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Bibliotekāru radošā eseju, miniatūru, minimu konkursa “Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc?” 

žūrijas vārdā un visu biļetena lasītāju vārdā pateicamies par bibliotekāru – konkursa dalībnieku atsau-

cību un iesūtītajām esejām, miniatūrām un minimām, kā arī par atļauju savus darbus publicēt. Paldies 

par Jūsu radošumu un uzdrīkstēšanos, kas ir rezultējusies aktuālos un oriģinālos tekstos. 

 
Pavisam šajā biļetena speciālizlaidumā izlasāmas 20 esejas, miniatūras vai minimas. Paldies, mīļie 

eseju, miniatūru un minimu rakstītāji, par prieku, ko sagādājāt un to, kas vēl gaidāms nākamajiem 

lasītājiem! 

 
Pavisam kopā konkursā piedalījās 22 bibliotekāri. Tā kā ikviens radošais darbs ir uzmanības, lasīšanas 

un pārdomu vērts, žūrija nolēma, ka visiem piešķiramas 2 nopelnu balvas: eseju publicēšana un nodar-

bība „Rokraksts, un ko tas vēsta par cilvēku”. 

 

Sirsnīgi paldies vārdi idejas autorei Dženijai Dzirkalei-Maļavkinai, žūrijai: Dainai Pakalnai, Janai 

Dreimanei un Liegai Piešiņai, aplausi Kristīnei Deksnei un Lindai Langenfeldei par rūpi, lai diplomi 

būtu taustāmi un glīti, un biļetens nāktu klajā. 

 
Radošo darbu vērtēšanas žūrijai nevienu mirkli nav bijis viegli, vērtētāji uzskata, ka balvu pelnījuši 

visi autori - par darba mīlestību, kurai ir atšķirīgi cēloņi, un dzīvesprieku, par stilu; oriģinalitāti, aktu-

alitāti, atklātību... 

 
Kā atzīst ne viens vien minimu un eseju konkursa dalībnieks, lai piedalītos radošajā konkursā bija 

nepieciešama gan drosme, gan motivācija. Konkurss bija iespēja izpausties literāri. 

 
Bibliotekāru radošā eseju, miniatūru, minimu konkursa "Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc?" 

esejas autore Ilze Marga savā blogā raksta šādus vārdus: 

 
“Par šodienu tikai viens ieraksts. It kā var uzrakstīt vienā teikumā, ka apmeklēju semināru "Rokraksts. 

Ko tas liecina par personu." Tomēr tas viss ir vesela raksta vērts. 

Iespēju apmeklēt šo kursu, nodrošināja mana uzdrošināšanās piedalīties eseju, miniatūru un minimu 

konkursā "Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc?", ko organizēja Latvijas bibliotekāru izglītības 

apvienība. Pirmkārt jau, rakstīt pašu eseju, bija vērtīgi priekš sevis un savas izpratnes. Tas bija patiess 

pārdomu brīdis, kas varbūt arī ir svarīgākais visā šajā pasākumā. Bija interesanta, jautra un pozitīvu 

emociju pilna diena. Gan par mūsu esejām vēl dzirdēsiet :))).Ilze Marga” 
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Vārds: Iveta  

Uzvārds: Skapste 

Mans dzīves moto: Dariet darbu, kas jums patīk un jums nekad nebūs jāstrādā! 

Bibliotekāra profesijā strādāju 8 gadus 
Savu profesionālo katarsi piedzīvoju tad, kad sāku strādāt Ventspils bibliotēkas 

Gāliņciema filiālē par vadītāju 
Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Jo tēma bija iz dzīves. Nebija nekas jāiz-

skaistina vai jāpiedomā. Rakstīju ko jutu. 
Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt… Izlasiet visas tās grāmatas, kurām šobrīd nav 

laika, bet kuras ļoti gribas izlasīt! 

Bibliotēka manā dzīvē ir jau vairākus gadus. Vienmēr esmu zinājusi, ka gribēšu darīt kaut ko, kas saistās ar grāmatām. Viena no 

manām sapņu profesijām bērnībā bija bibliotekārs. Un sapņi piepildās! Vieta, kurā atrodos tagad ir MANA vieta.  

Braucot uz darbu, autobusa pieturā nākas mazliet pasmaidīt par divām tantiņām, kuras arī gaida autobusu. Tantuki  ļoti forši, 

komunikabli un izrādās, ka abām divām mobilajiem telefoniem vienāds zvana signāls. Tad, kad vienai sāk zvanīt telefons, otra arī meklē 

rokās savu, pēc tam pašām lieli smiekli par to, ka viena no viņām "uzķērusies". 

Pirmdiena, pirmā diena, nedēļas sākums. No rīta mazliet sērīgs noskaņojums, kā jau pēc brīvdienām. Mierinu sevi ar domu, ka ne 

jau man vienai tā. Mānos. Mierinu sevi ar domu - cik labi, ka eju uz darbu, kas man patīk! Pie bibliotēkas durvīm mazliet vēlos sajusties 

kā lūriķe, kurai nav tiesību ieiet. Pielieku degunu pie aukstajām stikla durvīm, ar vienu aci ieskatos un laimīga secinu: viss ir savās vietās! 

Vairāk neuzdrošinos ķircināt ne sevi, ne savu darba galdu, kurš mani jau gaida, tāpēc slēdzu durvis vaļā un eju iekšā. Ienāku un pasmai-

du. Un tā katru rītu. Un tad jau ir laiks visam pārējam. Ierastā secībā. Gaisma, galds, dators, galda atvilkne (hop - iemetu atslēgas un mo-

bilo!). Pulkstens vienpadsmitos vērsies durvis un nāks tie, kuriem bibliotēka ir NOTIKUMS. Tāpat kā man. 

Tieši ceturtdienās, ik nedēļu, bibliotēkā ienāk viņš - cilvēks ar jauku vārdu, kurš man liek atcerēties mīlīgo runci no mūsu bērnī-

bas multenes, kura vienmēr beidzās ar vārdiem par draudzīgu dzīvošanu. Katru nedēļu šis vīrs ņem lasīšanai uz mājām, zināmu kaudzīti 

avīzes, žurnālus un vienu grāmatu, lai pēc nedēļas to visu atnestu atpakaļ un samainītu pret nākamajām avīzēm, žurnāliem, un vienu grā-

matu. Vīrietis  mani nebeidz pārsteigt ar savu stalto stāju, interesi par dzīvi un labsirdīgajām acīm. Es patiešām godbijīgi noliecu galvu šī 

cilvēka priekšā, jo viņam tūlīt jau būs 90 gadi un skatoties uz viņu saprotu, ka tādu gaišumu vēlētos izstarot arī es, tik cienījamā vecumā.  

Šodien kāds atgadījums: lasītājs pazaudējis savu lasītāja karti un pastāv pie sava, ka noteikti pagājušajā reizē kādā žurnālā atstājis. 

Tagad ņemšot visus (!!!) žurnālus pāršķirstīt un meklēs. (Domāju, ka ar šodienu būs par īsu!) Centos lasītājam ieskaidrot, ka mums žur-

nālu fonds rotē un tad jau sen tā kartiņa būtu pamanīta. Pie kam plauktā visi žurnāli stāv vertikālā stāvoklī, sen būtu izkritusi ārā. Lasītājs 

savai idejai atmeta ar roku un teica, ka vēl pameklēs mājās. Visticamāk, ka tur viņam veiksies labāk. 

Brīnumainas lietas tomēr notiek! Bibliotēka bija ienācis vīrietis ar kuru sarunājoties atklājās, ka bērnībā esam bijuši pazīstami. 30 

gadi cilvēka dzīvē laikam nemaz nav maz, ja jau tik ļoti izmaināmies, ka nevaram atpazīt cilvēku sejās tos bērnišķīgos vaibstus, kurus 

kādreiz zinājām. 

Iesilt manai sirsniņai šodien lika kāda jauka sirmgalve, kura atnāca ar savu meitu, kas arī jau ir pensionāre. Cilvēciņam ļoti gribē-

jās grāmatu par Likteņa līdumniekiem, jo pa TV tika skatīts seriāls ar tādu pašu nosaukumu. "Varētu jau skatīties, bet nedzirdu ko šie 

saka, tāpēc gribu grāmatu palasīt! man stāstīja vecā kundzīte un bija patiesi priecīga, kad viņai tādu grāmatu varēju piedāvāt. "Paldies, 

meitiņ!" viņa aizkustināta teica un mani apņēma svētku sajūta. 

Kad nostrādāta pēdējā diena šajā darba nedēļā un apmeklētājiem bibliotēka jau slēgta, es tieku pie iespējas padomāt par šajā nedē-

ļā piedzīvoto. Neticami, ka nedēļa jau pagājusi! No pirmdienas līdz piektdienai nemaz nav kā tajā dzejolī, kur nedēļa izstiepusies gara kā 

iela. Drīzāk nedēļa salīdzināma ar mazu, šauru taciņu, kurai vienā piegājienā var pārlekt pāri! 

P.S. Pēcpusdienā uz bibliotēku bija atnācis viens no maniem mazajiem lasītājiem un atnesa man pašizgatavotu dāvaniņu. Mīļi. 

 

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 
Minima 



Augošs Mēness uzlec augstu virs egļu galotnēm. 

„Patumšs,” viņš nodomā un raida gaišu staru pār rudenīgo pļavu. 

Zāle sudrabaini iemirdzas un Mēnesim pretī pamirkšķina tāda kā vēlīna jāņtārpiņa dzeltenā uguntiņa. Kaut kas nočirkst līdzīgi 

zemesvēzim un pāri staram pārlec zaķis. Tūlīt izgaismojas arī lapsas rudais purns, un Mēness steigšus pagriež staru uz otru pusi, glābjot 

zaķi no kuplastes skata. 

Tur nu gan ir, ko redzēt! Vienas egles zarā vītero krustknābis, bet otrā eglē viņa izredzētā iespiež čiekuru zaru staklē, piespiež to 

ar vēderu, pietur ar kāju, groza no sāna uz sānu, un, pakāpeniski ceļot uz augšu, knibina no tā sēklas.  Blaukš, čiekurs tenteriski nokrīt 

zemē, un viņa dodas nogriezt nākošo ar savu aso knābi, vēl nepievēršot uzmanību sev veltītajai dziesmai. 

Mēness pagriežas vēl mazliet un pārmet tiltu pār ezeru. Viņš atceras, kā vasarā pa to tekalēja ūdensmērītājs, zem tā ņirbēja zivju 

mazuļi un blakus ziedēja ūdensrozes. 

„Skaisti,” domā Mēness, lai arī tagad viļņiem jau ir rudenīga skaņa un pelēcīga nokrāsa. 

„To tik zinu es un viņš, 

Es un viņš un vēl mēnestiņš,” atskan pavisam netālu. 

„Interesanti, ko es zinu,” sarosās Mēness un pagriežas vēl mazliet. Viņš ierauga ciematu. Vairums māju logu ir tumši, tikai dažos 

vēl spīd gaisma. Pa aizkaru spraugu Mēness ieslīd pusapgaismotajā logā, no kura skan dziesma. 

„O-o-o,” viņš kautrīgi aizslīd tālāk un caur nākošo rūti ierauga televizoru. Tā priekšā snauž vecmāmuļa ar adīkli rokās. Skaņa nav 

dzirdama, bet ekrānā skrien un kliedz cilvēki. Viņi atskatās un skrien atkal. Grūst mājas un liels vilnis gāžas pār krastu. 

