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Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja, Starptautiskās 
bērnu un jauniešu literatūras padomes (International 

Board on Books for Young People, IBBY) biedre, Latvijas 
Bērnu un jauniešu literatūras padomes valdes locekle, 
Jūrmalas teātra aktrise, Jūrmalas leļļu teātra māksli-
nieciskā vadītāja... Tās ir tikai dažas Ingunas Radziņas 
ikdienas lomas. Par Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāju 
Inguna strādā no 1995.gada, Jūrmalas bibliotēku sis-
tēmā — kopš 1978.gada. Jūrmalas teātrī Inguna ienā-
ca 1979.gadā, un tieši tur apgūtās prasmes lielā mērā 
nosaka viņas radošo pieeju bibliotekārajam darbam 
— Inguna ne tikai spēlē teātri, bet arī veido lelles un 
butaforijas, režisē leļļu uzvedumus. Viņas darinātās lel-
les, organizētie un vadītie pasākumi, telpu, izstāžu un 
skatlogu noformējumi liecina par radošu un talantīgu 
personību. 2005.gada 29.aprīlī Inguna saņēma Kultūras 
ministrijas prēmiju bibliotēku nozarē par mērķtiecīgu 

un radošu veikumu bērnu bibliotēku darba attīstībā. 
Dubultu bērnu bibliotēkas vadītājas netradicionālās un 
novatoriskās darba formas piesaistījušas gan Latvijas, 
gan ārvalstu speciālistu uzmanību — bibliotēku ap-
meklē interesenti no tuvākām un tālākām bibliotēkām 
un citām kultūras, izglītības iestādēm. Inguna Radziņa 
sniedz uzziņas un konsultācijas, vada pasākumus, pie-
redzes apmaiņas seminārus un radošās darbnīcas ne 
tikai Jūrmalā, bet arī visā Latvijā.

Jūsu ceļš līdz bibliotēkai. Likteņa joks vai apzināta 

izvēle?

Es gribēju kļūt par aktrisi, protams. Tā kā biju pārlie-
cināta, ka par aktrisi noteikti nekļūšu, izdomāju, ka stā-
šos pedagogos. Nokārtoju visus dokumentus, bet tad 
izlēmu — nē, es tomēr negribu būt pedagogs, iešu uz 

Paildzināt 
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teātri, uz aktieriem. Aizgāju uz 
Teātra fakultāti1, noliku visus 
eksāmenus. Tajā reizē tika vei-
dots kurss Nacionālajam teāt-
rim. Sanāca tā, ka visi eksāmeni 
bija nolikti, bet trīs meitenes 
izrādījās par daudz. Notika at-
zīmju konkurss, un es biju vie-
na no tām, kas bija par daudz... 
Pa vasaru es biju aizgājusi strā-
dāt uz bibliotēku. Vienkārši tā-
pat. Ir tādi profesionālie testi, 
kurus parasti pilda jau skolā. 
Toreiz sanāca, ka esmu per-
fekts bibliotekārs. Skolotājam 
teicu: “Nemūžam!” Pēc gada 
viņš mani satika un prasīja: “Nu, un kur tad tu strādā?” 
Kad pateicu, ka bibliotēkā, kā viņš smējās! Jo viņš atce-
rējās to manu “nemūžam”. Tā kā Teātra fakultātē netiku, 
gāju uz Kultūras darbinieku tehnikumu2. Uz dokumentu 
iesniegšanu bija izveidojusies rinda. Pirms manis stāvē-
ja viens puisis, kas sniedza dokumentus uz režisoriem. 
Viņam tika piedāvāti tikai masu pasākumu režisori, jo 
teātra režisoriem neveidojās grupa — par maz studēt-
gribētāju pieteicies. Puisis samulsis skatījās apkārt, un 
es sāku domāt: “Varbūt man tomēr pamēģināt?” Tā nu 
es iesniedzu dokumentus Kultūras darbinieku tehniku-
mā ar norunu, ka dienu pirms eksāmena es piezvanu un 
pasaku, uz kurieni stāšos. Es līdz pēdējam brīdim nezi-
nāju, vai iešu uz režisoriem, vai bibliotekāriem. Protams, 
es aizbraucu uz savu bibliotēku atpakaļ, un bibliotēkas 
vadītāja mani pierunāja iet uz bibliotekāriem. Tad es arī 
aizgāju uz bibliotekāriem. Ar domu, ka pabeigšu biblio-
tekārus un pēc tam arī režisorus. Diemžēl es to neizdarī-
ju, es apprecējos. Paliku tikai bibliotekāre.

