jaunās ēkas saistība ar vietējo kopienu un apbūvi, ēkas 

funkcionalitāte, telpu un aprīkojuma fleksibiltāte un dažādās izmantošanas 

iespējas. Uzmanība tika pievērsta atvērtās ģimenes tipa bibliotēkas 

zonējumam un atbilstībai dažādām vecuma grupām un vajadzībām - 

Abonementam kā ikvienam pieejamai kopienas dzīvojamai istabai. Apskatīti 

tika ilgtspējīgās attīstības principi būvniecībā un bibliotēkas darbībā, un 

digitizācijas izmantojums bibliotēkas satura komunikācijā un jaunas pieredzes 

radīšanā bibliotēkas satura iepazīšanai. 
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzaicinājums bija mūsdienīgās Ulbrokas 

bibliotēkas darba novērtējums un pateicība Stopiņu novada (tagad Ropažu 

novada) domei par jaunajām speciāli bibliotēkas darbībai celtām telpām 2020. 

gadā. Ulbrokas bibliotēka ir pagodināta par iespēju pārstāvēt Latviju.  

IFLA publisko bibliotēku sadaļas emuārs sniedz informāciju par visām 

dalībvalstīm šajā starptautiskajā konkursā. 

1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 

Īss situācijas apraksts 

Bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka jaunā Stopiņu novada 

(tagad Ropažu novada) Administratīvo teritoriju ar administratīvo centru 

Ulbrokā, kur atrodas Ropažu novada pašvaldības dome. Apvienotā teritoriālā 

iedalījuma vienības ir Garkalnes pagasts, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasts un 

Vangažu pilsēta.  

Ropažu novada pašvaldības kartes kontūra 

Attēls nr.1. 

Administratīvās struktūras iedalījums paredz ekonomiskos, finanšu, mantas, 

infrastruktūras, institucionālos, funkcionālos un pašvaldības pakalpojumu 

pieejamības apsvērumus, ar mērķi pašvaldībai pēc iespējas kvalitatīvāk un 
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efektīvāk nodrošināt savu funkciju īstenošanu un pakalpojumu sniegšanu tās 

iedzīvotājiem.  

No 2021. gada 7. jūlija jaunizveidotais Ropažu novads darbojas uz Ropažu 

novada pašvaldības nolikuma pamata, kas nosaka pārvaldes darba 

organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību un iedzīvotāju tiesības vietējā  

pārvaldē.  

Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju dzīves un darba plūsma. 

 Attēls nr.2. 

 

2021. gada otrajā pusē mainīts Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas 

nosaukums. Turpmāk Ulbrokas bibliotēka. Iestādes nosaukuma maiņu 

nosaka Ulbrokas bibliotēkas nolikums, kas apstiprināts Ropažu novada 

pašvaldības domes 27.10.2021 sēdē (protokols Nr.14/2021,4.p.). 

Pārskata periodā izveidots Izglītības, sporta, kultūras un jaunatnes lietu 

departaments, kas pārrauga bibliotēku darbību un ir atbildīgs arī par investīciju 

plānošanu. Ropažu novada pašvaldībā bibliotēku pakalpojumus nodrošina 

sešas iestādes un viena struktūrvienība. Ulbrokas bibliotēka ir viena no 

Ropažu novada pašvaldības iestādēm, kuras pārziņā, galvenokārt, ir Stopiņu 

pagasta teritorijā dzīvojošu iedzīvotāju apkalpošana un nodrošināšana ar 
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krājumā esošās informācijas publisku pieejamību, izmantošanu un bibliotēkas 

pakalpojumu sniegšanu.  

Pēc Ropažu novada Dzimtsarakstu nodaļas datiem uz 14.01.2022 Stopiņu 

novada (tagad pagasta) iedzīvotāju kopējais skaits ir 13406 iedzīvotāji, no tiem 

Ulbrokas bibliotēkas lietotāju apkalpes zonai attiecināmi 9030 iedzīvotāji no 

ciemiem – “Ulbroka”, “Dreiliņi”, “Vālodzes”, “Dzidriņas”, “Rumbula”. Pēc 

Dzimtsarakstu nodaļas reģistra datiem, salīdzinot ar 2020. gadu, vērojams 5% 

kopējais un 6% pieaugums apkalpes zonā. Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes dati uz gada sākumu nav apzināti.  

Stopiņu pagastā 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 Stopiņu pagastā attiecīgajās apkalpes zonās 

nodrošina Ropažu novada pašvaldības iestādes Ulbrokas bibliotēka un 

Sauriešu bibliotēka.   

Informācija par padotībā esošajām iestādēm – Ulbrokas bibliotēkas padotībā 

nav citu strukturētu iestāžu.  

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā  

Juridiska statusa izmaiņas pārskatā periodā nav notikušas. Iestādes struktūra 

nav mainīta, ir mainīts iestādes nosaukums. Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēka aizstāta ar vārdiem Ulbrokas bibliotēka.   

Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā  

Bibliotēkas ilgtspējīgas attīstības virzieni daļēji sasaucas un papildina atbilstošo 

Ropažu novada pašvaldības darbu, izstrādājot jaunā novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju un attīstības programmu - Ropažu novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2021.-2037. gadam un attīstības programmas 2021.-2028. 

gadam izstrādi. Uzsverot ilgtspējīgās attīstības virzienu, kas vērsts uz 

daudzpusīgas personības pilnveides iespēju attīstību iedzīvotāju 

konkurētspējas paaugstināšanai, piemēram, formālās un neformālās izglītības 
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pieejamības vai kultūras pasākumu pieejamības un daudzveidības 

nodrošināšanu.    

Pārskata periodā, darbojoties bibliotēkas un reģiona ilgtspējīgas attīstības 

mērķu jomā,:  

1) lietotājam un iedzīvotājiem ir nodrošināts pamatpakalpojums – atbilstoši 

plānošanai pilnveidots krājums un informatīvie resursi, sniedzot iespējas 

atpūsties, izklaidēties, vai nodoties ikdienas mācībām, pilnveidojot savu 

personību vai zināšanas;  

2) sagatavota un novadīta mācību tiešsaistes stunda Microsoft Teams TS 

platformā,mācību priekšmetu nedēļa Ulbrokas vidusskolas sākumskolas 

izglītojamajiem par tematu “5 dienas kopā ar Pēteri Brūveri”, lai 

veicinātu skolēnu daudzpusīgu attīstību un apgūtu jaunas zināšanas par 

novadnieku, dzejnieku Pēteri Brūveri; 

3) 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;  

4) piedāvāti ar literatūru saistīti pasākumi, kas ir bijuši brīvi pieejami 

ikvienam bibliotēkas lietotājam vai jaunveidotā novada iedzīvotājam, tie 

papildinājuši un dažādojuši ne tikai Stopiņu pagasta kultūras 

piedāvājumu (literārā pastaiga “Sēdēju parkā uz sola”, Dzejas dienas 

pasākumi, “Krēslas stunda” Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros, 

iespēja tikties ar grāmatas "Iedvesmas upe" autorēm). 

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 nav notikusi.  
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2. Finansiālais nodrošinājums 

Ulbrokas bibliotēkas izdevumi 

Tabula nr.1. 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 47832 50906 67646 

Darbinieku atalgojums (bruto) 42479 45324 62199 

Krājuma komplektēšana 5353 5582 5447 

 

Pārskata periodā piešķirtie kopējie budžeta līdzekļi nodrošina bibliotēkas 

pamatfunkciju veikšanu un attīstību – krājuma komplektēšana, personāla 

atlīdzība un attīstība palielinājusies par 32%. Sk. tabula nr.1.Krājuma 

komplektēšana veikta atbilstoši plānotajam, tomēr uz atskaites brīdi 

neatspoguļo pilnu preses izdevumu daļu, jo maksājums par 863 EUR tiek, 

veikts 2022. gada janvārī. 

Secinājumi: Skaitliskie rādītāji darbinieku atlīdzībai pēdējo trīs gadu laikā nav 

pārskatīti un tiek vērtēti kā nepietiekami, salīdzinoši ar valsts definēto atlīdzību 

par pilnas slodzes darbu pārskata periodā - 1 237 EUR. 

Darbiniekiem tiek nodrošināts atalgojums atbilstoši darbinieku slodzēm un 

kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas procesam, pārskata periodā 1x 

gadā novērtējot un piešķirot naudas prēmijas līdz 75 % no darba algas. Vidējā 

darbinieku atlīdzība – 805 EUR. 

Jaunizveidotā novada ietvaros izvērtēts darbinieku atalgojums un slodzes.  

2022. gada tiks izlīdzināts un vienādots atlīdzības mehānisms, apzinoties 

darbinieku neapmierinātību ar atalgojuma atbilstību aizvien pieaugošajām 

prasībām, kā arī zināmām grūtībām piesaistīt, un noturēt perspektīvus, 

profesionālus un kompetentus darbiniekus. 

 Covid-19 krīze ir atstājusi iespaidu uz bibliotēkas darbinieku finansiālo 

nodrošinājumu pārskata periodā, ir vakance un grūtības atbilstoši esošajam 

finansējumam, piesaistīt nozares speciālistu, kas veic BIS ALISE bibliotēkas 

darba procesus un nodrošina lietotājiem informācijas pieejamību. 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Bibliotēkas remonti, telpu paplašināšana vai pārvietošana uz citām telpām 

pārskata periodā nav notikusi. Bibliotēkai ir pašvaldības īpašumā esošas 
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jaunas telpas ar kopējo platību 740,5 m2, kas savu darbību uzsāka 2020. gada 

jūlijā. 

Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums 

Tabula nr.2. 

 

Iekārtas, 
aprīkojums 

Darbiniekiem 
skaits/gads 

Lietotājiem 
skaits/gads 

Vērtējums, aprīkojuma iegādes laiks 

Aktuāla, iegādāta 
pēdējo divu gadu 
laikā 

Neapmierinošs 
– vecāks par 10 
gadiem 

Datori 5 2012 – 
2020 

6 2020 Pilnībā atjaunota 
publisko datoru 
izmantošanas 
pieeja 

Divu datoru 
nolietojums, 
jāparedz 
nomaiņa 

Printeri 1 2015 1 2021 Pilnīgi jauns 
krāsu printeris 

Viena printera 
nolietojums  

Multifunkcionālās 
iekārtas 

  1 2020 Iespēja izprintēt, 
kopēt A3 izmēra 
dokumentus  

 

Skeneri 1 2015   Specifikācija 
paredz apjomīga 
izmēra (grāmatu) 
skenēšanu  

 

Projektors 2 2012 
2021 

  Jauns, jaudīgs, 
atbilst attēla 
projicēšanai 
telpās, ārtelpās  

Iegūts 
Comenius 
projekta 
darbības 
ietvaros 

Laminators 1 2021   Atjaunināta 
iekārta; maksas 
pakalpojuma 
piedāvājums 

 

Klaviatūra ar 
elektroniskā 
paraksta 
iespējām 

1 2019 
2020 

1 2020 E - dokumentu 
parakstīšanas 
iespēja 

 

Grāmatu 
nodošanas 
iekārta 

  1 2020 Lietotāju 
bezkontakta 
iespēja grāmatu 
nodošanā 

 

Dokumentu 
smalcinātājs  

1 2021   Dokumentu, 
lasītāju datu 
iznīcināšanas 
iespēja 

 

Dokumentu 
iekausētājs 

  1 2021 Dokumentu 
iesiešanas(iekaus
ēšanas)iekārta, 
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maksas 
pakalpojums 

Skaļruņi/tumbas   1 2021 Skaņas 
pastiprinoša 
ierīce ārtelpā 

 

Ārējā CD/DVD 
iekārta 

  2 2021 Krājumā esošo 
ierakstu lasīšanai, 
atskaņošanai 

 

Datorstends 
(skārinjūtīgs) 

  1 2021 Interaktīvs stends 
ar statīvu un 
satura dažādību, 
gk., bērnu un 
jauniešu 
interesēm 

 

Programmatūra   2 2021 Adobe 
programmas 

 

 

Iekārtas, aprīkojums – printeri, projektors un laminators ir atjaunināti vai tehniski 

labā darba kārtībā. Pārskata periodā ir īstenota iekārtu plānveidīga nomaiņa – 

iegādāts krāsainais printeris, projektors un nodrošināta Adobe speciālo 

programmu lietošanas iespēja. 20 lietotņu piedāvājums paredzēts 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 gan bērniem un jauniešiem, 

gan dažādu profesiju pārstāvjiem darboties visdažādākajās tehnikās, 

sasniedzot profesionālus rezultātus.  Vairākas iekārtas – dokumentu 

iesiešanas (iekausēšanas), laminēšanas ierīces nodrošina lietotājiem maksas 

pakalpojumu, audio/video ierīces dažādo krājumā esošo ierakstu lasīšanas, 

klausīšanos iespēju. Darbā ar bērniem un jauniešiem noderīga interaktīva 

stenda iegāde un piedāvājums, kas saistīts ar satura daudzveidību 

skārienjūtīga ekrāna izmantošanas darbībās. Dokumentu smalcinātājs 

nodrošina lietvedības un visa veida personalizēto dokumentu likvidēšanu. Sk. 

tabula Nr.2.  

Tīkla ātrdarbības vērtējums 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. 

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 
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Daļa no plānotā aprīkojuma paredz 2022. gada budžeta plāns. 