Mēness sāk bažīties par vecmāmuļu un modinot pārlaiž staru viņai pār seju. Nemostas. Tad stars paklaiņo pa istabu un izgaismo 

kaķi uz palodzes. Mēnesstars kutina tam ausi, līdz tā sakustas. Tad viņš iespīd kaķa puspavērtajās acīs. Minka izstaipās, kādu brīdi veras 

ekrānā, tad nolec no palodzes un pieglaužas pie vecmāmuļas kājām. 

„Gudrinieks,” Mēness nodomā un noskatās, kā vecmāmuļa izslēdz televizoru. 

„Ar labu nakti!” viņš saka un ielūkojas citā logā. Tur kāds zēns arī skatās ekrānā un drudžaini spaida taustiņus. Blīkš, nokrīt viena 

zvaigzne, blākš –otra. Blīkš, blākš, blākš! Viņš šauj uz Mēnesi, tomēr punkti spēlē tiek zaudēti. Tad zēns saprot, ka ir cīnījies ar Mēness 

atspulgu ekrānā, un dusmīgi aizvelk aizkarus. 

Mēness pievēršas citam logam. Ak, un tieši laikā! Aiz tā šausmās sastingusi stāv sieviete. Ne-vīrietis ceļ roku sitienam, bet Mē-

ness iemet zibsni viņam sejā. Tas līdz. Ne-vīrietis nolaiž roku, nodzēš gaismu un iziet no istabas.  

Mākoņi aizklāj Zemi kā saplēsta sega, un pa tās caurumiem Mēness vēro, kā krietni pāri pusnaktij logā atkal iedegas gaisma. Ne-

vīrietis  noplēš sarkanu kalendāra lapiņu un staigā pa istabu, pārlikdams priekšmetus no vienas vietas otrā. Kad sieviete pamostas, viņš 

pastaigā vēl mazliet un nodzēš gaismu. Pēc stundas gaisma iedegas atkal, bet sieviete vēl arvien guļ vaļējām acīm. 

Beidzot uz Zemes iestājas miers un Mēness sāk snaust. Viņu pamodina ne-vīrieša balss: „Celies!” 

„Vēl nav seši,” sieviete atbild. 

„Es tev pavēlu!” ne-vīrietis mīņājas no vienas kājas uz otru, līdz sieviete sāk gatavot brokastis. 

Kad tās ir gatavas, viņi sēstas pie galda. Uz tā ir maize, siers, omlete un kafija. Ne-vīrietis iemet dakšu kaktā un neapmierināts 

ceļas kājās. Sieviete metas bēgt. Steigā viņa ielec kurpēs un pa ceļam liek šalli. 
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Vārds: Ināra 

Uzvārds: Bojāre 

Mans dzīves moto: Nav svarīgi, cik lēni tu ej, galvenais, ka virzies uz priekšu. 

Esmu bibliotekāre 36 gadus 
Savu profesionālo katarsi piedzīvoju tad, kad kāda grāmata, lekcija vai saruna palīdz iz-

prast to, ko agrāk esmu pūlējusies saprast. 
Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Kursos grupā mēģinājām sacerēt stāstu. Tam sāku 

rakstīt savu variantu, bet nepabeidzu. To man palīdzēja izdomāt konkursa tēma. Tālāk 

atlika tikai nosūtīt minimu.  
Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt… Ēriha Fromma grāmatas, jo tās aktualizē saskaņas 

nepieciešamību ar sevi, citiem cilvēkiem un vidi. To varētu pat saukt par laimes formulu. 

 

DARBS UN NE-DARBS 
Minima 



Rīti pa svētkiem  ir kļuvuši manāmi vēsāki. Viņa nav steigusies, bet dežurante tik un tā jautā: „Kur tad tu šorīt tik agri?” 

„Svētkos noilgojos pēc darba,” sieviete atbild. 

„Vai tad kājas vēl nesalst?” 

„Salst. Rīt vilkšu jaunos zābakus.” 

Pa to laiku ne-vīrietis stāv un domā, līdz beidzot saka: „Kā tev iestāstīt, ka man nevajag darbu. Man vajag naudu.” 

Viņš pārlaiž skatienu istabai, paņem no plaukta kasti un aiznes uz atkritumu konteineru. Tad viņš paēd brokastis un iet gulēt. Ne-

darba diena ir sākusies. 

Kad vakarā Augošs Mēness paceļas virs māju jumtiem, viņš redz sievieti ejam pa ielu plānās kurpēs, un  vējš viņai pretī dzen 

zābaku kastes vāku. 

Vai iet uz ne-mājām, un ja iet, tad kāpēc? 
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Vārds: Sandra  

Uzvārds: Cīrule 

Mans dzīves moto: Nav slinku cilvēku, ir tikai neiedvesmojoši mērķi 

Bibliotekāra profesijā strādāju 30 gadus. 

Savu profesionālo katarsi piedzīvoju tad, kad studēju doktorantūrā 

Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Man patīk rakstīt – par visu un visādi. 

Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt… Džeroma K.Džeroma „Trīs vīri laivā” 

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 
Minima 

I 

Iespriņģoju sasarkušiem vaigiem savos apartamentos. Prieks skatīties – vajadzēja tikai nieka trīsdesmit gadus, lai beidzot mana 

darbavieta sāktu izskatīties pēc īstas bibliotēkas. Bet es jau nesteidzos. Sāku astoņpadsmit kvadrātmetros, kuros astoņpadsmit gadus arī 

nosēdēju ar seju pret sienu, jo daudz vietas kustībām nebija. Bibliotēkas vēstures ieraksts 1973.gadā vēsta: beidzot bibliotēka ieguvusi 

jaunu telpu – tā ir maza un saulaina. Tak vēlāk izrādījās, ka telpa var būt arī pārāk maza un... pārāk saulaina. Tagad čakli nēsājos pa simt 

desmit kvadrātmetriem un nez kāpēc atceros to epizodi no filmas par Šurika piedzīvojumiem – students ar apsietu vaigu, aiz patosa gan-

drīz birdinādams asaras, apgalvo, ka eksāmens viņam vienmēr ir svētki. Apsienu šalli ap seju, nostājos pie koridora spoguļa un, kamēr 

vēl lasītāji nav sanākuši, nopietni spogulim saku: darbs man vienmēr ir svētki... 

 

II 

-Tu jau nesaproti, skuķi! – padzīvojušais vīrs ar pasarkano degunu un eļļaino kombinezonu nopietni man skaidroja pirms gadiem 

divdesmit sešiem. – Nestrādā jau naudas dēļ.. He, he, darbs, tā teikt, ir prieks un gandarījums. 

Jā, tagad saprotu. Nekas nav mainījies kopš tā laika. Prieka un gandarījuma man netrūkst joprojām. 

 

III 

Lasītāja sašutusi nomet man uz galda kādu trilleri, ko paņēmusi iepriekšējā apmeklējuma reizē. 

- Kas to amerikāņu draņķi var lasīt! Jau līdz simtajai lappusei vienpadsmit līķi! Iedo’ kaut ko normālāku! 

Pieeju pie krietni iztukšītā jaunieguvumu plaukta, cilāju vienu, cilāju otru. Beidzot dodu viņai kādu grāmatu un nedroši saku: 

- Varbūt šī jums patiks labāk. Te ir tikai četri līķi pa visu grāmatu... 

Un pēkšņi sāku šausmīgi smieties. Kāda izgāšanās... 

 

IV 

- Lucskoltaj, man vajag kaut ko par kāpuru attīstību... 

- Es neesmu skolotāja! 

- Bet kā tad tevi lai sauc! 



V 

Paskatos plauktā – kā tad! Atkal Nurovskas „Spāņu acis” pazudušas. Nu kas ir ar to grāmatu? Pirmo reizi viņa pazuda jau mēnesi 

pēc nonākšanas bibliotēkā. Bija prom divus gadus. Vienu dienu skatos – nē, ir plauktā... Kā tad tā? 

Otro reizi pamanu – tukšums. Jā, atkal spāņu acis ir prom. Pēc pusotra gada kāds cilvēks man to atnes un saka: 

- Ši nav jūsējā? Bija nolikta kaimiņu ciematā parkā uz sola? Kaut kāds zīmogs iekšā... 

Un šodien pamanu – atkal ir prom... Nu redzēs, kad un no kuras puses atnāks mājās. Ko es tur varu darīt? 

 

VI 

Sarīkojums pagastā. Šoreiz uzaicina arī mani. Stāvu savā smukajā kokteiļkleitiņā un augstpapēžu kurpītēs, šampītša glāze rokā. 

Pienāk cienīgs kungs, pagasta deputāts. 

- Nu labvakar, labvakar.. Es atvainojos, kas ta jūs tāda? 

- Esmu bibliotekāre.. 

- Bibliotekāre? Pagastā? Kā – vai tad mums te ir arī bibliotēka? 

 

VII 

Tā jau nav, ka viss vienmēr ir kārtībā. Šad tad pazūd kāda grāmata. Lai cik un kā arī nepieskatītu. 

Sākumā viss bija labi, par ciema inteliģenci nevarēja sūdzēties. Te pazuda „Konsuela” visi trīs sējumi viens pēc otra triju gadu 

laikā. Tad „Mūzikas skaņas”. Tad „Dziedoņi ērkšķu krūmā”.... 

Bet tad viss sāka iet galīgi greizi: te pazūd Emanuēlas Arsānas”Emanuēla”, te tās pašas autores „Aurēlija”, te bestsellers „Kā 

apmierināt sievieti..”. tagad sēžu un sargāju Džeimsas „Greja 50 nokrāsas” un pie sevis domāju – ja manīšu, ka kāds paņēmis 

„Amerikāņu psihu” – ziņot uzreiz policijai vai pagaidīt? 

 

VIII 

Un ko tad es darīšu, ja nenākšu uz darbu? Un ko darīs ļaudis? Paveras durvis, iebāžas galva: 

- Vai cik labi, ka tu te esi! 
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Vārds: Ināra 

Uzvārds: Millere 

Mans dzīves moto: Labas domas rada labus darbus. 

Esmu bibliotekāre apmēram 20 gadus 
Savu profesionālo katarsi piedzīvoju tad…. Par katarsi nezinu, 

ko teikt, jo katru dienu strādāju ar prieku. Kaut gan man ļoti 

patīk pedagoģiskā darba elementi, ko reizēm varu realizēt sa-

vā darbā. 
Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Esejas man vienkārši pa-

tīk rakstīt un būtu grūti iedomāties tēmu par ko negribētos uzrakstīt. 
Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt… Deivids Mičels „Mākoņu atlants” – izcili laba pagātnes, tagadnes un 

nākotnes vizualizācija. Arī filma ar Tomu Henku bija laba. Bet grāmata niansēm bagātāka. 

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 
Eseja 

Tā man vienreiz gadījās. Nezinu, kā tas ir citiem. Bet man tā gadījās vienu reizi. Sēdēju no rīta autobusā ceļā uz darbu un sapratu, 

ka galvā iesēdusies uzmācīga doma. Vai man jāiet uz darbu? Un ja jāiet, kāpēc es tur eju? Kopš tā rīta, es satikos ar šo uzmācīgo domu 

katru rītu, izejot pa savas mājas ārdurvīm. Viņa nāca man līdzi izmest miskastes maisu konteinerā, gāja līdzi uz pieturu, lai kāptu autobu-

sā un, pats trakākais, uzsēdās man uz pleciem un, smagi uzgūlusies, tur pavadīja visu dienu līdz es aizvēru ministrijas durvis aiz sevis. 