Kā kļuvāt par aktrisi? Visas meitenes reiz sapņo 

būt aktrises...

Skolas laikā labi skaitīju dzejoļus. Piedalījos dažādos 
konkursos, darbojos skolas dramatiskajā pulciņā.

Bet tā bija tāda iekšēja vēlme vai tikai tāpēc, ka 

padevās?

Sākumā patiešām tikai tāpēc, ka padevās. Lai gan 

lasīt priekšā. Skolotājs sauca kaut ko palasīt priekšā, un 
man tas ļoti patika. Arī klasesbiedri bija apmierināti, ka 
ir kāds, kurš to visu laiku dara. Tad nu es ļoti daudz lasīju 

Osumposums kopā ar draugiem

Ir lelles, kas 
bibliotēkā dara 
arī nedarbus

bijusi pārliecināta, ka būšu nekas cits, tikai aktrise. To es 
sāku domāt mazliet vēlāk, kad sāka padoties, iepatik-
ties, ieinteresēja.

Kas esat vairāk — aktrise vai bibliotekāre? Kā Jū-

sos sadzīvo šīs abas personības puses?

Es neuzskatu, ka tas ir kaut kas pretējs. Jo biblio-
tekārs ir aktieris. Varbūt aktieris nav bibliotekārs, bet 
bibliotekārs ir aktieris noteikti. Pat ja viņš to nevēlas. Jo 
viņš ir publiska persona, viņš runā ar svešiem cilvēkiem, 
viņam ir jāprot ieteikt, palīdzēt. Faktiski bibliotekāram ir 
vēl grūtāk nekā aktierim, jo aktierim ir jāiemācās teksts 
un jāiedzīvojas noteiktos apstākļos. Bibliotekāram ir šad 
tad jāiedzīvojas dotajos apstākļos, bet teksts vienmēr ir 
jāizdomā pašam. Starp citu, daudzi Latvijas bibliotekāri 
aktīvi darbojas amatierteātrī. Vai ir arī rakstnieki, dzej-
nieki.

Esat apmierināta ar profesijas izvēli?

ļoti sāpīgi, ja man kaut kādu iemeslu dēļ nāktos mainīt 
nodarbošanos. Cīņa starp bibliotēku un teātri mani visu 
laiku ir urdījusi, taču, kad es sāku strādāt bērnu bibliotē-
kā, es sapratu, ka tās tomēr ir lietas, kas viena otru tikai 
atbalsta. Ja mums pašlaik bērnu bibliotekāru speciali-
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tāti vispār nekur nemāca, tad bērnu bibliotekāri būtu 
tieši tie, kuri varētu lielus brīnumus darīt. Ja mums mā-
cītu vairāk. Pašlaik, piemēram, mums ļoti pietrūkst tīri 
pedagoģisku zināšanu. Tiek rīkoti kursi psiholoģijā, bet 
pedagoģijā gan ne. Kaut ikdienā jūtams, ka šodien bib-
liotekāri ļoti daudz darbojas arī kā sociālie darbinieki. 

jāzina un jāprot bibliotekāram!

Ko teātris ir devis Jums un Jūsu darbam?

Praktiskajā darbā tas dod atbrīvotību. 
Lai cik neizklausītos neticami, es esmu ļoti 
intraverta. Kad tikko sāku strādāt bibliotē-
kā, man bija grūti sarunāties. Vienu brīdi 
man bija jāaizvieto direktora vietniece dar-
bā ar bērniem. Kad man bija jāvada sēde, 
es iepriekš mājās visu rakstīju uz lapiņām 
un pēcāk lasīju priekšā. Bet teātrī, arvien 
vairāk spēlējot, tu pierodi pie skatuves, tu 
pierodi, ka tev jārunā tā, lai visi var dzirdēt, 
tu pierodi pie tā, ka uz tevi skatās... Un pa-
mazām tu jau vari improvizēt. Tad viss no-
tiek pats no sevis. Teātris fantastiski atbrī-
vo. Arī tos uz iekšu vērstos cilvēkus. Kopu-
mā teātris man ļoti palīdz. Tas, ka es esmu 
bibliotēkā, teātrim palīdz maz, bet tas, ka 
es esmu teātrī, bibliotēkai ļoti palīdz.

