STOPIĥU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKAS
DARBĪBAS TEKSTA ATSKAITE PAR 2008. GADU
1.BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Teritoriāli StopiĦu novada Ulbrokas
bibliotēka atrodas 10 km attālumā no
Rīgas un tās darbība sekmīgi iekĜauta
novada kultūras centra ansamblī, kas ir
atvērta sabiedriska saskarsmes vieta
plānveidīgām aktivitātēm un
pasākumiem.
Bibliotēka ir galvenā informacionālo
pakalpojumu nodrošinātāja pēc
dzīvesvietas, darba, mācību, atpūtas
vietu tuvumā, kuras darbības pamatā ir
kvalitatīva informācija un kvalitatīvs
krājums. Bibliotēka uzkrāj un sistematizē
iespieddarbus un cita veida dokumentus,
kas apmierina lietotāju prasības un
intereses.
Bibliotēka kā starpnieks
kultūrpolitikas sistēmā piemērojas
laikmeta pārmaiĦām ne tikai ievērojot
lietotāju intereses, bet apzinot
vajadzības, kādas rodas apkārtējās
vides, sabiedrības, ekonomisko, politisko
vai citu apstākĜu ietekmē.
Misija – veidot mijiedarbīgu, sadarboties
spējīgu, uz sabiedrības vajadzībām
orientētu telpu, kas veicina divpusēju
sadarbību starp bibliotēkas personālu un
tās lietotājiem.
Mērėis - klientorientēta demokrātiska
bibliotēka, kas nodrošina brīvu plašas
informācijas pieejamību, sekmē
tālākizglītības un mūžizglītības iespējas,
veicina kultūras mantojuma apzināšanu
un to popularizēšanu.
Funkcijas – saglabāt un uzturēt
bibliotēkas darbību tā, lai to varētu lietot
noteiktas sabiedrības pārstāvji ,
nodrošināt sabiedrisko procesu
izglītības, informācijas un kultūras
vērtību pieejamību.
Bibliotēkas teritoriālā darbība saistīta ar
vairāku nozīmīgu izglītības iestāžu -

StopiĦu novada karte

StopiĦu novada Ulbrokas bibliotēkas logo

1

skolu, pirmskolas, bibliotēku un
sabiedrisko organizāciju – pensionāru
apvienību, politiski represēto biedrību,
ăimeĦu biedrību, dienas centru darbību
un uzĦēmumu SIA „Knauf Marketing Riga”, GetliĦu
atkritumu poligons, lielferma „Ulbroka”,
kokapstrādes eksporta aăentūra „Marko”
attīstību. Iedzīvotāju nodarbošanās
galvenokārt saistīta ar rūpniecību,
kokapstrādi, metālapstrādi, galdniecību,
pedagoăiju, mājsaimniecību. Iedzīvotāju
kopējais skaits uz 2009.gada janvāri
sastāda 9355.
Bibliotēkas esošo un potenciālo
lasītāju skaitā minamas vairākas lasītāju
grupas – pirmskolas, jaunāko klašu,
vidējā skolas vecuma skolēni,
vidusskolēni, studenti, strādājošie un
studējošie, pensionāri ,bezdarbnieki,
mājsaimnieces, novada domes, kultūras
darbinieki un radošo sfēru pārstāvji,
neliela daĜa uzĦēmēji un iestāžu vadītāji.
Pārskata periodā izmaiĦas bibliotēkas
darbībā nav veiktas.

ESOŠAIS UN POTENCIĀLAIS BIBLIOTĒKAS
LIETOTĀJS

Jaundzimušie ( 0 - 3 gadi )

7%

5%

Pirmsskolas vecuma bērni

7%

5%

12%

Jaunāko klašu skolēni (1. -4.
klase)
Vidējā skolas vecuma
skolēni (5. - 9. klase)
Vidusskolēni (10. - 12. klase)
Attālinātais lietotājs
Studenti

28%

Strādājošie un studējošie

10%

8%
10%

6%

Pensionāri, mājsaimnieces,
bezdarbnieki
Iestāžu vadītāji un uzĦēmēji
Izglītības un radošu sfēru
pārstāvji

2%

Esošās lasītāju grupas

2. Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība.

No 2003. gada 19. marta StopiĦu
novada Ulbrokas bibliotēka atrodas
jaunās rekonstruētās telpās Institūta ielā
1, LLU LT Zinātniskā institūta ēkas 2.
stāvā. Attīstot un pilnveidojot jaunās
telpas priekšrocības bibliotēkas
funkcionālo plānojumu veido :
@ integrēta bibliotēkas zāle –
abonements ar brīvpieejas fondu bērnu,
jauniešu un pieaugušo vajadzībām,
pieeja kopkatalogam;
@ klusā lasītava ar uzziĦu informācijas
avotu, preses un laikrakstu kopumu,
piedāvājot bezmaksas materiālu
kopēšanas iespējas no bibliotēkas
fonda;
Klusā lasītava
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@ interneta zāle ar 7 - 8 darbavietām
un bezvadu Interneta pieslēgumu
lietotāju vajadzībām, abonēto datubāzu;
izmantojamību un datorprasmju
apmācību;
@darbinieku telpa – profesionālo
darbu veikšanai un atpūtai.