Tas bija posms starp diviem citiem posmiem. Tāds smags. It kā viss ārēji labi: darbs labi atalgots, kolēģi - diezgan jauki cilvēki, 

arī pats darbs – man kā personai, kurai komunikācija nepieciešama kā zivīm ūdens – bija interesants un savā ziņā pat atbilstošs. Bet kaut 

kāds dīvains nemiers, smagums... Protams, runa nebija tikai par darbu. Kaut kas cits šajā posmā arī bija smags. Bet tomēr. Dzīve piespē-

lēja man iespēju aizbraukt uz Portugāli, un tur, kādā mazā pilsētiņā Albufērā, es ieraudzīju uzrakstu „Biblioteca”. Iegājām ar draudzeni 

pavisam mazā un vienkāršā publiskajā bibliotēkā un angliski palūdzām, vai šeit var izmantot internetu. Laipnās portugāļu bibliotekāres 

ierādīja vietu pie visai viduvējiem datoriem, un mēs priecīgas sākām pētīt savus e-pastus, sūtīt tuviniekiem garāku vēstuli, skatīties, kas 



notiek Rīgā un... pētīt mazo bibliotēku. Grāmatas ar uzrakstiem portugāļu valodā, datori, mazs stūrītis, kur bērniem rotaļāties, tā vienkār-

ši, bet tajā pašā laikā priekš manis tik mīļi. Tajā brīdī es sapratu, ka gribu atpakaļ uz bibliotēku, gribu strādāt to darbu, kas man nešķiet 

pat kā darbs, bet kā tāda iemīļota nodarbe. Lasītājs, grāmatas, sarunas, komunikācija. Katram tas ir savādāk, bet man ļoti patīk cilvēki. 

Dažādi – laipni un nelaipni, jocīgie, noslēgtie īgņas, kuriem palīdzot, reizēm saņem pretī tādu siltumu un smaidu, uz kādu parastie laipni 

smaidīgie nemaz nav spējīgi. Tas ir tā, it kā rets, durstīgs kaktuss būtu atvēries un uzziedējis. Reizēm ieklīst kāds pavisam dīvains ek-

semplārs, bet, ja vien viņš nav izteikti agresīvs – arī pret tādu nav nekādu iebildumu. Galvenais, ka viņi ir apkārt – cilvēki - tik dažādi un 

katrs pa savam tik lieliski. 

Tā atgriezos no Portugāles un kādu brīdi vēl pabraukāju ar smago domu uz pleciem. Tad izlēmu aiziet. Atļāvos neiet uz darbu, 

jo...? Tai ir jābūt ļoti lielai naudai, lai varētu iet uz darbu tikai naudas dēļ. Tāda man nebija. Sūtīju domu Visumam un ...  Viņa mani sa-

meklēja. Mana bibliotēka. Tā bija mana vecā draudzene. Viņa paņēma mani atpakaļ, iedvesmoja, uzmundrināja. Nezinu, kā ir citiem, bet 

man šķiet, ka katrai bibliotēkai, tāpat kā cilvēkam, ir dvēsele. Manējai noteikti ir. Vēl dvēsele ir Kalpaka ielas bibliotēkai, vismaz pirms 

remonta bija. Mēs ar draudzeni tur bieži gājām mācīties tikai dažus gadus atpakaļ. Nekad pie datoriem, bet tieši lasītavā. Pie logiem – ar 

skatu uz Esplanādi, vecajiem, ērtajiem koka galdiem. Veco parketa grīdu. Cerams, ka ēku pārbūvējot, celtnieki un arhitekti nebūs dvēseli 

aizbaidījuši vai vismaz nebūs tai likuši justies slikti. Tāda veca un silta dvēsele. Visvalža ielas bibliotēkas lasītavā tā ir pavisam citāda, 

mazliet uzpūtīga, pārņēmusi šīs valodnieku fakultātes mazliet augstprātīgo attieksmi, ne katrs kādreiz varēja valodas mācīties. Mazajai 

Portugāles bibliotēkai arī tāda silta bija. Londonas Britu bibliotēkā arī, tur esmu bijusi tikai mazu mirklīti, bijīgi izejot cauri drošības 

kontrolei, kas atgādināja procedūru, ko veic lidostas apsardze. „Tā arī var būt bibliotēkā – nodomāju?” Bet, kad ar meitu apgājām skaisto 

ēku,  izstaigājām stāvus un izpētījām karaliskās grāmatas, kas izvietotas bibliotēkas vidus daļā tādā, kā caurspīdīgā lifta šahtā, nodomāju, 

ka arī šeit ir dvēsele, bet tik augstdzimusi, ka neņemos to pat raksturot.  

Kāds varbūt lasot iedomāsies, ka esmu kāds bibliotēku izpētītājs vai apsēsts profesionālis bibliotekārs. Tā nav... Esmu bibliote-

kārs, un bibliotēkas ir kā tādas drošības salas manā dzīvē. Draudzenes. Tās ir tās telpas, kas citiem tikai fons, bet man akcents. Priecājos 

par jauno LNB ēku. Sākumā likās mazliet biedējošas tās aprises, bet tagad šķiet tik skaista, mazliet skarba un robusta varbūt, bet skaista 

kā viss patiesais. It sevišķi, ja uz to raugos no pretējā krasta puses – no savas bibliotēkas... 
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Vārds: Antra 

Uzvārds: Galiņa 

Mans dzīves moto: Esmu Dieva mīļotais bērns. 

Bibliotekāra profesijā strādāju vairāk kā 30 gadus 
Savu profesionālo katarsi piedzīvoju, kad… Man patīk mans darbs. To-

mēr visvairāk patīk strādāt nelielās lauku bibliotēkās. Tie gadi, kad 

tas ir bijis iespējams, tad arī ir šīs manas profesionālās katarses laiks. 
Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Literāros konkursos piedalos šad 

un tad. Arī šis ir bijis viens no tādiem. 
Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt... Grāmata, kuru iesaku Jums izlasīt 

(ja kādam grūtības ar lasīšanu, var arī noklausīties www.paklausies.com sadaļā Audiogrāmatas): Elena 

Vaita "Laikmetu ilgas". 

VAKAR, ŠODIEN, RĪT 

Vakar. 

Leišmales ciems mežu un purvu vidū. Mana 1.darba vieta – ciema bibliotēka. Dzīvoklis - tai blakus. Zvans pie durvīm rīta agru-

mā. Tas ir skolasbērns. Puišelis satraukts nober: „Man vajag „Sprīdīti””. Skaidrs. Kontroldarbs, grāmata nelasīta,  pirms stundas jāieska-

tās. Labi, glābsim puiku. Iedodu grāmatu, puišelis priecīgs. Līdz darbdienas sākumam man telpas jāizkurina, jāizmazgā. Malku esmu 

sanesusi visai nedēļai.  Pirmdien te ar visu kurināšanu auksts. Otrdien kļūst patīkamāk, trešdien – pavisam labi. Ierodas pirmā šodienas 

lasītāja, braša sieva no mežniecības. Uzreiz sāk runāt krieviski: „Vai jau zini, kāda nelaime? Ko tagad darīsim? Kas notiks?” Man asinis 

sastingst. Karš sācies, vai? Papurinu galvu, sagatavojusies visļaunākajam. „Brežņevs miris!” Apstulbstu, bet  savaldos. Tā būtu tā nelai-

me? Pašūpoju  galvu: "Ak, nemaz nezināju!” Lai nesagādātu nepatikšanas. Un - bibliotekārs mīl savus lasītājus… Tad ierodas vīrs, kurš 

nāk 8 kilometrus no mājām mežā ar mugursomu. Tajā sakrautas iepriekšējā reizē ņemtās grāmatas. Arī šoreiz viņš pielasīs to pilnu. Tad 

mēnesi te nerādīsies. Tad iestājas klusums. Kārtoju dokumentus, grāmatas. Feldšerīte ieskrien papļāpāt. Aizeju mājās pusdienās. Atnāku, 

sabikstu ogles, aizšauju šīberus. Pēcpusdienā saskrien skolnieki. Līdz darbdienas beigām gatavojos rītdienas pasākumam. Kad esmu jau 

mājās, ienāk medmāsiņa, kas strādā pilsētā. Vai viņa varot atdot bibliotēkas žurnālus? Protams, var gan atdot, gan paņemt. 



Dodamies atkal uz bibliotēku. Kad slēdzu to ciet, ierodas mežstrādnieks, nesen no darba atbraucis. Vienu dienu nedēļā strādāju 

ilgāk, lai varētu atnākt tieši mežinieki. Laikam ar vienu dienu ir par maz. Nu mana darbdiena galā. Piezvana draudzene. Viņa atnāks cie-

mos. Būs jauks vakars. Tas ir labi.  

Šodien 

Bērnu bibliotēka. Brīvlaiks. Pusstunda līdz darba sākumam. Ārdurvis vēl aizslēgtas. Aiz tām - čalas un kņada. Sākas klauvēšana, 

bet es  izdaru ikdienas darbiņus, pirms  sākas rosība. „Ielaidiet, te trešais tēva dēls!” Asprāši arī viņi ir. Pusei datori mājās.  Otra puse, 

nosēdējuši stundu, neies prom. Okupēs katru atbrīvojušos datoru, strīdēdamies, kuram uz to lielākas tiesības.  Tas būs jāievirza konstruk-

tīvās sliedēs.  Nāk  kolēģe, laižam visus gribētājus pie datoriem. Vislielākā piekrišana tiem, kur drīkst spēlēt spēles. Viss notiek mierīgi, 

līdz puišelis, spēlē iededzies, skaļi izsaucas : „O mai Got!” Cits kliedz: „Velns!”  Jāsauc pie kārtības abi. Daži meklē grāmatas. Citi  spē-

lē galda spēles vai izskrien ārā, pierakstījušies sarakstā. Ienāk arī pieaugušie. Bērnudārza audzinātājas gatavojas nodarbībai. Daži vecāki 

lasa žurnālus. Pat viens bomzītis, kuram nākas aizrādīt, kad viņš apmeklē neķītra satura portālus. Te tomēr ir bērnu bibliotēka. Pēcpus-

dienā bibliotēkā ienāk jaunieši, puisis un meitene. Grib pie datora. Puisis jautā, cik jāmaksā. Atbildam, ka necik.  Katram pienākas viena 

bezmaksas stunda. Ja nu vajagot ilgāk? Sakām, lai sēž vien, tiksim galā. Puisis manai kolēģei sniedz latu. Nākas vēlreiz skaidrot. Ir mak-

sas pakalpojumi – printēšana, skenēšana. To viņam nevajagot.  Ienāk lasītāja. Kolēģe viņu apkalpo. Puisis sniedz  nelaimīgo latu man. 

Pēc galīgi dumja it kā neizskatās.  Tad es saprotu. Pa TV ziņoja, ka par datoru lietošanu  bibliotēkās naudu iekasēt nedrīkst. Ja tā notiks, 

vainīgie tiks sodīti. Acīmredzot šie ir  pārbaudītāji no Rīgas. Lieku jauniešus mierā. Viņi dara savu darbu. Mums nav ko uztraukties, 

mums viss kārtībā.Tagad zinu, ka tā arī bija. Kāds iedomājās, ka par velti jābūt arī printēšanai. Kad mēs viņam paprasījām santīmus par 

izdrukāto tekstu, cilvēks uzrakstīja sūdzību uz Rīgu. Tā gadās.  

