PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR STOPIŅU
NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKAS DARBĪBU
2006. GADĀ.
I.1. DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS.
Ulbrokas bibliotēkas darbība sekmīgi iekļauta Stopiņu novada kultūras centra
ansamblī un ir atvērta sabiedriska saskarsmes vieta plānveidīgām aktivitātēm un
pasākumiem. Bibliotēka ir galvenā informacionālo vajadzību nodrošinātāja, kuras
darbības pamatā ir kvalitatīva informācija un kvalitatīvs krājums. Arvien vairāk
bibliotēkas krājums tiek papildināts ar jauniem informācijas nesējiem – brīvpieejas
pieeja abonētajām datu bāzēm, CD – ROM disku iegāde svešvalodu mācību procesa
veicināšanai, video, DVD filmas pirmskolas vecuma un pamatskolas vecuma
bērniem.
Bibliotēka rūpējas par materiāliem un pakalpojumiem, kas nepieciešami vietējai
sabiedrībai un iedzīvotāju informācijas, izglītības un profesionālo sfēru un izklaides
vajadzībām, nodrošinot visiem novada iedzīvotājiem un strādājošajiem brīvu
literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, bezmaksas bibliotekāros,
bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus, kā arī bezmaksas kopēšanu no
bibliotēkas fondiem. Datorpakalpojumi – internets un MS Office ir par maksu.
Bibliotēka tās lietotājiem atvērta 35 stundas nedēļā, kopējais lasītāju skaits 485,
no tiem 190 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Vidējais bibliotēkas lietotāju
vecums 42 gadi.
I.2. IEDZĪVOTĀJU BIBLIOTEKĀRĀ APKALPOŠANA.
Teritoriāli Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka atrodas 10 km attālumā no Rīgas,
iedzīvotāju kopējais skaits 8240. Iedzīvotāju nodarbošanās saistīta ar rūpniecību,
kokapstrādi, metālapstrādi, galdniecību, pedagoģiju, mājsaimniecību. Liela daļa
bibliotēkas lietotāju mācās, studē vai strādā Rīgā vai arī Rīgas iedzīvotāji strādā
Stopiņu novada iestāžu struktūrā.
Bibliotēka domāta visām vecuma grupām, sākot ar pirmskolas vecuma
audzēkņiem līdz pieaugušajiem un sirmgalvjiem, nodrošinot un veicinot
tālākizglītības un mūžizglītības iespējas.
Viens no bibliotēkas uzdevumiem veicināt pakalpojumu attīstību atbilstoši
lasītāju vēlmēm un lietotāju zināšanu attīstīšanai. Nodrošināt novada iedzīvotājus ar
aktuālu nozaru literatūru, daiļliteratūru un seriālizdevumiem.
Kopējais bibliotēkas materiālu krājums 2006. gadā ir 11 060 eksemplāri;
dokumentu nodrošinājums uz vienu lasītāju 23 uz vienu iedzīvotāju 1,3 vienības;
kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju 19 lati. Izslēgtas vai norakstītas 476 grāmatas, kas
laika gaitā nozaudētas, novecojušas vai saplēstas.
Apkalpošanas pamatdarbība tiek plānota un realizēta sekojoši :
1) grāmatas un citi bibliotēkas materiāli tiek nodrošināti atbilstoši lietotāju
interesēm, informācijai un to attīstīšanai;
2) bibliotēka nodrošina materiālus un informāciju, kas apskata un piedāvā gan
šodienas, gan vēsturiskās liecības laikmeta griežos;
3) bibliotēka sadarbojas ar visām iedzīvotāju grupām – bērniem, jauniešiem,
skolniekiem, studentiem, strādājošajiem, bezdarbniekiem, mājsaimniecēm,
pensionāriem;
4) bibliotēkas izglītības un kultūras laukā tiek rīkoti pasākumu, ievērojot personu
vai grupu intereses, vietējās tradīcijas un ieinteresētību.(skat.Pasākumu plāns).

I.3. KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA.