Neskumstat, ka neesat kļuvusi par 

diplomētu aktrisi? Kaut klusībā, savās visdziļākajās 

pārdomās neesat domājusi par to, kā būtu bijis, ja Jūs 

būtu nonākusi uz lielās, profesionālās skatuves?

Esmu, un esmu nonākusi pie secinājuma, ka es būtu 
daudz nelaimīgāka. Kā Jūrmalas teātra aktrisei man ir 
bijušas tādas lomas, par kādām profesionālo teātru ak-
trises var tikai sapņot. Ja mani nesaista liela publicitāte 
un slava, bet gan darbs teātrī, darbs pie lomas, tad es 
labāk spēlēju lomas amatierteātrī, nevis profesionālajā 
tikai pāreju pāri skatuvei. Tādēļ esmu ļoti apmierināta, 
ka neiestājos Teātra fakultātē.

Kas Jūs piesaista bibliotēkai? Kādēļ vēl aizvien šeit 

strādājat?

Vislabāk man patīk kontakts ar bērniem. Kā viņi 
atnāk, kā aiziet smaidīgi un priecīgi. Notiek pasākums 
— viņi atnāk, es runāju, viņi klausās, atbild, notiek sav-
starpēja enerģiju apmaiņa. Pēc tādiem pasākumiem 
esmu uzlādēta uz kādām trim dienām. Viņi aiziet pro-
jām priecīgi, un es tāda pati pacilāta strādāju vēl vairā-
kas dienas. Un vēl ilgi atceros, cik tas bija gaiši un jauki. 
Ja pasākums nav bijis veiksmīgs, tad gluži pretēji — trīs 
dienas ir slikts garastāvoklis, taču, ja pasākums ir bijis 
labs, tad ir liels gandarījums. Es nekad negribētu strādāt 
tīro administratīvo vai apstrādes darbu.

Kā Jūsu dzīvē ienāca stāsti un stāstīšana? Ko Jums 

nozīmē piedalīšanās UNESCO Latvijas Nacionālās ko-

misijas organizētajā bibliotēku tīklā “Stāstu bibliotē-

kas”?

Ar stāstniekiem bija tā. Pilsētas dome mūs nekur ne-
laiž, nav naudas kursiem, semināriem, nekam, kur varētu 
kaut ko pamācīties. Pēkšņi tev piedāvā par brīvu. Pēkšņi 
dome izdomā, ka manu bibliotēku vajadzētu likvidēt. 
Pēkšņi ir projekts no UNESCO — “Stāstu bibliotēkas”. Pir-
mais, kas mani piesaistīja, protams, bija Guntis Pakalns 

Otra bija egoistiskā doma — UNESCO. Ja es saņemšu 

Inese Zandere (no 
kreisās) sveic Ingunu 
50 gadu jubilejā

Piedalīšanās “Pelēkā asfalta 
stāstos” Ingunai bija īsts 
pārbaudījums

apliecību, ka es esmu “Stāstu bibliotēka no UNESCO”, 
varbūt dome negribēs skandālu, lai mūsu bibliotēku tā 
vienkārši aizslēgtu. Protams, reāli tas neko nemaina, bet 
tajā brīdī es spriedu tīri egoistiski. Uzrakstīju projektu, 
aizbraucu uz pirmo semināru, un cik laimīga jutos! Ka 
es biju netīšām, savtīgu iemeslu dēļ izvēlējusies kaut 
ko tik lielisku! Visas bibliotēkas, visi projekta dalībnieki 
ir atvērti, radoši un enerģiski. Un kur nu vēl Guntis Pa-

Visi semināri, visas tikšanās ir tādas, it kā tiktos ģimene, 
nevis kolēģi no dažādām Latvijas vietām. Ja parasti pēc 
semināra beigām visi aši skrien prom, tad mums viss 
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vienmēr ievelkas. Tikai tāpēc, ka ir, ko teikt. No katra tu 
iedvesmojies, kaut ko mācies. Ja par dalību šajā projek-
tā un semināriem būtu bijis jāmaksā, man būtu ļoti žēl, 
ka es kaut no savas kabatas par to nebūtu maksājusi.