Interneta zāle

Darbinieku telpa

Viens no bibliotēkas uzdevumiem ir veicināt pakalpojumu attīstību,
atbilstoši lasītāju vēlmēm un lietotāju pieprasījumam, kā arī zināšanu un
prasmju līmenim, otrs, nodrošināt novada iedzīvotājus ar aktuālu un tematiski
zinātnisku nozares literatūru, ar lasītāju interesējošu un pieprasītu
daiĜliteratūru, ar seriālizdevumiem, kas ir kā papildinājums grāmatu fonda
krājumam un audiovizuālajiem dokumentiem, ko nosaka lietotāju intereses vai
valodas apguves nepieciešamība.
Kopējais bibliotēkas materiālu krājums 2008. gadā ir 10 803 eksemplāri;
dokumentu nodrošinājums uz vienu lasītāju 21, uz vienu iedzīvotāju 1,15
vienības; apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 13, izsniegumu skaits uz vienu
lasītāju 18 dokumenti, kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju 68 lati gadā.
Izslēgtas vai norakstītas 693 grāmatas, kas laika gaitā nozaudētas,
novecojušas vai saplēstas.
Aizvadītā gada statistika pierāda, ka audzis gan lasītāju skaits, gan
iedzīvotāju kopskaits novadā. Tam ir tendence pieaugt un attīstīties. Tāpēc arī
bibliotēka tās lietotājiem ir atvērta 32 stundas nedēĜā, ieskaitot sestdienas, un
divus vakarus nedēĜā līdz pl.19.00. Var minēt vairākus faktorus, kas raksturo
bibliotēkas pakalpojumu pieejamību un darbību :
1. pieaudzis internetlietotāju un bibliotēkas apmeklētāju skaits, kuri to
izmanto vienu vai pāris reizes, galvenokārt, īsas uzziĦu informācijas
izguvei;
2. palielinājusies saturiski kvalitatīvas un aktuālas literatūras izdevumu
iegāde;
3. novada domes atbalstīta literatūras popularizējošu pasākumu un
kultūrvēsturisku notikumu organizēšana;
4. nodrošinātas vairākas datoru darba vietas un brīvas informācijas
pieejamība - abonēto datubāzu piedāvājums, uzziĦu un konsultāciju
darbs;
5. aktualizēta jauno lasītāju iepazīstināšana ar bibliotēkas
pakalpojumiem un informācijas iespējām.
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Bibliotēkas pakalpojumu izmantojamības neveicinošs faktors ir
materiāli situētu un nodrošinātu iedzīvotāju skaits, kam internets
pieejams mājas vai darba apstākĜos.
Bibliotēkas Nolikums un lietošanas noteikumi paredz bezmaksas
bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus, kā arī
bezmaksas pakalpojumus visām lietotāju grupām - datora un interneta
izmantošanu, kopēšanu no bibliotēkas fondiem, skenēšanu un faksa
pakalpojumus, kompaktdisku, audiokasešu, video kasešu nomu, informācijas
pakalpojums (uzziĦa) no Interneta un CD-ROM datubāzēm pēc lietotāju
pieprasījuma. Maksas pakalpojums ir datorizdruka 1lpp. (A4 ) - 0.05 Ls,
1lpp. krāsaina ( A4 ) – 0.25 Ls.

Bibliotēkas telpu vizuālajā
noformējumā ir veiktas zināmas
izmaiĦas, paredzot zonējumu
bērniem, izvietojot norādes un
akcentējot lasītāju darbības zonas.
Ārēji telpas ir viegli pieejamas un
nodrošinātas ar transporta
stāvvietu. Ir uzskatāmi izvietota
informācija iestādes
atpazīstamībai un pieejamībai,
pamanāma ir informācija par
iestādes darba laiku, pasākumiem
un aktualitātēm. Bibliotēka nav
pieejama un izmantojama
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

2008. gadā bibliotēkas funkcionālajā plānojumā
izveidota viegli atpazīstama un pieejama bērnu
stūrīša izveide, kas Ĝauj mazajiem lietotājiem brīvi
un netraucēti darboties sev interesējošās
nodarbēs – lasīt, zīmēt, rotaĜāties, spēlēt galda
spēles.

Bibliotēkā nav fiksētas apmeklētāju sūdzības vai citas procedūras.

3. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Bibliotēka rūpējas par materiāliem un pakalpojumiem, kas nepieciešami
vietējai sabiedrībai un iedzīvotāju informācijas, izglītības vajadzībām,
nodrošinot visiem novada iedzīvotājiem brīvu literatūras un nepieciešamās
informācijas saĦemšanu.
Krājuma komplektēšanā uzsvars ir likts uz akadēmisko līmeĦu audzēkĦu
vajadzībām, bērnu un jauniešu lasīšanas un mācīšanas stimulēšanu.
Bibliotēkas krājumu veido : grāmatas - daiĜliteratūra, bērnu un jauniešu
literatūra latviešu, angĜu, vācu, krievu valodā, audiovizuālie dokumenti,
vispārēji avoti, uzziĦu materiāli, laikraksti, interneta resursi – abonētās
datubāzes NAIS, Letonika, ”Lursoft” laikrakstu bibliotēka, Rubricon, EBSCO.
Krājums pamatā komplektēts valsts valodā, kas veidots noteiktas nozares
(filozofija, psiholoăija, reliăija, dabaszinātnes, sabiedriskās zinātnes, skatuves
māksla, valodniecība, vēstures) pilnveidošanai un uzziĦu izdevumu –
enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu izmantošanai.
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Krājuma komplektēšanā tiek izvēlētas grāmatas, kam ir nemainīga
vērtība un aktuāla tēma. Piem., aktieru un skatuves mākslinieku gaitas;
autobiogrāfiskie romāni, inovatīvā domāšana, līderība un motivācija,
mārketings un pārmaiĦu vadība u.c.
Bērnu un jauniešu literatūras klāstā tiek atlasītas grāmatas, kas sagādā prieku
un pārdzīvojumu, kas ir atbilstošas bērnu zināšanu attīstības interesēm.
Priekšplānā liekot grāmatas, kas stimulē iztēli, garīgu izaugsmi, labas
literatūras tendences, respektējot, gaumīgu noformējumu.
Bibliotēka iespēju robežās komplektē materiālus, kas atspoguĜo vairākus
viedokĜus par attiecīgo tēmu, tie ir, materiāli, kas balstīti uz konkrētiem faktiem
un ir rūpīgas pētniecības rezultāts. Piem., psiholoăijas, pedagoăijas,
medicīnas nozares.
Netiek iekĜauti materiāli, kuri satur vienpusēju viedokli vai ir sarakstīti
nepieĦemamā valodā un ir “uzkurinoši” pēc satura.
Nereti tiek iegādātas grāmatas un materiāli ar īslaicīgu nozīmi, piem.,avoti
attiecībā uz dažādiem aktuāliem pasākumiem vai lietotāju interesi par kādu
konkrētu jautājumu. Piem., gatavojoties, literārajam vakaram “Lībiskais
līdzās”, tika iepirktas vairākas grāmatas par lībiešiem, tai skaitā vakara
vadītājas Zojas Sīles grāmata “Lībiešu ābece”, par ko šobrīd interese ir
mazinājusies.
Krājuma komplektēšanas aspektā tiek domāts par studējošo jaunatni,
vidējo paaudzi, kuriem svešvalodu zināšanas nepieciešamas konkurētspēju
uzturēšanai. Tāpēc tiek komplektēti dažādu nozaru informācijas nesēji
svešvalodās, tie ir, valodu apguves materiāli, kā arī literatūra svešvalodās
psiholoăijā, pedagoăijā, menedžmentā, literatūrzinātnē un citās nozarēs.
DaiĜliteratūra oriăinālvalodās – angĜu, vācu, krievu. Šīs jomas materiāli kaut
nedaudz, tomēr attiecināmi uz krājuma attīstības 3 līmeni.
Bibliotēkā noteikti pamatkritēriji krājuma komplektēšanai un atlasei :
autoritātes; saistības ar krājumu; ilglaicīguma; lasītāju interesēm; fakta vai
konkrētā grāmata pieejama vēl kādā citā rajona bibliotēkā; izdevuma mērėa;
autora, mākslinieka vai izdevēja reputācijas; lasāmības un pieprasījuma;
cenas; materiāla noformējumu.
Nepieciešamības gadījumā cita veida pakalpojumus bibliotēka nodrošina
ar starpbibliotēku abonementu no LNB krājumiem un uzziĦu dienestu, kurš
pieejams Rīgas rajona tīklu sistēmā.

