STOPIŅU NOVADA
ULBROKAS BIBLIOTĒKAS
LITERATŪRAS POPULARIZĒŠANAS PASĀKUMU UZSKAITE
2010. GADA I.PUSGADS
/ janvāris – jūnijs /
N.P.K.

LAIKS

1.

15.0129.01

PASĀKUMA
NORISES
VIETA
Ulbrokas
bibliotēka

APMEKLĒTĀJU SKAITS

PASĀKUMA VEIDS, TEMATS UN
NOSAUKUMS

473

Tematiska izstāde – 1991. gada
Barikāžu dienas pasākumi Stopiņos,
Rīgā.

2.

18.01,
21.01 un
25.01

Ulbrokas
bibliotēka

51/9
/PII „Pienenīte” audzēkņi un skolotājas /

Rūķēni

Zaķēni

3.

05.02

Valmieras
kultūras centrā

Gliemezīši
25

1

Norise:
1.Iepazīšanās.
2.Prezentācijas
materiāls
par
bibliotēkas darbību - pirmā tikšanās ar
bibliotēku;
bibliotēkas
pasākumi
bērniem un viņu vecākiem; pie mums
jau viesojušies ..
3. Jaunumi bibliotēkas pakalpojumu
klāstā – informācijas resursu un
tehnikas nodrošinājums, informācijas
sistēmas
iespējas,
datorprasmes,
informācijas kopums jeb datubāze,
informācijas
pieejamība
bērnu
interesēm veltītajās tīmekļa vietnēs.
4. Praktiska darbība bērnu izglītības un
interešu
pilnveidošanai
–
pamatdarbības
teksta
apstrādes
programmā Microsoft Word, izglītojoši
interaktīvas spēles bibliotekāra vadībā.
5. Pateicība un pirmā dāvinātā grāmata
– PII „Pienenīte” grupiņām un
audzinātājām,
metodiķei,
uzmanīgākajiem
un
vērīgākajiem
klausītājiem.
6. Saldumi bērniem un jautājumi
bibliotēkas darbiniecēm.
7. Ieraksts Viesu grāmatā.
ANTRAS LIEDSKALNIŅAS 80
GADU JUBILEJAI VELTĪTS
PIEMIŅAS KONCERTS
DUETA Santas Zapackas un Harija
Ozola koncertprogrammā.
Programmā izskanēs skatuves
mākslinieces raksturs, dzīve, satiktie
cilvēki, atmiņas, pārdomas un
aktrises mīļākās dziesmas, dzeja un
proza.

4.

Aprīlis

Ulbrokas
bibliotēka

5.

29. 04.

LLU LTZ
Institūta
Semināra telpa

BIBLIOTĒKU NEDĒĻAS PASĀKUMI
APRĪLĪ
4.1.
Novecojušas
un
mazvērtīgas
literatūras nodošanas akcija.
Kā katru gadu, bibliotēkas lietotājiem,
piedāvājam atbrīvoties no mājās uzkrātām,
telpu aizņemošām vecām, nolietotām
grāmatām un laikrakstiem.
4.2. SEMINĀRS „VALSTS IEŅĒMUMU
DIENESTA
PIEDĀVĀTIE
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI UN
GADA
IENĀKUMU
DEKLARĀCIJAS
IESNIEGŠANA PĀRMAKSĀTĀ NODOKĻA
ATMAKSAI”
Sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu seminārs
par Elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS)
lietošanu, kā arī par gada ienākumu deklarācijas
iesniegšanu, lai saņemtu attaisnotos izdevumus
par izglītības un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.
Semināra darbā iekļauti deklarācijas
sagatavošanas praktiski piemēri.
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6.

7.

Semināra laikā apskatītie jautājumi –
Kas ir EDS ? (priekšrocības, līguma
process, reģistrācija ).
EDS Demo versija.
1.Piemērs. Gada ienākumu deklarācijas
aizpildīšana,
iesniedzot
attaisnotos
izdevumus
par
medicīnas
un
zobārstniecības pakalpojumiem.
2.Piemērs. Gada ienākumu deklarācijas
aizpildīšana par privātos pensiju fondos
izdarītām iemaksām.
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15. 0415.05

Ulbrokas
bibliotēka

24.0408.05

Ulbrokas
bibliotēka

Tematiska izstāde –
Pārpasaulīgais … KONSTANTĪNS
RAUDIVE

23
Tematiska izstāde –
4. maijs – LATVIJAS NEATKARĪBAS
DEKLARĀCIJAS 20.GADADIENA
(1990-2010)

2

8.

10.0531.05

Ulbrokas
bibliotēka

45

Tematiska izstāde, veltīta Noras
IKSTENAS un Levana BERIDZES
literārajai darbībai

9.

21.05

32

Ulbrokas
Kultūras namā

Nominācijas pasniedz rakstniecības pārstāvji un viesi
Nora IKSTENA un Levans BERIDZE
Dāvanā – teātra biļete uz Dailes teātra Kamerzāles izrādi Nora Ikstena. REGĪNA.
Lilitas Ozoliņas monoizrāde – 2.jūnijā pl.19.00
Iestudējuma pamatā ir rakstnieces Noras Ikstenas darbs „Esamība
ar Regīnu”. Šī ir trīs spēcīgu personību un arī paaudžu tikšanās:
Regīna Ezera, Nora Ikstena un Lilita Ozoliņa.

10.

13.06

Liepāja
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LITERĀRI TEMATISKS VAKARS
„NORAS DAIĻRADES PAVASARIS”
Viesos literāti Nora Ikstena un Levans
Beridze.
Norise.
1. Rakstnieku daiļrade, literārie darbi
un prozas lasījumi ( fragmenti no
kopīgi sarakstītās lugas „Filiparia”).
2. Ulbrokas bibliotēkas Nomināciju
pasniegšana lasītājiem.
3. Noras Ikstenas biogrāfiskie darbi par
R. Ezeru un I. Ziedoni.
4. Jautājumu un autogrāfu pusstunda.
5. Ziedi un pateicība viesiem.