Izskatās, ka esat aizrāvusies.

Es esmu ļoti aizrāvusies. Kaut gan vienu brīdi šau-
bījos. Domāju par to, kas īstenībā ir stāstniecība. Es vēl 
tagad esmu pārliecināta, ka tas, ko es daru, nav tas, ko 

-
tniecība ir mutvārdu folklora, man vairāk sanāk, ka es 
stāstu par literatūru, mēs runājam par grāmatām, fak-
tiski es atstāstu.

Vai tad tā nav stāstniecība?

Vienā ziņā ir, protams. Es sapratu, ka būtībā visi bib-
liotekāri ir stāstnieki. Visi, kas vada kādu pasākumu. 
Bibliotēkās lielākoties visi pasākumi ir stāstu pasākumi. 
Taču šis projekts ļāvis mums celt savu kvali*kāciju. Jo 
tiek iesaistīti speciālisti, kas pastāsta, norāda, ko darām 
nepareizi, ko varētu darīt labāk, citādāk. Vai arī — ceļ 
pašapziņu. Piemēram, es sapratu, ka daudz ko no tā, ko 
daru, daru pareizi, un arī tas ir ļoti svarīgi.

2010.gada 4.–5.septembrī notika radošās apvie-

nības “Nomadi” akcija “Pelēkā asfalta stāsti”, kad 

Latvijas stāstnieki stāstīja stāstus uz ielas — Rīgā, 

Ernesta Birznieka-Upīša ielas kvartālā starp Dzirna-

vu un Visvalža ielu. Ar saviem stāstiem un lellēm šajā 

pasākumā piedalījāties arī Jūs...

Tā bija avantūra, un man tur bija ļoti grūti. Jo tie nav 
mani apstākļi. Es esmu izlikta uz ielas, man jāuzrunā 
sveši cilvēki. Nevis man nāk un prasa, bet es pati sāku 

sarunu ar pilnīgi svešu cilvēku. Es to visu, protams, iz-
darīju, bet es ļoti kāpu sev pāri.

Tāpēc, ka sveša auditorija?

Nē, sveša auditorija man problēmas nesagādā. Tas, 
ka es sēžu telpā, man ir sanākusi pilna zāle, es stāstu, 
tas ir normāli. Šeit ir garāmgājējs. Uz ielas. Jā, man bija 
piesaistītas meitenītes, kas vāca klausītājus, bet faktiski 
bija tā, ka viņas atsūta viņus pie manis un man tagad ir 
jāsāk saruna ar svešu cilvēku. Bet man ir grūti ar svešu 
cilvēku pēkšņi sākt sarunu. Piemēram, cilvēks iet garām 
un saka: “Tu negribi ar mani parunāties?” Vienā ziņā tas 
ir labi, jo, ja tu vienreiz esi ar to ticis galā, otrreiz ar to 
tikt galā droši vien jau būtu vieglāk, bet trešajā reizē tu 
justos kā zivs ūdenī. Otrs mans pārbaudījums bija “Ziv-
ju zupa”.

Kā tur Jums gāja?

Tur es iemīlējos Kuldīgā. Un tur es biju savā vietā. 
-

skola — visa vecuma un visu pakāpju bērni. Tur es jutos 

ļoti labi tikām galā, tas bija tāds pacēlums, ka pārējie 

tur bija, tās sirmās stāstnieces... Es klausījos, kā viņas 
stāsta — kā var izstāstīt vienkāršu gadījumu no ikdie-
nas, bet kā tas tiek pasniegts, un cik labi tas sanāk.

Kā radās ideja darināt lelles? Kā tās ienāca Jūsu 

dzīvē un pēc tam arī bibliotēkā?