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 ir piecas bibliotekāro darbinieku slodzes – 

vadītājs, kultūras projektu vadītājs/ bibliotēkas informācijas speciālists, 

sistēmbibliotekārs, bibliogrāfs, bibliotekārs, no tiem trīs uz pilnu slodzi, divi uz 

0,75 (nepilnu) slodzi. Visām darbiniecēm ir bibliotekārā izglītība, trijām - 

maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnēs, vienai maģistra grāds 

citā jomā. Darbinieces pienākumus veic Darba (amata) aprakstā paredzētajā 

kārtībā, kā arī pēc Līguma un iekšējās kārtības pilnvarojuma. Vienas 

darbinieces bērna kopšanas atvaļinājuma prombūtnē uz laiku pieņemta 

darbiniece darbam kā kultūras projektu vadītājs/ bibliotēkas informācijas 

speciālists. Pārskata gada beigās viena darbiniece pārtrauc darba attiecības, 

sistēmbibliotekāra vakance uz rakstīšanas brīdi nav nokomplektēta. 

Pamatojums minēts 2. punkta atlīdzības jautājuma aprakstā.  

Nodarbinātajiem bibliotekārajiem darbiniekiem ir noteiktas darbam 

nepieciešamās prasmes un kompetences. Pārskata periodā, apvienotajā 

novadā, līdzvērtīgi, vismaz gadu strādājošam darbiniekam, ir noteikta 

izvērtēšana, veicot darbinieka motivēšanu un orientēšanu uz pašvaldības 

funkciju un uzdevumu kvalitatīvu izpildi, darba procesu ietekmējošo faktoru 

un problēmu analīzi, kā arī Darbinieka mācību vajadzību apzināšanu, ja tādas 

ir nepieciešamas. Darbinieku novērtējums atbilst A,B līmeņa un atbilstoša 

koeficienta novērtējumam.  

Pārskata periodā ir izmaiņas personāla sastāvā: uz aizvietošanas laiku 

pieņemta jauna darbiniece, kas veic kultūras projektu vadītājas – informācijas 

speciālista darba pienākumus.  

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

darba slodzi. 
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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. 

Ulbrokas bibliotēkas darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

gan klātienē, gan tiešsaistē apkopoti sk., 3.tabulā.   

Apbalvojumi un pateicības. Pārskata periodā ir saņemta pateicība un darba 

novērtējums par mācību stundas  organizēšanu Ulbrokas vidusskolas 3.,4. 

klašu izglītojamajiem. Pateicība Ulbrokas bibliotēkai, Daigai Brigmanei, 

Ievai Mūrniecei, Elīnai Bresei par sniegto iespēju attālināti iepazīties ar Pētera 

Brūvera dzīves gājumu un literāro darbību, izmantojot bibliotēkas resursus 

Ulbrokas vidusskolas sākumskolas mācību priekšmetu nedēļas “Piecas dienas 

kopā ar Pēteri Brūveri” norisē no 2021. gada 1.-5. novembrim. 

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. Pieredzes apmaiņas braucienu organizē 

Salaspils novada bibliotēka (RGB), tas netiek finansēts no pašvaldības 

budžeta. 

Profesionālās pilnveides programmas un izglītojoši pasākumi 2021. gadā ir 

vairāki: Pierīgas reģiona bibliotekāru darba semināri (4), pieredzes apmaiņas 

braucieni (1), gada noslēguma seminārs (tiešsaiste) un citu organizēto 

profesionālās pilnveides programmu un izglītojošo tiešsaistes pasākumu 

kopums, t.sk., virtuālās trešdienas - semināri un daudzveidīgas LNB 

Kompetenču attīstības centra un LNB Attīstības departamenta rīkotās 

apmācības (3), kongress (1), konference (1), Ziemeļvalstu Ministru padome (1), 

valsts un pašvaldības institūciju rīkoti profesionālās pilnveides pasākumi (6). 
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Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi: 

  Tabula nr.3 

N .p 
.k. 

Norises 
laiks 

Norises 
vieta 

Organizētājs(
-i) 

Pasākuma nosaukums, 
galvenās tēmas 

Stu
ndu 
skai
ts 

Klātienē 
vai  
attālināti 

1. 
2021. gada 
22. janvāris 
 

Pašvaldīb
a 

CERT.LV 
 
Sabiedrības izglītošana par 
kiberdrošību darbavietā 

1 
Zoom 
tiešsaiste 

2. 
2021. gada 
29. janvāris 

Rīga 

Kultūras 
darbinieku 
kompetences 
programma 
Kaspars 
Bikše 

 
“Labvēlīgas psiholoģiskās 
vides veidošana kultūras 
darbā un psihohigiēna 
attālināta darba apstākļos”  

6 
Zoom 
tiešsaiste 

3. 
2021.gada 
10.marts 

Salaspils 
Salaspils 
novada 
bibliotēka 

1.Darba seminārs. Latvijas 
Nacionālā arhīva digitālā 
krātuve: Redzi, dzirdi Latviju! 
Droša interneta lietošana, 
jeb kā pasargāt savus datus 
izmantojot virtuālo tīmekli. 
BIS Alise aktualitātes  

4 
Zoom 
tiešsaiste 

4. 

 
2021. gada, 
17. marts  
 

Salaspils  

Salaspils 
novada 
bibliotēka, 
bibliotēku 
informācijas 
speciāliste 
Anda Priedīte 

Darba kārtībā 
Katras iestādes atskaite par 
padarīto novadpētniecības 
darbā, nākotnes plāni, 
problēmu aktualizācija un 
nepieciešamais problēmas 
risinājumā. 
Novadpētniecības darba 
koncepcijas izstrādes 
pamatprincipi nākamajiem 
pieciem gadiem (2021.-
2026). 

2 
Zoom 
tiešsaiste 

5. 
2021.gada 
31.marts 

Rīga 

LNB BAC 
Kristīne 
Deksne 
 

“Virtuālā trešdiena 
bibliotekāriem”, kas veltīta 
bibliotēku arhitektūrai, ēkām 
un telpu iekārtojumam. 
Par jau sesto pārvākšanos 
un telpu iekārtošanu un 
noformējumu pieredzē 
dalīsies Stopiņu novada 
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja 
Daiga Brigmane 

1,5 

Tiešraide 
LNB“Fac
ebook” 
lapā 

6. 
2021. gada 
7. aprīlis 

Salaspils 
Salaspils 
novada 
bibliotēka 

2. Darba seminārs.  
5 tendences medijpratības 
izglītībā Dr.sc.comm. Klinta 
Ločmele, medijpratības 
eksperte un pasniedzēja; 

4 
Zoom 
tiešsaiste 

https://www.facebook.com/lnb.bac
https://www.facebook.com/lnb.bac
https://www.facebook.com/lnb.bac
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Medijpratība gan kā darba 
auglis, gan instruments 
Liene Valdmane, 
Medijpratības izglītības 
eksperte; 
Tikšanās ar rakstnieku Andri 
Akmentiņu.  

7. 
2021.gada  
8. aprīlis 

Rīga 
 

LNB 
BAC, 
Attīstības 
departaments 
 
Marta 
Dziļuma 
 

Diskusija par 2020. gada 
devumu latviešu literatūrā. 
Piedalās literatūrzinātnieki 
Ieva Kalniņa, Kārlis 
Vērdiņš, Mārtiņš Laizāns 
un Arnis Koroševskis. 
Moderātore pētniece Eva 
Eglāja-Kristsone. 

1,5 
Zoom 
tiešsaiste 

8. 
2021.gada 
13.aprīlis 

Salaspils  

Salaspils 
novada 
bibliotēka, 
bibliotēku 
informācijas 
speciāliste 
Anda Priedīte 

Darba kārtībā 
1.Analītisko ierakstu 
veidošana saskaņā ar RDA / 
Ināra Katkovska, datu 
apmaiņas eksperte; 
2. Analītisko ierakstu 
priekšmetošana / Sandra 
Ķestere, metadatu 
redaktore; 
Seminārā piedalīsies arī 
Ilona Dukure un atbildēs uz 
Jūsu jautājumiem. 
3.Aktualitātes īsumā. 

2 
Zoom 
tiešsaiste 

9. 
2021. gada 
28. aprīlis 

Rīga LNB BAC 

“Virtuālās trešdienas 
bibliotekāriem: profesionālo 
publikāciju apskats” aprīļa 
pasākumā, tēma - dizaina 
domāšana bibliotēkās. 

1 
LNB 
“Faceboo
k” lapā 

10. 
2021.gada 
30.aprīlis 

Rīga 

LNB, Bērnu 
literatūras 
centra un 
Latvijas 
Bērnu un 
jaunatnes 
literatūras 
padome 
(LBJLP) 

Pavasara konference bērnu 
literatūras un bibliotēku 
speciālistiem „ Stāv Lappuse 
kā Kaujas”. 
LU profesores Ilzes 
Stikānes pārskats par 2019. 
un 2020. gadā Latvijā 
izdotās bērnu un jauniešu 
oriģinālliteratūras 
tendencēm un jaunumiem. 
LMA docente Aiga Dzalbe 
“No Baltvilka līdz Baltvilkam” 
dalīsies savos iespaidos par 
jaunāko latviešu bērnu 
grāmatu ilustrācijā. 
Dzejniece Inese Zandere 
stāstīs par bērnu dzejas 

4 

Zoom 
tiešsaiste 
“YouTube
” kanāls 

https://www.facebook.com/lnb.bac
https://www.facebook.com/lnb.bac
https://www.facebook.com/lnb.bac
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krājuma “Garā pupa” 
tapšanu. Dzejnieki un 
atdzejotāji Guntars Godiņš 
un Kārlis Vērdiņš pievērsīs 
uzmanību dzejai un atdzejas 
jautājumiem. 

11. 
2021. gada 
11. maijā 

Rīga 
LNB BAC  
LNB LBB  

Latvijas pagastu bibliotekāru 
6. kongress “Pagasta 
bibliotēka – vieta kopienas 
attīstībai”. Kongresa mērķis 
ir aktualizēt pagastu 
bibliotēku nozīmi valsts un 
pašvaldību infrastruktūrā, 
vietējo kopienu izaugsmē un 
ilgtspējīgas sabiedrības 
veicināšanā. 

4 

Zoom 
tiešsaiste 
“YouTube
” kanāls 

12. 
2021. gada 
31. maijs 
 

Salaspils 
Salaspils 
novada 
bibliotēka 

3. Darba seminārs. Ieskats 
programmā Canva  
Inga Siliņa, Salaspils novada 
bibliotēka 
"Stress - tā rašanās, 
simptomi un risinājumi 
šodienas apstākļos". 
Dr.psych., psiholoģes, 
psihoterapeites  Diānas 
Zandes virtuāla lekcija 

1,30 
Zoom 
tiešsaiste 

13. 
2021. gada 
7. jūnijs 
 

Rīga 
Kultūras 
ministrija 

Vebinārs par Covid-19 
sertifikāta darbību - kas būs 
jāievēro, pēc 15.j ūnija rīkojot 
pasākumus vakcinētajām un 
pārslimojušajām personām. 

1,30 

Zoom 
tiešsaiste 
Kultūras 
ministrija
s 
Facebook 

14. 
2021. gada 
10. augusts 

Rīga 

Kristiāna 
Bahmane, ZZ 
DATS Klientu 
konsultante 

DVS LIETVARIS mācības: 
Darba uzsākšana ar 
sistēmu, pārslēgšanās uz 
citiem VISVARIS moduļiem. 
Darbs ar dokumentu 
reģistriem. Dokumentu 
izpildes kontrole. Rezolūciju 
uzdevumi. Deleģētā 
rezolūciju 
uzdevēja/izpildītāja 
iestatījumi. Rezolūciju 
izpildīšana. Dokumentu 
saskaņošanas plūsmas, 
saskaņošanas uzdevumu 
izveide, izpilde 

2 
MS 
Teams 
tiešsaiste 

15. 
2021. gada 
26. augusts 

Rīga 
 
ESF projekta 
“Profesionālā

Profesionālās kompetences 
pilnveides tiešsaistes kursu 

12 
MS 
Teams 
tiešsaiste 



19 
 

s izglītības 
iestāžu 
efektīva 
pārvaldība un 
personāla 
kompetences 
pilnveide “ 

programma ”Runas māksla 
un kultūra mācību procesā” 

16. 
2021.gada 
27.augusts 

Ogres 
novads 

Salaspils 
novada 
bibliotēka 

Dalība Salaspils novada 
bibliotēkas organizētajā 
profesionālās pilnveides un 
pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Ogres novadu 

4,5 Klātienē 

17. 

 
2021. gada 
21., 28. 
septembris 
05., 12. 
oktobris. 

Rīga LNB BAC 

Mācību kurss “Nenoteiktības 
un pārmaiņu apstākļos 
nepieciešamo kompetenču 
attīstīšana Latvijas bibliotēku 
vadītājiem” – “Bibliotēkas 
vadība nenoteiktības 
apstākļos” 

12 
Zoom 
tiešsaiste 

18. 

2021. gada 
18. oktobris 
2021. gada 
09. 
novembris 
 

Rīga LNB BAC 

Mācību kurss “Nenoteiktības 
un pārmaiņu apstākļos 
nepieciešamo kompetenču 
attīstīšana Latvijas bibliotēku 
vadītājiem”  
Tēma. Statistikas un 
ietekmes datu izmantošana 
pierādījumos balstītu stāstu 
stāstīšanā. 
Tēma. Bibliotēkas 
pakalpojumu menedžmenta 
un attīstīšanas pieredze 
Igaunijā. 

12 
Zoom 
tiešsaiste 

19. 
2021. gada  
oktobris - 
decembris 

Rīga 
LIKTA digitālo 
prasmju 
komanda 

Informatīvs tiešsaistes 
seminārs par BIBLIO 
projekta MOOC darbību 
projekta “BIBLIO – Digitālās 
prasmes un kompetences 
Eiropas bibliotekāriem” 

1,30 
Zoom 
tiešsaiste 

20. 