4. Informācijas pakalpojumu attīstība
Alfabētiskais katalogs kartīšu formātā pastāv vēl šobrīd, to papildinājis
audiovizuālo un elektronisko dokumentu alfabētiskais katalogs. 2006. gadā ar
atzinību vērtēts Rīgas rajona pašvaldību bibliotēku alfabētisko katalogu
konkursā. Kopš 2002. – 2006. gadam visi bibliotēkas jaunieguvumi iekĜauti
Baložu pilsētas bibliotēkas kopkatalogā, kas veidots kā Rīgas rajona
kopkatalogs http://91.200.67.222/alise/, jaunieguvumi no 2007. gada tiek
atspoguĜoti Salaspils novada bibliotēkas elektroniskajā katalogā, kas pieejams
http://salaspils.biblioteka.lv/Alise. No 2008. gada decembra bibliotēkas
jaunieguvumus Rīgas rajona kopkatalogam bibliotēka piekomplektē patstāvīgi
vai veic jaunu ierakstu un aprakstu izveidi informācijas sistēmā ALISE i.
Uz 2009. gada janvāri Rīgas rajona elektroniskajā kopkatalogā atrodas
636 eksemplāri no bibliotēkas fonda uzskaitē esošajiem izdevumiem. Baložu
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bibliotēkas veidotajā kopkatalogā ievietota informācija par 1330 bibliotēkā
atrodamiem izdevumu eksemplāriem. Kopā šis skaitlis ir nedaudz vairāk par
18 % no StopiĦu novada Ulbrokas bibliotēkas krājuma, jeb 1966 elektroniski
ievadītus eksemplārus no bibliotēkā esošajiem 10 803.
Līdzās bibliotēkas krājumam, nozīmīgu vietu ieĦem informācijas
piedāvājums elektroniskā formā. Publisko bibliotēku attīstības projekta
„Trešais tēva dēls” ietvaros par brīvu izmantojamas datubāzes ”Letonika”
(2008. gada septembris) un no 2008. gada 1. novembra Normatīvo aktu
informācijas sistēma NAIS. Bibliotēka minētos informācijas resursus abonē no
2005. gada.
Pārskata periodā bibliotēkā pieejamas vēl vairākas abonētās datubāzes „Lursoft” laikrakstu bibliotēka, e- žurnālu datubāze „EBSCO” angĜu valodā,
enciklopēdiju datubāze „Rubricon” krievu valodā. Izvērtējot minēto datubāzu
izmantojamību 2008. gadā, pozitīvi vērtējama to pielietojamība. Par vairāk
izmantotām uzskatāmas „Lursoft” laikrakstu bibliotēka un Normatīvo aktu
informācijas sistēmas. Par populārāko darbinieku vidū atzīmējama pilntekstu
datubāze „EBSCO”, kā arī enciklopēdiju datubāze „Rubricon”, kas galvenokārt
izmantota studijās un pētniecībā, kā zinātniskā informācija. Jāatzīmē, ka
lasītājiem informācijas meklējumpratība nav augsta, to lietotāji izvēlas
vienkāršāko meklēšanas veidu, izmantojot tīmekĜa meklētāju „Google.”
Pilnveidojot bibliotēkas pakalpojumu attīstību, lietotāju informācijpratību un
novēršot valodas barjeras var cerēt uz jaunu zinātnes atziĦu izmantošanu
ikdienas praksē.
Starpbibliotēku apmaiĦu bibliotēka efektīvi veic sadarbojoties ar otru
novadā esošo bibliotēku – Sauriešu bibliotēku, īsā laika posmā nodrošinot
novada iedzīvotājus ar mācībām, izklaidei un darba veikšanai nepieciešamo
literatūru. Grāmatas, kuras nav bibliotēkas krājumā, lasītāji var saĦemt no
Salaspils novada bibliotēkas vai tiek piedāvāti SBA pakalpojumi.
Bibliotēka pašlaik neizmanto Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpbibliotēku
abonementu.
Bibliotēkas darbībā būtisks un svarīgs ir uzziĦu un informācijas darbs
informācijas, izglītības un kultūras jomā. Ikdienas darbībā arvien noteicošāka
ir tematisko uzziĦu sagatavošana, izstrāde un materiālu atlase. Darbs ar
datubāzēm, enciklopēdijām un laikrakstu publikācijām. Informācijas
pieejamība un nodrošinājums nacionālajās un starptautiskajās datubāzēs.
Kopējais uzziĦu un konsultāciju skaits 2120, kas sevī ietver 1904
elektroniskās uzziĦas – interneta lietošanu, darbu ar datoru un abonētajām
datubāzēm; 188 skaitliskās uzziĦas – materiālu kopēšanu, skenēšana un
printēšana no bibliotēkas fonda; 28 bibliogrāfiskās uzziĦas – izstādes un
tematisko materiālu avoti, lietotāju individuālās uzziĦas.
Informācijas izguvei Ĝoti bieži tiek izmantots arī Valsts nozīmes kopkatalogs
un Nacionālās bibliogrāfijas Analītikas datu bāze, kā arī Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Digitālā bibliotēka.
Informācija par elektronisko resursu piedāvājumu un izmantošanu skatāma
StopiĦu novada tīmekĜa vietnē http://www.stopini.lv/public/25346.html, kas
informē attālināto un potenciālo bibliotēkas lietotāju gan par elektronisko
resursu pieejamību, gan par uzziĦu un konsultāciju darbību.
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5.Novadpētniecības darbs
Bibliotēka ikdienā strādā pie tēmu un materiālu izveides un to
sistematizēšanas, veidojot informācijas un materiālu kopumu vairākos
novadpētniecības virzienos - StopiĦu novadnieki. Iestādes un uzĦēmumi
StopiĦu novadā. Izglītība StopiĦu novadā. Par StopiĦu novadu un
notikumiem. StopiĦu novada bibliotēkas. Novada personības. Kultūras un
sporta pasākumi StopiĦu novadā.
ěoti populāra ir novadpētniecības informācijas izmantošana, rakstot
projektus vai apskatus, par novada vēsturi, gatavojoties dažādu novadam
veltītu pasākumu veidošanai, 2008. gadā tā ir Līgo parkam 20-mit gades
atzīmēšana vai gatavojot informāciju dažādām izstādēm, kas noris novada
bibliotēkā. Pie novadpētniecības informācijas pieskaitāms arī StopiĦu novadā
iznākošais laikraksts „Tēvzemīte,” kas pieejams elektroniskā formātā StopiĦu
novada tīmekĜa vietnē http://www.stopini.lv/public/25346.html.
StopiĦu novadnieka un stāstnieka Ilmāra ŠALTA rakstītais vārds atzīmēts
grāmatas „A Stolen Childfood : Five Winters in Siberia” atvēršanas svētkos.
Tās ir autora atmiĦas un laikmeta liecība, „kas neĜāva dzīvības liesmai
nodzist, un piemiĦas vārdi tiem, kas nepārnāca”, šoreiz darba tulkojumam
angĜu valodā.