Rīt (maza spekulācija) 

Atceros laiku, kad sāku strādāt bibliotēkā Leišmales ciemā. Es zināju, ka 55 gadu vecumā varēšu aiziet pensijā. Tas likās tik tā-

lu… Man ir 65. Es cerēju, ka beidzot tikšu pensijā. Darbs ar datoru nesaudzēja manu redzi, datora mānīgajā mirgā nākas skatīties gandrīz 

ar binokli. Par mūsdienu bērniem es mēdzu nopūsties: „Kad mēs augām…” Jaunieši nav labāki, un tās jaunās tehnoloģijas, ziniet... Ne-

strādāt  arī nevar, jo pensijas vecumu atkal paaugstināja, šoreiz līdz 75 gadiem. Vai ir vēl kas labs un gaišs šajā pasaulē?Jā, tomēr. Nees-

mu velti dzīvojusi. Pieredzēju dziesmoto revolūciju, atmodu un laimi personīgajā dzīvē. Vēl vairāk – atklāju Dieva mīlestību un Jēzu, 

kļuvu kristiete. Dievs vadīja mani pa Saviem ceļiem, Savā draudzē un izvadīja priekš manis vislabākajā iespējamajā veidā. Darbs, pro-

tams, ir dzīves sastāvdaļa, bet tas nav viss. Tad varētu sacīt, ka roka vai kāja ir viss cilvēks, bet tā nav. Tomēr tās ir būtiskas cilvēka sa-

stāvdaļas. Arī darbs ir nozīmīga dzīves daļa. Ja tā pietrūkst, ir slikti. Reiz, kad man  bija bezdarba periods, es to izbaudīju. Darbs ir Dieva 

dota svētība cilvēku labā. Katra cilvēka labā. Vienmēr. Mūžīgi. 
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Vārds: Inese 

Uzvārds: Kupfere 

Mans dzīves moto: Viss notiek uz labu. 

Bibliotekāra profesijā strādāju 12 gadus. 
Savu profesionālo katarsi piedzīvoju tad, kad atradām svarīgu informāciju ar ne-

iespējami maz līdzekļiem... un ne ar datoru... 
Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Eseja, kas tika uzrakstīta, ērti bija iekārto-

juŠies vienā no failu mapītēm un staipīdamies un žāvādamies gaidīja savu 

zvaigžņu stundu... izlasot uzsaukumu, eseja izlēca no mapītes un pati skaisti 

iegūla e-pasta ziņojumā. 
Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt... tādu ir daudz, bet noteikti izlasiet Kubelkas 

romānu "Ofēlija mācās peldēt", Penaka Skolu sāpes, noteikti izlasiet par Zilā-

kalna Martu. 

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 
Miniatūra 

Un atkal sācies darba dienas rīts! Tas sākās ar vārdiem: kā sakārtot dzīvi, lai būtu labi visiem un visvairāk man. Kā lai nostrādā šo 

dienu, lai apmierinājumu gūst ne tikai lasītāji, bet arī es. 

Nu jā rīts sākās, ar laika veltīšanu sev ... uh, kā man tie patīk, un gribētu, lai tas tā būtu katru rītu un ilgi, ilgi, ne tikai 40 min. Nu 

jā, dzeru kafiju, lasu grāmatu un kaifoju, tad lēnām pārvietojos uz vannas istabu, negribīgi uzkrāsojos un tad sākās, drudžaina ēdamā 

ķerstīšana, bērnu celšana augšā ...āāā… un es tak nezinu ko šodien bērni ēdīs (jā un vīrs tikai tagad lēnām ceļas augšā,  jo viņam jau ne-

vajag laiku veltīt sev), nu nekas gan jau atradīs, jo man tak bērnībā neviens negatavoja ēst, pati sasmērēju maizi un biju laimīga, ha, bet 



varbūt tāpēc es esmu ar noslieci uz korpulenci, lai gan baigi resnā jau neesmu, tikai šodien, mani svari parādīja 73!!!! Drausmas, kā tas 

var būt??? 

Nu jā un tad skrienu ārā no mājas. Ai, ai, ai, kur palika mobilais, ā pareizi, to iemetu somā, ārprāc ir 24 min. pāri 7 un tas nozīmē, 

ka uz tramvaju skriešu un nevis iešu kā lielpilsētas dāma. Nu es cenšos skriet. Iesākumā jau labi, bet tad sirds sāk gurt un nu elšu un pūšu 

un redzu kā no manis nāk tvaiki, tā it kā būtu tvaika lokomatīve ar zilonīgām skaņām un stenēšanu. Un tā! kā, lai pārvaru šo kārtējo ne-

notīrīto ietvi?! Nu tad skrienu kā tāda želeja, kas slīd pa galda virsmu,  raustos, šķobos un stenu. Ha, vēl labāk, tagad pa ceļu brauc mašī-

na, nu būs jāapstājas, nē, nekā nebija, nestāšos, lai tā pati stājas. Uh, tā aizbrauca un es turpinu skriet. Aizskrējusi līdz kioskam, tramvajs 

pasaka ardievas un es palieku ar garu degunu. Ko nu? Sēdēšu 21 min. pieturā un lasīšu grāmatu, un salšu. Un darbā nebūšu ne 8 .30, bet 

9.00. Velns, velns, velns. Bet te tramvajs apstājas un stāv. Urrrāā, noteikti kāda mašīna priekšā, noteikti! Urrrā! Jāskrien (atkal jāskrien!) 

un es skrienu, jā tramvaju esmu panākusi un pat pirmās durvis ir vaļā, bet kā lai tieku iekšā??? Ieraugu, ka vadītāja, liek tramvaja „ausis” 

pie vadiem, es tik saucu: „ Lūdzu pagaidiet mani, es ar apskriešu apkārt tramvajam un kāpšu iekšā”, bet šī man saka: „kā tad jūs iekāp-

siet, ja es pati nevarēju”, bet es aiz laimes esmu gatava pat pacelt savus 73 kg un iestiept sevi tramvajā. Es tak to tik karsti gribēju - tikt 

iekšā tramvajā! Un tad sākās, mēģinu šā un tā, un netieku iekšā, jo priekšā liela kupena, kurā kājas grimst iekšā un sniegs jau vairs nav 

tiks skaisti pūkains, bet gan sarkanīgs no tramvaja sliedēm! Gaidu vadītāju, lai rāda kā tiks iekšā. Un viņa kā glodene ieglodā tramvajā, 

nu mana kārta. Es ar mēģinu kā viņa un, un, un gandrīz iekšā kupenā uz muguras, iedomājos to skatu, kādu redz pasažieri. Es tik ķeru 

kaut kur, ka tik pieturēties ... un tad tramvaja vadītājas draudzīgā roka pasniedzas man pretim un esmu iekšā tramvajā, gandrīz ar saucie-

nu urrrā! Labi, ka savas emocijas varu parādīt savai draudzenei Ilzei, kas sēž tramvajā kā vienmēr man jau priekšā. 

 

Uh un tas viss 10 min. laikā!, Bet galvenais, ka braucu uz darbu ar smaidu uz lūpām. 

 

Un tad tik rodas jautājums, vai rīt patiešām atkal doties uz darbu? 
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Vārds: Inese 

Uzvārds: Paia 
Mans dzīves moto: Katru dienu tiek dota iespēja – šai dienā ienest vairāk prie-

ka un dzīvi nodzīvot pēc iespējas radošāk!  

Bibliotekāra profesijā strādāju 26 gadus. 
Savu profesionālo katarsi piedzīvoju tad, kad pabeidzu divas augstskolas. Tikai 

tā arī nesaņēmos vēl līdz šim aiziet apgūtajās specialitātēs, vien dalos ar iegū-

tajām zināšanām bibliotēkas vadītājas darbā. 
Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Ar lielāko prieku pieņemu izaicinājumus, 

jautājos sev- vai es to varu? 
Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt… Grēthenas Rūbinas „Laimes projekts”. Tā jūs iedvesmos un spārnos 

gan darbā, gan dzīvē!  

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 
Miniatūra 

Rīta stunda ir mana mīļākā. Tā smaržo pēc kafijas un salātiem. Tā nekad neuzdod jautājumu- vai iet uz darbu. Vienkārši ceļos un, 

ieelpojot āra svaigo gaisu, dodos uz darbu. Mani sagaida. Dzestrs, smaržīgs vai sniegots rīts un mans ceļš. Pavasarī mans ceļš. Vasarā- 

ceļš. Ziemā īsts pārdomu ceļš uz darbu. 

Gadalaiki ieslēguši mani savās skavās, es laikam netikšu ārā no šī apburtā loka. Atkal smaržo kafija, īss brīdis pārdomām, bet 

nekad tik ilgs, lai rīts man prasītu atbildi- kāpēc? Es vienkārši eju. Atveru durvis. Mūžīgais nemainīgais prasītu atbildi- kāpēc? 

Ieradums? Nē! Mani gaida! Neizlasītās grāmatas. Cilvēki. Jautājumi, uz kuriem jāmeklē atbildes un grāmatas. 

Mans darbs ir vienmēr lieliska iespēja! Tā ir iespēja plaukt un zelt savā dimantu lauciņā. Daudzi no mums visu mūžu meklē panā-

kumus, nepamanot, ka tie ir tik tuvu. Atliek izstiept roku un tiem pieskarties. Darbs ir mana lielā iespēja. Visur un vienmēr runāt par 

grāmatām! Izlasītām. Nelasītām. Neviens tik svarīgu neko nerunā. Visiem ir interesanti klausīties manī. Zinu un vēlos ieteikt labas grā-

matas. Un izdevību nekad nevar garām laist! Kas gan cits, ja ne es!? Kāpēc gan ne?!  

Darbā ir panākumi, kopš izlasīju Vinnija Pūka panākumu formulu. Es rīkojos! Aktivizējos! Speru arī ik dienas solīti pretim jaun-

ajam. Darbā ir lietas, kuru dēļ jāriskē un jārīkojas! Lepojos ar savu darbiņu! Vienīgā darbiniece pagastā. Mani neviens nevaktē. Nav intri-

gu un rīvēšanās. Strādāju radošā, interesantā sfērā. Katru stundu, katru dienu uzzinu daudz ko jaunu. Dalos ar ieguvumu gan vārdos, gan 



darbos! Patīkama darba vide, kas nemitīgi tiek pilnveidota. Kā brīnumā šajos laikos!!! Kā varu jums palīdzēt? Atnāk cilvēks,  izbrīnā un 

priekā brīnās! Ieinteresēta un laipna uzklausu viņa vēlmes! Prieks sejā par jaunām grāmatām un žurnāliem.  Arī par senām fotogrāfijām.  

Plaukti jauni un mūsdienīgi kā dāvana uz Latvijas gadadienu! Sapnis ir piepildījies! Sapņotāji ir pasaules glābēji. Jāsapņo reāli 

sapņi un par darbu! Vai varbūt tā ir iespēja?! Vislielākās iespējas, kādas cilvēkam ir dotas, ir iespējas izvēlēties! Jā! Rīt iet uz darbu vai 

neiet? Arī sapņi. Izvēlos un sapņoju! Par darbu, par cilvēkiem, kuri nāk kā jauna diena. Un ir! Nāk! Bērna prieks-„ Cik ļoti man patīk 

bibliotēkā!”  Prieks tiek arī man. Fērbiji, troļļi, tvīniji, surikati, vikingi, mumini-  arī es kopā ar bērniem pētu bilžu grāmatas un uztveru 

jaunas vēsmas. Cienu visus cilvēkus, kuriem lasīšana ir dzīvesveids. Pusstundu veltīt lasīšanai- brīnišķīgi! Cienu sevi un savu darbiņu! 

Veca cilvēka smaids un apmierinājums ar pārkāpto pakāpienu. Pa kāpnēm un datorkursos! Un pretī- mana laipnība un cieņa. „Lūdzu, 

lūdzu- ērta sēdvieta un jauna grāmata. Un sildoši vārdi! Tie iepriecina un spārno! 