 
2021. gada 
20. oktobrī 
 

Saulkrast
u novads 

Salaspils 
novada 
bibliotēka 

Novadpētniecības seminārs: 
Lekcija “Publisko bibliotēku 
dibināšana Pierīgas reģionā: 
novadpētnieciskās 
problēmas”, LNB Letonikas 
un Baltijas centra vadošā 
pētniece Jana Dreimane 
Prezentācija “Saulkrastu 
novada bibliotēkas digitālie 
novadpētniecības resursi un 
nākotnes ieceres”, 
Saulkrastu novada 

2 
Zoom 
tiešsaiste 
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bibliotēkas vadītāja Ilze 
Dzintare 

21. 
2021.gada 
26. oktobris 

Rīga LNB 

Informatīva tikšanās, lai 
kopīgi gatavotos 
„Ziemeļvalstu Literatūras 
nedēļai”, 

2 
Zoom 
tiešsaiste 

22. 
2021.gada 
26. oktobris 
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Pārskata periodam attiecināmas arī profesionālas darbības 24 sanāksmes un 

vadības grupas sēdēs par jaunveidojamā Ropažu novada pašvaldības 

administratīvās struktūras projekta izstrādi bibliotēku nozarē. Iestādes 

vadītājas sagatavoti priekšlikumi un galvenie secinājumi par reorganizācijas 

plāna konstatējošās daļas izstrādi un bibliotēku ilgtspējīgu darbu Ropažu 

novada pašvaldības administratīvās struktūras plānotajā administratīvajā 

teritorijā pēc 2021. gada jūlija. Bibliotēkas, iestāžu, struktūrvienību viedokli 

prezentē Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane. Auditora SIA „CSE 

COE” darbība un prezentācija par jaunveidojamā Ropažu novada 

administratīvās struktūras izveidi definē Ropažu novada pašvaldības 

bibliotēku pārvaldības modeļus - decentralizēts un daļēji centralizēts. Ulbrokas 

bibliotēka kā iestāde saglabā decentralizētu pārvaldības modeli ar definētām 

atbalsta funkcijām, ko nodrošina Ropažu novada dome. 

Pārskata periodā LNB un Kultūras ministrijas “Grāmatu iepirkuma programmas 

publiskajām bibliotēkām” ietvaros Daiga Brigmane veic arī Literatūras un 

nozaru ekspertu komisijas un konsultantu darbu. "Par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem"" mērķtiecīgu novirzīšanu grāmatniecības un publisko bibliotēku 

nozares atbalstam, kas eksperta darbā paredz izstrādāt grāmatu vērtēšanas 

kritērijus, prioritāri definējot  starptautiska un nacionāla līmeņa literatūras un 

grāmatu konkursu balvu un nomināciju novērtētus izdevumus.  

Ropažu novada pašvaldības bibliotēku nolikumu un bibliotēkas lietošanas 

noteikumu izstrāde notiek Daigas Brigmanes vadībā. Nolikums aktualizē 

bibliotēkas vadības un iestādes struktūras jautājumus, kā arī nosaka iestādes 
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nosaukuma maiņu, pārraudzības un metodisko darbību. Bibliotēkas vienojas 

par vienotu pieeju katras iestādes nolikuma izstrādē, vienotiem maksas 

pakalpojumu veidiem un cenu klasifikāciju, nosaka bibliotēkas lietošanas 

kārtību – bērns/jaunietis līdz 16 gadu vecumam, kura reģistrācijai nepieciešams 

vecāks vai likumiskais pārstāvis. Ulbrokas bibliotēka no jauna strukturē 

personas datu nosacījumus un to apstrādes principus. Nolikums ietver sešus 

pielikumus, t,sk., lietotāju reģistrāciju personām ar īpašām vajadzībām un 

funkcionāliem traucējumiem, no jauna veidota publisko datorsistēmu 

infrastruktūras un interneta lietošanas kārtība. 

Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Noslēdzot darbības gadu, diviem bibliotekārajiem darbiniekiem ar nepilnām 

slodzēm tiek noteiktas pilnas darba laika slodzes. Gada beigās viena 

darbinieka izvēle ir darba attiecības neturpināt, tātad - vakance, ar 2022. gada 

februāri - otra darbinieka pāreja uz pilnu slodzi. Ir zināmas problēmas atbilstošu 

darbinieku piesaistīšanā.  

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Galvenie rādītāji 

Tabula nr.4. 

 2019 2020 2021 
% salīdzinot ar 
iepr. gadu 

Lietotāju skaits 744 944 1034 +26% +9,5% 

t. sk. bērni 313 360 522 +15% +45% 

Bibliotēkas 
apmeklējums 

8203 8254 8528 +1% +3% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 2554 2647 2934 +3,6% +11% 

Virtuālais apmeklējums 4710 9416 14559 +20% +55% 

Izsniegums kopā 10281 11769 11023 +13% -7% 

t. sk. grāmatas 8258 9613 9715 +16% +1% 

t. sk. periodiskie 
izdevumi 

2006 2156 1308 +7% -40% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 2204 2997 3014 +36% +0,5% 

Bibliotekārais 
aptvērums % no iedz. 
skaita pagastā, pilsētā, 
reģionā 

10% 11% 11,45% +1% +0,4% 

t. sk. bērni līdz 18 g.      

Iedzīvotāju skaits 
apkalpes zonā 

7915 8460 9030 7% 7% 
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Apzinoties epidemioloģiskās situācijas mainīgo dabu, kopumā bibliotēkas 

galveno pakalpojumu rādītāju kopaina ir vērtējama pozitīvi, sk. tabula Nr.4. Par 

nepilniem 10% palielinājies aktīvo lietotāju skaits, 3x vairāk reģistrēto 

bērnu/jauniešu procentuālais skaits. Skolu izglītojamo darbība attālinātajā 

mācību stundā veido 11% pieaugumu kārtējam un virtuālam apmeklējumam. 

Virtuālā apmeklējuma statistika pieaugusi vārāk nekā 2x, pateicoties Facebook 

konta un Instagram vides aktivitātēm, ko, bibliotēkas kolektīvs, mērķtiecīgi 

aktivizē, jo ierastā pamatdarbība un klātienes dokumentu saņemšana pārskata 

periodā tiek slēgta. Lasītavu darbs ir ierobežots, tas arī samazina izsnieguma 

rādītājus kopumā. Lai gan iedzīvotāju skaits apkalpes zonā ir salīdzinoši 

vienāds ar iepriekšējo pārskata periodu.  

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Pārskata periodā ir vairāki jauninājumi un darba formas, kas dažādo 

pakalpojumu attīstības iespējas. Literatūras zinību stunda par novadnieku, 

dzejnieku Pēteri Brūveri Ulbrokas vidusskolas 3. un 4. klases 210 skolēniem 

MSTeams platformā. Sagatavotā mācību stunda ir interaktīva, ar prezentācijas 

un īsu videoklipu starpniecību stāstam un runājam par to, kas bija Pēters 

Brūveris, kā izpaudās viņa radošā darbība, kādu ieguldījumu veikusi Ulbrokas 

bibliotēka, lai apzinātu Pētera Brūvera veikumu un radītu jaunu saturu – 

pasākumus (bibliotekāru talka, Pēterdienas pasākumi, Dzejas dienas), īpašu 

interesi rada bibliotēkas sagatavotās spēles, ko izglītojamie spēlē klašu grupās 

pēc iepazīšanās un paveiktā mācību stundas darba. Izaicinājums - Darba lapa, 

kur jāpabeidz kāda Pētera Brūvera dzejoļa rindas, jāatrisina burtu juceklis, kurā 

jāatrod P. Brūvera lasītavā atrodamās lietas, jāsagatavo zīmējums par labāko 

draugu, uz papīra lapas “jāiziet” labirints, jānoskatās video ar Pētera Brūvera 

dzejas lasījumu Baltvilka balvas dienās un 2021. gada Dzejas dienu video, kur 

dzeju attēlo amatierteātra “Dille” aktieru pieaicinātie bērni, mazbērni.  

Arī literārā pastaiga dabā “Sēdēju parkā uz sola” ir jauna iespēja laikmetīgas 

kultūrvietas darbībai, atgādinot un veidojot jaunu saturu par bibliotēku un 

Pētera Brūvera lasītavas krājumu. Pastaiga dabā sākas ar 

aplikācijas Actionbound saglabāšanu savā mobilajā viedtālrunī vai planšetē 

un aktīviem, mobilajiem un GPS datiem. Aktivitātes sākuma punkts ir Ulbrokas 

bibliotēkas lasītavas logs, kurš atrodas Kultūras centra “Ulbrokas Pērle” 

iekšpagalmā. Aplikācijā “Actionbound” jānoskenē lasītavas logā izvietotais QR 
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kods un pastaiga var sākties! Apļveida pastaigas garums ~ 11 km, ilgums 

kājāmgājējiem  ~ 3 stundas, velobraucējiem ~ 1,5 stunda. Pastaigas darbības 

kods ir aktīvs 5 mēnešus no 2021. gada 6. aprīļa līdz 2021. gada 13. 

septembrim. Pastaigas gaitā tiek veikti interaktīvi uzdevumi, atbildēts uz 

jautājumiem, veidotas fotogrāfijas un noklausīti audioieraksti ar putna balss 

skaņām un dzejas lasījumiem. Pielikums nr.1. Kopumā pastaigu veica 26 

komandas, novērtējot to, kā gana daudzpusīgu, interesantu, arīdzan 

informatīvu un sarežģītu. Pastaigā piedalījās ģimenes, vecāka gadagājuma 

cilvēki un jaunieši. Dažas komandas pastaigu veikušas vairākas reizes, 

iegūstot lielāku punktu skaitu. Pastaigas – spēles uzdevums ir informācijas 

izguve, tāpēc suvenīra maisiņu ar bibliotēkas reprezentācijas līdzekļiem ieguva 

laimīgais izlozes dalībnieks.  Ieguvēji bija visi tie, kas izmantoja iespēju 

nostaigāt 11 kilometrus, uzsākot ceļu no “Ulbrokas” caur “Dzidriņām”, gar 

“Saveļiem” uz “Līčiem” un atpakaļ – pa “Jaunsišu” ceļu, caur “Vālodzēm” uz 

“Ulbroku”, tādejādi iepazīstoties ar Stopiņu pagasta vietām, kuras savulaik 

skatījis dzejnieks un atdzejotājs Pēters Brūveris. Piebilde. Pastaigas 

maršruta izstrādi un resursu atlasi veido Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs. 

Treškārt, atzīmējams bibliotēkas darbinieku ieguldījums, kas pieredzes 

stāstījuma veidā dalās pārdomās par izlasītām grāmatām. Laika posmā no 

septembra līdz decembrim šie stāstījumi, sasniedz 506 Facebook konta un 81 

Instagram sekotājus. Rubrikā “Iesaka bibliotekārs” apskatītas 9 grāmatas.  

Arvien izlasīto grāmatu stāstiem pievienojās jauni skatījumi.   

E-grāmatu bibliotēka 

2021. gadā elektronisko grāmatu lasīšanas iespēju izmantojuši 25 reģistrētie 

lasītāji. 2020. gadā to skaits bija 14. Pārskata periodā autorizācijas dati izsniegti 

107 lasītājiem, 2020. gadā to bijis 41, rādītājs ir palielinājies par vairāk nekā 

divām reizēm. Autorizācijas datu piešķiršanu pandēmijas laikā bibliotēka 

nodrošinājusi arī attālināti. Bibliotēkas mājaslapas vietnē 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka ir izveidota tiešā piekļuve 

elektroniskajai bibliotēkai. Bibliotēka popularizē e-grāmatu darbību un 

piedāvājumu, reģistrējot jaunus lietotājus, un, regulāri aktualizējot informāciju 

tīmekļa vietnēs, informē esošos lietotājus. 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka
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Sabiedrības, lasītāja viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to 

rezultāti, jaunu lasītāju piesaiste  

Pārskata periodā bibliotēka ir īstenojusi aptauju ar nosaukumu “Lasīšanas 

iemaņu pilnveide, resursu pieejamība un izmantošana Ulbrokas bibliotēkā. 

Lasīšanas gaume, ieradumi, iespējas”. Sabiedrības domas izzināšanai, 

noskaidrojām, ka lasīšanas tendencēs vēl joprojām aktuāla ir tieši daiļliteratūra. 

Starp grāmatām svešvalodās iecienīti ir izdevumi angļu valodā, bet attālināti 

visvairāk tiek izmantota meklēšana elektroniskajā katalogā. No nozaru 

literatūras lasītājam nepieciešamākā ir psiholoģijas nozares literatūra. Lasītāji 

labprāt dalītos ar viedokļiem par grāmatām “Grāmatu draugu klubā”. Domas, 

vai pandēmijas apstākļos būtu nepieciešams tikties sarunas klubā ar Zoom 

platformas starpniecību - dalās. Diemžēl aptaujas rezultāti rāda, ka piekrišana 

elektroniskajām grāmatām vēl aizvien ir ļoti neliela. Arī audiogrāmatas ikdienā 

cilvēki izmanto ļoti maz. Aptaujas jautājums par to - vai piedāvājuma gadījumā 

Jūs izmantotu Latvijas Neredzīgo bibliotēkas izdevumus, saņemtas negatīvas 

atbildes. Ulbrokas bibliotēkas lasītāji grāmatas izvēlas visdažādākajos veidos 

– gan pēc draugu ieteikuma, gan izvēloties izdevumus no tematisko izstāžu 

piedāvājuma, aktuālajiem autoriem un tēmām, Facebook grāmatu lasītāju 

grupām un citiem kritērijiem. Grāmatu lasīšanas vide aizvien visvairāk ir mājas, 

bet lasītāji uzskata, ka arī bibliotēka ir pietiekami ērta vide, lai dažādi izdevumi 

tiktu lasīti arī tur. Ulbrokas bibliotēka 2021. gada pavasarī – rudenī piedāvāja 

arī literāru pastaigu “Sēdēju parkā uz sola” saistībā ar Pētera Brūvera dzīvi un 

darbiem.  No respondentiem šo pastaigu bija izgājuši tikai trīs cilvēki, bet, 

pozitīvi, ka bija atbildes, kurās tika norādīts, ka vairāki respondenti to vēl 

gatavojas veikt. 