NOMINĀCIJAS ULBROKAS BIBLIOTĒKAS
LASĪTĀJIEM 2010. GADĀ
/Izvirzītas Lasīšanas gada ietvaros, novērtējot grāmatu
lasīšanas vēlmi un nepieciešamību, turpinot aizsāktās
tradīcijas un atbalstot lasītprieku.
Lasīšanas gada devīze: „Vairāk nekā viena dzīve”/.
PUBLICITĀTE - par atklātu un veiksmīgu darbību Latvijas
Bibliotēku padomē, par kultūrizglītības atbalstu Stopiņu
novadā – Vita PAULĀNE.
VĒRIENĪGUMS - par izpratni un vērtējošu attieksmi
patiesu dzīves stāstu rakstos un meklējumos
(gan savos, gan laikabiedru) – Ilmārs ŠALTS.
ERUDĪCIJA – par daudzpusīgu, daudzveidīgu literatūras
apguvi un zinātkāri uzzināt arvien ko jaunu – Zanda
BOKVALDE.
LAIKMETS – par aktuāli mūsdienīgu, šodienīgu literāro
darbu lasīšanu un pozitīvu attieksmi literāros pasākumos –
Rita CIRCENE.
RADOŠUMS – par jaunu materiālu un garīgu vērtību
radīšanu un sirsnīgu līdzdalību bibliotēkas pasākumos –
Daina KALMANE.

LIEPĀJA un TEĀTRA IZRĀDE „CEPLIS”.
Sociāli skarbajā un daudzšķautnajā Pāvila Rozīša
darbā režisors Juris Rijnieks atklāj jaunas
nianses, bet, it kā rotaļājoties ar dažādiem
mūsdienu brendiem, apzināti nav meklējis
prototipus.
Tēlu raksturus paspilgtina Jura Kulakova mūzika
un Alberta Kivlenieka horeogrāfija.
Sezonas noslēguma izrāde.
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11.

15.06 –
12.08

6
Ulbrokas
bibliotēka

Tematiskā izstāde – SĒLIJAS BALTIE
LIELCEĻI, veltīta ikgadējai ekskursijai pa
kultūrvēsturiskajām vietām Latvijā.

12.

25.06

46

SĒLIJAS
BALTIE
LIELCEĻI

Ulbroka – Koknese – Tadenava –
Nereta – Ulbroka
Koknese. Krievkalna sala – Likteņdārzs kultūrvēsturiska piemiņas vieta, 20.gs totalitāro
režīmu upuru piemiņai tiek veidots latviešu tautas

Koknese. Dvēseļu dārzs, kurā jaunā paaudze veic
koka stādījumu

Likteņdārzs un grupas kopējais ziedojums un
veikums kultūrvēsturiskās piemiņas vietas izveidei
un 20.gs.totalitāro režīmu upuru piemiņai

„Dvēseļu dārzs”.
Tadenava - dzejnieka un dramaturga Raiņa
(Jāņa Pliekšāna) bērnības Saules zeme, kura
veidojusi viņa pasaules uztveri - viņa mīlestības
un ticības šūpulis. Muzejs iekārtots senās sēļu
zemes skaistā, klusā mežu ielokā pie Eglaines
upītes Raiņa tēva 18.gs. celtajā mājā, kuru
ieskauj simtgadīgas kļavas un liepas.
Dvietes palienes Dronku salā
"Gulbju"
saimnieki Rita un Juris Skrējāni kopj senu sēļu
sētu, kurā Skrējāni bijuši amatnieki, galdnieki un
namdari piecās paaudzēs. Saimniece ir
profesionāla dārzniece, kuras rokām veidots
skaistais dārzs un garšaugu un ārstniecības augu
dārziņš, saimnieks – profesionāls namdaris, bet
pārzin visus darbus, kurus veic ar seniem
darbarīkiem un tehniku - šeit viss ir īsts, labi
uzturēts un praksē izmantots - gluži kā sentēvu
laikos.
Atpūtīsimies,
izstaigāsim
skaistās
takas,
uzzināsim daudz interesanta par sēļu sētas vēsturi
un par veselīgu un harmonisku dzīvesveidu
laukos un nobaudīsim saimnieces sarūpēto maltīti
pusdienās.
Rubenes parku 20. gs. 50. gados sāka veidot
toreizējais priekšsēdētājs Broņislavs Oborūns.
Tas bija viņa vaļasprieks. Pamazām tapis skaists
kultūras un atpūtas centrs ar dekoratīvo augu –
koku, krūmu stādījumiem, brīvdabas estrādi,
ūdensrozes formas strūklaku un dolomītiem
izklātu strautiņu, kam apkārt zied puķu stādījumi.
Uz ezera saliņu ved romantisks tiltiņš.
Rubeņu Sv. Pētera un Pāvila katoļu baznīca celta
pirms 117 gadiem.

Senās sēļu sētas avots ar oļu vannu
Jaunsudrabiņa un Saknīšu dzimtu atdusas vietā
Ķišku kapsētā piemiņas zīmes veidojis tēlnieks
Ojārs Feldbergs.
Neretas „Riekstiņi” - viena no sēļu dižākā gara
Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas vietām. „Baltās
grāmatas” Mūsmāju saimniece Ilze Līduma
izvadās pa mazā Janča bērnības takām, un ar lielu
mīlestību stāstīs par rakstnieka dzīvi un darbu.

Jaunsudrabiņa un Saknīšu dzimtu atdusas vieta
Ķišku kapsētā
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