Noskumuša cilvēka izmisis skatiens. Vai kāds var palīdzēt, uzklausīt  un sniegt roku? Jā, es sagaidu arī skumjos ar smaržīgu tēju 

un dalos domās, datoru un grāmatu gudrībās. Ir problēma? Varu palīdzēt, ja mani uzklausa un pieņem! Darboties griba jāatgūst un darbs. 

Un dzīvotprieks! Atvieglota nopūta. Bibliotēka- cilvēkam!  

Šodien un tagad. Kamēr vien esmu šajā darbā- rosos cik spēju. Varbūt tā ir mana misija šeit un tagad. Ja es to visu te varu pa-

veikt, kas no manis tikai atkarīgs, tad daru pēc labākas savas būtības un sūtības. Cilvēks- cilvēkam!  

Šajā darbā strādāju pietiekoši ilgi. Jā, it kā, vienkārši, bet nevaru aiziet…nevaru izdomāt, kur būtu mans jaunais darbs, dzīve…

Jūs teiksiet, ka tās ir tikai iedomas. Labi, lai tā būtu! Nekur nav maize bez garozas! Nevaru pamest te neizlasītas grāmatas un nepiepildī-

tus sapņus! Vienmēr kaut kas nepabeigts un iesākts… 
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Vārds: Marija  

Uzvārds: Aļeksejeva 

Mans dzīves moto: Lai katram cilvēkam būtu sava varavīksne. 

Bibliotekāra profesijā strādāju 30 gadus /no 1984.gada/. 
Savu profesijas katarsi piedzīvoju, kad lasītājs pateicas par ieteikto grāmatu un 

lūdz ieteikt vēl kaut ko interesantu. 
Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Konkursā pieteicos, jo ļoti patīk bibliote-

kāra darbs, patīk darbs ar cilvēkiem. 

Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt… I.Ziedonis „Epifānijas” 

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 
Eseja 

Es savos 65 gados/nu 8.decembrī būs/ vēl arvien neuzdodu sev jautājumu, vai man rīt iet uz darbu? Bet, ja uzdotu, tad atbildētu, 

jā! Bet kāpēc?! Nu bet, lai redzētu priecīgās bērnu sejiņas, bet, ja ne priecīgas, tad pajautāt klusiņām: „Princesīt, kas noticis? Kāpēc acti-

ņas skumīgas?!”. Mīļi apskaut. Kādam palīdzēt sameklēt grāmatu „sirdij”, kādam – pēc noteiktas tēmas, bet ar kādu aprunāties par pēdējā 

laikā ļoti iepatikušos grāmatu, vai ļoti interesanto rakstu IEVĀ par finanšu ministru Vilku, par viņa darbību utt., vai uzzināt, kur apmek-

lēts interesants pasākums, vai ceļojums. Vai varbūt kāds lasītājs padalās ar garšīgu tortes recepti, kuru viegli un ātri izcept. Bet grāmatu 

jaunumi! To taču vispār nevar izstāstīt! Ar kādu baudu es ņemu jaunu grāmatu, to apstrādāju un jau domāju – kuram lasītājam tā noderēs, 

interesēs, vai lasītājs būs iepriecināts un teiks: „Vai! Kā es šo grāmatu gribēju! Bet veikalā paskatījos, cik maksā un noliku vietā. Dārga, 

nav pa kabatai! Un tagad jūs man šo grāmatu piedāvājat! Paldies, mīļās meitenes!”. Tas nekas, ka „meitenēm” pāri 60. Bet meitenes tiek 

galā, lasa žurnālus, laikrakstus, grāmatu jaunumus. Kā mēs lasītājiem  ieteiksim un ko, ja pašas nelasīsim? Jau apstrādājot, ievadot grā-

matu Alises sistēmā, pie reizes apskatāmies saturu. Kaut gan ar saturu jau iepazīstamie, kad pasūtām grāmatas grāmatu tirgotājam, apska-

toties visas izdevniecības un izvēloties, kas varētu interesēt mūsu lasītājus. Kāds gandarījums rodas, ja bibliotēkas lasītāju iedrošinām 

atvērt bankas kontu, palīdzot apmaksāt rēķinus internetā. Liels prieks par lasītāju – senioru ar gadu nastu plecos 72-77 gados, pasēdēt 

blakus, veicot maksājumus, iedrošināt, kopā papriecāties par veiktiem pakalpojumiem. Jā, kāds prieks, ja seniors vēl priecājas, ja nav 

jāsēž mājās, gaidot atnākam pastnieku ar pensiju, un ja vēl parēķina ekonomiju – tad pavisam jauki.  

Atnākt uz bibliotēku, ieiet savā grāmatu pasaulē – kā pie saviem draugiem – tik patīkami! Pa dienu tik daudz dažādu emociju, 

cilvēku likteņu. Bibliotēkas darbinieks taču ir notikumu epicentrā! Tāpēc es katru dienu eju uz darbu pēc prieka un gandarījuma par 

savu darbu. Lai katram tā veicas! 
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Vārds: Lija  

Uzvārds: Blūma 

Mans dzīves moto: Dzīvo dzīvē dzīvu dzīvi! 

Bibliotekāra profesijā strādāju 41 gadu. 
Profesijā katarsi piedzīvoju tad, kad atzīmējām Salacgrīvas klubiņa 

“Noskaņa” 10 gadu jubileju. 
Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Konkursā piedalījos tāpēc, ka 

tāpēc, ka man patīk rakstīt. Saku parasti, ka esmu bibliotekāre, kura 

reizēm kaut ko uzraksta. 2011. gadā iznāca mana dzejas grāmatiņa 

Gar jūru ar atmiņām. Šis konkurss saintriģēja ar savu nosaukumu. 
Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt… Natālija Goldberga “Rakstīt par 

būtisko” (Jumava, 2004). 

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 
Eseja 

Novembri sāku ar vizīti VSAA, jo šogad man apaļa - 60 gadu jubileja un 40 gadi bibliotēku darbā. Beidzot jānoskaidro, cik ilgi 

man vēl jāstrādā, lai nopelnītu pensiju ar kuru varētu dzīvot. Darbiniece bija pārsteigta, ka es vēl turpināšu strādāt, jo es varu pēc likuma 

jau doties priekšlaicīgā pensijā. Protams, varat strādāt, ja veselība atļauj. Vai atļauj? Es nekad neesmu par to domājusi, bet esmu gājusi uz 

darbu, strādājusi pēc labākās sirdsapziņas. Arī pirms gada, kad mani pēkšņi atbrīvoja no darba RSU bibliotēkā- godīgi nostrādāju līdz 

pēdējai darba dienai. Nejaušības pēc nokļuvu darbā Medicīnas muzeja bibliotēkā. Jutos patīkami pārsteigta, ka neskatoties uz maniem 

gadiem, mani pieņēma. Ar visu sirdi metos iekšā darbā, par kuru man īstas skaidrības nebija. Bibliotēka muzejā- tas ir pavisam citādāk. 

Man pat vairs nav skaidrs, kas īsti esmu: muzejnieks vai bibliotekārs. Kāda tam nozīme? Daru savu darbu. Bibliotēkas lietotāji- muzeja 

darbinieki un muzeja apmeklētāji. Jau būšu gadu nostrādājusi. Ko īsti daru? Piemēram, šodien man jāsameklē materiāli izstādei par Sar-

kano krustu, kurus vēl neesmu atradusi. Grāmatu kārtojums ir pēc inventāra numuriem, tas nozīmē: katalogā jāsameklē kartiņa, tad jāska-

tās, kurā plauktā ir attiecīgā grāmata, tālāk: kāpnes, plauktu bīdīšana( ir bīdāmie plaukti). Augšā, lejā( dīvaina sakritība: bieži vien vaja-

dzīgā grāmata atrodas pašā augšā). Ja jāsameklē 20 grāmatas, tad 20 reizes pēc katras grāmatas. Kad grāmatas sameklētas, tad ierodas 

muzeja speciālists, ātri pārskata un apmēram 10 grāmatas varu atkal atlikt plauktā. Atkal no jauna: kāpnes, plauktu bīdīšana. Līdz darba 

laika beigām man vēl jāpagūst sameklēt dažas grāmatas Čaka muzejam, nokopēt vienu rakstu dzejniekam Auziņam, jo pēc darba eju uz 

rakstnieka Hānberga vadīto Omulības klubiņu- tur viņi mani gaidīs. Klubiņā es pārstāvu Medicīnas muzeju. Jau sen esmu pārliecināju-

sies, ka bibliotekārs ir savā profesijā arī pēc darba. Vēl darbā jāizskata pasts. Jā, te jau ir :vēstule par direktoru sanāksmi. Es esmu bibli-

otēkas vadītāja uz pusslodzi, tad izlemju par labu tiešajam darbam. Nevaru atļauties no šīs pusslodzes vēl klausīties runas, kuras pēc tam 

vienalga varu izlasīt datorā. Nezinu, kas tas ir, bet pēdējā laikā nepatīk man šīs prezentācijas, kur lektori lasa kopā ar klausītājiem ( lai 

piedod tie, kurus tas aizvaino). Lasot pastu, sāk salt rokas. Kāpēc bibliotēkās bieži vien ir auksts? Jāiet uzvārīt kafija, garām muzeja ap-

meklētājiem. Pietiks kādam to ieraudzīt, teiks: ”Bibliotēkās nav ko darīt- tur tikai dzer kafiju” Esmu daudz pa šiem gadiem to dzirdējusi 

un par to domājusi. Bibliotekārs arī ir tikai cilvēks. Mani iztraucē telefona zvans. Zvanītāja sāk sarunu, kuru , liekas, šodien nebeigs. 

Mana kafija jau sen atdzisusi, bet viņa stāsta par savu 80 gadus pieredzēto medicīnas darbā, beidzot nonāk līdz tam, ka viņa dāvinās mu-

zejam grāmatas, tikai man jāaizbrauc tām pakaļ. Labi, ka tikai līdz Dzirciema ielai, bet tas jau būs darbs citai dienai. Muzeja bibliotēkas 

īpatnība vēl tā, ka visas grāmatas ir ziedojumi. Agrāk ziedoja vairāk. Esmu pat novērojusi, ka pa gadiem var izsecināt, kur muzeja darbi-

nieki devušies komandējumos. No turienes ir vestas grāmatas. Interesanti tas viss. Ir ne tikai medicīnas grāmatas, bet arī daudz mākslas 

grāmatas, grāmatas par vēsturi. Esmu tās atdalījusi atsevišķi. Esmu secinājusi, ka esmu vairāk uzzinājusi par medicīnu. Iepazīstoties ar 

daudzu mediķu dzīves aprakstiem, esmu secinājusi, ka latviešiem ir bezgala daudz ārstu, bezgala daudz slimību. Ko es tad ceru, ka vese-

lības stāvoklis atļaus strādāt un strādāt?  

Man pašai liekas, ka esmu muzejā jau veselu mūžību. Mūsu kolektīvā ir savas tradīcijas. Viena no tām- 5 minūte katru trešdienu. 

Tas ļauj uzzināt visu jaunāko. Tas ļauj iepazīt vienam otru. Ja vēlos ko pateikt par bibliotēku, tad varu teikt. Zinu, ka mani uzklausīs. 

Esmu līdzvērtīga, strādāju bibliotēkā, bet esmu muzeja komandā. Esmu kopā ar visiem aizvadījusi pirmo muzeja nakti, pirmo zinātnieku 

nakti. 

Esmu sapratusi, ka man jāturpina bibliotēkas darbs, lai palīdzētu lietotājiem informācijas meklēšanā, lai trenētu savu prātu, atmi-

ņu. Arī lai saglabātu sportisko formu( kāpšana pēc katras grāmatas) un pats galvenais: 

Lai būtu brīnišķīgā profesijā: bibliotekāre! 
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Vārds: Andra 

Uzvārds: Gaigala 

Mans dzīves moto:  

Kad laiks atrota piedurknes, 

debesīs paliek putni, 

namu bēniņos ieskanas cikādes dziesma, 

plaukstas ēnā taurenis meklē mājas. 