Krājuma komplektēšanas stratēģija un politika saistīta ar bibliotēku tīkla
optimizāciju, bibliotēku datorizāciju, elektroniskā kataloga veidošanu.
Galvenais finansējuma avots Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas krājuma
papildināšanai ir novada domes finansiālais budžets, kas veidoja 2521 Ls lielu naudas
summu. Minētajā pārskata periodā bibliotēkas krājumu papildinājuši 1060
dokumenti, no tiem grāmatas 378, seriālizdevumi 672, audiovizuālie dokumenti 8,
elektroniskie dokumenti 2 vienības.
Bibliotēkas krājumu veido :
1) grāmatas, audiovizuālie dokumenti, seriālizdevumi, elektroniskie dokumenti,
interneta resursi – abonētās datu bāzes NAIS un LETONIKA;
2) krājums pamatā komplektēts valsts valodā, kas veidots noteiktas nozares (
filozofija, psiholoģija, reliģija, dabaszinātnes, sabiedriskās zinātnes, skatuves
māksla, valodniecība, vēsture ) iepazīšanai un uzziņu izdevumu –
enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu izmantošanai;
3) daiļliteratūra, bērnu un jauniešu literatūra latviešu, angļu, vācu, krievu valodā.
Tika domāts par studējošo jaunatni, kuriem svešvalodu zināšanas nepieciešamas
konkurētspēju uzturēšanai, komplektējot dažādu nozaru informācijas nesējus
svešvalodās. Tie ir valodu apguves materiāli ( CD – ROM diski latviešu – angļu un
latviešu - franču valodā), kā arī nozaru literatūra – psiholoģijā, pedagoģijā,
menedžmentā, literatūrzinātnē u.c. Daiļliteratūra oriģinālvalodās – latviešu, angļu,
vācu, krievu.
I.4. UZZIŅU UN INFORMĀCIJAS DARBS.
Ir cieši saistīts ar visām iepriekš minētajām darbības jomām. Ikdienas darbībā
arvien noteicošāka ir tematisko uzziņu sagatavošana, izstrāde un materiālu atlase.
Darbs ar datu bāzēm, enciklopēdijām un laikrakstu publikācijām. Informācijas
pieejamība un nodrošinājums nacionālajās un starptautiskajās datu bāzēs. Kopējais
uzziņu un konsultāciju skaits 884, kas sevī ietver elektroniskās uzziņas – interneta
lietošana, darbs ar datoru; skaitliskās uzziņas – materiālu kopēšana no bibliotēkas
fondiem; bibliogrāfiskās uzziņas – izstādes un tematisko materiāli avoti.
Bibliotēkā pieejami 5 datori ar interneta pieslēgumu, divi no tiem darbiniecēm
profesionālo darbu veikšanai, trīs bibliotēkas lietotājiem. Atsevišķi uzskaitāmas
informācijas tehnoloģijas – tintes printeris, skeneris, kopētājs, video projektors, fakss,
TV ar DVD un video kasešu atskaņošanas iespējām, atskaņošanas centrs.
I.5. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS.
Bibliotēka ikdienā strādā pie tēmu un materiālu izveides un sistematizēšanas,
veidojot informācijas un materiālu kopumu vairākos virzienos.
Stopiņu novadnieki. Iestādes un uzņēmumi Stopiņu novadā. Izglītība Stopiņu novadā.
Par Stopiņu novadu un notikumiem. Stopiņu novada bibliotēkas. Novada personības.
Kultūras un sporta pasākumi Stopiņu novadā.
I.6. AUTOMATIZĀCIJA.
Bija plānota, bet netika īstenota informācijas sistēma Alise 3i automatizācija.
I.7. DARBINIEKU IZGLĪTĪBA, TĀLĀKIZGLĪTĪBA. KVALIFIKĀCIJAS
PAAUGSTINĀŠANA.
Bibliotēkā strādā divas darbinieces, t.i., ar augstāko bibliotekāro izglītību un
maģistra grādu bibliotēkzinātnē un informācijā un augstāko izglītību latviešu valodas
un literatūras specialitātē un uzsāktām maģistra studijām bibliotēkzinātnē un
informācijā.