Secinājums. Iegūtie dati sniedz informāciju par nepieciešamību rast citādu 

sarunas veidu jaunu lasītāju piesaistei. Apkopojot iegūto informāciju, apzinājām 

vēlamo literatūras un piedāvājamu resursu klāstu, bibliotēkas krājumu 

papildinot ar lasītājam tīkamu literatūru no dažādiem informācijas avotiem. 

Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums – netiek nodrošināts. 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

Bibliotēku apmeklē cilvēki ar īpašām vajadzībām, jaunās māmiņas ar maziem 

bērniem. Ieeja bibliotēka notiek pa pirmā stāva durvīm, kas pilnībā atveramas 

un ērtas iebraukšanai ar invalīdu ratiņiem vai ratiņiem ar mazuļiem. Nozaru 
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literatūras materiālu izgūšanai lietotājam ar funkcionāliem traucējumiem būs 

jāvēršas pēc palīdzības pie bibliotekāra. Aizpildot pieteikuma veidlapu, 

bibliotēka piedāvā arī iespēju izdevumu piegādei mājās. Abonementa zālē 

lietotājam ar īpašām vajadzībām ir paredzēta īpaša darba vieta. Iestādē 

atrodas arī speciāli aprīkotas labierīcības.  

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu 

grupām, tematiskie pasākumi  

Bibliotēka, plānojot pasākumus, nedala lasītājus pa norādītajām grupām 

(uzņēmēji, bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u.c.), bet 

gan rosina ikviena interesenta dalību piedāvātajos pasākumos.  

Bibliotēkas piedāvāts pasākums visai ģimenei 2021. gadā bija literārā pastaiga 

“Sēdēju parkā uz sola”. Tajā piedalījās gan ģimenes, gan pieaugušo komandas, 

gan individuāli pieaugušie. (Apskatīts šī punkta sākumā un sadaļā jaunumi). Kā 

katru gadu notika bibliotekāru talka dzejnieka Pētera Brūvera mājās “Kalējos”. 

Viena no aktualitātēm – senā ābeļdārza atjaunošana. Tiek stādītas ābeles un 

apkopota materiāla kopu par Bibliotekāru talku, kas resursu veidā tiek iesniegta 

Pierīgas reģiona publisko bibliotēku izstādei “Notikums manā novadā” (plašāk 

8.punktā).  

Āra lasītava – literārā pasākuma tikšanās vieta 

Attēls Nr. 3. 

Ulbrokas bibliotēkas āra lasītavā 15. 

jūnijā notika tikšanās ar rakstnieci un 

publicisti Marinu Kosteņecku. 

“Rakstniecei ir savs atmiņu stāsts arī 

par Ulbroku. Tas saistās ar Barikāžu 

laiku, kad 1991. gadā tauta šeit 

sargāja radiotorni. Tolaik 

apbraukājot Barikāžu vietas, 

rakstniece bija pārsteigta arī Ulbrokā 

pie ugunskuriem sastopot lielu pulku 

apņēmīgu, drosmīgu un Latviju 

mīlošu vietējo cilvēku, ko spēcināja atbraukušie kori ar savām dziesmām. 
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Visu kopā iespējams vērot Ulbrokas bibliotēkas tīmekļa vietnē 

https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas un publikācijā par 

šo tematisko kopā sanākšanu. 

Pēterdienas pasākums – Pētera Brūvera lasītava 

Attēls Nr. 4. 

Ulbrokas bibliotēkā jau par tradīciju kļuvusi 

Pēterdienas svinēšana, ik gadu pieminot 

novadnieku dzejnieku Pēteru Brūveri. 

Pulcēšanās “Ulbrokas Pērles” iekšpagalmā 

pie bibliotēkas, lai ielūkotos dzejnieka 

personības un literārās daiļrades 

mantojumā. Šoreiz piedāvājumā dzejnieka 

literārais devums un personības šarms 

video ieraksta veidā. Sanākušie tika 

iepazīstināti ar Pētera Brūvera pārdomām 

un redzējumu televīzijas pārraidē “Province”, kā arī 2010. gada “Baltvilka 

balvas” lasījumos. Ar šo videoierakstu palīdzību dzejnieks sabiedrībai top 

tuvāks un viņa darbi – skaidrāki. Jaunākai auditorijai un ne tikai - neparastu 

notikumu burvība vērojama animācijas filmā “Neparastie rīdzinieki”, vārdu 

teksta autors Pēters Brūveris, veltījums Latvijas bērniem Rīgas 800 gadē.  

Ceļā ar muzikālo dzejas autobusu 

Attēls Nr.5. 

Rudenī pieaugušie literatūras 

cienītāji piedalījās Dzejas dienu 

pasākumā “Muzikālais autobuss – 

dzeja pieturās”, lai sirsnīgāk 

iepazīstu literāro domu lielceļus 

jaunveidotajā Ropažu novadā. 

“Muzikālais autobuss – dzeja 

pieturās” ir ceļojums pa 

jaunveidojamā Ropažu novada 

lielceļiem – Stopiņi, Ropaži, Vangaži, Garkalne. Pielikums nr.2. 

Nodrošinot tiešraides ierakstu ieinteresētiem Facebook sekotājiem.  

https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas
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“Ir 2021. gada 4. septembra rīts. Skatienam neizpaliek varavīksnes tilts un 

pīlādžogu sveiciens. Zīmes un viss dabiskais liek domāt ne tikai par jaunā 

novada aprisēm, bet par atklāsmi un pārmaiņām. Vienojošais rakstniecības 

pavediens caurvij visus ceļus un lielceļus. Ļaujam tam sargāt to, kas sargājams, 

ieraugāms, aizsniedzams. Ļaujam vienojošajam pavedienam iepazīt, 

iedvesmot, neapstāties un iet sirdsskaidru ceļu. 

Klausoties bibliotekāru un kultūras cilvēku sagatavotajā stāstījumā par apvidus 

senvēstures notikumiem līdz pat mūsdienām, apdzīvotību un attīstību 

industriālajā ziņā, saprotama top infrastruktūra, daudzu nosaukumu un ciemu 

attīstība. 

Domājot par jaunā sākumu, iespējams, radījām pārmaiņas kāda attieksmē un 

sava viedokļa paušanā ar domu, ka katra jauna lieta noved pie kaut kā laba un 

ne sliktāka. Šai rudens pietuvinātai dienai jaunas tradīcijas sākums, kolēģēm 

no Ropažu bibliotēkām simboliski tiek nodots dzeltens ceļojošais autobuss, lai 

nākamgad turpinātu uzsākto ceļojumu pa jaunveidojamā Ropažu novada 

literāro domu lielceļiem.  Uz tikšanos Dzejas ceļojumā 2022. gadā!” 

Atmiņu mirkļiem piedāvājam Ropažu novada majaslapā redzamu foto galeriju 

https://ropazi.lv/lv/sakums/galerijas/o/dzejas-dienas-2021-muzikalais-

celojums-pa-li-662 Paldies Ulbrokas bibliotēkas darbiniecēm par radošumu, 

atraktivitāti, izdomu un saspēli dzejas pieturās. Notikumu iniciatore, ceļojuma 

idejas un raksta autore Daiga Brigmane” (Raksts saīsināts). 

Portretējot brūverisko - Pētera Brūvera lasītava  

Attēls Nr.6. 

Dzejas dienās Ulbrokas bibliotēkas 

Pētera Brūvera lasītavā pulcējās 

zināmi literatūrzinātnieki, rakstnieki, 

dzejnieki, komponisti, aktieri, ģimenes 

locekļi un bibliotekāri. Tostarp 

pārstāvji no Rakstniecības un mūzikas 

muzeja, Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas, Ulbrokas bibliotēkas, 

Ropažu novada pašvaldības un 

Pētera Brūvera ģimenes locekļi.  Starp 

viņiem Ingus Barovskis, Jānis Elsbergs, Inese Zandere (neklātienē), Māris 

https://ropazi.lv/lv/sakums/galerijas/o/dzejas-dienas-2021-muzikalais-celojums-pa-li-662
https://ropazi.lv/lv/sakums/galerijas/o/dzejas-dienas-2021-muzikalais-celojums-pa-li-662
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Salējs, Māris Lasmanis, Zane Jančevska, Ginta Zalcmane, Zane Brūvere – 

Kvēpa, Aleksandrs Kvēps, Iveta Brūvere. 

Satikšanās nolūks ir dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera (1957–2011) 

piemiņas un literārā mantojuma aktualizēšana Ulbrokas bibliotēkas 

jaunizveidotajās telpās. Pētera Brūvera vārdā nosauktā lasītava un portrets ir 

sarunas telpa, lai pieskartos personīgajam, galvenokārt, atmiņu stāstos, 

vēstulēs, dzejas-atdzejas klātesamībā un dziesmu melodijās. Norisei tiešraides 

ieraksts Ulbrokas bibliotēkas Facebook kontā. Divu stundu garumā portretējām 

un runājām par laiku un radītām vērtībām. Autora dzejas rindas “Viss šajā 

pasaulē ar divi dalās” vieno caur rakstītā jēgu. Veidojas atklāta saruna, kas rod 

un runā par vienojošās apziņas stiprināšanu kultūrtelpā, kas nākotnes vārdā 

spēcina vietējo kopību un piederību literatūrai.  (Raksta autore, Daiga Brigmane 

saīsināts). 

Ziemeļvalstu literāra darba lasījums - mājsēde 

Attēls Nr. 7. 

Rudenī tiešsaistē tika realizēta ikgadējā 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas “Krēslas 

stunda” - tēma “Sapņi un ilgošanās 

Ziemeļvalstīs”. Ar atziņu, ka klausītāju prāta 

un apziņas apcirkņos radīta atsauce uz 

sapņiem un iespējām tuvo cilvēku dzīvēs, bet 

ikdienā katra satikšanās un mazo mērķu jeb 

sapņu īstenojums nav mazsvarīgs un nelielo 

mirkļu spēks ir kāda izdošanās vai iedomu 

sapnis, kurš īstenojies. Kādam no mums tas 

saistīts ar iegūto izglītību, kādam bijusi iespēja sapņus vēlēties uz Venēcijas 

tiltiņiem. Bet tas, ka mums sapņi jāmēģina piepildīt, gan ir skaidrs. Ieva 

Mūrniece, ilggadīga Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākuma vadītāja un 

ieceru īstenotāja. 
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Noskaņu literatūra – “zāļajā” režīmā 

Attēls Nr. 8. 

Pārskata gadu noslēdza tikšanās 

un saruna ar grāmatas 

“Iedvesmas upe” autorēm Daci 

Kravali un Agnesi Spridzāni. 

Pirmssvētku laikā gadu mijā 

vērtību iegūst laiks, kas tiek 

pavadīts kopā...  Kopā būšanas 

mirkļiem nav jābūt sarežģītiem — 

satikšanās un sarunas ir lielisks 

veids, lai veidotu siltas atmiņas. 

Daina Kalmane, saskata un nodrošina aktīvu līdzdarbību radošajās izpausmēs. 

Pasākuma norise skatāma video formātā: https://youtu.be/IK2FKcS89Gg un 

Ulbrokas bibliotēkas Facebook kontā. Lielākais tiešraides translācijas video 

ieraksta skatījumu skaits – 836 skatījumi. Elīna Brese nodrošina vairāku 

pasākumu tiešraides un ierakstu iespējamību. Mērķgrupu vai interešu grupām 

sasniedzamā attālumā. Kopumā, neskatoties uz epidemioloģisko situāciju, 

Ulbrokas bibliotēkas darbinieku kolektīvs nodrošinājis daudzveidīgus atšķirīgus 

izglītojošus un uz sadarbību vērstus pasākumus ne tikai pieaugušajiem.  

Secinājums. Tas ir uzstādījums, kultūrsapratne un profesionālā jēga, kas 

raksturo gan tradicionālu, gan jaunu pasākumu kopu dažādu lasītāju vai 

interešu grupām. 

Uzziņu un informācijas darbs 

Ulbrokas bibliotēkas uzziņas saistītas ar grāmatu atlasi, satura daudzveidību 

un pieejamību. Tāpat lietotāji interesējas par tēmām, kas skar izglītošanos 

pedagoģijas, ekonomikas, dabas aizsardzības, vēstures un citas tēmas. 

Uzziņas – dokumentu kopēšana, izdrukāšana un skenēšana - lietotājiem 

joprojām ir aktualitāte arī 2021. gada periodā, kopumā 164 gadījumos ir 

nepieciešams pakalpojums.  

