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I. 1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums.
1.1. ĪSS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS.
Teritoriāli Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka atrodas netālu no Rīgas (10
km attālumā ) un tās darbība sekmīgi iekļauta Stopiņu novada kultūras centra
ansamblī. Bibliotēka ir galvenā informacionālo pakalpojumu nodrošinātāja pēc
dzīvesvietas, darba, mācību, atpūtas vietu tuvumā, kuras darbības pamatā ir
kvalitatīva informācija, kvalitatīvs krājums un kvalitatīvs pakalpojums. Bibliotēka
uzkrāj un sistematizē iespieddarbus un cita veida dokumentus, kas apmierina lietotāju
prasības un intereses.
Teritoriālajā struktūrā daudz nozīmīgu uzņēmumu – SIA „Knauf”
būvmateriālu ražotnes uzņēmums, SIA „LANGO” pārtikas produktu ražotne, Getliņu
atkritumu poligons, lielferma „Ulbroka”, kokapstrādes eksporta aģentūra „Marko”,
vairāki individuālie uzņēmumi un citas ražošanas sfēras. Iedzīvotāju nodarbošanās
saistīta ar rūpniecību, kokapstrādi, metālapstrādi, galdniecību, pedagoģiju,
mājsaimniecību.
Liela daļa bibliotēkas lietotāju mācās, studē vai strādā Rīgā, kā arī Rīgas
iedzīvotāji strādā Stopiņu novada iestāžu struktūrā. Bezdarba līmenis 10 % no
iedzīvotāju skaita (9725 uz 2010 .gada 1. janvāri). Rīgas pilsētas tuvums un blakus
esošo novadu iedzīvotāju pārvietošanās galvaspilsētas virzienā, kā arī bezdarba
līmenis valstī kopumā, veicina informācijas pakalpojumu izmantojamību Ulbrokas
bibliotēkā.
Bibliotēka kā starpnieks kultūrpolitikas sistēmā piemērojas laikmeta
pārmaiņām ne tikai ievērojot lietotāju intereses, bet apzinot vajadzības, kādas rodas
apkārtējās vides, sabiedrības, ekonomisko, politisko vai citu apstākļu ietekmē.
KONCEPCIJA. Veidot mijiedarbīgu, sadarboties spējīgu, uz sabiedrības
vajadzībām orientētu telpu, kas veicina divpusēju sadarbību starp bibliotēkas
personālu un tās lietotājiem, kas prasa lietotāju līdzdalību un atbildes reakciju
bibliotēkas pakalpojumu uzturēšanā un pārvaldībā.
MĒRĶIS - klientorientēta demokrātiska bibliotēka, kas nodrošina brīvu
plašas informācijas pieejamību, veic tālākizglītības un mūžizglītības iespējas, sekmē
kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu, un ir balstīta uz lietotājiem
draudzīgas vides veidošanu un sabiedrībai tuvinātu apkalpošanu, kā arī savas vietas
pozicionēšanu publiskajā telpā. Tās mērķis ir radīt publisko telpu, censties aktivizēt
bibliotēkas vietu sabiedriskajā dzīvē un sociālajā vidē.
Bibliotēkas funkcijas un uzdevumi ir saglabāt un uzturēt bibliotēkas
publisko telpu tā, lai to varētu lietot un izglītot noteiktas sabiedrības pārstāvji.
Valstiski izveidojušies pārmaiņu procesi - bezdarba līmenis, beztiesiskums,
emigrācija un darba meklējumi ārvalstīs, neapzinātais un apgrūtinātais sociālās
aprūpes darbs, skolas vecuma bērnu un jauniešu izglītības trūkums, nosaka visu
sociālo, politisko un kultūras jomu savstarpējo saistību, kas ietver un aptver arī
bibliotēkas darbības galvenās vērtības – izglītības, informācijas, kultūras
nodrošinājumu kopējā telpā.
Novadā ir vairākas izglītības iestādes – Ulbrokas vidusskola, Stopiņu
pamatskola, Ulbrokas mūzikas un mākslas skola, Gaismas speciālā
internātpamatskola, Juglas sanatorijas internātpamatskola, pirmskolas izglītības
iestāde „Pienenīte”, 2 bibliotēkas un sabiedriskās organizācijas – pensionāru
apvienība, politiski represēto biedrība, ģimeņu biedrība, 4 dienas centri.
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1.2. BIBLIOTĒKAS ESOŠAIS UN POTENCIĀLAIS LASĪTĀJS.
Publiskās bibliotēkas darbība ir daudzfunkcionāla pakalpojumu ziņā un noteicoša
cilvēciskās saskarsmes veidošanā gan darbā ar esošiem, gan ar potenciālajiem
lietotājiem.
Bibliotēkas lokā ir vairākas pieaugušo lasītāju/ lietotāju grupas.
Studenti – topošie pedagogi, kultūras darbinieki, uzņēmēji, juristi, sabiedrisko
attiecību un citu profesiju pārstāvji. Strādājošie un studējošie pieaugušie, sistēmas
noteikti bezdarbnieki, kam esošā situācija valstī un kopējā Eiropas Savienības darba
tirgū prasa nodrošinājumu mūžizglītībai un profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšanai. Pensionāri un mazāk nodrošinātā sabiedrības daļa –
mājsaimnieces un bezdarbnieki, kur lasīšana ir kā sociāla nepieciešamība. Iestāžu
vadītāji un uzņēmēji – aktuālas informācijas meklētāji. Izglītības un radošo sfēru
pārstāvji, kas ir ieinteresēti tālākizglītībā un kultūrvēsturisko vērtību izzināšanā.
ESOŠAIS UN POT ENCIĀLAIS
BIBLIOT ĒKAS LIET OT ĀJS

5%

7%

5%

Jaundzimušie ( 0 - 3 gadi )
Pirmsskolas vecuma bērni
Jaunāko klašu skolēni (1. -4.
klase)
Vidējā skolas vecuma skolēni
(5. - 9. klase)
Vidusskolēni (10. - 12. klase)

7%
12%

Attālinātais lietotājs
Studenti

28%

10%
10%

6%

2%

8%

Strādājošie un studējošie
Pensionāri, mājsaimnieces,
bezdarbnieki
Iestāžu vadītāji un uzņēmēji
Izglītības un radošu sfēru
pārstāvji

Aktuāls ir mūsdienu multimediālais lasītājs, kam bibliotēka nodrošina pieeju
interaktīvā virtuālā telpā un bibliotēkas potenciālais – attālinātais lietotājs, kas
neparedz robežas informācijas iegūšanai.
M ULTIM EDIĀLAIS UN INTERAKTĪVAIS LIETOTĀJS
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1.3.IZMAIŅAS BIBLIOTĒKAS DARBĪBĀ PĀRSKATA PERIODĀ.
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka ir
Stopiņu novada domes kultūras, izglītības un
informācijas pašvaldības struktūrvienība,
kurai ir juridiskas personas statuss, kopējs
konts, kopēja grāmatvedība, ko finansē no
Stopiņu novada budžeta līdzekļiem.
Pēc publisko bibliotēku akreditācijas
komisijas pārbaudes rezultātiem, 2009. gada
16. aprīlī, Stopiņu novada Ulbrokas
bibliotēka
atbilst
akreditācijas
nosacījumiem un akreditācijas rezultātā
bibliotēkai piešķirts vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss uz pieciem gadiem.
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/atzinumi/
Rigas_raj_akred_atzin_majaslapai.doc

2. Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība.
2.1. BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA.
Pamatojoties uz Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas Nolikumu un lietošanas
noteikumiem, bibliotēka paredz bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un
informacionālos pakalpojumus, tai skaitā, datora un interneta izmantošanu, kopēšanu
no bibliotēkas fondiem, skenēšanu un faksa pakalpojumus, kompaktdisku,
audiokasešu, video kasešu nomu, informācijas pakalpojums ( uzziņa) no Interneta un
CD-ROM datubāzēm pēc lietotāju pieprasījuma. Lietošanas noteikumu pielikumā
Nr.2 atrodami domes apstiprinātie maksas pakalpojumu veidi un cenas.

470

520

637

1. tabula
Kopējā
dinamika
(+/-)
+

8255
6000

9200
6630

11 765
10 774

+
+

2.2. BIBLIOTĒKAS IZMANTOŠANA.
2007.
2008.

Lasītāju/ lietotāju
kopskaits
Izsniegums
Apmeklējumu
skaits

2009.