Kad laiks pieskaras plakstiņiem, 

gulbju koris aizvējo pusnakts koridoros, 

atstājot viegli zīmētus spārnu nospiedumus. 

Bibliotekāra profesijā strādāju vairākus gadus. 

Savu profesionālo katarsi piedzīvoju tad, kad esmu darbā. 

Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Vienkārši - patīk rakstīt. 
Grāmata, kuru iesaku Jums izlasīt… Jānis Peters ”Minhauzens un kamika-

dze”. 

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 

Laika varai pieder minūtes, sekundes un stundas. Laika skrējiens nav apturams. Kā bišu sanoņa tas pārņem ikdienas notikumu 

virkni, saucot un aicinot doties arvien tālāk – zināmajā, un tik nezināmajā pasaulē. Šovakar saulrieta atspīdums logā atgādina vitrāžu 

košumu, stāstot par mirkli, kas tūdaļ gaisīs, zudīs skatienam, līdz atkārtosies vēl un vēl – citos vakaros, citās variācijās, ieslēdzot nebei-

dzamā atkalsākšanās sajūtā. Katra diena iezīmē jaunas līnijas, dzīves kontūrās ieskicē uzmetumu un vīziju cienīgus, nenosakāmus pie-

skārienus.  

Manas dienas ir elpa uz rīta pleca, 

Nevaru pieskarties tām, 

Ziedošās kastaņu svecēs laika skaitītājs blāv, 

Tikšķot, lāsi pa lāsei, miglas horizonts nes 

Jasmīnu smaržīgās krelles saulrieta pakāpienos. 

Laiks mani pārtver un pārvērš. Varu sajust mirkļu skārienjūtības plūdumu, aizvērt un atvērt durvis – pirms, aiz, pēc, no. Nav sva-

rīgas notikumu detaļas, svarīgas ir sajūtas. Ak, ir kāds brīvs vakars, gluži kā nepasacīts vārds, klusuma un pārvērtību pilns. Uz palodzes 

uzlaidusies zīlīte, rudens vēstnese. Dobē zied samtenes, salnas un saules skartas, izspūrušas kā nebēdnīgas meitenes. Nē, es nevēlos tām 

piedot ziedēšanas greznību, nekaunīgi spītējot rudenim būt skaistām, es tām vēlu laimi, atkalsatikšanos nākamajā pavasarī, nerimstošā 

simbiozes priekā.  

Piano laiks, šis mēmais klusums neprot melot, 

Tas piesaista un  augšup trauc, 

Kaut kas no zvaigžņu pieskāriena,  

Kaut kas no zvanu šķindoņas. 

Dziest laternas, zūd ēnu mulsums, 

Un naktstauriņi švirkstot kvēl, 

Nav žēl, nav skumju, sācies rudens,  

Uz pjedestāla klusums stāv. 

Zogu mirkļus. Laikam. Šodien tas ir kā vājš datorpieslēguma signāls, tīmeklī apmaldījies modems, izbalojis ekrāntapetes skats. 

Hologrammu māns, zūd īsziņas, paliek neatvērti e-pasti, telefonā saņemta ziņa – beidzies kredīts, papildini. Vai laiku var papildināt? Vai 

mans laiks ir papildināms? Neizbēgt no ikdienas neredzamā tvēriena. SOS signāls izskan tukšumā, o jā, līdzās runā TV sejas, pilnas mei-

kapa spožuma. Krāsainā atvarā vilināt vilina reklāmu saukļi. 

Sauc mani vēl, es esmu šeit,  

Starp monētām meklēju sevi,  

Maldoties svešu seju atstātās zīmēs, 

Piezīmēs, līmlapiņu blokos,  

Dzisušu planšetdatoru slejās.  

Laiks mani savaldzina, neturos tam pretī, ļaujos. Ieskatos spogulī, nē, ne kā Alise Aizspogulijā. Atspīdumā redzu meiteni, zirgastē  
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saņemtiem matiem, līdzās kafijas krūze. Naturāla es. Sorry, drīkstu to atļauties. Apturēts laiks, kvantuteorijas un Visuma pārpilnas domas 

atvirzu tālāk. Nākamā diena tuvojas, X stunda zināma. Tā būs īpaša, mana diena, uznāciens, atļaušanās. Kā gulbim, iepeldot ezerā, pilna 

virmojuma, ņirbuma, līgani ieslīgstot dažādu ūdensrožu ziedu pārpilnā atvarā.  

Balti, pelēki, melni, skaisti ir visi gulbji, 

Baltie – lieli, pelēkie – augoši pa vienam, 

Melnie – kā noslēpums, bez šifra. 

No gulbju dziesmas nevar iemigt, 

Spārnu šalkās aizspurdz laiks, 

Un mans gulbis būs tas, nākamais. 

Rīt būšu savā ikdienas notikumu virknē, astoņu stundu piedzīvojumā, grāmatu, datoru un komunikācijas pasaulē. Būšu tur, kur 

čaukst laikrakstu spārni, nepietrūkst klusuma, izskan slāpētas čalas, kur ieklaudzas papēdīšu tik – tak, švīkst soļi. Tas ir mans laiks, pie-

pildīts, izsapņots un atstāts citiem mirkļiem. Tas ir mans gulbis – gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas, aizved uz laimīgo zemi. Mana laimīgā 

zeme. Piepildījums, uzdrošināšanās, izaicinājums. Es eju, un iešu, es neprasu, un neprasīšu. Esmu uzrunāta pusvārdā, skatienā, domās. 

Kamēr man pieder laiks, to dāvāju bez atlikuma, un sevi visu. Es dodos tajā ceļojumā, ko sauc par kopābūšanu, saskarsmi, darbošanos, 

uzdrīkstēšanos. Kāpēc? Neprasu, kāpēc, no tā nepaliek būtiskais, acīmredzamais. Viss, kas tiek nosaukts vardā, ieguvis redzamas aprises, 

ir kļuvis rokām vai domām taustāms, nav pārsteigums, tas zaudē savu pirmatklāsmes prieku, kā ēsma pievilinot rutīnu. Nē, mans darbs 

nav rutīna, tas ir kā zieds, nezinot, kādā krāsā plauks, kāds izskatīsies, tas mani saviļņo, kā ūdens viļņo jūru, kā putni mežam dāvā dzies-

mas.  

Lidosim tālāk, spārnos rasas sudrabs, 

Rīta vējš un lietus būs, 

Lidosim uz to klusuma malu, 

Kur ziema ar vasaru nesaplūst, 

Kur krastā zied dzeltenas pieneņu salas, 

Uz vēl vienu gadu, uz atgriešanos. 

Sapni pārtrauc pulksteņa zvans, modinot jaunai dienai. Vai esmu gatava? Vakardiena paliek slēpnī, maskējusies, izskanējusi mū-

zikā. Mocarts, Līvi, Bītli, Paula melodijas. Pa ceļam dungoju dziesmiņu par prieku, jā, kur gan lai to lieku? Foto rāmīša vietā uz galda 

gozējas prieks, neredzams, nedzirdams. Manējais. Kā senils runcis – saritinājies, omulīgi iekārtojies līdzās, dienas gaitā piemiedz ar aci, 

lūkojas apkārt, kur esmu, ko daru. Sapņu aerodromā piestāj laikrakstu vilciens, žurnālu trasē padota zaļā gaisma. Esmu šeit, tagad. Savā 

vietā. Citā laikā. Notikumā.  

Vārds: Atis 

Uzvārds: Grīnbergs 

Mans dzīves moto: Man zābakā ir čūska! 

Bibliotekāra profesijā strādāju 3 gadus 

Savu profesionālo katarsi piedzīvoju tad, kad… nekad! 
Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Laikam ar domu "un kāpēc 

ne?!" 

Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt… Bībele  

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 

Bibliotekāre Kļava pamodās nejēdzīgā agrumā ar miglainu, bet nenoliedzamu pašizpratnes trūkuma sajūtu. "VAI  MAN", novai-

dējās Kļava un iereibuša stārķa gaitā izsteberēja virtuvē. Pilošais krāns pret melniem plankumiem izraibināto emaljēto izlietni bungoja 

80. gadu disko ritmu un ledusskapis ik pa brīdim nodrebinājās kā tikko paostījis glāzīti kandžas. Kļavai nevis vienkārši gribējās ēst, bet, 

burtiski, RĪT. "Nez', kā tas IET kopā" skaļā balsī nofilosofēja Kļava, attiecinot to UZ disonansi starp apgaroto vakardienas tikšanos ar 

dzejnieci Floriju Rūžamētru bibliotēkā un šā brīža caurvēju dvēselē un vēderā.  

Šī tikšanās bija netveramā un mazliet biedējošā veidā ietekmējusi Kļavas pašizpratni. Tovakar viņa bija nepamatoti pacilātā balsī 

nolasījusi pagarāku dzejdares DARBU sešiem uz tikšanos sanākušajiem pensionāriem, par ko izpelnījusies autores miklo acu atzinīgo 

skatienu. Vārsmu pēkšņā, gandrīz pārdabiskā spēka apgarota, viņa bija atteikusies no sarūpētā cienasta UN vēlāk arī no vakariņām. Tas 



Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienības biļetens, Nr. 5 (2014. gada 30. septembris) 

13 

tagad šķita vājš, bet, tomēr, izskaidrojums viņas šā rīta uzmācīgajai un reizē netveramajai sajūtai. 

Apjukusī, bet puslīdz saķemmētā seja priekšnama spogulī it kā vaicāja: "Nu, iesi, zaķīt, šodien uz darbiņu vai neiesi?" "JAIET i!" 

- tēlotā duņdžiņu vīzē savam atspulgam uzsauca Kļava un, piezīmējusi saķemmētajai sejai acis un muti, nozuda aiz durvīm.  

Un TAD jau atkal bija iela un puscaurspīdīgi bomži invalīdu ratiņos, un pašķidrie pāris grāmatu plaukti viņas provinces bibliotē-

kā. Un atkal bija apbružātais krēsls aiz lasītāju apkalpošanas letes, kurā bibliotekāre Kļava bija kā nebūt iemācījusies sadzīvot ar savām 

divām nekad neizmantotajām augstākajām izglītībām un maģistra grādu kaut kādās tur zinātnēs... 

Un mājās priekšnamā spogulī joprojām blāvoja jau sen bailīgi ignorētais un joprojām neatbildētais jautājums: "KĀPĒC?"  

Vārs: Rutta 

Uzvārds: Jeromāne 

Mans dzīves moto: „Dod, Dieviņ, otram dot, ne no otra mīļi lūgt!” 

Bibliotekāra profesijā strādāju 11 gadus. 
Savu profesionālo katarsi piedzīvoju tad, kad labai iecerei rodu atbalstu un tā 

pārtop aizraujošā pasākumā.  
Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Tas bija mazs izaicinājums – gribējās pār-

baudīt savu radošo izpausmi.  

Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt… E.Virza „Straumēni”. 

 

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 

Es iešu uz darbu gan rīt, gan parīt un vēl… Darbs kā sudraba stīga vijas cauri dzīves kamolam, piešķirot tam krāsas, skaņas un 

emocijas. Darbs modina, urda un virza uz priekšu, ļauj nogurt, bet neļauj paiet malā un klusēt. Tas ir mans otrais „es”. 