Grāmatas autors un novadnieks
Ilmārs ŠALTS
Padomju varas represētajiem veltītās grāmatas „Nolaupītā
bērnība” ( 2001), tās turpinājuma „Karjeristi”
(2004), „A Stolen Childfood : Five Winters in Siberia” (2008)
autors.
Dzimis 1931. gada 20. martā Rīgā.
Audzis Bauskas apriĦėa PaĦemūnes pagasta Šaltēs.
1941. gadā izsūtīts uz Krasnojarskas novada Bogotolas
rajonu.
Sibīrijā mirst tēvs, māte un vecāmāte.
1946. gadā ar māsu un brāli atgriežas Latvijā.
1952. gadā no Rīgas industriālā politehnikuma
elektrotehnikas specialitātes 4. kursa audzēkĦa sola atkal
nonāk lopu vagonā un tiek aizvests uz Krievijas stepi kā
armijā iesauktais, kaut patiesībā nonāca katorgā.
Pabeidzis RPI, iegūstot elektroenerăētiėa specialitāti,
23 gadus nostrādājis VEF par elektroiekārtu remonta
plānošanas biroja vadītāju.
Divu meitu tēvs. Vectēvs diviem mazbērniem.

Okupācijas muzejs, 2008. gada
11.decembris.

Ilmārs Šalts, StopiĦu novada domes
priekšsēdētājs Jānis Pumpurs, StopiĦu
novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
Daiga Brigmane, StopiĦu novada politiski
represēto biedrības pārstāvji Māra
Zebauere un Teodors Rubenis

6. Projektizstrāde
Pārskata periodā nav veikta.
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7. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums :
Metodiski konsultatīvā sadarbība galvenokārt saistīta ar StopiĦu novadā
esošām struktūrvienībām un iestāžu vadītājiem, metodiėiem – pirmsskolas
izglītības iestāde, dienas centri, vidusskola, mūzikas un mākslas skola.
Sadarbība veidota atbilstoši bibliotēkas funkcijām un uzdevumiem,
galvenokārt organizējot literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus,
organizējot darbu ar bērniem un jauniešiem, atbilstoši vecumposmiem,
informācijas uztverē un atlasē, kā arī jauniešu lasītprasmes un lasītvēlmes
veicināšanā un jauno informācijas tehnoloăiju apguvē.
Metodiskie pasākumi un konsultācijas ir ikdienas diktēta nepieciešamība un
profesionālu darbinieku noteikta darbība.

8. Darbs ar bērniem un jauniešiem

Bibliotēka regulāri plāno un organizē
pasākumus, kas veicina izziĦas procesus
sevis izglītošanā un rada interesi par vēl
nezināmām kultūrvēsturiskām vērtībām –
bērnu ekskursijas kopā ar vecākiem vai
vecvecākiem, literārās pēcpusdienas un
izstādes. Audiovizuālo dokumentu klāstā
piedāvājam pasaku un filmu skatīšanās
un klausīšanās iespējas gan organizēti,
gan individuāli, izmantojot lasītavas
tehnisko aprīkojumu un ierakstu - DVD
disku, videoierakstu, audioierakstu
demonstrēšanu.

2008. gada 1. aprīlis, Ulbrokas kultūras nams,
viesos rakstnieks Vladimirs Kaijaks, rakstniece
un scenāriju autore Māra Svīre

Dažādu pasākumu veidošanā bibliotēkā tiek
izmantoti arī tehnoloăiski risinājumi - ar
projektora palīdzību demonstrētas Power
Point prezentācijas par dažādu valstu
tradīcijām un vēsturiskiem faktiem.

Bērnu un jauniešu apmācība
informācijas apguves prasmēs saistīta ar
palīdzību darbā ar datoru, lietotājiem
sniedzot individuālās konsultācijas :
1) bezmaksas interneta resursu
izmantošanā un abonēto
datubāzu izmantojamībā;
2) palīdzība projektu un
pētniecības procesos –
informācijas atlasē, dokumentu
noformēšanā.
Divus gadus bibliotēka seko un iesaista
interesentus erudīcijas konkursā „Meklē
un atrodi datubāzē Letonika.lv”.
Bibliotēku nedēĜas ietvaros, esošie un
potenciālie lietotāji tiek apmācīti abonēto

2008. gada 21.-21. jūnijs, Vecpiebalgas Kalna
Kaibēni, slaveno latviešu rakstnieku brāĜu
Matīsa un ReiĦa Kaudzīšu mājas
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datubāzu lietošanā, StopiĦu novada
tīmekĜa vietnes apzināšanā, interneta
resursu - izglītojošu, interaktīvu
tiešsaistes spēĜu, bērnu enciklopēdiju un
citu izzinošu tiešsaistes avotu
izmantošanā. Vienreiz gadā, izvērtējot
jauniešu iniciatīvu un erudīciju
informācijas meklēšanā, tiek piešėirta
nominācija „Erudīts”, par erudīciju un
zinātkāri Letonikas konkursā un
nominācija „Jaunais erudīts” par
zinātkāri un interesi grāmatu lasīšanā.