Statistiski redzams (skat.1.tabulu), ka reģistrēto lietotāju skaits gan nedaudz
samazinājies, gan palielinājies, īpaši pārskata perioda gadā, savukārt, izsniegums un
apmeklējumu skaits ir skaitliski pieaudzis. Apmeklējumu kopskaits attiecībā pret
lasītāju kopskaitu ir 17, bet izsniegumu skaits uz vienu lasītāju/lietotāju ir 18
krājuma vienību gadā.
Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanai ir vairāki faktori :
1. pieaudzis internetlietotāju un bibliotēkas apmeklētāju skaits, gan īsu
uzziņu informācijas izguvei, gan tematisku uzziņu – referātu, bakalaura,
maģistru darbu, projektu tēmu izstrādei;
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2. palielinājusies saturiski kvalitatīvas un aktuālas literatūras izdevumu
iegāde;
3. saglabājies novada domes finansiālais atbalsts un bibliotēkas organizēto
literatūru popularizējošu pasākumu piedāvājums;
4. nodrošinātas vairākas darba vietas datorlietotājiem un brīvas informācijas
pieejamība - abonēto datubāzu piedāvājums, uzziņu un konsultāciju darbs;
5. aktualizēta jauno lasītāju iepazīstināšana ar bibliotēkas pakalpojumiem un
informācijas iespējām;
6. Stopiņu novadā kopumā pieaudzis arī materiāli situētu un nodrošinātu
iedzīvotāju skaits, kam internets pieejams mājas vai darba apstākļos.
2.3. BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA.
Bibliotēkas telpas ir viegli pieejamas un nodrošinātas ar transporta
stāvvietu. Uzskatāmi izvietota informācija iestādes atpazīstamībai un pieejamībai,
kā arī informācija par iestādes darba laiku, pasākumiem un aktualitātēm.
Bibliotēka tās lietotājiem atvērta 32 stundas nedēļā, tai skaitā, sestdienās.
Bibliotēkas vadītāja un sistēmbibliotekāre strādā pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā.
Bibliotēka atrodas ēkas 2.stāvā, kas celta kā Lauksaimniecības
mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniskās pētniecības institūts un šobrīd
nenodrošina pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Publisko
bibliotēku akreditācijas komisijas ieteikums rast iespēju izbūvēt liftu, lai
nodrošinātu vienlīdzīgu pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem. Pārskata
perioda laikā lifta izbūve, apgrūtināto finansiālo apsvērumu dēļ, nav veikta.
2.4. APMEKLĒTĀJU KONSULTĒŠANA UN APMĀCĪBA.
Ikdienas apmācība informācijas apguves prasmēs, galvenokārt, saistīta ar
palīdzību darbā ar datoru, lietotājiem sniedzot individuālās konsultācijas :
1) bibliotēkā pieejamās datorprogrammatūras izmantošanā;
2) konsultācijas par darba meklēšanā un tālākizglītības procesos
izmantojamajiem tiešsaistes avotiem, palīdzība CV un pieteikuma vēstules
elektroniskajā noformēšanā;
3) palīdzība zinātnisku projektu, bakalaura, maģistra darbu izstrādē un
pētniecības procesos – informācijas atlasē, dokumentu noformēšanā;
4) palīdzība bibliotēkā pieejamo bezmaksas datubāzu izmantošanā.

2.5. BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA.
Bibliotēkas pakalpojumu attīstība vērsta uz :
1) klientorientētas bibliotēkas darbību – informācijas politikas strukturēšanu
un izmantojamību, informācijas vides daudzveidību, atbilstoši lietotāju interesēm,
tradīcijām un pieprasījumam;
2) grāmatu un citu bibliotēkas materiālu iegādi, kas nodrošina brīvas
literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu izglītības un zinātnes procesos,
akcentējot - nulles, pirmskolas un sākumskolas vecuma bērnu ieinteresēšanu
bibliotēkas krājuma iepazīšanā un lasīšanā,
3) skolas vecuma jauniešu informācijpratības apmācību, pielietojamību un
elektronisko resursu izmantojamību – referātu un projektu tēmu izstrādē;
4) visu vecumu tālākizglītības un mūžizglītības iespējām, ievērojot noteiktas
sabiedrības zināšanas un prasmes, piedāvājot mūsdienīgu tehnoloģiju izmantojamību
izglītības un zinātnes procesos;
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5) darbinieku profesionālās un vispārīgās informācijas nodrošinājumu un
automatizētu lietotāju apkalpošanu.
2.6. LASĪTĀJU IESAISTĪŠANA BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMUMU
ATTĪSTĪBĀ.
Bibliotēkas Viesu grāmatā un Ierosinājumu un atsauksmju grāmatā
lasāma lasītāju/lietotāju attieksme un vērtējums bibliotēkas pakalpojumu
izvērtējumam un pieejamībai.
Paldies par draudzīgu atbalstu, sirsnību un ieguldījumu, veicot pētījumu par
informācijas plūsmām kopienās un dažādu informācijas avotu uzticamību iedzīvotāju
skatījumā. Fokusa grupas diskusijas pētījumā „Pašvaldību publiskās bibliotēkas:
vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar pakalpojumiem”, ko veica LU Sociālo
zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts pēc valsts aģentūras
”Kultūras informācijas sistēmas” pasūtījuma.
Pētījumā gūtās atziņas atspoguļo respondentu viedokli un nosaka informācijas
plūsmas, galvenokārt, Interneta pieejamību darba un mājas apstākļos. Līdz ar to
bibliotēka diezgan maz pārstāvēta, lai gan par veiksmīgu atzīta informācijas
meklēšana grāmatās, laikrakstos un žurnālos.
Piebilde. Pētījums veikts 2009. gada martā.

2.7. TELPU VIZUĀLAIS NOFORMĒJUMS.
Telpu vizuālais noformējums iekārtots, ņemot vērā arhitekta L. Šmita
ieteikumus un funkcionālo plānojumu 2003. gadā, kur visas telpas savstarpēji
saistītas. Abonementā iekārtota klientu apkalpošanas darba lete, brīvpieejas fonds
5000 vienības, bērnu literatūras fonds 1800 vienības, katalogs un elektroniskais
katalogs, interneta lasītāju darba vietas, sava bibliotēkas zona bērniem. Ierīkoti
plaukti 40 periodikas izdevumiem un jaunākās literatūras izstādes un pastāvīgās
ekspozīcijas stends. Klusā lasītava, periodikas uzglabāšanas plaukti un fonds 900
vienības. Darbinieku telpā izvietotas bibliotekāru darba vietas grāmatu apstrādei
un labošanai, profesionālo darbu veikšanai, plaukts apstrādājamo grāmatu un
materiālu uzglabāšanai, skapis virsdrēbēm un biroju virtuves galds.
2.8. PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA ATTĀLINĀTAJIEM
LIETOTĀJIEM
Attālinātiem lietotājiem Ulbrokas bibliotēkā piedāvājam izgūt informāciju ar epasta starpniecību, uzdodot jautājumus par bibliotēkā pieejamajiem informācijas
resursiem. Tāpat ar elektroniskā pasta starpniecību veikta ieskenētu un elektronisku
dokumentu pārsūtīšana informācijas meklētājam. Šim nolūkam izmantots bibliotēkā
pieejamo iespiesto dokumentu krājums, tematiskas uzziņas no bibliotēkas abonētajām
datubāzēm un Latvijas Nacionālās bibliotēkas rakstu kopiju elektroniskā piegāde.
Informāciju par Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas pakalpojumiem attālinātie
lietotāji var izgūt arī no bibliotēkas sadaļas Stopiņu novada tīmekļa vietnē. Šeit
ievietota informācija par bibliotēkā pieejamajiem laikrakstiem un žurnāliem, Ulbrokas
bibliotēkas grāmatu apskats, izstāžu arhīvs un arī īss apskats par to, kā izmantojamas
bibliotēkas abonētās datubāzes.
Savā tīmekļa vietnes sadaļā bibliotēka regulāri informē par tās organizētajiem
aktuālajiem pasākumiem, kā arī sniedz ieskatu jau notikušajos pasākumos. Šeit
lasāmas ziņas par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, bibliotēkas pamatlapā
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ievietota norāde uz Rīgas rajona elektronisko kopkatalogu. Tīmekļa vietnē lasāma arī
bibliotēkas vēsture un dokumentācija.

3. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika saistīta ar bibliotēku tīkla
optimizāciju, bibliotēku datorizāciju, elektroniskā kataloga veidošanu. Krājuma
attīstības prognoze tiek veidota, ievērojot bibliotēkas pamatfunkcijas – informācijas,
izglītības un kultūras savstarpēju mijiedarbību, saskaņā ar krājuma komplektēšanas
politiku.
Bibliotēkas krājumu attīstība noteikta atbilstoši bibliotēkas funkcijām :
informācija - uzziņu izdevumi, enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, ceļveži,
statistikas gadagrāmatas; izglītība - grāmatas – monogrāfijas, audiovizuālie
dokumenti, seriālizdevumi, elektroniskie dokumenti, interneta resursi, bērnu un
jauniešu literatūra latviešu, angļu, vācu, krievu valodā; kultūra - daiļliteratūra brīvā
laika un interešu izglītībai, latviešu oriģinālliteratūras komplektēšana, pasaules
ievērojamo klasiķu un mūsdienu autoru darbi. Kultūrvēsturisku un vēsturisku
laikmetu liecības un atmiņas.
Pārskata perioda gadā (skat.2.tabulu) jaunieguvumi sastāda 750 fizisko
vienību kopskaitu. Iegādājoties aktuālo, pieprasītāko jaunāko literatūru, dokumentu
skaits uz vienu lasītāju ir 17 vienības. Krājuma apgrozība, savukārt, sastāda 1,09 no
kopējā dokumentu kopskaita.
2.tabula

izslēgts

ienācis

kopā

330
776
13

9878
1107
48

693
668
-

445
668
11

9630
1107
59

355
416
-

324
416
10

9599
1107
69

1186

2
1121

7
11 040

1186

2
1121

7
11 803

1361

1124

7
10 782

kopā

410
776
-

ienācis

ienācis

2009.gads

izslēgts

Grāmatas
Seriālizdevumi
Audiovizuālie
dokumenti
Pārējie dokumenti
Kopā

2008.gads

kopā

2007.gads
izslēgts

Krājumu apjoms

No 2000. gada notiek regulāra krājuma izvērtēšana, norakstīšana un
atjaunošana, attīrot to no novecojušas pēc satura un maz pieprasītas, nozaudētas vai
bojātas literatūras. Izslēgto dokumentu skaits 2009. gadā ir gandrīz proporcionāls
iegādāto dokumentu skaitam - 771, kas rada būtiskas izmaiņas krājuma brīvpieejai un
izvērtēta fonda, mūsdienu prasībām atbilstoša, krājuma pieejamībai.
Dāvinājumu politika definēta krājuma komplektēšanas programmā un ir
saistoša līdz 2010. gadam. Bibliotēka regulāri papildina savu krājumu ar jauniem
informatīviem audiovizuāliem izdevumiem – DVD, CD diskiem un videokasetēm,
kurās iekļautas dokumentālās, multiplikācijas, mākslas filmas, kā arī dažādi literāro
darbu lasījumi.
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4. Informācijas pakalpojumu attīstība.
Ulbrokas bibliotēkā 2008. gada novembrī tiek uzsākts darbs ar informācijas
sistēmas Alise – i moduli, ko nosaka 2007. gadā piešķirtais apliecinājums (licence)
Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE programmatūras moduļu lietošanai.
Sākotnēji ievadot grāmatas elektroniskajā katalogā, lai tālākā nākotnē nodrošinātu
automatizētu apkalpošanas sistēmu.
4.1. KATALOGI.
Bibliotēkā pieejami:
•
•

Tradicionālais alfabētiskais kartīšu katalogs – līdz 2008.gada decembrim, kas no
2009. gada netiek papildināts
Rīgas rajona elektroniskais katalogs no 2008.gada novembra līdz šim brīdim.

Pierīgas reģiona elektroniskajā kopkatalogā tiek iekļauti Stopiņu novada
Ulbrokas bibliotēkas jaunieguvumi. Rīgas rajona kopkatalogā pieejami 1170 ieraksti
ar eksemplāriem. Rīgas rajona Baložu bibliotēkas veidotajā katalogā ievietoti 1330
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas izdevumu eksemplāri. Pārskata periodā
Ulbrokas bibliotēka kopkatalogam pievienojusi 334 eksemplārus.
4.2. DATUBĀZU PIEDĀVĀJUMS.
Elektronisko datubāzu piedāvājums bibliotēkas lietotājiem pārskata
periodā piecas (5) abonētas, tiešsaistē pieejamas datubāzes – informācijas,
meklēšanas un tulkošanas sistēma Letonika.lv, Normatīvo aktu informācijas
sistēma NAIS, Lursoft „Laikrakstu bibliotēka” internetā, Enciklopēdiskā datubāze
Rubricon krievu valodā un EBSCO pilntekstu datubāze angļu valodā. Abonētās
datubāzes bibliotēkas lietotāji izmantojuši vairakkārt, neskaitot bibliotēkas
darbinieku materiālu atlasi norādītajās datubāzēs. Sīkāks sadalījums pa sesijām un
meklēšanas pieprasījumiem (skat. 3.tabulu).
Pašu datubāzes 2009. gadā nav veidotas.
3. tabula
DATUBĀZU IZMANTOJAMĪBA
Piezīmes
113 sesijas
2 (atvērti) dokumenti
Pēc D/B
NAIS
uzturētāju ziņām
25 sesijas
131 meklēšanas
Pēc D/B
EBSCO
pieprasījumi
uzturētāju ziņām
54 sesijas
437 meklēšanas
Pēc D/B
Lursoft „Laikrakstu
pieprasījumi
uzturētāju
ziņām
bibliotēka”
2 sesijas
~ 11 meklēšanas
Pēc bibliotēkas
Letonika.lv
pieprasījumi
statistikas
3 sesijas
~ 15 meklēšanas
Pēc bibliotēkas
Rubricon.com
pieprasījumi
statistikas
4.3. UZZIŅU INFORMĀCIJAS DARBS.
Ikdienas darbībā arvien noteicošāka ir tematisko uzziņu sagatavošana, izstrāde un
materiālu atlase. Darbs ar datubāzēm, enciklopēdijām un laikrakstu publikācijām.
Informācijas pieejamība un nodrošinājums nacionālajās un starptautiskajās datubāzēs.
Kopējais uzziņu un konsultāciju skaits aizvadītajā gadā ir 894, kas sevī
ietver elektroniskās uzziņas – darbs ar abonētajām datubāzēm kopskaitā 28;
skaitliskās uzziņas – materiālu kopēšana, skenēšana un printēšana no bibliotēkas
fonda kopskaitā 399; bibliogrāfiskās uzziņas – izstādes un tematisko materiālu avoti
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kopskaitā 37, lietotāju individuālās uzziņas, izmantojot attālināto pakalpojumu veidu
– uzziņa caur elektronisko pastu vai tālruni kopskaitā 416, neskaitot virtuālos
apmeklējumus tīmekļa vietnē, jo bibliotēka ir iekļauta Stopiņu novada tīmekļa
lappusē. Bibliotēka veic SBA izdevumu apmaiņu ar Stopiņu novada Sauriešu
bibliotēku, kā arī izmanto LNB rakstu kopiju elektroniskās piegādes pakalpojumus,
kur rezultātā atbildēts uz 14 SBA pieprasījumiem.

5. Novadpētniecības darbs.
Bibliotēka ikdienā strādā pie tēmu un materiālu izveides un to
sistematizēšanas, veidojot informācijas un materiālu kopumu vairākos
novadpētniecības 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.
Ikdienā bibliotēkas apmeklētāji visvairāk izmanto tieši informāciju, kas
iekļauta tematiskajās mapēs – izglītībai veltītos materiālus, materiālus par
rakstniekiem, māksliniekiem un citiem radošo profesiju pārstāvjiem. Ļoti populāra ir
novadpētniecības informācijas izmantošana, rakstot projektus vai apskatus, par
novada vēsturi, gatavojoties dažādu novadam veltītu pasākumu veidošanai vai
sagatavojot informāciju dažādām izstādēm, kas noris novada bibliotēkā. Pie
novadpētniecības informācijas pieskaitāms arī Stopiņu novadā informatīvais
laikraksts „Tēvzemīte,” kas pieejams elektroniskā formātā Stopiņu novada tīmekļa
vietnē http://www.stopini.lv/public/25346.html.
2007. gadā uzsāktā dalība projektā „Zudusī Latvija” ar novadpētniecības
darbā atklātiem foto materiāliem, pārskata periodā nav papildināta un turpināta,
nav papildināts jaunu digitalizēto dokumentu skaits.