Lelles ienāca aiz skopuma. Kad manam dēlam bija 
divi gadiņi, viņam iepatikās pirkstiņlelles — lelles, ku-
ras velk uz pirkstiem un kustina. Naudas nebija, kaut arī 

Gadās, ka Ingunas 
veidotās lelles jāvada 
pat trīs aktieriem. Skats 
no Jūrmalas leļļu teātra 
izrādes “Reiz bija” 
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bija padomju laiki, un es sāku domāt — tur taču nekā 
nav, to var uzšūt. Uzšuvu. Tad viņš teātrī ieraudzīja ma-
rioneti — Reinītim tārpiņš tā iepatikās, tā iepatikās... Kas 
tur ko neuztaisīt! Uztaisīju. Bērns auga, lelles pamazām 
tika aizmirstas; bibliotēkā notika pasākumi... Un tārpiņš 
pārvērtās par Grāmatu tārpiņu. Viņš atnāca uz bibliotē-
ku. Bērniem ļoti patika, bet cik reizes vienu un to pašu 
var rādīt? Sākām svinēt viņam dzimšanas dienu. Kas 
var nākt pie Grāmatu tārpiņa uz dzimšanas dienu, ja tā 
ir lelle? Citas lelles. Tā es sāku taisīt Grāmatu tārpiņam 
draugus, kas nāk ciemos pie viņa uz dzimšanas dienu.3

Savā bibliotēkā esmu saimniece, tāpēc man jābūt 
man pašai, bet kad vadīju pasākumus citur, es pārģēr-
bos. Ar bērniem ir vieglāk strādāt, ja tu esi nevis parasts 
cilvēks, bet “kaķītis” vai “zaķītis”. Vienās Lieldienās teātris 
rīkoja pasākumu. “Zaķītis” grimējas par Lieldienu zaķi, 
un saule pēkšņi iespīd istabā... Kad sevi ieraudzīju, sa-
pratu, ka tā vairs nedrīkst turpināt. Es varu uz skatuves 
to darīt, tur ir attālums un gaismas, tur es vēl joprojām 
to daru — savu 50 gadu jubile-
ju es nosvinēju izrādē, kur esmu 
Skunkss, tā bija mana jubilejas 
izrāde, taču tuvplānā es vairs 
par “kaķīti”, “zaķīti” neeju, es 
nāku ar lelli.

Cik leļļu pa šiem gadiem pa-

gatavots? Esat saskaitījusi?

Nē. Es pat nezināju, cik tajā 
ceļojošajā izstādē ir, pēc tam in-
ternetā izlasīju.

Kad tikko atvērās “dzelzs priekškars”, pie manis at-
brauca bibliotekāri no Helsinkiem. Viņiem ļoti iepatikās 
manas lelles. Tad es aizbraucu pie viņiem, mēs sākām 
sarakstīties, draudzēties... Biju laikam viņiem vienā reizē 
izteikusies, ka leļļu man ir tik daudz, ka nav kur viņas 
glabāt. Turklāt lelles ir jāmaina. Cik reizes ar vienu un 
to pašu var pārsteigt kādu? Nu viņas gana ilgi bijušas 
prom un es tagad jaunajiem bērniem varēšu viņas rādīt, 
jo daļa viņas ir aizmirsusi, daļa vispār nav redzējusi. Tā 
nu Somijas kolēģi ierosināja sagatavot izstādi Helsinku 
bibliotēkām. Visiem ļoti patika. Izdomāja, ka lelles var 
aizsūtīt arī uz Dāniju, Zviedriju... Lelles atbrauca atpakaļ 
no ārzemēm, stāv pilna lielā kopētāja kaste... Domāju 
— kur lai viņas tagad lieku?! Te mana draudzene no Val-
mieras — Valmieras bērnu bibliotēkas vadītāja — saka: 
“Klausies, tu negribi iedot viņas man? Turpinām izstā-
di!” Iedevu uz Valmieru, bija doma, ka tikai viņai iedošu. 
Pēc kāda laika zvana: “Klausies, mums te tāda un tāda 
bibliotēka grib, vari iedot?” — “Ņemiet, lūdzu!” Nu tad 
beigās viņas aizbrauca tā, ka es vispār vairs nesaprotu, 
kur kas atrodas.

Kur Jūs smeļaties idejas lellēm? No bērnu grāmatu 

varoņiem?

Lielākoties, bet ne tikai. Piemēram, eju pa ielu un 
ieraugu tālumā zīmējumu vai a*šu. Vēl īsti nevaru sa-

skatīt, kas tur attēlots, bet jau sāku prātot, pēc kā tas iz-
skatās. Pieeju, un beigās izrādās, ka tas ir kaut kas pilnīgi 
cits, nekā sākumā biju iedomājusies. Taču ideja ir paliku-
si — kāpēc man neuztaisīt tādu hamburgeru, bulciņu, 
piemēram? Es izlasu grāmatu, ja tā man ļoti iepatīkas, 
mani uzrunā un es redzu, ka ar viņu gribas strādāt, tad 
arī taisu. Es arī grāmatas lielu daļu lasu ar tādu aprēķinu, 
ko es tur varu izdarīt, kā ar to var paspēlēties.