Ik rītu skolas lasītavā mani gaida zinātkāri bērni. Kāds vēlas pašķirstīt žurnālu, cits ielūkoties interneta vietnēs, vēl kāds – izpildīt 

mājas darbu. Šeit klusām dip soļi, klab tastatūras taustiņi, švīkst grāmatu lapas. Šeit raisās debates un atskan smiekli. Jā, ne vienmēr valda 

Nolikumā prasītais klusums, bet tā ir dzīvība, kustība, elpa… Es tam visam pa vidu – uzklausot, palīdzot, aizrādot arī. Tā visu dienu des-

mit gadu garumā. 

Aiz enciklopēdiju košajiem vākiem slēpjas avoti, no kuriem var mūžīgi smelt kausā un dalīt citiem, līdzi dodot savu padomu un 

mīlestību. Visu prātus šodien aizrauj interneta bezgalība, gan bagātinot, gan pavedinot…  Informācijas plūsma nemitīgi iemaldās jūtu un 

prāta labirintos. Kā neapmaldīties?  

Man jāpalīdz bērniem sadraudzēties ar Sprīdīti un septiņiem Rūķīšiem, ar Tilli, Hariju Poteru un divām Lotiņām. Viņiem jāprot 

iziet caur sidraba birzi un aiz trejdeviņiem kalniem jāatrod apslēptā manta, bet jāatgriežas ar atziņu: „nekur nav tik labi kā mājās”. Es 

stāstu par cietoksni uz ezera salas, kura vārds Marienhauzena vairākus gadsimtus bija mūsu pilsētiņai Viļakai. Mudinu izzināt dzimtās 

puses vēsturi un novadnieku dzīvesstāstus, lai pasaules vējos nepazūd paaudžu saikne, senās tradīcijas, latgaliešu valoda, identitāte.  

Kopā ar audzēkņiem izdzīvojam Ē.Kūļa rūķu stiķošanos un niķošanos, lasām mūsu dižgaru I.Ziedoņa un O.Vācieša dzeju viņu 

jubilejās. Manis pašas rakstītās dzejas rindas labi iederas valodas nedēļas pasākumos: 

„Ar teikām, pasakām un tautasdziesmām 

Lūk, dzimtā valoda kā pirmais ciemiņš nāk. 

Tā līdzās ir ik dienu – visu mūžu, 

Tā ļauj mums gudrības un garamantas krāt. ” 

Savukārt dzimtenes svētkos: 

„Lasu vēsturi tavu saulrietā sārtā, 

Lasu zvaigžņu spietā un rasas lāsē. 

Kā dzīpars tā vijas gadiem cauri 

Un ieraksta likteni dzintara graudā. ” 

21.gadsimts ienesis dzīvē jaunas zīmes un modernās tehnoloģijas, mainījušās vērtības  ģimenē un sabiedrībā, bet lasītprieks iet 

mazumā. GRĀMATA kā gliemežnīca glabā pērli. Kur pazūd uzņēmība un prieks to atrast un spodrināt? Meklējot šo paslēpto pērli, var 

ceļot laikā un telpā, iejusties grāmatas varoņu lomās, skumt un priecāties, domāt un analizēt. Kādam jāuzņemas ceļveža loma. Arī man! 

Tāpēc es iešu uz darbu – rīt, parīt un vēl... 
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Vārds: Ilze 

Uzvārds: Marga 
Mans dzīves moto: Priekš sevis esmu atklājusi, ko vienmēr arī cenšos paturēt 

prātā, ka patiesībā esmu stiprāka, drosmīgāka un gudrāka kā dažkārt pašai 

šķiet. Tas dod pārliecību un drosmi mēģināt ko jaunu un neierastu. 

Bibliotekāra profesijā strādāju 19 gadus 
Savu profesionālo katarsi piedzīvoju tad, kad nāca izpratne par to, ka ar savu 

darbu varu daudz dot un daudz gūt. Tajā brīdī kļuvu ne tikai par ierastā dar-

ba darītāju. Tad arī sapratu, ka patīk tas, ko daru un vēlos to darīt vēl. 
Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Tādēļ, ka vienkārši vēlējos savirknēt savas 

domas vienviet par visu, kas ir saprasts šajos gados, ko esmu pavadījusi bibli-

otēkā. 
Grāmata, kuru iesaku izlasīt… Šobrīd gan ir laiks, kad pati klausos citos un lasu 

ieteiktās grāmatas. Izvēle ir tik plaša un cilvēki tik dažādi. Esmu bieži saskā-

rusies ar krasi pretējiem viedokļiem. Cik vienam grāmata var patikt, tik otram var atkal nepatikt. Tādēļ 

aicinu katram pašam atrast savu autoritāti un savu grāmatu. Man pašai priekš sevis ir vesels saraksts, un 

tas ik brīdi tiek papildināts. 

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 
Eseja 

Ļoti būtiski cilvēkam jau mazotnē ir iemācīties uzdot jautājumus. Tie var būt bezgala daudz un tik dažādi, bet visi ir vienlīdz 

svarīgi. Vai tie ir vienkārši savas ziņkāres apmierināšanai, vai filozofisku pārdomu rosinoši – tie visi palīdz mums augt, pilnveidoties un 

izprast sevi. Tie palīdz mums apstāties no straujā ikdienas skrējiena un ieklausīties pasaulē. Tajā pašā laikā, tie liek virzīties uz priekšu, 

saskatīt mērķus un radikāli mainīt savu dzīvi, ja ir sajūta, ka kaut kas nav tā, kā paši vēlamies. 

Jautājums – vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kādēļ? – bieži vien nerodas tāpat vien. Tas atnāk laikā, kad esi noteiktā briedu-

ma pakāpē un esi spējīgs domāt dziļāk, filozofiskāk, jo šis jautājums prasa krietni plašāku atbildi par vienkāršo „jā” vai ‘”nē”. Un galve-

nais, ka jāatbild jau sev pašam. Ir laiks ieklausīties sevī. Kāda ir Tava gūtā pieredze šeit un ko tā Tev ir devusi? Tā var būt ļoti dažāda. 

Bet galvenais kritērijs jau ir tas, vai Tu esi apmierināts esot šeit, vai gūsti to, ko vēlies, vai vari darīt savu darbu ar prieku un būt pateicīgs 

par to. 

Šis jautājums ir pat ļoti piemērots, pirms naktsmiera, kad aiz muguras trauksmaina un notikumiem bagāta diena, un nakts pienāk 

pārdomu vedinoša. Un to var uzdot sev kaut katru vakaru. Tas nav gluži kā skolā, kad rīt ir matemātikas kontroldarbs, kas uzdzen nepati-

ku un vēlmi tieši rīt uz skolu neiet. Uz darbu ejot, sevī ir jāsajūt kas vairāk – vai man patīk mans darbs, kas galīgi nav viena matemātikas 

stunda - tas ir kas vairāk... vai man patīk satikt mūsu lasītājus, kas ir tik dažādi un mainīgi - un arī tas ir kas vairāk. Vai man patīk šī ne-

paredzamība un atšķirība dienai no dienas, kas ir kaut kas īpašs? Vai man patīk, ka tieši es varu dienu radīt sev un citiem interesantu un 

aizraujošu? Vai tas vispār ir man svarīgi? Ko pasaule no manis gaida? Mēs varam uzdot sev tik bezgala daudz jautājumu, kas ļauj saprast, 

vai šī ir mana vieta, vai nē. Un atbildes nav meklējamas mācību grāmatās – tās rodamas sevī, savās sajūtās, pārdomu brīžos. 

Jā, uzskatu, ka bibliotēka ir tā vieta, kur Tu vari būt radītājs un noteicējs, neskatoties kādu amatu ieņem. Tev ir pienākumi, kas ir 

jāizdara, bet ir arī daudz kas cits, kas atkarīgs tikai un vienīgi no Tavas vēlmes uz izdomas kaut ko radīt. Un ir iespēja radīt tieši to, ko Tu 

vēlies. Šeit Tu vari meklēt sevi un palīdzēt sevi atrast citiem. Tu vari augt un pilnveidoties pats, un dot šādu iespēju ikkatram, kas pie 

Tevis atnāk. Tavs vērtīgākais instruments ir informācija. Bibliotēkā tā ir viskoncentrētākā veidā. Tā var būt jebkur, jautājums ir tikai kurā 

virzienā Tu raugies un ko Tu redzi, ko Tu meklē un ko Tu vēlies ieraudzīt. 

Katra mana aizvadītā diena darbā ir kā apliecinājums, kādreiz dzirdētai atsauksmei par manu darbavietu, ka Saulaino dienu bibli-

otēka ir Bērnu slimnīcas dvēsele. Varbūt šī ideja ielikta jau pašos pamatos, kad cilvēki meta santīmu pa santīmam ziedojuma kastītēs, 

ieliekot labo domu – Bērnu slimnīcā bērniem būs bibliotēka. Arī gaišais nosaukums, ļauj mums visiem justies silti un labi. Bet varbūt tas, 

ka savulaik divas pilnīgi dažādas iestādes – Rīgas Centrālā bibliotēka un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca - kas ir tik krasi atšķirīgas 

savās darbības jomās, spēja saskatīt kopīgu mērķi un izvērst veiksmīgu sadarbību, ir kā stiprs pamatakmens visam ko darām. Ja kāds man 

jautā ar ko nodarbojos - atbildu, ka mans darbs ir iepriecināt slimus bērnus. Tas man nekādi neizdotos, ja sevī nerastu šo vēlmi, ja uz 

darbu pati nespētu iet ar prieku un mocītu sevi ar jautājumu - kāpēc es to daru? Es nemitīgi redzu un jūtu rezultātu, gūstu gandarījumu, 

saskatu kļūdas un mācos. Šeit ir vieta, kur es varu kļūt sirdī drosmīga, varu mācīties pārkāpt savu komforta zonu attīstībā. Daru daudzas 

ikdienišķas lietas, bet arī daudz ko tādu, ko neesmu darījusi. Komunicēju ar visdažādākiem cilvēkiem, jūtu cik mēs varam būt dažādi un 

vienlīdz tik ļoti vienā virzienā domājoši. Es varu būt atvērta, bet neviens man neliedz attiecīgos brīžos noslēgties sevī. 
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Vārs: Elvīra 

Uzvārds: Pinka 
Mans dzīves moto: Mīlu dzīvi un cilvēkus, neskatoties uz to, ka ir nācies ciest un 

vilties! 

Bibliotekāra profesijā strādāju 14 gadus, kultūras jomā 29 gadus. 
Savu profesionālo katarsi piedzīvoju tad, kad… Strādājot kultūras jomā ir bijis 

gandarījums par labi sakārtotu krājumu, izdevušos izstādi un pasākumu, uz-

liktu plānoto ekspozīciju, publikācijām, studentu zinātniskajiem darbiem. Es-

mu jutusies vajadzīga un atzīta. Dažkārt pēc padarītā ir licies, ka labāk vairs 

nevar. Tad ir neizsakāmas pacilātības sajūtas un prieks. Pati sevi esmu atļāvu-

sies nosaukt par malaci. 
Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Saka, ka es tīri labi rakstot. Ir pētniecības darbi, bērnu stāsti, dzejoļi, 

publikācijas laikrakstos. Gribēju pati sev atbildēt, kāpēc tad es eju uz darbu. Nezinu, cik labi tas ir sanā-

cis. Tajā brīdī es tā jutos.  
Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt… Domāju, ka tās ir bērnu grāmatas. Mīļas, aizraujošas, brīnumu pilnas. 

Lasīsim paši, lasīsim saviem bērniem un mazbērniem. Ticēsim brīnumiem !  