Viena no raksturīgākajām uzziņām un informācijām ir literāri tematiskās 

izstādes, kas pārskata periodā tiek sagatavotas 1x mēnesī, izmantojot iekšējos 

krājuma resursus. Pārskata periodā sagatavotas 11 tematiskās izstādes par 

literātiem, ievērojamām personībām u.c. tēmām. Visu izstāžu apkopojums ir 

https://youtu.be/IK2FKcS89Gg
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atrodams https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-

resursi/izstades. 

Mainīta izstādes izvietošana, atrodot informatīva rakstura iespēju un 

interesentu uzrunāšanu caur bibliotēkas logu – palodzes izstādes, ko papildina 

teksta projekcija uz ēkas ārējās sienas un dažādie krāsu grāmatu vāciņi, ir tikai 

dažādība lasītāja interešu piesaistei.  

Dzejas teksta projekcija un zilie grāmatu vāciņi  

Attēls Nr.9. 

 

Piemēram, piedāvājot mirkļa tikšanos ar novadnieka, dzejnieka Pētera Brūvera 

dzejas rindām no dzejoļa "Aiz stikla”.  

Atdzejas krājums “Aiz stikla” ir Pētera Brūvera dzejas krājums pieaugušajiem, 

kur rodamas latviešu poēzijas vēsturē īpatnas ieceres – simfodzejas forma. 

Krājums ir tetraloģijas “Valodas ainava “– otrā grāmata. Ne gluži aiz stikla, bet 

gan kā dabasskats uz Ulbrokas bibliotēkas ēkas sienas, Pētera Brūvera 

dzejolis rada izjūtu par gaismas un noskaņas pieredzi, kā arī caur nojausmas 

stiklu aicina lūkoties laikā un laikmetā.  

Dzejas rindas 2021. gada decembra dienas tumšajā laikā (pirmdiena, 

otrdiena, ceturtdiena līdz plkst. 19.00 savukārt, trešdiena, piektdiena līdz 

plkst. 17.00) tiek projicētas uz sienas pie bibliotēkas ieejas. 

Bibliotēkas izglītojošā darbība pārskata periodā tika veiktas, nodrošinot senioru 

apmācības, 2021. gada nogalē (oktobris) bibliotēkas projektu 

vadītāja/informācijas speciāliste apmācīja interesentus kā datoram pievienot 

telefonu un USB ierīci, kā fotoattēlus un video pārnest no telefona uz datoru. 

Šobrīd lietotājiem arī svarīgi, kā savā telefonā izgūt Covid 19 sertifikātu. 

Interesentiem tika iemācītas e-pasta lietošanas nianses, elektrības lietošanas 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades
https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades
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līguma izveide, e-veselības un citas ar veselību saistītas informācijas izguve, 

kā arī Smart ID atjaunināšana telefonā. 

Kopumā apmācīti 18 seniori, kuru mācībās izmantoti gan bibliotēkas 

Multimediju telpas datori, gan personīgie klēpjdatori un viedtālruņi. Mācību 

procesu pārtrauca ārkārtas situācijas, un papildus drošības ierobežojumu 

noteikšana valstī, pārtraucot klientu apkalpošanu iestādē klātienē, mainot 

darba laika nosacījumus un paredzot darbinieku maiņu grafiku un attālinātu 

darbu.  

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.5. 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām 
saņemto dokumentu skaits 

21 5 15 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 
nosūtīto dokumentu skaits 

22 14 11 

Kopā 43 19 26 

 

Iekšzemes starpbibliotēku abonementa skaitliskie rādītāji apliecina, ka 

bibliotēka SBA kārtā ir izsniegusi 11 eksemplārus, bet kopumā no citām 

bibliotēkām saņēmusi 15 izdevumus. Sk., tabula Nr.5. Savstarpējā grāmatu 

apmaiņa ir ģeogrāfiski tuvāko bibliotēku sadarbība, t.sk., Salaspils novada 

bibliotēka, Ropažu novada Zaķumuižas filiālbibliotēka, Sauriešu bibliotēka un 

Ulbrokas vidusskola. SBA saņemto eksemplāru skaitā dominē nozaru un 

daiļliteratūra. Atkārtoti 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 tiek risināta ar satura pārnesi 

uz sociālo vietņu un jauna virtuālā saturu iespējām, kā arī ikdienas darbs 

“drošajā/zaļajā režīmā”.  
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6. Krājums 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija:  

Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā ir 

turpināt uzkrāt un sistematizēt universāla un specifiska rakstura iespieddarbus, 

kas veicina pastāvīgu, nepārtrauktu sabiedrības izglītošanos, atbalsot visu 

vecuma iedzīvotāju personīgo un sociālo attīstību, interešu izglītību, kā arī caur 

krājumu apzināt kultūras, literatūras, vēstures mantojumu. Kopējais krājuma 

kopums sastāda 16258 krājuma vienības, no tiem monogrāfiskie izdevumi ir 

13185, periodika – 3072. No monogrāfisko izdevumu krājuma (13185) – 

Daiļliteratūra ir 8684 vienības jeb 66%, nozaru literatūra - 4501 vienības jeb 

34%. No kopējā daiļliteratūras krājuma (8684) latviešu daiļliteratūra (3130) jeb 

36%. No kopējā monogrāfisko izdevumu krājuma (13185) bērnu literatūra 

(2390) jeb 18%. Pa valodām no kopējā krājuma (16258) - izdevumi latviešu 

valodā (13443) jeb 83%, krievu valodā (2223) jeb 14%, angļu valodā (177) jeb 

1%, pārējās valodās - vācu, zviedru, franču, spāņu (182) jeb 2% no kopējā 

krājuma.   

Dažādo valodu piedāvājums veicina pakalpojuma pieejamību lasītāju jauniešu 

(15 – 16 g.v.) mērķu grupām, to vēlmēm un lietotāju zināšanu attīstīšanai. 

Uzstādījums, prioritāri iesaistīt un ieinteresēt jauniešus brīvas un nepiespiestas 

literatūras izvēlē. Apraksts par pasākumu 7. punktā. 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

Tabula nr.6. 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums 
krājuma komplektēšanai 

5353 5582 5447 

t. sk. grāmatām 4162 4284 5019 

t. sk. bērnu grāmatām 956 1433 2891 

t. sk. periodiskajiem 
izdevumiem 

1191 1298 428 

Finansējums krājumam uz 1 
iedz. skaita pagastā, pilsētā, 
reģionā /APKALPES ZONĀ 

0.68 0.66 0,40 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai kopā 

5353 5582 5447 

 

Krājuma komplektēšanas finansējums pārskata periodā ir saglabājies 

iepriekšējā līmenī. Paredzētais periodisko izdevumu finansējums visticamāk 
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skaitliski atspoguļosies nākamā pārskata perioda statistikas rādītājos, jo tika 

samaksāts 2022. gada janvārī, bet plānots 2021. gada budžetā. Sk. Tabula 

Nr.6. Bērnu grāmatu statistika atspoguļota atbilstoši bērnu un jauniešu 

auditorijai vecumā līdz 15-16 gadu vecumam.  

Rekataloģizācija pārskata periodā nav izmaiņu. 

Krājuma pārbaude pārskata periodā netika veikta. 

Krājuma rādītāji: 

Tabula nr.7. 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 993 1537 1191 

t. sk. grāmatas 587 943 615 

t. sk. latviešu 
daiļliteratūra 

155 201 
147 

t. sk. bērniem 137 226 418 

Izslēgtie dokumenti 680 434 462 

Krājuma kopskaits 14 418 15 521 16258 

Grāmatu krājuma 
apgrozība 

0,71 0,8 
 
0,7 

Periodisko izdevumu 
apgrozība 

0,72 0,74 
 
0,4 

 

Pārskata periodā krājuma papildināšanai tiek pieņemti dāvinājumi no 

privātpersonām – vērtībā 390,50 EUR. Otro gadu pēc kārtas Kultūras 

ministrijas atbalsts vērtīgu grāmatu iepirkumam publiskajās bibliotēkās 

papildinājums par 384,71 EUR. Latvijas valsts finansētā un LNB īstenotā 

projekta “Grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām” ir 

valsts mērķtiecīgi līdzsvarota krājuma organizācija, atbalsts grāmatniecības 

nozarei - izdevējdarbībai, tostarp, grāmatu autoriem, ilustratoriem un 

tulkotājiem, pēc ekspertu ieteikuma papildināti Latvijas publisko bibliotēku 

krājumi ar augstvērtīgiem pēdējo trīs gadu laikā izdotiem izdevumiem, 

iepriecināts lasītājs, saglabājot un pilnveidojot savstarpējo saikni izdevējs – 

rakstnieks – lasītājs, kā arī veicināta augstvērtīgas literatūras un kvalitatīvas 

rakstniecības pieejamība, novērtēts – izglītots, domājošs lasītājs. Ulbrokas 

bibliotēkas kolekcijas piedāvājums skatāms tīmekļa vietnē 

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/jaunako-gramatu-apskats
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Jaunieguvumu skaits (1191) no kopējā krājuma kopskaita (615) sastāda 51 % 

monogrāfisko izdevumu, bērnu /jauniešu jaunāko grāmatu iepirkums (418) 

vienības veido 35% no kopējā jaunieguvuma skaita. Krājuma organizācija 

kopumā ir līdzsvarota, pilnveidota un daudzveidota, lai būtu kvalitatīva tēmu 

materiālu, formātu un valodu dažādība visām interešu un vecuma grupām.  

Datubāzes 

Ulbrokas bibliotēkā samazinājies datubāzes Letonika skatījumu skaits, bet 

pieaudzis datubāzes News.lv skatījumu skaits. Kopumā palielinājies to 

bibliotēkas lietotāju skaits, kuri datubāzes izmanto attālināti. Bibliotēkā 

pieejamas arī interneta vietnes Filmas.lv un Diva.lv ar filmu un televīzijas 

raidījumu piedāvājumu. Lietotāji tiek aicināti izmantot arī muzeju un arhīvu 

piedāvātās datubāzes. Letonika.lv atskaitē netiek norādīts lejuplāžu skaits un 

nav iekļauts atskaites rādītājos. 

Datubāzu izmantojuma rādītāji  

 Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums 

Tabula nr.8. 

Datubāze 2019 2020 2021 

     Letonika 125 132  

skatījumi   26 

piekļuves sesiju skaits   36 

lejuplāžu skaits    

News 58 7 87 

skatījumi    

piekļuves sesiju skaits    

lejuplāžu skaits   87 

 

Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Ulbrokas bibliotēkas krājums popularizēts dažādos pasākumos. Plašāk 5.,7. 

punktā. Tā teiksmaini stāsti par Rīgu no Jeļenas Skuratovas grāmatā “Rīgas 

ēdampasakas”. Īpaša vērība šai grāmatai pievērsta tikšanās laikā ar PII 

“Pienenīte” audzēkņiem. Decembrī Ulbrokas bibliotēkā viesojās grāmatas 

“Iedvesmas upe” autores. Pārskata periodā vairākkārt organizēta Pētera 

Brūvera daiļdarbu popularizēšana dažādos pasākumos un aktivitātēs. 

Bibliotēkas krājums tiek popularizēts ar ikmēneša literāri tematisko izstāžu 

palīdzību.  
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Literāri tematiskās izstādes piedāvājums.  

Attēls Nr.10.  

Literāri tematiskās izstādes tiek izliktas 

izstāžu plauktos vai palodzes izstādēs, 

vēršot uzmanību arī to cilvēku uzmanību, 

kuri bibliotēku neapmeklē. Bibliotēka 

regulāri informējusi par jaunumiem 

tiešsaistes datubāzēs ar sociālo tīklu 

palīdzību, kā arī, ievietojot informāciju, 

Ulbrokas bibliotēkas sadaļā. Tradicionāli 6 

reizes pārskata periodā tiek sagatavots 

jaunāko grāmatu apskats, kas bibliotēkas 

lietotāju informē par saņemtajiem 

jaunieguvumiem un iepazīstina ar to saturu  

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

biblioteka/informacijas-resursi/jaunako-

gramatu-apskats. 

Jaunāko grāmatu apskats 

Attēls Nr.11. 

 

Darbs ar parādniekiem  

Darbs ar lasītājiem parādniekiem tiek sistemātiski kontrolēts un norit secīgi, 

ievērojot jaunākās aktualitātes un norādes datu aizsardzības jomā. Reizi trīs 

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/jaunako-gramatu-apskats
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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.  

Ulbrokas bibliotēkas vizuālais noformējums telpās un ārtelpās 

Attēls Nr.12. 

Pārskata periodā krājuma 

organizācijā izvietotas viegli 

uztveramas norādes – nodaļu un zonu 

sadalījums, kas atvieglo lietotāju 

orientēšanos telpu zonējumā un 

kopējā krājumā.  Sagatavots gaismas 

– reklāmas stends “Ulbrokas 

bibliotēka” ar iestādes logo - grāmatu 

bruņurupucis kā aicinājums apmeklēt 

bibliotēkas krājumu. Foto materiāls 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/gaismas-reklamas-

stends-un-ulbrokas-bibliotekas-telpu-vizualais-noformejums. 

 2021. gadā iesākts un tiek turpināts darbs pie krājuma autorzīmju nomaiņas 

izdevumiem par personībām mākslā, sportā, teātra zinātnē, literatūrzinātnē un 

biogrāfiskajās studijās. 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem. 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Darba ar bērniem un jauniešiem pamatrādītāji un veiksmes aktivitātes rādītājs 

aprakstīts 5. punktā. Papildinoši 7. punktā aprakstīta lasīšanas veicināšanas 

un dažādu pasākumu norises darbība. 