Bērnu grāmatās parasti ir attēli. Jūs lelles veidojat 

pēc attēliem vai arī pēc savām fantāzijām?

Gan vienādi, gan otrādi. Ja man attēls ir ļoti iepati-
cies, tad jā. Piemēram, Osumposums, pankūku mošķis, 
man ir pilnībā pēc attēliem taisīts. Tā grāmata man ļoti 
patika, un man ļoti patika arī zīmējumi. Tad es viņu tā arī 

-
tos taisīt pēc zīmējumiem, man 
viņi ļoti patīk, taču man ir sajūta, 
ka es viņus tomēr nevaru uztaisīt. 
Tāpēc varonīši no tiem dzejolī-
šiem būs manējie, nevis Anitas 
Paegles zīmētie.

Lelles teātrim un bibliotēkai, 

viņas atšķiras?

Ne īpaši. Teātrim ir lielākas. Ir 
dažas, kuras var izmantot arī bib-
liotēkā, bet pamatā teātra lelles ir 

lielas. Es gandrīz netaisu marionetes. Vienai izrādei biju 
tādas uztaisījusi. Tas ir ļoti grūts darbs, tur tomēr vajag 
profesionalitāti, jo manējās nebija līdz galam izdevušās. 

svarīgi redzēt un just to, kas notiek zālē. Līdz ar to visas 
manas lelles ir tādas, kur aktieris ir redzams. Viņš ir melnā 
kostīmā, bet uz skatuves, nevis aiz tās. Ar leļļu teātri, starp 
citu, bija tā, ka es patiesībā to negribēju. Teātris mani 
vienkārši nostādīja fakta priekšā — mēs uzrakstījām pro-
jektu, dome to ir atbalstījusi, mums ir leļļu teātris.

Tad tā nebija Jūsu ideja?

Tā bija teātra ideja. Viņi sen jau runāja. Skatījās, ko 
es te bibliotēkā daru. Teica — kāpēc mēs tā nevarētu? 
Kāpēc mēs nevaram teātrī leļļu izrādi uztaisīt? Tad mani 
vienkārši nostādīja fakta priekšā. Es vēl nevarēju uzreiz 
atbildēt, kādu izrādi lai iestudē, viņi teica — lūdzu, luga, 
sezonas beigās gaidām izrādi. Tā arī iznāca. Šobrīd iet 
jau ceturtā izrāde.

Kā, Jūsuprāt, bērnus ieinteresēt par klasisko lite-

ratūru?

Bibliotēkā tas ir grūti, ar to būtu jāstrādā skolā — jā-
iet ar bērniem uz pļavu, jāskatās, kas ir saullēkts, kāds iz-
skatās jāņtārpiņš. Pavisam konkrēti. Kā bērnam var būt 
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interesanti, ja viņš nesaprot, kas tas ir? Tikpat labi var 
angliski lasīt. Bērns nezina nozīmes, nepazīst sajūtas... 
Tās ir jāmāca. Jāpaņem grāmata, jāaizbrauc Daugavas 
malā, jāuzslien telts, jāpadzīvo, un tad Daugavas malā 
jālasa “Staburaga bērni”. Interesi nevar radīt, ja lasa ne-
saprotamus vārdus, nezinot, kas tas ir.

Ir grāmatas, piemēram, “Mazais princis”, kuras var 

lasīt atkal un atkal jebkurā vecumā un katrreiz atklāt 

tur ko jaunu...

Jā, tādas ir. Pirms kādiem 10 gadiem gadījās pastrā-
dāt ar pamatskolēniem. Visa pamatskola — sākot ar 
pirmo un beidzot ar devīto klasi — lasīja “Vinniju Pūku”. 
Tā bija ļoti interesanta pieredze — redzēt atšķirības, ko 
katra vecuma grupa bija grāmatā atradusi.