6. Projektizstrāde.
Pārskata periodā nav veikta.

7. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums:
Rīgas rajona bibliotēku apvienības dibināšana 1998. gadā paredzēja un
izveidoja Konsultatīvo padomi, kuras sastāvā ietilpst Rīgas rajona pašvaldību
bibliotēku vadītājas. Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja ir konsultatīvās
padomes sastāvā kopš 2004. gada un darbojas tajā vēl šobrīd, kā to atbalsta
Pierīgas pašvaldību Reģiona Galvenā bibliotēka.
Konsultatīvās padomes darbu koordinē un vada RGB metodiķe Evita
Gleizde. Par konstruktīvu un veiksmīgu sadarbību ilgākā periodā ir grūti runāt, to
apgrūtina teritoriālās reformas dalījums un Rīgas rajona padomes funkciju
pārtraukšana, kā arī 6 novadu līdzfinansējuma un sadarbības līguma
neapstiprināšana. Konsultatīvās padomes darbība un sadarbība pārskata periodā
balstīta tikai un vienīgi uz koleģialitātes un profesionālās darbības principiem.
Arī Latvijas mērogā, savstarpējo kontaktu un pieredzes apmaiņas
kontekstā, atzīmējama Ulbrokas bibliotēkas sadarbība ar Saldus pilsētas bibliotēku
un rajona bibliotekāriem, kur norisinājās minētā rajona vienas dienas darba
seminārs par Bibliotēku darbības aspektiem Stopiņu novada kontekstā.
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Saldus pilsētas bibliotēka,
rajona bibliotekāru darba seminārs, 2009. gada 2. marts.

Ulbrokas bibliotēkas vadītājas stāstījums par bibliotēku darbības aspektiem
Stopiņu novadā, 2009. gada 2. marts.
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8. Darbs ar bērniem un jauniešiem.
8.1. ĪSS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS.
Darbs ar bērniem un jauniešiem bibliotēkas darbības kontekstā akcentējams
un vērtējams kā sistemātisks un plānveidīgs process, kurā izdalāmas galvenās lasītāju/
lietotāju grupas.
Jaundzimušie un pavisam mazie pilsoņi - kā līdznācēji vecākiem, kam jāiepazīst
pasaules izzināšanas process. Pirmskolas vecuma bērni, kas informācijas ieguvē
izmanto vecāku un bibliotēkas palīdzību. Jaunāko klašu skolēni, kurus aizrauj un
saista lasīšana. Vidējā skolas vecuma skolēni, kuri interpretē izlasīto un izprasto
informāciju. Vidusskolēni, kuri spēj patstāvīgi uztvert un izmantot informāciju par
zināšanu avotu.
8.2. BIBLIOTĒKAS KRĀJUMA VEIDOŠANA.
Bibliotēkas krājumu bērniem un jauniešiem veido:
1) universāli un aktuāli, dažādam lietotāju vecumam un izglītības līmenim
atbilstoši, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumi;
2) uzziņu dokumenti vārdnīcas – valodu un skaidrojošās, enciklopēdijas, kā arī
elektroniskie resursi - datubāzes;
3) bērnu un jauniešu literatūras, klasiskā un mūsdienu oriģinālā un tulkotā
daiļliteratūra;
4) bērnu un jauniešu oriģinālliteratūras klāsts dažādu žanru literatūrā –
folklora, burtu grāmatas, literārās pasakas, fantāzijas literatūra, atmiņu grāmatas,
lugas;
Kopējais jaunieguvumu dokumentu skaits pārskata periodā ir 59 grāmatas un 10
audiovizuālie dokumenti, kas satura un formas ziņā atbilst bērnu un jauniešu
uztverei.
8.3. UZZIŅU DARBS, INFORMĀCIJAS PRASMJU UN IEMAŅU
ATTĪSTĪŠANA.
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.
Elektronisko datubāzu piedāvājums bibliotēkas lietotājiem, t.sk., bērniem un
jauniešiem, kopskaitā 5 abonētas, tiešsaistē pieejamas datubāzes – informācijas,
meklēšanas un tulkošanas sistēma Letonika.lv, Normatīvo aktu informācijas
sistēma NAIS, Lursoft „Laikrakstu bibliotēka” internetā, Enciklopēdiskā datubāze
Rubricon krievu valodā un EBSCO pilntekstu datubāze angļu valodā, nodrošina
informācijas prasmju un iemaņu attīstīšanu, atbilstoši vecumposmu īpatnībām.
Bibliotēku nedēļas ietvaros, esošie un potenciālie lietotāji tiek apmācīti
abonēto datubāzu lietošanā, Stopiņu novada tīmekļa vietnes apzināšanā, interneta
resursu - izglītojošu, interaktīvu tiešsaistes spēļu, bērnu enciklopēdiju un citu
izzinošu tiešsaistes avotu izmantošanā.
8.4. BIBLIOTĒKAS LASĪTĀJU INTEREŠU IZPĒTE.
Bērnu un jauniešu lasītāju izpēte pārskata periodā nav veikta.
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8.5. BIBLIOTĒKAS SADARBĪBAS TĪKLS.
Pašmāju sadarbības tīkls darbā ar bērniem un jauniešiem, galvenokārt,
saistīts ar Stopiņu novadā esošām struktūrvienībām un iestāžu vadītājiem,
metodiķiem - skolas, dienas centri, pirmsskolas izglītības iestādes, pirmsskolas
vecuma mazuļu māmiņas, potenciālie lietotāji - kopumā paplašina darbu ar
bērniem un jauniešiem konkrētajā apvidū, kam bibliotēkas darbības pamatā arvien
ierādīta īpaša loma un nozīme. Sadarbība veidota atbilstoši bibliotēkas funkcijām
un uzdevumiem, galvenokārt, organizējot literatūru un lasīšanas popularizējošus
pasākumus, atbilstoši vecumposmiem, informācijas uztverē un atlasē, kā arī
jauniešu lasītprasmes un lasītvēlmes veicināšanā un jauno informācijas
tehnoloģiju apguvē.

SADARBĪBAS
MODELIS

Ulbrokas vidusskola

Stopiņu pamatskola

Pirmsskolas
izglītības
iestāde

Gaismas speciāla
internātskola

SKOLAS
Juglas sanatorijas
internātpamatskola
Pirmsskolas izglītības
iestāde ''Pienenīte'‘

Ulbrokas mūzikas
un mākslas skola

BIBLIOTĒKAS

Ulbrokas

Sauriešu

DIENAS CENTRI
Upeslejas

02.03.2009.

© Daiga Brigmane

Cekules

4

8.6. VEIKSMĪGAS LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS AKTIVITĀTES.
No 2003. gada bibliotēka organizē PII „Pienenīte” sagatavošanas grupu
audzēkņu viesošanos bibliotēkā - pasākumā „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”.

Stopiņu novada ULBROKAS bibliotēka,
Stopiņu novada ULBROKAS bibliotēka,
2009. gada 26.janvāris.
2009. gada 29.janvāris.
Tikšanās ar PII „Pienenīte” vecākās
Tikšanās ar PII „Pienenīte” vecākās
grupiņas „Knīpas un Knauķi” audzēkņiem grupiņas „Mārītes” audzēkņiem sarunā par
sarunā par tematu Mūsdienīgas
tematu Mūsdienīgas bibliotēkas darbība
bibliotēkas darbība un pirmsskolas
un pirmsskolas vecuma bērnu
vecuma bērnu apkalpošanas iespējas
apkalpošanas iespējas
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Bibliotēka regulāri plāno un organizē pasākumus, kas veicina izziņas
procesus sevis izglītošanā un rada interesi par vēl nezināmām kultūrvēsturiskām
vērtībām – bērnu ekskursijas kopā ar vecākiem vai vecvecākiem, literārās
pēcpusdienas un izstādes.