Projekts “Runājošās grāmatas” veidojās no lasītāju darba fragmentiem, 

ierunājot un pieskandinot jaunās bibliotēkas mājas.  Aicinājumam atsaucās 24 

dažāda vecuma bibliotēkas lasītāji, krājumā sameklējot sev tuvu grāmatu. 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/gaismas-reklamas-stends-un-ulbrokas-bibliotekas-telpu-vizualais-noformejums
https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/gaismas-reklamas-stends-un-ulbrokas-bibliotekas-telpu-vizualais-noformejums
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Izvēlētie fragmenti ir ļoti dažādi pēc satura, tapšanas laika un žanriskās 

piederības.  Audio formātā tika ierakstīta dzeja, tautasdziesmas, stāsti, romāni, 

lugas un bibliotēkas veidoto novadpētniecības materiālu fragmenti. Lasījumi 

galvenokārt latviski, taču ieskanas arī krievu un grieķu valoda. Pārskata gadā 

veidotais materiāls tika atskaņots bibliotēku viesiem un grāmatu draugiem. 

Resurss ir iekļauts Youtube kontā 

https://www.youtube.com/watch?v=Ap5d9c4SqjM. Audio ieraksts (2021. gada 

21. februāris) ir dabisks, nepiespiests, sirsnīgs. Šur tur kāds troksnītis, tiek 

pāršķirta nākamā lapa, fonā bibliotekāre stāsta par krājumu vai lasītājs nedaudz 

saminstinās. Kā dzīvē. Patiesa bibliotēka un grāmatu mīloši lasītāji.   

Lasīšanas aktivitāte vecuma grupā 5+ 

Attēls Nr. 13. 

Bibliotēka aicina ikvienu interesentu – 

lielu vai mazu – ļauties lasīšanas 

piedzīvojumam, kļūstot par “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijas” 

grāmatu ekspertu! Bērnu literatūras 

centra lasīšanas veicināšanas 

programmā ”Bērnu jauniešu un 

vecāku žūrija” 2021, Ulbrokas 

bibliotēkas āra lasītavā (2021. gada 

18. jūnijā) organizē Bena Bereta 

grāmatas “Bubuļbailes” brīvdabas 

lasījumu. Piedalās 12 PII “Pienenīte” Ŗūķēnu” grupas audzināmie. 

Otrais brīvdabas lasījums (2021. gada 9. jūlijs) vecuma grupā 5+ ir Šokolādes 

pilsēta, Konfekšu zupa, Ēdammāja, Siera pasaka, Miega putra, Sāļie sapņi... 

“Rīgas ēdampasaku” stāsti, Ulbrokas bibliotēkas āra lasītavā piedalījās PII 

“Pienenīte” audzēkņi un bibliotēkas apmeklētāju jaunā paaudze. Kopskaitā 19. 

 

Atzīmējot Starptautisko jaunatnes dienu (2021. gada 12. augusts) saruna par 

grāmatām jauniešiem tiem, kam pāri 16, kuri ir vēlīnajā pusaudžu vecumā jeb 

nule, izauguši no tā. Lai dalītos iespaidos par to, kas ir grāmatas jaunatnei un 

kā tās mūs iespaidojušas,  ciemos aicināti jaunie pieaugušie (young adults).  Ar 

savu pieredzi jauniešu grāmatu lasīšanā dalījās Ance Zveja – uzņēmuma 

https://www.youtube.com/watch?v=Ap5d9c4SqjM
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Latvijas Grāmata mārketinga vadītāja, ļoti aktīva lomu spēļu dalībniece un 

grāmatu mīļotāja. Citējot Anci “…Tad, kad Tu esi pusaudzis un jauns 

pieaugušais, notiek izrāviens, kurā tev ir strauji jāaudzē empātija. Tev ir strauji 

jālaužas ārā no tā, ka tu vairs neesi par sevi. Tev ir jāsaprot citi cilvēki. 

Jāiemācās sajust viņu sāpes, sajust viņu priekus.” Ar šo empātijas audzēšanu 

saistīts arī grāmatu saturs. Sarunu kuplināja Pierīgas reģiona Mazpulku 

koordinatore Zane Miķelsone, kas stāstīja par savu darbu šajā organizācijā un 

tās uzdevumiem. Visi kopā izpratām, kas tieši varētu būt grāmatas jaunatnei un 

kādas grāmatas vēlamies lasīt turpmāk.  Secinājām, ka ir jaunieši, kas labprāt 

lasa saturiski viedas, nopietnas grāmatas, nereti, skolas literatūras skolotāju 

ieteiktas. Neizpaliek vēlme lasīt biogrāfijas. Jauniešiem cieņā ir arī 

audiogrāmatas, kuras var klausīties, gan darot darbiņus, gan esot mājās, gan 

braucot uz riteņa. Klātienē pulcējās 11 interesenti, tiešraides translācijas video 

ieraksta skatījumu skaits ir 48, sasniegtā auditorija – 84 interesenti. 

Dzejas diena 2021, “Kalēji” – dzejnieka Pētera Brūvera dzimtās mājas, Līči, 

Stopiņu pagasts 

Attēls Nr. 14. 

Dzejas dienai 2021 Stopiņu pagasta 

“Kalējos” - sirsnīgs, intelektuāls, 

dzejisks un dvēselisks satvars. 

Pielikums nr.3.  Citāds debess jums un 

citāds pirmdienas rīts. Lietus mākoņu 

netraucēti, jo tie līst citviet, 

amatierteātra “Dille” aktieru bērni un 

mazbērni - mazie “dillēnī” un viņu 

draugi, kā arī amatierteātra aktieri 

Ingrīda un Uldis, nes sveicienu šai dienai. “Es dāvinu tev šo dienu”! 

Emocionāli tīrs bērnu dzejas runas rīts. Skaisti, pasakaini un ar ļoti siltu sirdi 

tiek runāts dzejas meistara Pētera Brūvera radītais teksts. Neko neaizliedzot, 

bet ļaujot vaļu spēlēm, fantāzijām un vērojumiem. Līdz iegūta emocionāli 

sirsnīga neatkārtojama un patiesa dzejas dāvana, ko pasniedz mazu bērnu 

prieks un silta sirds. Patiesi ieskanējās bērnu balsis, dziesmas un smiekli – 

brūveriski jautri, droši un koši. To visu iefilmēja ReTV. 

https://www.youtube.com/watch?v=zeQ6TUFJ4Mo. Interesentu pulkā Stopiņu 

https://www.youtube.com/watch?v=zeQ6TUFJ4Mo
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pagasta pirmsskolas un jaunākā vecuma bērni ar vecākiem, tuvējās apkārtnes 

Radošā attīstības centra pārstāvji, Ulbrokas vidusskolas izglītojamie un 

bibliotēkas darbinieces. Kopskaitā 56 dzejas notikuma dalībnieki. 

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana. Sadarbība. 

Aprakstīta 6. punkta sadaļā, raksturojot bibliotēkas krājuma komplektēšanas 

prioritātes. 5. punktā aprakstīta Literārās zinību stundas (tiešsaistes stunda 

MSTeams režīmā) organizēšana Ulbrokas vidusskolas 3.,4. klašu 

izglītojamajiem – astoņi klašu komplekti, kopskaitā 210 skolēni. Šobrīd 

bibliotēkas krājuma sastāvdaļa nav alternatīvo lietu komplektēšana. Spēles, 

atbilstoši vecuma grupām, tiek iepazītas ārtelpās - lasītavā vai izsniegtas 

Ulbrokas vidusskolas sākumskolas metodiskās komisijas LIT darba vadītājai 

Ivetai Ozolai. Izglītības iestādes pedagoģiskā kolektīva vadībā mācību 

priekšmeta nedēļā “5 dienas kopā ar Pēteri Brūveri” spēles izmantoja 137 

Ulbrokas vidusskolas skolēni. 

Problēmas bibliotēkas darbā ar bērniem un jauniešiem 

Pārskata periodā netika īstenota sadarbība ar Ulbrokas Mūzikas un mākslas 

skolas audzēkņiem un mācību ietvaros veidotu darbu izstādi. 

8. Novadpētniecība 

Pārskata periodā novadpētniecības darba virziens kļūst saistošs visa Ropažu 

novada pašvaldības publiskajām bibliotēkām. Ulbrokas bibliotēkas vadītājas 

Daigas Brigmanes vadībā tiek izstrādāta vienota Ropažu novada pašvaldības 

publisko bibliotēku novadpētniecības koncepcija pieciem gadiem (2021 - 

2025). Rīcības plāns 2021. gadam. Dokumenta pamatā noteikti 

novadpētniecības darba principi, raksturoti novadpētniecības resursu krājuma 

veidi un definēti elektroniskās informācijas ierakstu veidošanas nosacījumi. 

Noteikti materiālu kārtošanas pamatprincipi un katras bibliotēkas darbības 

principi (rīcības programma) vienam gadam.  

Ulbrokas bibliotēkas novadpētniecības datubāzes kopējais elektronisko 

ierakstu skaits ir 3065 ieraksti. Pārskata periodā no 01.01.2021. līdz 

31.12.2021. par Stopiņu novadu (tagad pagastu) izveidoti/papildināti 392 

ieraksti. 21 lokālās anotācijas un 78 anotācijas. Pārskata periodā tiek veidotas 



40 
 

trīs digitālas kolekcijas – “Bibliotekāru talka”, “19. Zemessardzes bataljona 

veterānu apvienība”, “Dzelzceļa tilts pār Mazo Juglu”. 

Novadpētniecības krājums: komplektēšana, digitalizācija, ierakstu veidošana. 

Pētera Brūvera novadpētniecības kolekcijas saturs - mape par Pēteru Brūveri 

sadalīta divās mapēs, veidotas jaunas sadaļas: Bērnu dzeja, Pētera Brūvera 

dzeja svešvalodās, Atdzeja. Sakārtoti mapē avīžu izgriezumi no dāvinātās 

kolekcijas, izveidotas sadaļas: Dzeja, Atdzeja, Pētera Brūvera dzeja 

svešvalodās, Recenzijas par Pētera Brūvera darbiem. Kolekcijā ietilpstošo 

žurnālu “Karogs” aprakstiem pievienotas pilno tekstu saites no LNB Digitālās 

bibliotēkas Periodika.lv. Novadpētniecības mapes papildinātas ar pārskata 

gadā iegūtajiem materiāliem, izveidoti apraksti datubāzē.  

Pierīgas reģiona publisko bibliotēku vienotā Virtuālās izstāde „Notikums manā 

novadā”. Izveidota novadpētniecības materiālu kopa “Bibliotekāru talka”. 

Ietvertas 44 vienības: fotogrāfijas, raksti periodikā, bibliotēkas izveidots video 

stāsts - 11:10 (autore Ieva Sproģe). 

Novadpētniecības grāmatu krājuma analītikas aprakstu veidošana. Datubāzē 

izveidoti apraksti visiem bibliotēkas novadpētniecības grāmatu krājumā 

esošajiem novadpētniecības materiāliem. 

Novada informatīvā izdevuma “Tēvzemīte” analītikas aprakstu veidošana. 

Pievienotas novada informatīvā izdevuma “Tēvzemīte” digitālās versijas 

lietojumdatnes Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālājā bibliotēkā. 

Novadnieka tēlnieka Ulda Sterģa dāvināto materiālu aprakstu veidošana. 4 

avīžu raksti, 6 Ulda Sterģa sacerēti dzejoļi (pilnie teksti pievienoti datubāzes 

aprakstam). 

Sadarbība ar izdevniecību “Latvijas Mediji” fotogrāfiju albuma par 1991. gadu 

veidošanā. Dainis Viesturs dāvināja bibliotēkai fotogrāfiju par lauksaimniecības 

tehnikas izstādes “Novators-91”. Fotogrāfija pieejama novadpētniecības 

datubāzē, un oriģināls glabājas mapē Nr.14 pie materiāliem par Ulbrokas 

zinātnisko institūtu. 

Uldis Rumba, pirmais Ulbrokas zemessargu vada komandieris, dāvinājis 

bibliotēkas novadpētniecības krājumam fotogrāfijas, kas atspoguļo 

Zemessardzes pirmsākumus Ulbrokā, kā arī Stopiņu novada (tagad pagasta) 

Zemessargu veterānu apvienības darbību.  Novadpētniecības datubāzē 

ievietotas 14 fotogrāfijas. Bibliotēkas elektroniskā kataloga novadpētniecības 



41 
 

sadaļā izveidota saite uz šo fotogrāfiju kopu “19. Zemessardzes bataljona 

veterānu apvienība”. Ierakstīta saruna ar Uldi Rumbu. 

Edgara Lāčgalvja piemiņas zīmes atklāšana. Sižets Re.tv par šo notikumu un 

bibliotēkas devumu Edgara Lāčgalvja piemiņas saglabāšanā. Pielikums nr.4. 

Action Bound literārā pastaiga “Sēdēju parkā uz sola”.  

Novadpētniecības darba popularizēšana 

Bibliotekāru talka 2021, “Kalēji” – dzejnieka Pētera Brūvera dzimtās mājas, 

Līči, Stopiņu pagasts 

Attēls Nr.15. 