-

princis” ir mīļākā grāmata. Es biju 

latviešu tautas pasakas, kā viņam 
-

bija lasījis kā fantastikas romānu, kā 
ceļojumu no planētas uz planētu. 
Viņam tā bija fantastikas literatū-
ra! Tad es šādi pastrādāju ar vienu 
klasi, ar “Sūnu ciema zēniem”, ko es 
pasniedzu kā... šausmu literatūru.

“Sūnu ciema zēnus”!?

Jā, palasi pati! Tur faktiski ir vie-
ni vienīgi šausmu stāsti. Un klasei 
patika. Ja pasaka, ka tā ir obligā-
tā literatūra, tas ir klasiķis, tas ir 
Andrejs Upīts, bērnam no tā, kā tas 
tiek pateikts, vien jau paliek bail. 
Bet kad tu pastāsti — iedomājies, 
kā tur tagad uz tā ezera, kā ledus krakšķ un brakšķ, kas 
tur tagad nāks un kas tur tagad būs, aiztaisiet acis un 
tagad to visu iedomājieties!

Varbūt Jums vajadzēja kļūt par pedagogu un tai-

sīt revolūciju?

-
si, savā lokā. Atrast grāmatā to, kas mūsdienu bērnam 
varētu būt interesants un saprotams. “Anneles stāstos”, 
piemēram. Ka viņai gribas iet mežā, bet jāgana lopi, un 
kā tas ir, kad jāsēž mājās pie matemātikas uzdevuma, 
jāmācās, bet laukā futbolu spēlē... Lai grāmatā attēlo-
tais sasaucas ar šodienu, lai veidojas līdzpārdzīvojums. 

-
bam līdzpārdzīvojumu un sajūtas.

Par Jums tiek teikts, ka savā darbā izmantojat ne-

tradicionālas un novatoriskas metodes. Kā Jums pa-

šai liekas, kuras ir Jūsu netradicionālās metodes?

Tās laikam būs lelles — ka es pirmā sāku lelles iz-
mantot.

Un klasikas sastatīšana ar mūsdienām? “Sūnu cie-

ma zēnu” interpretācija?

Diez vai. Domāju, ka literatūras skolotāji ir daudz 
-

varu katrā darbā iedziļināties tā, kā to dara literatūras 
skolotājs. Ja man pēkšņi zvanītu un lūgtu sarīkot pa-
sākumu par [Rūdolfu] Blaumani, es sameklētu no viņa 
kaut ko, kas nav skolā apgūts. Jo es ļoti labi zinu, ka es 
nepastāstīšu labāk nekā skolotājs par, piemēram, “And-
riksonu” vai “Nāves ēnā”. Nu ja man ļoti lūgs, es mēģi-
nāšu piestrādāt arī pie “Nāves ēnā” — atradīšu un izdo-
māšu variantu, kas atšķiras no skolas programmas. No 

manis netiek gaidīta tā pati literatūras stunda, man šis 

fantāziju un iztēli. Piesaistīt pasākumā kaut ko tādu, lai 
bērns ir spiests pats pasapņot, pafantazēt...

Ar bērniem strādājat jau vairāk nekā 30 gadus. 

Var teikt, ka caur Jūsu rokām izgājušas vairākas pa-

audzes. Kādi ir mūsu bērni un jaunieši? Vai katra nā-

kama paaudze ir citādāka? Ar ko tās atšķiras? Jūsu 

novērojumi.

būtu tādi paši. Varbūt toreiz skola bija stingrāka, vairāk 
lika lasīt obligāto literatūru, tad viņi arī atnāca. Tāpat ar 
lasīšanas daudzumu. Arī tagad ir bērni, kuriem vecāki 
saka — nu izej taču laukā paspēlēties, beidz lasīt! Un ir 
bērni, kurus ar varu nevar piespiest lasīt. Tagad bērni ir 
vairāk noslogoti. Ļoti daudz aprēķina ienāk. Pat maziem 
bērniem. Daudzi ir pa pusei biznesmeņi jau pirmajā kla-
sē. Bērnība paliek īsāka, tas ir skumji.

Kopā ar bērniem veidojot 
bibliotēkas Saulaino stūrīti.
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Kas to nosaka?

Apkārtējā vide. Steiga un nejēdzība. Ka no bērna 
tiek pārmēru daudz prasīts.

Un kā šos bērnus atvērt? Kā paildzināt viņu bērnī-

bu?