Latvisko Jāņu sajūtu vadīti ciemojamies
Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā, Sabile,
2009. gada 21.jūnijs

Gleznainā Kuldīga kā vēsturisks centrs un
pilsētbūvniecības piemineklis dikti laimīgi Jāņu bērni

Liepene, jūras krasts – saule, dziesmas un
Spēka vārdi Stopiņu novada lieliem un maziem
līgotājiem, 2009. gada 21.-22.jūnijs

Talsi, mācītājmuižas kalns - netālu no
komponista van Bēthovena drauga un vijolnieka
Kārļa Ferdinanda Amendas (1771-1836)
atdusas vietas, 2009. gada 22. jūnijs

Audiovizuālo dokumentu klāstā piedāvājam pasaku un filmu skatīšanās
un klausīšanās iespējas individuāli, izmantojot lasītavas tehnisko aprīkojumu un
ierakstu - DVD disku, videoierakstu, audioierakstu demonstrēšanu.
Dažādu pasākumu veidošanā bibliotēkā tiek izmantoti arī tehnoloģiski
risinājumi - ar Power Point prezentācijas materiālu palīdzību tiek organizēta
saruna par bibliotēkas darbību.
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Ziemassvētku akcija „Dāvini no Sirds” –
pasaules tumsas un gaismas kontekstā
līdzcilvēku sirdīs ienesa gaišumu, sirsnību
un prieku, Ulbrokas bibliotēka,
2009. gada decembris

Tematiskā izstāde – dzejniekam
Jānim BALTVILKAM 65,
Ulbrokas bibliotēka,
2009. gada jūlijs - augusts

Pilnīga literatūras popularizēšanas pasākumu uzskaite atrodama Stopiņu
novada tīmekļa vietnē http://www.stopini.lv/public/25346.html sadaļā Dokumenti.
8.7. BIBLIOTĒKAS DARBINIEKU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS VĒRTĒJUMS.
Par bibliotēkas darbinieku tālākizglītību darbā ar bērniem un jauniešiem domāts,
izstrādājot Tālākizglītības plānu 2009.-2011. gadam. Par aktuālām tēmām izvirzot Lietotāju informācijpratība un lasītprasme IKT pilnveidē (2009. gads).
Darbs ar bērniem un jauniešiem, ievērojot vecumposmu īpatnības (2010.gads).
Darbs ar klientu. Bērnu bibliotekārā apkalpošana (2010. gads).
Lasītāju izpēte (2010.gads).
8.8. PROBLĒMAS BIBLIOTĒKU DARBĀ AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM.
Pārskata periodā problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem nav
novērotas.

9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
4. tabula
Bibliotēkas ēkas (vai ēkas, kurā
atrodas bibliotēkas telpas) būvniecības
gads
Telpu kopējā platība ( m2)
Krātuvju telpas ( m2 )
Lasītāju apkalpošanas telpas ( m2 )
Lasītāju darba vietu skaits bibliotēkā
Mēbeļu
un
pārējā
aprīkojuma
atbilstība

Stāvoklis
1980

131
120
24
atbilst

Piezīmes, komentāri
Celta kā Lauksaimniecības
mehanizācijas un elektrifikācijas
zinātniskās pētniecības institūts
Ir nepietiekoša, nav krātuvju
telpas
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Telpu tehniskais stāvoklis (labs,
apmierinošs, nepieciešams remonts)
Kad pēdējo reizi ir veikta telpu
rekonstrukcija, kapitālais vai kārtējais
kosmētiskais remonts
Apgaismojuma
atbilstība
(labs,
apmierinošs, nepieciešams remonts)
Bibliotēkas telpu iekārtojums

labs
2003
2007
laba

Nodrošina bibliotēkas funkciju
veikšanu
Renovācija un kapitālais
remonts
Papildtelpas izbūve

labs

Visās minētajās telpās ir ierīkota apsardzes signalizācijas sistēma, kas
nodrošina savlaicīgu informācijas nodošanu apsardzes firmai, ja notikusi ielaušanās
vai uguns nelaime.
5. tabula
Darbiniekiem
Lietotājiem
Pašvērtējums
(skaits)
(skaits)
apmierinošs neapmierinošs
Datori
3
8
+
Printeri
1
1
+
Kopēšanas
1
1
+
iekārtas
Skeneri
1
1
+
CD – ROM
2
8
+
rakstiekārtas
Internets
Bezvadu
Bezvadu
+
bibliotēkā
Informācija
Informācija Stopiņu novada domes tīmekļa lappusē
tīmekļa vietnē
http://www.stopini.lv/public/25403.html
Bibliotēku
Alise 4i
(ar 2008. gada novembrī)
informācijas
sistēma
Datu rezerves
kopēšana
Bibliotēkas veidotā svarīgākā informācija (dokumentālā un vizuālā)
(periodiskums, kompaktdiskos tiek saglabāta 2 x gadā. Bibliotēkas nozīmīgākā
rezerves kopiju dokumentācija pēc vajadzības tiek saglabāta arī bibliotēkas īpašumā
veidošanas un
esošajā ārējā cietajā diskā.
glabāšanas
mehānisms)
Kopš 2003. gada patstāvīgs interneta pieslēgums Lattelekom Biznesa Ultra
DSL ar pārraides ātrumu 2 Mb/s. No 2007. gada lokālais datortīkls un bezvadu
Interneta publiskais nodrošinājums, kas ierīkots Bila un Melindas Geitsu Fonda
(BMGF) līdzfinansētā Latvijas publisko bibliotēku projekta attīstības ietvaros.
Izveidota tehniskās infrastruktūras bāze ( skat. 5. tabulu), tajā skaitā :
- datortehnikas piegāde un uzstādīšana,
- Interneta pieslēguma uzlabošana,
- bibliotekāru apmācība IT pamatzināšanās,
- pakāpeniska bibliotēku informācijas sistēmas ieviešana,
- atvieglojumi elektronisko datubāzu izmaksām
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10. BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS
Stopiņu novada ULBROKAS bibliotēkā strādā 2 darbinieces.
Izglītības un profesionālās izglītības skaitliskie rādītāji skat. 6.tabulu un
izvērsto skaidrojumu divās papildinātajās tabulās, darbinieku tālākizglītības plāns
atainots 7.tabulā.
6.tabula
Darbinieki
Izglītība
Profesionālās izglītības
(amats)
(beigšanas gads)
pasākumi no 2009. gadā
Augstākā
Maģistra RG bibliotēkas
3td
Sem.,konf.,pieredzes
grāds
organizētie
veicināti un
braucieni, stažēšanās
semināri
atbalstīti
pasākumi
skaits stundas skaits stundas skaits
dienas
1992
2008
7
28
2
10
4
4
Daiga
citā
Brigmane
2003
2005
7
28
1
6
4
4
Ieva
speciālā
Mūrniece
2

2

2

Kopējie skaitliskie rādītāji
14
56
3

16

8

Darbinieku profesionālās izglītības pilnveidošanai atzīmējami 2 pasākumi,
kas ir publisko bibliotēku projektu atbalstīti. Pirmkārt, pārskata perioda gadā
pētījumu „Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un
apmierinātība ar pakalpojumiem” pēc valsts aģentūras „Kultūras informācijas
sistēmas” veica Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts.
Pētījums tika veikts Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā
Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls”
ietvaros. Pētījuma mērķis bija noskaidrot pašvaldību publisko bibliotēku
pakalpojumu vērtību plašākā kontekstā – sabiedrībā kopumā un vietējās
pašvaldības līmenī, uzticēšanās bibliotēkām, bibliotekāriem un bibliotēkā iegūtai
informācijai, kā arī lietotāju apmierinātību ar bibliotēkas pakalpojumiem.
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas respondentu grupā darbojās 3 lasītāji
un 7 nelasītāji, kas izteica viedokli un vērtējumu par bibliotēkas lietotāju, gan
nelietotāju informācijas vajadzībām, informācijas meklēšanas un izmantošanas
paradumiem.
Otrkārt, atbalstīta un organizēta Ziemassvētku radošā dāvanu darbnīca
„Dāvini no Sirds”, ko rīkoja Naudas plānošanas centrs sadarbībā ar valsts aģentūru
„Kultūras informācijas sistēmas” un GE Money Bank. Akcijas sarūpēto dāvanu
rezultātā tika iepriecināti Stopiņu novadā dzīvojoši un bez apgādniekiem esoši
vientuļie pensionāri, redzes un ar pārvietošanās grūtībām skarti invalīdi.
RGB ORGANIZĒTIE SEMINĀRI
Papildinājums 6. tabulai
Gads/
2009
1.
2.
3.