Bibliotekāru talkas tradīcija 

Stopiņu novadā (tagad 

pagastā) notiek kopš 2014. 

gada. Ik gadu aprīļa nogalē 

dzejnieka un tulkotāja Pētera 

Brūvera (1957 – 2011) 

dzimtajās mājās “Kalēji” 

pulcējas bibliotekāri, 

brīvprātīgās personas un 

vadības pārstāvji, lai 

saglabātu literārās vides un 

sabiedriskās domas līdzdalību 

kultūras dzīves norisēs. “Kalēji” ir Stopiņu novadam nozīmīga kultūrvēsturiska 

vieta – tā ir viena no novada senajām mājvietām. Talkas norises laiks sasaucas 

ar dzejnieka dzimšanas dienu, kas ir 24. aprīlis. Talkas idejas autore, iniciatore 

un organizatore ir Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane. Bibliotekāru 

talkas tradīcijas galvenā ideja un pamatuzdevums kalpo publisku kultūras 

pasākumu sekmēšanai. Bibliotekāru talkā piedalās Stopiņu novadā (tagad 

pagastā) šobrīd un agrāk strādājošie un dzīvojošie bibliotekāri un talkas 

atbalstītāji, lai sakoptu “Kalēju” māju dārzu un apkārtni, kur rudenī norit 

ikgadējais Dzejas dienas pasākums. Bibliotekāru talkas ietvaros tiek organizēta 

apkārtnes uzkopšana un labiekārtošana, kas arī tēlaini ir salīdzināma ar 

rakstniecības radošumu, jaunatklāsmi un paliekošu vērtību veidošanu. 
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Bibliotekāro talku ietvaros ir kārtota “ Kalēju” sēta, dārzs un nojaukts pus 

sabrukušais šķūnītis. Pētera Brūvera dzimtajās mājās ir izveidots neliels 

improvizēts mežmalas laukums, kas kalpo dzejas dienu norisēm.  

Apkopotais materiāls aptver rakstus periodikā, fotogrāfijas, videomateriālus par 

talkas norisi. Iepazīties ar novadpētniecības materiālu kopumu par Bibliotekāru 

talku iespējams, atverot Ulbrokas bibliotēkas elektroniskā kataloga. Informāciju 

apkopoja Ivita Duļbinska.  

Iekļaujoties Latvijas simtagadei veltīto pasākumu ietvaros, Salaspils novada 

bibliotēka, sadarbībā ar Pierīgas novadu publiskajām bibliotēkām, radījusi 

izstāžu ciklu, kurā apkopoti cilvēku dzīvesstāsti, vietas un notikumi. Ulbrokas 

bibliotēkas stāsts par bibliotekāru talku virtuālajā izstādē "Svētki un tradīcijas 

Pierīgas novados," cikla noslēdzošā, trešā izstāde.  

Dokumentējot Pētera Brūvera daiļrades personības daudzšķautņainību – 

dzejnieks, fotogrāfs, izveidots 12 mēnešu sienas kalendārs (aprīlis,2021 – 

marts, 2022), kā iepazīšanās ar novadnieku un dzejnieku Pēteru Brūveri. 

Kalendārs ir dokumentēts un sagatavots kā reprezentācijas materiāls. 

Savukārt, lai popularizētu vēsturisko kultūrvidi un rosinātu identitātes 

digitizāciju, lai veicinātu socializēšanos un veidotu emocionālu saspēli ar vides 

industriālo ainavu Pierīgā, uz novadpētniecības materiālu bāzes, tika izstrādāta 

literārā pastaiga “Sēdēju parkā uz sola” (P. Brūveris). Plašāk 5. punktā. 

Nākotnes vajadzības 

Ir vakance bibliotekāram darbam, kas var piedalīties novadpētniecības resursu 

organizēšanā, veic bibliogrāfisko aprakstu anotēšanu un hipersaišu 

pievienošanu, kā arī veic novadpētniecības materiālu sagatavošanu 

digitalizācijai; veido digitālās kolekcijas, plāno un organizē novadpētniecības 

darbu iestādē. 

https://www.canva.com/design/DAEi85qy9Rw/VRih1aMDqdnVyN7VBj03Gw/view?utm_content=DAEi85qy9Rw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEi85qy9Rw/VRih1aMDqdnVyN7VBj03Gw/view?utm_content=DAEi85qy9Rw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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9. Projekti 

Ulbrokas bibliotēkas Pētera Brūvera vārdā nosauktā lasītava 

Attēls Nr.16. 

Ulbrokas bibliotēkas projektu 

darbība 2021. gadā tiek veltīta 

Pētera Brūvera literārā 

mantojuma rakstniecības 

vērtībām. Pētīt un sagatavot 

rakstus par Pētera Brūvera 

publicēto un nepublicēto literāro 

mantojumu, pievēršoties dažādiem 

autora daiļrades aspektiem, piekrīt 

veikt  literatūrzinātnieki Janīna 

Kursīte, Ingus Barovskis un Ieva 

Kalniņa. Sadarbībai ir ļoti interesanta un atšķirīga pieeja, lai uz dzejnieka 

personību un literāro darbību paraudzītos pa jaunam gan no literatūrpētnieka 

skatu punkta, gan ar jauna cilvēka acīm. Dzejnieka jubilejas 

2022.  gadā  iecerēts veidot nebijušu rakstu krājumu, kurā apkopoti 

literatūrzinātnieku raksti un jauniešu domraksti “Dzejnieka līdzsvara 

meklējumi radošajā dzīvē”, kas izstrādāti, izpētot Pētera Brūvera kolekciju, 

daudzveidīgos daiļrades aspektus un iepazīstot personības radošo dzīvi - 

dzejnieks, atdzejotājs, valodnieks, fotogrāfs, gleznotājs, literārais konsultants 

un redaktors. Dalību pētniecībā un savu domu rakstveida izklāstu – domrakstu 

konkursā piedalās Ulbrokas vidusskolas 10.–12. klases izglītojamie un 

literatūras skolotājas.  

Tā kā izvēlētais un finansiāli atbalstāmais darbības virziens ir specifisks un 

netradicionāls resursu apzināšanas, apkopošanas un radīšanas ziņā, tika 

iesniegts un pašvaldības finansētā konkursā atbalstīts projekts “Ulbrokas 

bibliotēkas Pētera Brūvera kolekcijas un daiļrades pētniecība”, projektu 

līdzfinansējot no iestādes 2021. gada budžeta līdzekļiem 450,00 EUR apmērā.  

Otrs projekta pieteikums par finansējuma nepieciešamību tika pieteikts VKKF 

Literatūras nozares projektu konkursam, ņemot vērā konkursa nolikumā 

apstiprinātos kvalitatīvos kritērijus, izvērtēts un atbalstīts projekts "Raksti un 
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domraksti par Pētera Brūvera literatūras nozīmību", piešķirot 

finansējumu EUR 1000,00 apmērā. Informatīvais materiāls apkopots tīmekļa 

vietnē  

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/raksti-un-domraksti-par-

petera-bruvera-literaturas-nozimibu 

 

Projektu apkopojums 

Tabula Nr.9. 

Projekta 
nosaukums 

Finansētājs 
Finansējuma 
apjoms 

Projekta apraksts (īss 
kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 
neatbalstīts 

“Ulbrokas 
bibliotēkas 
Pētera Brūvera 
kolekcijas un 
daiļrades 
pētniecība” 
1.kārta 

Stopiņu novada 
dome (tagad 
Ropažu novada 
pašvaldība) 

450,00 EUR 

Ulbrokas bibliotēka 
metodiski apkopo 
informāciju par Pēteru 
Brūveri un uzsākusi veidot 
jaunu kultūrtelpu - lasītavu, 
kur satiekas autora 
daiļrade, foto liecības, 
atmiņu stāstu fragmenti, 
personiski priekšmeti un 
iedvesmas avoti. 
Dzejnieka ģimenes 
dāvinātā Pētera Brūvera 
kolekcija ietver 346 
iespieddarbus, kā arī 
rokrakstus un darbu 
uzmetumus. 

Atbalstīts un 
īstenots - 
2021. gadā 
īstenota 
pirmā – 
pētnieciskā – 
projekta 
kārta, veicinot 
jauna, 
dzejniekam 
veltīta satura 
radīšanu. 
  

"Raksti un 
domraksti par 
Pētera Brūvera 
literatūras 
nozīmību" 
1.kārta 

VVKF, Literatūras 
nozare 

1000,00 EUR 

Pētnieku darbība saistīta ar 
nepieciešamo materiālu 
atlasi un pētāmās tēmas 
saturisko izvēli no 
publicētajiem materiāliem; 
sagatavoti pamatmeti 
referātam un rakstam 
kolektīvajā rakstu krājumā 

Pētera 
Brūvera 
daiļradei 
veltītas 
izstādes 
koncepta, 
rakstu 
krājuma 
manuskripta 
un domrakstu 
sagatavošana 

 

Secinājums par darbu ar projektiem. Satiekoties jaunās un pieredzējušās 

paaudzes pētniekiem, bibliotekāriem un pedagogiem, iesaistot skolu jaunatni, 

veidojas daudzbalsīgs skatījums, kas aktualizē Pētera Brūvera daiļrades 

https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/raksti-un-domraksti-par-petera-bruvera-literaturas-nozimibu
https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/raksti-un-domraksti-par-petera-bruvera-literaturas-nozimibu
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nozīmību, kā arī veicina kopēju vērtību izpratni un izglītošanās iespēju, sekmē 

radošumu un inovatīvu zināšanu sabiedrības attīstību. Ulbrokas vidusskolas 

iesaiste ir vistiešākā piederība dzejnieka dzīves lielumam un literārajai darbībai 

Stopiņu pagastā.  Radītais kopums ir nozīmīgs papildinājums Pētera Brūvera 

lasītavas esošajiem resursiem, kas rosina sabiedrību sarunām par literatūras 

emocionālo nozīmību, atbildību un piederību kultūrtelpai. 

 

Darbības programma 

2021. gada jūnija beigas - Projekta 1. kārtas darbu uzsākšana. Partneru 

informēšana un sadarbības līgumu slēgšana. 

2021. gada jūlijs – novembris - Pētnieciskā darba veikšana. Rakstu 

sagatavošana. 

2021. gada septembris – novembris - Tematiskās izstādes koncepcijas 

izstrāde. Materiālu atlase. 

2021. gada septembris – novembris - Skolu darba uzdevumu uzsākšana. 

Domraksta temata izvēle, plāna izstrāde. Domrakstu atlase. Foto materiāla 

sagatavošana. 

2021. gada decembris - Atskaišu sagatavošana un iesniegšana, projekta 1. 

kārtas noslēgums. 

 

Sasniegtie rezultāti: 

1) apzināts saturs ar definētiem izpētes virzieniem Pētera Brūvera daiļradei 

veltītai konferencei; 2022.  gada aprīlis konference literatūrzinātnieku pētījumu 

prezentācijai un dzejnieka daiļradei veltītas izstādes iekārtošana Ulbrokas 

bibliotēkā; 

2) atrasts izdevējs, kas 2022. gada septembrī uz konferencē nolasīto referātu 

bāzes izdos rakstu krājumu “Pēters Brūveris. Raksti un domraksti”, apgāds“ 

Zinātne” Ingrīdas Segliņas vadībā; 

3) sagatavota dzejnieka Pētera Brūvera bibliogrāfija (LNB). Saraksti ar Pētera 

Brūvera dzejas krājumiem, Pētera Brūvera dzejas atdzejojumiem dažādās 

valodās, Brūvera citu tautu dzejas atdzejojumi latviešu valodā. Bibliogrāfija 

ietver Pētera Brūvera rakstus un intervijas ar viņu, rakstus par Pēteru Brūveri. 

Sagatavoti saraksti: Raksti un intervijas un par viņu periodikā. Gatavi ir dziesmu 
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teksti nošu krājumos un skaņu ieraksti ar Pētera Brūvera dzeju. Kopējais 

saraksts uz 160 lapām; 

4) piedaloties domrakstu konkursā par Pētera Brūvera radošo darbību dzīves 

laikā, iepazīstot dzejnieka līdzsvara meklējumiem radošajā dzīvē - dzejnieks, 

atdzejotājs, valodnieks, fotogrāfs, gleznotājs, literārais konsultants un 

redaktors, konkursa kārtā izvērtēti un iesniegti trīs Ulbrokas vidusskolas 

domraksti: "Pētera Brūvera bērnu dzejas nozīme literatūrā", "Pētera Brūvera 

personība fotogrāfijās", "Pēters Brūveris – dažādie uzskati un pedagoģiskā 

cenzūra" un radošais darbs - "Apsarmojuši neizsacītie vārdi".  

10. Publicitāte. 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

Publicitāte un tēla veidošana pārskata periodā cieši saistīta ar sagatavoto 

materiālu Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas 

(International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) dalībai 

izsludinātajā IFLA 2021. gada publisko bibliotēku balvai (arhitektūrā). 

Sabiedrības informēšanai tika sagatavota videoprezentācija par jaunajām 

telpām. Identitātes digitizācija ir digitālā komunikācija, kas radošā veidā atklāj 

bibliotēkas satura integrāciju telpās. Vizuālais videomateriāls sniedz ieskatu 

par īpaši bibliotēkas funkcijām un vajadzībām projektētām telpām. Tas ir stāsts 

par 740,5 m2 lielu telpas ietekmi uz to, kā mēs domājam, jūtam, mācāmies un 

rīkojamies, arvien vairāk pievēršot uzmanību bibliotēkas ēkas ietekmei uz 

pakalpojumu efektivitāti un snieguma rādītājiem. Ulbrokas bibliotēkas telpas 

ekspluatācijā tika nodotas 2020. gada 18. jūnijā. Video materiāls (00:02:09) 

vērojams Ulbrokas bibliotēkas Youtube kanālā 

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

Sabiedrības vērtējumam nodots iepriekš (9. punkts) minētais novadpētniecības 

rakstura sienas kalendārs ar novadnieka un dzejnieka Pētera Brūvera dzeju un 

fotogrāfijām.  