2008. gada 20.oktobris, Ulbrokas bibliotēka
Temats. Modernas bibliotēkas darbība un
tehniskās iespējas.
a
Viesi. Ulbrokas vidusskolas 2. klase,
klases audzinātāja Iveta OZOLIĥA
vecāku pārstāve Sarmīte JAUNPETROVIČA
Stāstījums. Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
Daiga BRIGMANE un bibliotekāre Ieva
MŪRNIECE

2008. gada 1. aprīlis, Ulbrokas kultūras nams 2007.
gada lasītāju godināšana un nomināciju pasniegšana.
„Jaunais erudīts” fotografēšanas brīdi nav klāt. Centrā
nominācijas „Erudīts” ăimenes pārstāve Anda Višėere,
Praktiska darbība skolnieku izglītības un
interešu pilnveidošanai, piedāvājot
Izglītojoši interaktīvās spēles

Sadarbība ar novada skolām, dienas centriem, pirmsskolas izglītības
iestādēm, pirmsskolas vecuma mazuĜu māmiĦām, potenciālajiem lietotājiem,
kopumā pilnveido darbu ar bērniem un jauniešiem konkrētajā apvidū, kam
bibliotēkas darbības pamatā ierādīta īpaša loma un nozīme.
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9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokĜa vērtējums :
Ēka, kur šobrīd atrodas bibliotēka,
celta 1960. gadā kā Lauksaimniecības
mehanizācijas un elektrifikācijas
zinātniskās pētniecības institūts.
Bibliotēkas telpas atrodas 2. stāvā 131
m2 platībā, esošajā funkcionālajā
plānojumā iztrūkst krātuvju telpas un
aprīkojums cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Lasītāju apkalpošanas telpas un
darba vietu skaits ir pietiekams. Telpu
LLU Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais
tehniskais stāvoklis ir labs un
institūts
nodrošina bibliotēkas funkciju
veikšanu.
2003. gadā veikta telpu renovācija un
kapitālais remonts, 2007. gadā veikta
papildtelpas izbūve – interneta zāles,
2008. gadā bērnu stūrīša ierīkošana.
Bibliotēkas telpu apgaismojums un
iekārtojums ir atbilstošs, lasītājiem
tīkams un draudzīgas vides veicinošs.
Abonements

10. Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā strādā 2 darbinieki, pārējais personāls – apkopēja, t. sk.
bibliotēkas darbinieks. No tiem 1 ar bibliotekāro izglītību - LU Sociālo zinātĦu
bakalaura un maăistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā;
no tiem 1 ar izglītību - LU Pedagoăijas fakultātes Latviešu valodas un
literatūras un audzināšanas darba metodikas studiju programmā un LU
Sociālo zinātĦu maăistra grādu bibliotēkzinātnē un informācijā;
Izglītības un profesionālās zināšanas tika papildinātas Rīgas rajona 8 darba
semināros par aktuālām bibliotēku darbības tēmām – Elektronisko resursu
darbība, autortiesību jautājums, projekta „Zudusī Latvija” novadpētniecības
iestrādes bibliotēkās, bērnu žūrijas darbība un jaunākā latviešu
oriăinālliteratūra, rekataloăizācija, novadpētniecības seminārs Allažos,
Latvijas datubāzu elektroniskie resursi bibliotēkām, lietvedība un bibliotēkas
dokumentācija, statistikas atskaites un akreditācija.
Plašs un daudzveidīgs kvalifikācijas paaugstināšanas darbs saistās ar
B&MGF projekta apmācību kursiem - 135 stundu apmērā un BIS „ALISE”
kursu noklausīšanās darbam ar bibliotēku informācijas sistēmas moduli Alise i
- 81 akadēmiskās stundas ietvaros.
Individuāli atzīmējama bibliotēkas vadītājas dalība un uzstāšanās LU 66.
konferences „Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas” darbā
jautājumā par Bibliotekāra profesionālās ētikas kodeksu. Maăistra darba
izstrāde par tematu Bibliotēka kā publiskās telpas sastāvdaĜa, kas sniedz
ieskatu publisko bibliotēku darbībā un attīstībā, apstākĜos, kad informācijas un
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komunikāciju tehnoloăijas ir mainījuši telpas uztveres izpratni un darbības
būtību publiskajā telpā.
Darbā tiek apskatīts dažādu publisko telpu jēdzienu skaidrojums, izvērtēts
sociālās psiholoăijas darbības un teorijas aspekts, aplūkots publiskās telpas
vēsturiskais, zinātniskais un mūsdienīgais vietas un telpas uzskatu kopums.
Publiskās bibliotēkas vieta un cilvēciskās saskarsmes nepieciešamība, kā arī
stereotipu un vispārpieĦemtu uzskatu maiĦa un darbības galvenās prioritātes
apskatītas mūsdienu multikulturālās un digitalizētās sabiedrības situācijā.
Veikta izpēte, kas veltīta bibliotēkas tēla un identitātes atpazīstamībai un
stereotipu iezīmēm pārmaiĦu vidē, izklāstīti aptaujās iegūtie dati, kas
apstiprina bibliotēkas kā reālas dzīves telpas un atmiĦu institūcijas fenomena
darbību un dzīvotspēju publiskajā telpā.
Abu darbinieku profesionāls mācību un pieredzes apmaiĦas brauciens uz
Valmieras rajona un Valmieras integrēto bibliotēku, kas ir jauna pilsētas un
reăionālās augstskolas bibliotēku sadarbības forma. Veidota, ievērojot
pasaulē populāro tendenci, vienuviet apvienot publisko un zinātnisko, kas
nodrošina akadēmiskās vides un sabiedrības mijiedarbību.

11. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums :
Bibliotēkas finansējums ir iekĜauts StopiĦu novada kopējā budžetā, tas ir
bibliotēkas attīstību veicinošs, atbalstošs un proporcionāli pieaugošs un
nodrošina labu bibliotēkas funkciju veikšanu. Finanšu līdzekĜi 2008. gadā uz
vienu lietotāju nav samazinājušies, pieaudzis bibliotēkas finansiālais
nodrošinājums un iedzīvotāju skaits StopiĦu novadā kopumā.
Bibliotēkas pamatbudžetu veido piešėīrums no pašvaldības budžeta un
dotācijas no valsts budžeta, iekĜaujot bibliotēkas maksas pakalpojumu par
datorizdrukām, ko paredz bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi.
Finansu līdzekĜi krājuma komplektēšanai papildus netika piesaistīti.

12. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību :
Publicitātes rādītāji ir balstīti uz sniegto
informāciju, regulāru izglītošanu un
plānveidīgu pasākumu organizēšanu. Tas ir
bibliotēkas darbības atainojums StopiĦu
novada ikmēneša apkārtrakstā „Tēvzemīte”
un StopiĦu novada tīmekĜa vietnē sadaĜā
Izglītība http://stopini.lv/public/25403.htm,
tiek regulāri atjaunināta informācija attiecībā
uz jaunumiem izdevējdarbības un
grāmatniecības nozarē, bibliotēkā
notiekošajiem pasākumiem, bibliotēkas
jaunajām grāmatām, abonētajiem preses
izdevumiem un abonētajām datubāzēm, kā
arī ar masu mediju starpniecību dažādu
laikrakstu slejās un tīmekĜa vietnē
Youtube.com
http://youtube.com/user/ulbbibl108, tādejādi
padarot interaktīvi pieejamu informāciju par

StopiĦu novada domes informatīvs
izdevums, periodiskums reizi mēnesī
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bibliotēkā notiekošo un radot iespēju to
komentēt.
Sadarbībā ar StopiĦu novada domi, filmu
studiju „Urga” un tehniskās jaunrades namu
„Annas – 2” tika izveidots prezentācijas
materiāls „Laiktelpa : StopiĦu novada
Ulbrokas bibliotēka”.