Semināru tēma
Informācijas meklēšana elektroniskajos resursos
Bibliotēkas publicitāte. Diskusija „Publicitātes pasākumi Stopiņu novada
Ulbrokas bibliotēkā
Jaunākās tendences populārākajos literatūras žanros.
Profesionālās literatūras apskats LNB Z-lasītavā.

8
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4.
5.
6.
7.

Bibliotēku darba pārskats par 2008. gadu.
Akreditācijas process.
Digitalizācija.
LNB Letonikas un Kartogrāfijas nodaļas darbība.
LNB Elektronisko resursu lasītava.
Bērnu un jauniešu drošība internetā – riska faktori, sociālais un
psiholoģiskais aspekts
KONFERENCES, PIEREDZES BRAUCIENI
Papildinājums 6. tabulai

Gads/
2009
1.

2.
3.

4.

Gads
2009.

2010.

2011.

Tēma
Preses konference „Latvijas filmas bibliotēkās” un radio intervija LR
raidījumam „Kultūras Rondo” un LR4 programmā, kā arī LNT sižets par
portāla darbību Ulbrokas bibliotēkā.
Seminārs un pieredzes apmaiņa Saldus pilsētas bibliotēkā ar lekciju
„Bibliotēku darbības aspekti novada kontekstā”.
Starptautiskais darba seminārs un pieredzes brauciens ĒĢIPTĒ par tematu –
Aleksandrijas bibliotēka: pagātnes fenomens un mūsdienu realitāte; Ēģiptes
Nacionālā bibliotēka Eiropas Savienībā.
Rīgas rajona bibliotekāru pieredzes brauciens uz Daugavpils bibliotēkām.

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PLĀNS DARBINIEKU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS
PAAUGSTINĀŠANAI
7.tabula
Kursu tēma
1. BIS Alise i atsevišķu moduļu papildus apmācība.
2. Ārvalstu un Latvijas datubāzu izmantošanas apmācība.
3. Lietotāju informācijpratība un lasītprasme IKT pilnveidē.
4. Svešvalodu apguve.
1. Rekataloģizācijas attīstīšana un optimizēšana.
2. Bibliotēkas tīmekļa vietnes izveidošana un atjaunināšana.
3. Lietotājiem draudzīgas vides veidošanas pamatprincipi.
4. Darbs ar bērniem un jauniešiem, ievērojot vecumposmu īpatnības.
1. Mūžizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā.
2. Elektronisko izdevumu veidošana, elektroniskā izdevējdarbība.
3. Darbs ar klientu. Bērnu bibliotekārā apkalpošana.
4. Lasītāju izpēte.

11.Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums.
Bibliotēkas finansējums ir iekļauts Stopiņu novada kopējā budžetā, tas ir
bibliotēkas attīstību veicinošs, atbalstošs un nodrošina labu bibliotēkas funkciju
veikšanu (skat.8. tabulu), nodrošinot pamatpozīciju finansējumu – darba samaksa,
DD obligātās iemaksas, krājuma komplektēšana, komunālie pakalpojumi, IT
pakalpojumi – uzturēšana, apkalpošana.
Finansu līdzekļi uz vienu lietotāju nedaudz samazinājušies, tomēr
pieaudzis bibliotēkas finansiālais nodrošinājums un iedzīvotāju skaits Stopiņu
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novadā kopumā (skat. 9.tabulu). Saglabājies finansējums krājuma komplektēšanai
uz vienu lietotāju, uz vienu iedzīvotāju pašvaldībā, kas iekļaujas bibliotēku
nepieciešamā finansējuma noteiktajos normatīvajos aktos (MK noteikumi
Nr.415).
Galvenais finansējuma avots ir pašvaldības budžets, kurā iekļauti arī bibliotēkas
maksas pakalpojumi – datorizdrukas un pasta izdevumi SBA kārtā. Papildus finansu
līdzekļu piesaiste pārskata periodā nav veikta.
BIBLIOTĒKAS FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
8. tabula
Finansējums
2007.
2008.
2009.
Kopējā dinamika
(+/-)
Kopā
30 663
35 428
28 508
Pašvaldības budžets
29 036
34 421
27 856
Fondu piešķīrumi (VKKF
u.c.)
Maksas pakalpojumi
77
57
152
+
Sponsorējumi, ziedojumi
Dotācijas no valsts budžeta
1550
950
500
-

Ulbrokas bibliotēkas kārtējie izdevumi krājuma komplektēšanai

Lietotāji
Finansējums krājuma
komplektēšanai (Ls)
Līdzekļi krājuma
komplektēšanai uz vienu
lietotāju (Ls)
Līdzekļi krājuma
komplektēšanai uz vienu
iedzīvotāju pašvaldībā (Ls)

2007.

2008.

2009.

470
2078

520
2403

637
2523

9.tabula
Vērtējums
(+/-)
+
+

4,42

4,62

3,96

+

0,24

0,26

0,26

+

12. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību.
Darbs ar sabiedrību balstīts un orientēts uz lietotāju, ko raksturo pārdomāts
serviss, draudzīgums un profesionāla darbinieku kompetence. Bibliotēkai ir savi
priekšnosacījumi : pieejamība un sadarbība, komforts un tēls, pielietojums un
sabiedriskās aktivitātes, kas apskatīti iepriekš.
Ulbrokas bibliotēka funkcionāli veidota un attīstīta kā kultūras centrs, kur
plānveidīgi veidotas izstādes, literāri tematiski vakari un tikšanās ar rakstniekiem,
kultūras un izglītības darbiniekiem, kultūrvēsturisku vietu un vērtību apzināšana,
organizēti filmu un video ierakstu demonstrējumi, tikšanās ar sabiedrībā
populāriem grāmatu autoriem un izdevniecību pārstāvjiem, bibliotēkas
ekskursijas, teātra apmeklējumi un jauno lasītāju iepazīstināšana ar bibliotēkas
pakalpojumiem un informācijas iespējām. Publicitātes rādītāji ir balstīti uz sniegto
informāciju, regulāru izglītošanu un plānveidīgu pasākumu organizēšanu. Tas ir
bibliotēkas darbības atainojums Stopiņu novada informatīvajā izdevumā
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„Tēvzemīte” un Stopiņu novada tīmekļa vietnē sadaļā Izglītība
http://stopini.lv/public/25403.htm, kur tiek regulāri atjaunināta informācija
attiecībā uz jaunumiem izdevējdarbības un grāmatniecības nozarē, bibliotēkā
notiekošajiem pasākumiem, bibliotēkas jaunajām grāmatām, abonētajiem preses
izdevumiem un abonētajām datubāzēm.
Uzskatāmi un pārskatāmi izstrādāta literatūras popularizēšanas pasākumu
uzskaite un darbības atainojums, kas veicina un norāda bibliotēkas darbību ar
sabiedrību. Pielikumā pievienoju bibliotēkas darbības uzskaitījumu 2009. gadā.
Pārskata periodā bibliotēkas organizēto tematisko pasākumu kopskaits 11,
izstāžu kopējais skaits 21.
Sadarbības tīkls raksturots 8.5. punktā, savukārt, sabiedrības viedokļu
izpēte par bibliotēkas darba kvalitāti apskatīta 2.6 un 10. punktā.
Sabiedrības informēšana Latvijas mērogā par aktualitātēm bibliotēkā veicināta un
attīstīta preses konferences darbā, kas veltīta Latvijas filmu portāla www.filmas.lv
izveidei un darbībai. Ikdienas darbā apkopojot portāla lietotāju un filmu skatītāju
atsauksmes un ierosinājumus. Ar vērojumiem tika iepazīstināti konferences
dalībnieki. Vienlaicīgi bibliotēkā LNT jaunāko un aktuālāko ziņu sižets par
portāla darbību un izmantojamību.