Tas ir tikai darbs ar bērnu — stāstīt, runāties. Taču 
mūsdienās pieaugušie ir tik aizņemti un pārguruši... 
Lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju ir tik smaga depre-
sija sadzīves dēļ, ka mātes ir zaudējušas jebkādu spēju 
fantazēt. Rezultātā bērnam nav neviena, kas ar viņu no-
darbojas. Bērnam vajag vecmāmiņu, bet vecmāmiņas 
pašlaik strādā, tāpat kā mātes. Neesmu no tiem, kas dzī-
vo pagātnē un sajūsminās par padomju laikiem, taču 
toreiz pensijā iešanas laiks bija daudz pārdomātāks. 

un kas viņu pieskatītu? Ome — ome ietu ar viņu uz bib-
liotēku, ome viņam lasītu, stāstītu... Bet pēc tagadējiem 
standartiem es būšu ome savam mazmazbērniņam. Ar 
bērnu ir jārunājas, viņam ir jāstāsta, ar viņu ir jāsapņo. 
Viss ir vecāku ziņā. Kaut gan tagad vecāki ar bērniem 
vairāk nāk uz bibliotēku nekā agrāk. Un nāk arvien jau-
nāki. Agrāk vairāk nāca skolas vecuma bērni, tagad jau-
nākie lasītāji ir jaunāki par gadu.

Kas Jums sagādā vislielāko gandarījumu dzīvē?

Ja neskaita mazdēliņu, laikam jau labi padarīts 
darbs.

Esat atzinusi, ka pasākumu rīkošana ir Jūsu adre-

nalīna iegūšanas veids.

Tā ir. Jo tu zini, ar ko sāksies, bet nekad — ar ko beig-
-

ma. Un tam, vai tu esi vairāk sagatavojies, vai mazāk, 
nozīmes nav nekādas, uztraukums ir jebkurā gadījumā.

Par spīti pieredzei?

Tieši tāpēc. Esmu nostrādājusi ilgus gadus un zinu, 
kas var notikt. Tas, kurš sāk, tas nezina, kādas var būt 
problēmas. Bet es zinu — zinu, kā viens bērns var iz-
jaukt visu pasākumu. Tas, kurš to nav piedzīvojis, to ne-
zina. Līdz ar to man uztraukums ir pat vēl lielāks nekā 
agrāk.

Kā Jūs tiekat galā ar šo uztraukumu?

Nekā. Sākumā trīc rokas, pēc tam pāriet. Uztraukums 
ir pasākuma sākumā, bet tad es paņemu palīgā lelli, tad 
mani lelle patur pie rociņas...

Tātad Jūs savā ziņā slēpjaties aiz lellēm?

Es saku, ka atbrīvoju bērnus, bet faktiski laikam at-
brīvojos arī pati.

Kādu Jūs redzat bērnu bibliotēku nākotnē?

dažāda vecuma bērniem, bērniem ar dažādām intere-
sēm. Lai katrs tajā varētu atrast savu kaktiņu. Lai bēr-
ni varētu uz vietas lasīt, lai viņiem būtu interesanti. Lai 
bibliotēkā būtu attīstošās rotaļlietas. Lai būtu bumbu 
kastes, kur rakties, šūpuļzirdziņi, viss, ko mājās varbūt 

bērnības zemīte, prieks bērniem. Kur būtu ne tikai grā-
matas, bet arī *lmas, audiopasakas, mājiņas, kur var ie-
līst, sēdēt, lasīt, skatīties, spēlēties. Lai bibliotēka ir vieta 
visai ģimenei.

Jūs esat laimīga?

Laikam jā. Esmu laimīgs cilvēks, ka varu strādāt un 
darīt to, kur esmu savā vietā. Es daru to, kas ir mana pro-
fesija. Un nāku uz darbu nevis raudādama vai ar riebu-
mu, bet ar prieku. Nedomāju, ka daudziem tas lemts. 
Protams, es par to maksāju, jo alga nav tas, kā dēļ šeit ir 
vērts strādāt, bet es esmu no tiem, kas labāk dara to, kas 
patīk un ko prot, par mazāku atalgojumu, nekā pelnu 
lielu naudu un eju ar riebumu uz darbu. To es laikam 
nekad nevarētu.
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