Bibliotēka regulāri veido informāciju un informē sabiedrību par tās darbību. Tā 

veiksmīgi 2021. gadā uzsākta literātu sarakstītā fragmentu atspoguļošana uz 

bibliotēkas sienas pie ieejas. Norisinājušies dažādi pasākumi ārpus telpām, 

https://www.youtube.com/watch?v=yyskgbcRvQg
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piemēram, Zāļu dienas vainagu pīšana. Aktualitāti nav zaudējusi āra lasītava 

pie bibliotēkas telpām. Sk., pasākumu apraksts 5.,7. punktā. 

Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Bibliotēka regulāri izvieto savu informāciju tīmekļa vietnē stopini.lv, kas ir 

kādreizējā Stopiņu novada mājaslapa (šobrīd pārejas periods – ropazi.lv), 

drīzumā ar šo domēna vārdu taps Ulbrokas bibliotēkas mājaslapa. Visa 

informācija par bibliotēku un kultūras aktivitātēm tiek publicēta Facebook un 

šobrīd arī Instagram sociālajos profilos. Video tiek izvietoti Youtube vietnē. 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Pētera Brūvera dzīves un darba faktus bija iespējams uzzināt pastaigas 

“Sēdēju parkā uz sola” gaitā.  Tā 2021. gadā par bibliotēku uzzināja tie, kuri 

savu literāro pastaigu sāka no bibliotēkas iekšpagalma un lasītavas logiem, 

uzzinot par P. Brūvera īpašo kolekciju. Lai pastaigu veiktu, tika sagatavoti 

dažādi audioieraksti, izvēlēti fotomateriāli parādot bibliotēkas daudzpusību.  

Dzejas dienu ietvaros jaunā novada pagastus apceļoja Ulbrokas bibliotēkas 

organizētais Dzejas autobuss. Pasākuma gaitā ekskursanti iepazinās ar 

novada dzejniekiem un jaunā novada aprisēm. 

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Šobrīd bibliotēkai nav savas mājaslapas, taču notiek darbs pie tās satura un 

finansējuma plānošanas. Nākamajā atskaites gadā plānots strukturēt 

mājaslapas darbību un pilnveidot interaktīvo iekārtu. Darba procesi gada 

nogalē saistīti ar ekrāna satura un dizainiskā izkārtojuma atbilstību. 

11. Sadarbības tīkla raksturojums. 

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Pārskata periodā sadarbības prasmes un spējas saistītas ar administratīvi 

teritoriālās reformas (ATR) nosacījumiem, noteiktajiem uzdevumiem un 

darbības raksturojumu. Savstarpējās sarunas par darbības principiem 

bibliotēku nozarē (decembris – maijs), balstītas uz likumdošanā noteiktām 

funkcijām un atbildību. Reformas īstenošanas gaitā saskatot bibliotēku tīkla 

attīstību, vadības grupai, Ulbrokas bibliotēkas vadītājas Daigas Brigmanes 

vadībā tika iesniegts kopējs viedoklis par savstarpējo sadarbību nozares un 

administrācijas līmenī, tika iesniegti priekšlikumi un galvenie secinājumi. 
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Darba procesā ar auditoru (SIA “CSE COE”, ES Projektu direktore Dace 

Krupenko) un Ropažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 

izstrādes vadības grupu izvērtēta vienota pārvaldības principa – iestāde vai 

administrācijas struktūrvienība izveide – pamatojot, to ar paplašinātās darbības 

reģionālo un teritoriālo pienākumu izpildi, kurā notiek publisko rīcībpolitikas 

dokumentu izstrāde un ieviešana, kā arī pakalpojumu definēšana un 

sniegšana, saglabājot iestādes vai struktūrvienības atbildību par krājumu, 

budžeta plānojumu, apsaimniekošanu. Izvērtēta bibliotēku un novada nozīmes 

valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) darbības 

iespēja bibliotēkās, kuras neatrodas šo centru tuvumā. 

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Par reorganizācijas plāna konstatējošās daļas izstrādi notikusi arī viedokļu 

izzināšana no Salaspils novada bibliotēkas (RGB) direktores Daigas 

Orbidānes, LNB BAC vadītājas Evijas Vjateres, Kultūras ministrijas Arhīvu, 

bibliotēku un muzeju nodaļas ekspertes Vandas Bērziņas. 

Ulbrokas bibliotēkā pārskata periodā viesojušies Limbažu novada bibliotēku, 

Dobeles novada Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku darbinieki, Līvānu 

reģiona (Līvānu un Ilūkstes novadu) bibliotekāri un Kuldīgas Galvenās 

bibliotēkas darbinieki un lasītāji. Kolēģu starpā tika pārrunāti jautājumi par 

bibliotēkas darbības formām – institūciju sadarbību, projektiem, pasākumiem, 

novadpētniecības daudzveidīgajiem resursiem, iestādes kolektīva veidošanu 

un bibliotēkas darba organizāciju, jauno telpu paplašinātās darba iespējas. 

2021. gada 11., 15.  oktobrī Ulbrokas bibliotēkā viesojās  LNB Bibliotēku 

attīstības centra speciālisti  un vadītāja Evija Vjatere, lai, iepazītu kolēģu darbu 

un jauno telpu paplašinātās darba iespējas, ko raksturo vietējā kultūra, 

funkcionalitāte, fleksibilitāte un digitizācijas pieredze. 

LNB Pakalpojuma departamenta Klientu apkalpošanas centra vadītāja Katrīna 

Taurēna un speciālistu saruna par iestādes darbu pakalpojuma jomā - 

bibliotēkas loma, finansiālā struktūra, lasītāju vajadzību apzināšana, krājuma 

attīstība, darbs ar lasītāju epidemioloģiskās situācijas laikā. 

Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

Upesleju sākumskolas ERASMUS projekta (Nr. 2019-1-EL01-KA229-

062592_5) “N.H.M.A. - Noesis. Vēsture. Atmiņa. Darbība. ". "Tu un es 
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laikā...'' sadarbības ietvaros tikšanās Ulbrokas bibliotēkā. Viesu vidū skolu 

pārstāvji no Kipras, Grieķijas, Francijas un Spānijas. Upesleju sākumskolas 

pieredze starptautisko projektu jomā, ir respektējams piemērs un laba iespēja 

sadarbībai ikvienam. 

Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

Pārskata periodā, pārstāvot bibliotēku intereses un vajadzības jaunveidotajā 

Ropažu novadā ar administratīvo centru Ulbrokā, strukturēts novada bibliotēku 

sabalansēts, nepārtraukts, plānveidīgs darbs. “Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem”, ir saruna, kas tika veltīta Ulbrokas bibliotēkas arhitektūrai un 

telpu iekārtojumam. Sengaidīta pārvākšanās un telpu iekārtošana, pieredzē 

dalās Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane. 

 

 

 

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja ________________________/ Daiga Brigmane 

 

2022. gada 21. janvāris 
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12. Pielikumi  

Literārā pastaiga “Sēdēju parkā uz sola” – informatīvais ziņojums 

Pielikums nr.1.  
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Muzikālais autobuss – dzeja pieturās. Maršruts. 

Pielikums nr.2.  
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Dzejas dienas 2021 – autogrāfu kartiņa. 

Pielikums nr.3.  
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 “Mana novada simtgades cilvēks” - novadpētniecības raksts RAA, 2021. 

gada 18. maijs, Nr.36,5.lpp. ISSN 1407-5857. 

Pielikums nr.4. 

Ulbrokā Edgara Lāčgalvja piemiņas zīme kā simbols Latvijas lauksaimnieku 

paaudzei.  

2020. gadā nogalē atbilstoši Stopiņu novada domes izsludinātajam konkursam 

“Edgara Lāčgalvja piemiņas zīmes izstrāde” tika izveidota un uzstādīta 

Piemiņas zīme vietā, kur dzīvoja un strādāja Edgars Lāčgalvis (1930-2008). 

Tēlnieka Valta Barkāna skulpturālajā darbā iekļauts laukakmens, latviskā 

ainava ar saimnieciskās darbības kopumu, kas ataino Edgara Lāčgalvja dzīves 

un darba akadēmisku, zinātnisku un izcila organizatora darbības novērtējumu 

20. gadsimta otrajā pusē. 

         Latvijas valsts simtgades gadā (2018), piedaloties Pierīgas reģiona 

publisko bibliotēku vienotās virtuālās izstādes veidošanā par tematu “Mana 

novada simtgades cilvēks”, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka apzināja 

Edgara Lāčgalvja dzīves laikā radītās vērtības. Novērtējot un godinot Latvijas 

Lauksaimniecības Mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniskās pētniecības 

institūta (LLMEZPI) ilggadējā direktora, Latvijas Valsts emeritētā zinātnieka, 

profesora, LLU Goda doktora Edgara Lāčgalvja dzīves laikā paveikto, ir radīta 

piemiņas un laika zīme kā pateicība par ieguldīto darbu. 

E. Lāčgalvja interešu un darbības spektrs bija ļoti plašs, ieskaitot izglītību. Ilgus 

gadus viņš bija LLA Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes (LMF) Valsts 

eksāmenu komisijas priekšsēdētājs un specializētās zinātniskās padomes 

loceklis, LMF Domes loceklis, iniciators studiju kursa Jaunākā 

lauksaimniecības tehnika ieviešanai; LLU Konventa loceklis; iniciators 

LLMEZPI un LLU LMF integrācijai, rezultātā visi tā laika ar lauksaimniecību 

saistītie zinātniskie institūti ir integrējušies LLU; viens no aktīviem Latvijas 

Lauksaimniecības un meža Zinātņu akadēmijas dibināšanas iniciatoriem un 

veidotājiem, tās īstenais loceklis un pirmais Inženierzinātņu nodaļas vadītājs; 

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu komisijas loceklis; Latvijas 

Lauksaimniecības zinātniski tehniskās biedrības priekšsēdētājs; žurnāla 

“Latvijas Lauksaimnieks” redakcijas padomes priekšsēdētājs. Saņēmis LPSR 

Valsts prēmiju (1985) un prēmiju “Sējējs” (1991). 
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No 1966. gada Edgars Lāčgalvis dzīvoja un strādāja Ulbrokā, 25 gadus būdams 

Institūta direktors. Tieši šajos gados valsts mērogā tika veidota sistēma: 

zinātniskā izstrāde, tehnoloģiskā dokumentācija, mašīnu izgatavošana, ēku 

projektēšana un iekārtu montāža saimniecībās, kā arī iedibināta 

lauksaimniecības izstāde “Novators”, organizēta ražošanas apvienība “Stars”. 

Tas bija laika posms, kad lauksaimniecība attīstījās no zirga ratiem un dakšām, 

kā svarīgiem darba rīkiem, līdz mehanizētai ražošanai.  

 Vienlaikus tika veikta Ulbrokas ciemata celtniecība darbiniekiem un 

tālāka tā attīstība, domājot par iedzīvotājiem svarīgām lietām – dalība Līgo 

parka veidošanā, Barikāžu akmens laukuma sakopšanā, Ulbrokas kapličas 

saglabāšanā, Ulbrokas vidusskolas celtniecībā un citi paliekoši darbi.  

Iepazinis Edgaru Lāčgalvi kā students, kopš 1969. gada Institūta darbinieks un 

kolēģis 39 gadu garumā Dainis Viesturs savās atmiņās raksta: “Viņa paaudze 

piedzima un par apzinīgiem cilvēkiem veidojās neatkarīgas Latvijas laikā, 

pārdzīvoja pieckārtēju varas maiņu, karu, un savu dzīvi beidza atkal neatkarīgā 

Latvijā, bet labākos dzīves gadus nodzīvoja padomju Latvijā.  

Bija dažādas izvēles, domāju, ka Edgars ar savu raksturu un organizatora 

talantu nevarēja būt malā stāvētājs, bet aktīvs darītājs. Aktīva darbība daudzās 

toreizējās organizācijās ļāva attīstīt Institūtu, dot lielu ieguldījumu darbu 

mehanizēšanā laukos, radīt labus sadzīves apstākļus strādājošajiem, lielā 

mērā veicināt Ulbrokas kā pagasta (tagad novada) centra izveidošanu.” 

         Vairāk nekā četrdesmit gadus zaļojošais ozols institūta iekšpagalmā 

zinātu stāstīt daudz. Tā ir darba kolektīva dāvana Edgara Lāčgalvja 

piecdesmitajā dzīves jubilejā. Tagad līdzās ozolam skatāma piemiņas zīme, 

kas veltīta Latvijas lauksaimniecības zinātnes sasniegumiem un augsta līmeņa 

zinātnieka un vadītāja Edgara Lāčgalvja piemiņai. 2021. gada 12. maijā Edgars 

Lāčgalvis atzīmētu 91 gada jubileju. Vienuviet ozols, piemiņas zīme un 

paveiktie darbi, kas allaž atgādinās republikā plaši pazīstamā un cienītā 

lauksaimnieka, talantīga inženiera, izcila zinātnes organizatora darbības laiku. 

         Līdz ar Edgaru Lāčgalvi kā simbolu uzstādīta piemiņas zīme, kas veltīta 

ilggadējiem institūta darbiniekiem un visai tai Latvijas lauksaimnieku paaudzei, 

kura nogāja attīstības ceļu no roku darba līdz mehanizētai ražošanai, veica 

lielākās daļas lauksaimniecības zemju meliorāciju, tādejādi saglabājot un 
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vairojot valsts lielāko bagātību – lauksaimniecības zemi un atstājot pamatu 

mūsdienu saimniekošanai laukos 

 

Autoru kolektīvs Daiga Brigmane, Kaspars Vārtukapteinis, Dainis Viesturs 

2021. gada 10. maijs 

 

  

 