II. Informācija par bibliotēkas plānotajiem pasākumiem 2010. gadā
Bibliotēkas pasākuma plānā šobrīd iekļautas ikmēneša vietēja rakstura
tematiskās izstādes, kas neprasa publiskošanu Latvijas Bibliotēku portālā.
Informāciju piedāvājam Stopiņu novada tīmekļa vietnē sadaļā Izglītība
http://stopini.lv/public/25403.htm.
Visas izmaiņas, kas 2010. gadā radīsies pasākumu plānošanas un organizēšanas
procesā, iesniegsim e-pasta veidā.

III. Informācija par bibliotēku telpu stāvokli
2009. gada ietvaros bibliotēkas telpu remonts nav veikts un ēka nav
rekonstruēta. Ierīkota ugunsdrošības sistēma no Stopiņu novada domes
finansētajiem līdzekļiem.
2010. gadā un tuvākajos gados netiek plānoti telpu un ēkas rekonstrukcijas
projekti un remontdarbi. Bibliotēkas telpu paplašināšana vai pārvietošana uz citām
telpām tuvākajā periodā netiek plānota. Bibliotēkas telpu funkcionālā attīstība un
plānveidīgums (skat. 10. tabulu) iekļauts Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas
Stratēģiskajā plānā 2007.-2012. gadam.
BIBLIOTĒKAS TELPU ATTĪSTĪBA
N.p.k. Pasākums
1.

Bibliotēkas telpu paplašināšana
4.1.1.jaunas telpas – internetzāles
izbūve (18 m2),
4.1.2. esošajā funkcionālajā
plānojumā bērnu zonas izveide

Laika
posms
2007
2008

Finansējums

Stopiņu novada
domes finansētais
budžets

10. tabula
Iegūtais
Jaunas darba vietas
datorlietotājiem un
brīvas informācijas
pieejamība.
Bērnu stūrītis
jaunākajiem
bibliotēkas
apmeklētājiem.
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2.

3.

Apsardzes signalizācijas sistēmas
nodrošinājums un dūmu detektoru
ierīkošana
Bibliotēkas funkcionālais plānojums
– projekts kultūras centra
celtniecības gadījumā
4.3.1. bibliotēkas zāle -150 m2,
4.3.2. grāmatu krātuve, arhīvs 1000
vienībām,
4.3.3. klusā lasītava – 30m2,
4.3.4. bērnu telpa,
4.4.5. datoru telpa 10 datoriem –
40m2,
4.4.6. darbinieku telpa 3
darbiniekiem,
4.4.7. vadītājas kabinets – 12m2,
4.4.8. muzeja un bibliotēkas
vajadzībām konferenču zāle –
100-120m2 platībā.

2009.
Projektizstrāde
plānošanas
periodā bez
konkrēta laika
posma

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Stopiņu novada
domes finansētais
budžets

Savlaicīga
informācija uguns
nelaimes gadījumā.
Izstrādāts Kultūras
centra makets.

Daiga Brigmane
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1. pielikums
Tabula

STOPIŅU NOVADA
ULBROKAS BIBLIOTĒKAS
LITERATŪRAS POPULARIZĒŠANAS PASĀKUMU UZSKAITE
2009. GADA I.PUSGADS
/ janvāris – jūnijs
N.P.K.

LAIKS

PASĀKUMA
NORISES VIETA

APMEKLĒTĀJU
SKAITS

PASĀKUMA VEIDS, TEMATS UN
NOSAUKUMS

1.

05.01 19.01

Ulbrokas bibliotēka

14

2.

25.01.

Valmieras drāmas
teātris

12

3.

26.01.
un
29.01.

Ulbrokas bibliotēka

28
/PII „Pienenīte”
audzēkņi un
skolotājas /

Tematiska izstāde „DZEJNIEKAM,
PROZAIĶIM,
PUBLICISTAM UN ATDZEJOTĀJAM
EDVARDAM VIRZAM
Vaidavas keramikas ražotnes Rebeka un
franču dramaturga Eižena Skriba Teātra
izrādes „Kas patīk dāmām?”
apmeklējums.
Luga vēsta par notikumiem 1525. gadā,
kad Romas imperatora Kārļa V gūstā krita
Francijas karalis Francisks I. Lai glābtu
brāli Francisku I, Madridē ierodas
Angulēnas Margarita. Margaritas misija
beidzās ar laulībām ar Navarras karali
Henrihu II.
Mūsdienīgas bibliotēkas darbība un
pirmskolas vecuma bērnu apkalpošanas
iespējas.
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,
iestādes
vadītājai,
metodiķei,
uzmanīgākajiem
un
vērīgākajiem
klausītājiem.
6. Saldumi bērniem un jautājumi
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4.

31.01.

Valmieras drāmas
teātris

20

5.

23.01 –
13.02
02. 02 –
23.02

Ulbrokas bibliotēka

17

Ulbrokas bibliotēka

236

7.

26.02 01.03

Starptautiskais
izstāžu centrs
Ķīpsala

Individuālais
apmeklējums

8.

06.03 –
16.03
15.03

Ulbrokas bibliotēka

26

Valmieras drāmas
teātris

17

31.03 –
30.04

Ulbrokas bibliotēka

48

6.

9.

10.

bibliotēkas darbiniecēm.
7. Ieraksts Viesu grāmatā.
Dikļu un Dikļu pils apskate, mākslas
galerijas „Laipa” un
R. Blaumaņa teātra izrādes „Indrāni”
apmeklējums.
Jaunuzveduma režisore Māra Ķimele,
scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu
māksliniece Ilze Vītoliņa.
Tematiska izstāde – Margaritas Stārastes
bilžu alfabēts
Sadarbībā ar Naturalizācijas pārvaldi
ceļojošā izstāde „Pilsonība. Likuma
panti un personības”,
kas piedāvā:
I. daļā informāciju par pilsonības institūta
vēsturisko attīstību Latvijā;
II. daļā iepazīstina ar demokrātiem – Zentu
Mauriņu, Paulu Kalniņu, Jāni Čaksti, Jāni
Stradiņu un citiem pilsoniskās sabiedrības
veidotājiem.
III. daļa atspoguļo mūsdienu jauniešu
viedokli par Latvijas pilsoņiem, ar kuriem
viņi lepojas šodien. Tie ir Naturalizācijas
pārvaldes organizētā konkursa „Mans
Latvijas pilsonis” skolu audzēkņu darbi.
12. starptautiskā grāmatu un izdevniecību
izstāde „Latvijas Grāmatu izstāde 2009”
un starptautiskā izglītības izstāde
„Skola 2009”
Tematiskā izstāde
“ANTONA ČEHOVA ĶIRŠU DĀRZS “
Gleznainas smilšakmens alas - Liepas
Lielā Ellīte, Eduarda Veidenbauma
muzeja „Kalāči” un A. Čefova teātra
izrādes „Ķiršu dārzs” apmeklējums.
Režisoram O. Kroderam tieši šobrīd šķiet,
ka ir īstais laiks stāstam par to, kā izplēn
ideāli, izput vecā vai iedomātā bagātība ..
BIBLIOTĒKU NEDĒLAS PASĀKUMI
TEMATISKĀ IZSTĀDE
“PAVASARA PILIENI”,
VELTĪJUMS RAKSTNIEKA VIKA -70 GADEI
UN STARPATAUTISKAJAI BĒRNU GRĀMATU
DIENAI

11.

03.04 –
30.04

Ulbrokas bibliotēka

135
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS IZSTĀDE
“LIELDIENU RAIBIE RAKSTI” –
NOVADA IEDZĪVOTĀJU DARINĀTIE
LAKATI UN ŠALLES

12.

06.04 –
30.04

Ulbrokas bibliotēka

9
VIRTUĀLĀ IZSTĀDE “UZŅĒMĒJI AR
KURIEM MĒS LEPOJAMIES” –
UZŅĒMUMU MĀJASLAPU PREZENTĀCIJAS
TIEŠSAISTES FORMĀ

13.

20.04 –
26.04

Ulbrokas bibliotēka

35

Jaunāko grāmatu izstāde
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14.

20.04 –
26.04

Ulbrokas bibliotēka

10

15.

05.05 –
29.05

Ulbrokas bibliotēka

28

16.

09.06 22.06

Ulbrokas bibliotēka

25

17.