Prezentācijas materiāls DVD formātā
par bibliotēkas darbību 2007. gadā

Uz ceĜa, video materiāla gadījumā, kas ved gan uz bibliotēku, gan prom
no tās, sabalsojumu rod dažādu cilvēku intereses, vajadzības un vēlmes. CeĜš
ir vieta, kurā aizsākas vai turpina risināties notikumu virkne. Te laiks ieplūst
telpā, veidojot ceĜu, ko metaforiski saucam „vēstures ceĜi”, „ dzīves ceĜi”,
„grāmatu ceĜi”, „interešu ceĜi” un vēl citi ceĜi. Tie var būt iekĜauti cits citā, tie var
pastāvēt līdzās, tie var aizstāt cits citu. To savstarpējās attiecības veido
dialogs. Tas ir dialogs ar grāmatu, dialogs ar lasītāju, dialogs ar laikmeta
liecībām un kultūrvēsturiskām vērtībām, dialogs vienam ar otru. Video
materiālā attēlotie notikumi, pirmkārt, pārvietojas laikā un tie jāuztver kā
veselums, tas ir, bibliotēkas darbības viens gads publiskajā telpā. Notikumi ir
skatīti noteikta laika un telpas ietvaros. Tie ir notikumi, par kuriem materiālā
tiek stāstīts ar tagadnes skatījumu, kur attieksme pret kultūrvēsturiskām
vērtībām ir vēsturiski noteikta – StopiĦu novada Ulbrokas bibliotēkas 60.
jubilejas gads, literāri tematisku vakaru organizēšana ar sabiedrībā populāru
cilvēku viesošanos.
Bibliotēkas organizētie literāri tematiskie pasākumi, tikšanās ar rakstniekiem
un novadniekiem vienlaikus veicina arī bibliotēkas publicitāti, atpazīstamību
un pieejamību. Bibliotēku galvenās aktivitātes minētas kalendārajos un
pasākuma plānos. Katru gadu par neiztrūkstošu bibliotēkas ikdienas darba
sastāvdaĜu ir kĜuvušas ekskursijas pa bibliotēku pirmskolu, skolu jaunatnei,
bibliotekāro profesiju pārstāvjiem, interešu grupām un StopiĦu novada
viesiem. Tradicionāli katru gadu martā atzīmēta bibliotēkas pastāvēšanas
gadadiena, aprīlī tiek organizēta Bibliotēku nedēĜa, jūnijā ekskursija
bibliotēkas lietotājiem kultūrvēsturisko vērtību apzināšanā, septembrī Rīgas
rajona Grāmatu svētki, novembrī ZiemeĜvalstu literatūras nedēĜa, decembrī
literāri muzikāls vakars ar sabiedrībā pazīstamu mākslinieku piedalīšanos.
Neiztrūkstoša bibliotēkas darbības forma ir literatūras jaunumu un tematiskās
izstādes. Bibliotēkas Viesu grāmatā lasāma sabiedrības un bibliotēkas
lietotāju attieksme, kā arī vērtējums bibliotēkas darbībai.
Bibliotēkas sadarbības un publicitātes jomā aizvadītais gads ienesis
starptautisku interesi un darba kvalitātes atzinību. 2008.gada jūlijā Latvijā
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viesojās Polijas Informācijas sabiedrības fonda un Polijas Grāmatu institūta
pārstāvji, kuru vēlme bija apzināt, kā norisinās Bila&Melindas Geitsu fonda
līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls”
īstenošana. Arī Polijas bibliotēkas, no jau minētā Geitsu fonda, saĦēmušas
dāvinājumu projekta pieteikuma sagatavošanai, līdzīga projekta izveidei
Polijā. Savas vizītes ietvaros, 10.jūlijā StopiĦu novada Ulbrokas bibliotēkā,
viesojās pieci viesi no Polijas un pārstāvji no Kultūras ministrijas valsts
aăentūras „Kultūras informācijas sistēmas”. Polijas kolēăi interesējās par to,
kādiem mērėiem tiek izmantoti projektā „Trešais tēva dēls” iegūtie datori, kāda
ir lietotāju attieksme pret to, ka viĦiem tiek piedāvātas jaunas datoru
izmantošanas iespējas, vai datori tiek izmantoti arī spēĜu spēlēšanai un rēėinu
apmaksai tiešsaistē, kāds ir bijis pašvaldības ieguldījums. Ar prieku varējām
stāstīt, ka pie mums datori patiešām tiek izmantoti ne tikai izklaidei, bet arī
nopietnākas informācijas izguvei no tīmekĜa plašumiem, un, ka cilvēki ar
patiku apgūst iespējas, kādas piedāvā jaunākās dažādu programmu versijas.
Pieaugušie internetu izmanto arī, lai sameklētu kaut ko par konkrētu cilvēku
interesējošu hobiju – rokdarbiem, dabas parādībām un mākslas darbiem.
2008. gada 7. oktobra pēcpusdiena Latvijā zināmā projekta „Trešais tēva
dēls” darba vizītē ieradās un bibliotēkā viesojās Bila & Melindas Geitsu fonda
programmu vadītāja Džesika Dora ( Jessica Dorr) un fonda „Globālo
bibliotēku” koordinatore Debra Džeikobsa ( Deborah Jacobs). Tālās zemes
pārstāves pavadīja fonda līdzfinansētā projekta īstenotāji Latvijā - valsts
aăentūras „Kultūras informācijas sistēmas” darbinieces publisko bibliotēku
attīstības projektu vadītāja Sandra OzoliĦa, projekta ietekmes novērtēšanas
vadītāja Kristīne Pabērza un projekta koordinatore Līga Masēna, kas
Ulbrokas bibliotēkā viesojās jau otro reizi.
Darba grupas mērėis – piešėirto
finansiālo līdzekĜu pielietojums, telpu
iekārtojums, informācijas tehnoloăiju
piedāvājums, iedzīvotāju apmeklējums un
datoru izmantojamība. Jāsaka, ka
ieguldītais darbs tika atzinīgi novērtēts ar
pateicību StopiĦu novada domes
ieguldījumam, ar atzinību profesionālām
un apmācītām bibliotēkas darbiniecēm, ar
noslogotiem datoriem un apmierinātiem
apmeklētājiem. Ieraksts Viesu grāmatā
vēsta :
You and your municipality mayor should feel
very proud of the work you have done together
to create a growing and strengthening library.

Deborah Jacobs
Seattle, WA USA

StopiĦu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Thank you so much for the tour of
your beautiful library. It is such an
important and vibrant community
resource. Congratulations!
Jessica Dorr
Seattle, WA USA
1 October 2008
Daiga Brigmane
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