Profesionālās zināšanas tika papildinātas Rīgas rajona darba semināros par
sekojošām tēmām – UDK teorētiskie jautājumi; Bibliogrāfisko datu apstrāde;

Krājuma attīstības pamatprincipi; VKKF informatīvs apskats par projektu
sagatavošanu; Budžeta plānošana; LR un ES normatīvo aktu datu bāze
www.likumi.lid.lv .
Vairākas lekcijas – Lasīšanas veicināšanas iespējas bibliotēkā ; Metodes un stratēģija
literārā teksta izpratnes veicināšanai; Detektīva žanra un tā attīstības vēsture.
Dalība Latvijas bibliotekāru 10 . starptautiskajā novadpētniecības divu dienu
konferencē Īslīcē par tēmu „Novadpētniecība arhīvos, bibliotēkās, muzejos : no a
līdz @”
Rīgas rajona publisko bibliotēku divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz
Gulbenes un Madonas rajona bibliotēkām. Rajona bibliotekāru darbinieku gada
noslēguma seminārs Ropažos.
I.8 BIBLIOTĒKAS PUBLICITĀTE.
Izvērtēta un atzīta piešķirot titulu „GADA BIBLIOTEKĀRS 2006”, tādejādi
atzīmējot lielo ieguldījumu bibliotēkas garīgajā izaugsmē un atdzimšanā, sadarbībā ar
novada domes pārstāvjiem un šīs darbības nozīmīgumu rajona mērogā. Vērtējumā pēc
bibliotēku katalogu skates rezultātiem Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka ir viena no
nedaudzajām, kas saņēma atzinības rakstu par sekmīgu līdzdalību alfabētisko katalogu
konkursā.
Publicitātes rādītāji ir balstīti uz sniegto informāciju, regulāru izglītošanu un
plānveidīgu pasākumu organizēšanu ( skat. Pasākumu plāns 2006.g.). Tas ir
bibliotēkas darbības atainojums Stopiņu novada ikmēneša apkārtrakstā „Tēvzemīte”
un Stopiņu novada mājas lapā www.stopini.lv .
II. INFORMĀCIJA PAR BIBLIOTĒKAS TELPU STĀVOKLI.
No 2003. gada marta Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka atrodas jaunās telpās.
Bibliotēkas kopējā platība 113 m2 , tajā iekļauts abonements, lasītava un darbinieku
telpa grāmatu apstrādei un citu bibliotēkas iekšējo darbu veikšanai. Bibliotēkas telpu
apgaismojums un iekārtojums ir kvalitatīvs. Lasītājiem paredzētais vietu skaits
lasīšanai vai mācībām 14.
III. INFORMĀCIJA PAR BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS PLĀNOŠANU.
GADA UN VIDĒJĀ TERMIŅA PLĀNS :
3.1 turpināt fonda komplektēšanu un bibliotēkas lietotāju nodrošināšanu ar
bibliotekāro un bibliogrāfisko informāciju;
3.2 nodrošināt datoru un programmatūru pieejamību un ziņu meklēšanu nacionālajās
un starptautiskajās datu bāzēs;
3.3. apzināt vērtīgākās tiešsaistes mājas lapas, veidojot informācijas avotu sarakstus
pa tēmām – izglītība, pedagoģija, dabaszinātnes, kultūrvēsture;
3.4 izmantot esošās tehnoloģiskās ierīces darbā ar lasītājiem un prezentācijas
pasākumiem;
3.5 sekmēt darbinieku tālākizglītību un līdzdalību dažādu projektu izstrādē;
3.6. veicināt bibliotēkas publicitāti vietēja līmeņa un citos saziņas līdzekļos;
3.7 ar 2007. gadu sākt ieviest informācijas sistēmas Alise 3 i automatizāciju, tādejādi
uzlabojot informacionālo pakalpojumu kvalitāti – lasītāju reģistrāciju, avotu
izsniegšanu, saņemšanu un kataloģizāciju, kā arī datu apmaiņas realizāciju starp
rajona bibliotēkām.
2007. gada 23. janvāris.
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
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