21.06 22.06

Kurzeme –
Pedvāle- Māras
Bergmanes tējas
dārzi - KuldīgaVentspils Liepene- Talsi Lauciena

45

Novecojošas un mazvērtīgas literatūras nodošanas
akcija.
Iespēja atbrīvoties no gadu gaitā uzkrātajām
grāmatām un laikrakstiem.

TEMATISKĀ IZSTĀDE
RAKSTNIEKAM – JĀNIM
KLĪDZĒJAM - 95
TEMATISKĀ IZSTĀDE “KRIŠJĀŅA
VALDEMĀRA DEVUMS LATVIJAI”,
veltīta vasaras ekskursijas
apmeklējumam un jaunlatvieša
piemiņai Ventspilī
Vasaras Saulgrieži Kurzemē – divu
dienu ceļojums bibliotēkas lasītājiem:
1. Sabile, Pedvāles Brīvdabas mākslas
muzejs;
2. Renda, Māras Bergmanes veselības
saimniecība “Upmaļi”;
3. Kuldīga, gleznainā sarkano dakstiņu
pilsēta; Ventas rumba un senais ķieģeļu
tilts, Sv. Katrīnas luterāņu baznīca;
4.Ventspils, Herberta Dorbes memoriālais
muzejs “Senču putekļi” un Kurzemes
sklandrauši, pilsētas apskates ekskursija,
ostas ielas promenāde, skaistākie akcenti
pilsētā – strūklakas, ziedu veidojumi, parki
un skvēri;
5. Liepene, nakšņošana jūras krastā.
Pikniks un vasaras Saulgriežu svinēšana;
6. Irbene, Irbenes radioastronomijas
centra apskate un ceļš caur tuneli;
7. Talsi, kalni un pakalni - Talsu pilskalns,
Saules kalns, baznīckalns, Ķēniņkalns,
Talsu mācītājmuižas kalns.
8.
Lauciena,
dienliliju
kolekcija,
ekskursija dārzā;
9. Nurmuiža, Nurmuižas luterāņu baznīca
un Nurmuiža – Kurzemes arhitektūras un
mākslas pērles;
10. Rideļi, Rideļu dzirnavas, pēcpusdienas
tēja vai kafija ar “Rideļu pankūkām”,
pateicības brīdis ekskursijas dalībniekiem,
“Skaisto skatu” aģentūras darbiniekiem.

24
2.pielikums
Tabula

LITERATŪRAS POPULARIZĒŠANAS PASĀKUMU UZSKAITE
2009. GADA II.PUSGADS
/ jūlijs – decembris /
N.P.K.

LAIKS

18.

19.

20.

21.

22.

23.

APMEKLĒTĀJU SKAITS

30.06 07.07

PASĀKUMA
NORISES
VIETA
Ulbrokas
bibliotēka

02.0731.08

Ulbrokas
bibliotēka

64

21.07 –
03.08

Ulbrokas
bibliotēka

35

23.07 03.08

Ulbrokas
bibliotēka

17

07.08 21.08

Ulbrokas
bibliotēka

19

18.08 –
31.08

Ulbrokas
bibliotēka

12

PASĀKUMA VEIDS, TEMATS UN
NOSAUKUMS

45
TEMATISKĀ IZSTĀDE
“AUGU ZAĻĀ SPĒKA LAIKS”,
saistīta ar vasaras ekskursijas un
veselības saimniecības “Upmaļi”
apmeklējumu

MĀCĪBU GRĀMATU APMAIŅA
AKCIJAS “LASĪTĀJS
LASĪTĀJAM” IETVAROS,
maina skolas mācību grāmatas,
dāvina grāmatas mājas lasīšanai

TEMATISKĀ IZSTĀDE
IZDEVĒJAI, ŽURNĀLISTEI
ANITAI MELLUPEI - 55

TEMATISKĀ IZSTĀDE
DZEJNIEKAM JĀNIM
BALTVILKAM - 65

TEMATISKĀ IZSTĀDE
SOMIJAS ZVIEDRU
RAKSTNIECEI TŪVEI JĀNSONEI
- 95

TEMATISKĀ IZSTĀDE
VIENOTĪBAS CEĻŠ ŠODIEN UN
PIRMS 20 GADIEM, VELTĪJUMS
1989.GADA 23.AUGUSTA
AKCIJAI “BALTIJAS CEĻŠ”

25
24.

12.09

Ulbrokas kultūras
nams

22

DZEJAS DIENAS -2009
KĀ KULTŪRAS DZĪVES VIZĪTKARTE,
TRADĪCIJA UN VĒRTĪBA
TIKŠANĀS AR JAUNĀS PAAUDZES
DZEJNIECI

ELĪNU LĪCI - ŠTRAUSU
GRĀMATU GALDS – individualā
komersanta
Aivara Holma grāmatu klāsts – uzziņu un
nozaru literatūra, oriģinālliteratūra un jaunākā
daiļliteratūra.

MĀCĪBU GRĀMATU UN BURTNĪCU
APVĀKOŠANA

25.

26.

27.

21.09 –
20.10

Ulbrokas
bibliotēka

31

25.09 16.10

Ulbrokas
bibliotēka

28

31.10

TEMATISKĀ IZSTĀDE VELTĪTA
STOPIŅU NOVADA APKĀRTNES
AINAVU PAZINĒJAM UN
GLEZNOTĀJAM
EDGARAM VINTERAM -90

TEMATISKĀ IZSTĀDE
VELTĪTA PASAULES TŪRISMA
DIENAI

16
EKSKURSIJA UZ BLOMI – maizes
cepšanas tradīcijas lauku mājas “Donas”,
tuvākās apkārtnes ievērojamākās vietas –
Cērtenes pilskalns, Smiltene, Blomes muižas
vēsture, Kikuļu Jēkaba taka, Riņģu Brāļu
draudžu saietu nams.
Raunas „Vecdanieļos” – eņģeļu un dvēsele
veldzējas Tibetas dziedošo pagātnes un
nākotnes trauku skaņas.
Raunas Staburags.

28.

23.10 –
30.11

Ulbrokas
bibliotēka

32

Tematiska izstāde
KNUTA HAMSUNA JUBILEJAS
GADĀ

(04.08.1859 – 19.02.1952)
ZIEMEĻVALSTU BIBLIOTĒKU NEDĒĻAS

„Krēslas stundas”
tēma
„Karš un miers Ziemeļvalstīs”

29.

10.11

Ulbrokas
bibliotēka

18

ZIEMEĻVALSTU BIBLIOTĒKU
NEDĒĻAS “KRĒSLAS STUNDAS”
PROGRAMMA
 Rakstnieka Knuta Hamsuna
dzīves jubilejas gadam veltīta
tematika.
 Stāstījums par Ziemeļvalstu
politiskajām attiecībām un
sadzīves ainiņām.

26


Johana Ludviga Runeberga
darba „Leitnants Stols”
(tulk.Guntars Godiņš, Juris
Kronbergs) lasījums.




30.

14.11

Mālpils

Pārrunas par šī gada
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas
tēmu „Karš un miers”.
Draudzīga Mārtiņdienas
vakarēšana

10
IGO JAUNĀ ALBUMA
“IEELPOTS” KONCERTS
MĀLPILS MUIŽĀ,
KULTŪRAS PROGRAMMĀ –
EKSKURSIJA MUIŽĀ, SIERA
DEGUSTĀCIJA, IZSTĀDES
APMEKLĒJUMS

31.

08. un
12.12

Ulbrokas
bibliotēka

27
Ziemassvētku akcija “Dāvini no
Sirds !” un radošā dāvanu
meistardarbnīca.
Aicinām veidot dāvanas pašu rokām
sev tuviem un mīļiem cilvēkiem. Ar
pašdarinātām dāvanām iepriecināsim
novada vientuļos pensionārus un
invalīdus, kuriem trūkst tuva cilvēka
atbalsts.
Akcijas rīkotāji Naudas plānošanas centrs
(NPC) sadarbībā ar v/a “Kultūras informācijas
sistēmas” (KIS)

32.

01.12 –
28.12

Ulbrokas
bibliotēka

31
Tematiska Ziemassvētku izstāde –
Ziemas Saulgrieži,
bibliotēkas lietotāju radošo domu un
ieceru darbnīcā veidotie darbi.
Literāro izdevumu apkopojums un
vēlējumi dzejā.