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 
Miniatūra 

Vai man rīt iet uz darbu? Sanāk, ka es par to sev jautāju svētdienas vakarā. Pēc tā, ka piektdienas vakarā laimīga un nogurusi 

lēnām, kā pastaigā, no darba esmu atgriezusies mājās. Ejot pārdomājusi paveikto, parunājusies pati ar sevi, kā ir gājis, pasmējusies par 

neparastākajiem atgadījumiem, nospriedusi, kas un kā bijis un varēja būt. Varbūt pat uzslavējusi sevi par kaut ko, nospriedusi un apņē-

musies, ko turpmāk darīt un ko nē. 

Mājās pārkāpjot slieksni viss palicis tur, uz ielas, līdz nākošajai reizei. Kad atkal piektdienas vakarā atgriezīšos mājās nogurusi, 

bet laimīga par padarīto. Te, mājās, vairs ne vārda un ne vienas zaglīgas domiņas, kā pagāja darba nedēļa.  

Tad sestdiena ar vēlo atmošanos, apņemšanos kaut ko izdarīt no mājas darbiem. Ierastā kafijas krūzīte, sejas apslacīšana jeb rīta 

tualete, saģērbšanās, radio uzgriešana un tagad darba diena mājās var sākties. Tā lēnām un apdomīgi, ar iešūpošanos uz darīšanu, kas 

sanāk tikai ap pusdienlaiku. Nu un kas? Vai par to kādam jāatskaitās?  

Svētdiena nāk arī ar lēno pamošanos, kafijas krūzīti, rīta tualeti, bet nedaudz straujāk, jo rīt tak uz darbu. Jāpaspēj vēl sestdien 

nepadarītais. Jā, dažreiz arī tīrīšanas un mazgāšanas darbi, jo sestdien tas nav paspēts. Diez, kur tas laiks palicis, ka nevar un nevar visu 

paspēt. 

Svētdienas svecīte, lūgšanas par mīļajiem, tuvajiem, par izdošanos un veiksmi. Pārdomas, atmiņas, skumjas, ilgas, kā kuro reizi. 

Tad iziešana uz pilsētu, ekskursijā uz veikaliem, jo ne vienmēr viss nepieciešamais ir nopērkams un nav jau kurp iet. Ne-sa-nāk...Bet tā, 

esi cilvēkos, jo dažreiz liekas, ka tava cietokšņa četras sienas vienkārši sāks brēkt, ka viss sen ir apnicis.  

Tas dažreiz, kad esmu viena. Kad neesmu viena, tad viss ir citādi. Dzīvāk un sakarīgāk. Tad iznāk darīt kaut ko citam vajadzīgu 

un noderīgu. Rūpēties, censties, būt laimīgai māmiņai, lai būtu laimīgs un priecīgs tavs bērns. Vakarpusē asaras rijot pavadīt viņu uz 

savām mājām un atkal ieslīgst savā domu tunelī- tas un tas vēl jāizdara, rīt uz darbu...Cik tomēr labi, ka rīt uz darbu ! 

Vai man rīt iet uz darbu? Nu, protams, ka iet, kāpēc nē? Jāiet, noteikti. Vai mani tur kāds gaida, vai priecāsies mani redzot, vai 

tas, ko es daru ir labi un pareizi, vai kādam tas vajadzīgs jeb tikai man, lai būtu, kur iet? Šķiet, nav jāatbild uz šo garo bezjēdzīgo jautāju-

mu. Vai tad nav vienalga, gaida kāds vai nē, priecāsies vai būs nelaimīgs tevi redzot. Šaubīties par sevi, par to vai dari labi un pareizi ir 

stulbi. Vienkārši dari tik labi un pareizi, cik proti un uzskati, ka tieši tā arī vajag.  Kas tev daļas gar citiem. Tu esi tu un viss. 

Jā, man jāiet, es iešu uz darbu un netikai, lai būtu, kurp iet. Es tā gribu. Es gribu iet. Es tiešām ļoti gribu iet uz darbu katru rītu. 

Vienā un tanī pašā laikā iziet no mājas, pa to pašu ceļu katru rītu un vakarā atpakaļ, lai iespruktu savā cietoksnī. Lai atkal ritinātu savu 

domu kamolu par varēšanu, gribēšanu un vēl kaut ko. 

Katrs rīts ir īpašs, kad posies un gatavojies lielajam darba cēlienam. Tie ir mazie svētki. Ar apņemšanos par labo garastāvokli, par 

darāmo, nemaz negaidot tālo piektdienas vakara iešanu mājās. Kad atkal aši dipināšu, runāšos un smiešos par notikušo pati ar sevi. Labi, 

ka tā. Ļoti labi, ka tā ! Varbūt tāpēc es arī eju uz darbu, lai pēc tam ik reizi būtu domās ar sevi. 

Šobrīd es skaidri zinu, kāpēc es katru rītu ceļos un eju, apzinos, ka to vēlos, un daru to no sirds. Tā ir ļoti vērtīga un svarīga apzi-

ņa. Tomēr zinu, ka tas noteikti nav viss. Ticu, ka šis darbs man spēs dot vēl daudz, ka tas var būt arī ceļš kaut kur vēl citur, ja vien pati to 

vēlēšos. Šeit es varu sapņot lielas lietas, bet sākt ar mazumiņu. Un tā arī ir atbilde jautājumam - vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad 

kāpēc? 
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Vārds: Anastasija 

Uzvārds: Plačinda 
Mans dzīves moto: “Mums tik daudz pieder, cik mēs paši ar savām rokām va-

ram nopelnīt, paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu prātu izgudrot, paši izdā-

vāt un beidzot – paši savā sirdī izturēt.  

Pazuduši esam, ja gaidām, lai citi mūs celtu, atzītu, stiprinātu, aizstāvētu un 

aplaimotu.” 

Bibliotekāra profesijā strādāju 5 gadus 
Savu profesionālo katarsi piedzīvoju tad, kad ieguvu apliecinājumu tam, ka mans 

darbs ir novērtēts (tiku nominēta titulam “Gaismas nesējs 2014”)  
Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Nevaru konkrēti atbildēt… vienkārši iek-

šēja balss teica “Uz priekšu! Uzraksti savas domas un jūtas!” 
Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt… Vilhelms Štēkels, Dr. med. “Vēstules mātēm”. Tajā grāmatā viens no 

slavenākajiem psihoanalītiķiem stāsta kā audzināt bērnu mīlestībā.  

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 
Minima 

Novembris... Slapjš, drēgns... Līst lietus... Stipri līst. Tomēr drīz viss būs balts, un bērniem sāksies ziemas prieki, bet pieauguša-

jiem – domas, ka atkal nāk ilgā un aukstā ziema. Priekšā visnozīmīgākie svētki gadā – Ziemassvētki – pārdomu laiks, un Jaunais gads – 

visa labā sākums. 

Vienā no tādām dienām pirms pieciem gadiem es, būdama Rīgas pamatiedzīvotāja kopš dzimšanas, pārcēlos no Rīgas uz dzīvi 

laukos, uz nelielo ciematu ar skanīgu nosaukumu Žīguri. Daudz kas ir mainījies kopš tiem laikiem. Es tagad atceros, kā negribēju doties 

prom no savas dzimtās pilsētas, bet tobrīd man nebija citas iespējas... Sākās ekonomiskā krīze un visai ģimenei vajadzēja doties turp, 

kurp, lai cik dīvaini tas neizklausītos, mūs jau gaidīja mūsu māja. Tā mēs uzsākām pavisam citu dzīvi - dzīvi laukos.  

Veselu gadu aizvadīju mājās. Meita sāka apmeklēt bērnudārzu, bet vēlāk man tika dota vienreizēja iespēja (to es aptvēru tikai 

vēlāk) strādāt vietējā pagasta bibliotēkā par bibliotēkas vadītāju. Ja man kādreiz kāds būtu teicis, ka strādāšu bibliotēkā, es, kā vienmēr – 

ar vieglu smaidu sejā,  nemūžam tam nenoticētu, taču dzīve tā iegrozījās. Pašai tā vien šķita, ka ļoti ātri apguvu bibliotēkas darba nianses. 

Šķiet, esmu no tiem cilvēkiem, kuriem ļoti labi padodas viss jaunais, neizpētītais un vēl neaizsniegtais. 

Laikam ejot, pabeidzu Latvijas Kultūras koledžu un ieguvu bibliotēkas un informācijas speciālista profesiju. Koledža man pavēra 

līdz šim aizvērtās durvis uz bērnu fantastisko dzīves uztveri - vienkāršību, domu patiesumu un mīlestību uz apkārtējo pasauli un grāma-

tām,  kā arī informācijas tehnoloģiju labirintiem.  

Vai man rīt doties uz darbu? Nedomājot, atbildēšu ‘’jā’’, jo mani tur gaida… Gaida pieaugušie lasītāji, gaida mani pagasta bērni. 

Jā, tieši mani, tāpēc ka bibliotēka ir vieta, kur viņi pēc skolas labprāt pavada savu brīvo laiku. Neskatoties uz demogrāfisko krīzi valstī, 

mūsu pagastā ir pietiekami liels daudzbērnu ģimeņu skaits. Šādā ģimenē bieži vien mājās bērnam nav sava stūrīša, kur pabūt vienatnē ar 

sevi, sakārtot domas, smelties spēkus jaunai dienai, kas noteikti atkal nesīs ko nebijušu un aizraujošu, mierīgā gaisotnē ienirt grāmatas  

un fantāzijas pasaulē. Tādā brīdī bibliotēka ir tā vieta, kas ļauj bērnam vaļu brīvam fantāzijas lidojumam. Kopā mēs izstaigājam burvju 

mežus, satiekam Sprīdīti, kurš, būdams mazs, bet izveicīgs, atbrīvo bērnus un dzīvniekus no milža Lutauša, nebēdnīgā Boņuka vadīti, 

dodamies glābt Paulīni no negantā Kazača, iegriežamies kādā pamestā Rīgas daudzdzīvokļu namā, lai apsveicinātos ar Tilli un noskaidro-

tu, kā viņai klājas, pasveicinām garām skrejošo Bastiānu, kurš nupat atgriezies no Fantāzijas neierobežotās varas pasaules, atgriežoties 

mājās, vēl uzkavējamies pie mazās Momo, jo mēs zinām, ka viņai piemīt brīnumainas spējas ieklausīties cilvēkos. Turklāt viņas tuvumā 

ikviens iegūst laiku, ko var veltīt savai ģimenei un draugiem. Un tas taču šajā pasaulē ir pats galvenais. 

Ziniet, agrāk par jautājumu ‘’Kāpēc man jāiet uz darbu?’’ es kaut kā nedomāju. Katru dienu gāju uz darbu, tāpēc ka bija jāiet un 

tāpēc ka darbs ir vajadzīgs. Brīžos, kad šķiet, ka spēki izsīkuši, dodos lasītavā pie sanākušajiem bērniem; tie ir mans spēka avots, mans 

piedzīvojumu un jaunu atklāsmju mežs. Es saprotu, ka ļoti ilgojos pēc tieši šādas dzīves, esmu vajadzīga... Vajadzīga tiem pašiem pagas-

ta bērniem, veciem cilvēkiem, citu iestāžu vadītājiem, ar kuriem ir izveidota ļoti laba sadarbība. Man sagādā prieku mājās apciemot  mī-

ļo, veco tantiņu, atnest viņai kāroto jauno žurnālu, redzēt neizsakāmu pateicību un mīlestību viņas acīs. To nevar nopirkt par naudu. Tas 

man dod milzīgu spēku un enerģiju strādāt tālāk.  

Pirms gada Žīguru pagastā izveidoja jaunu iestādi – Jauniešu iniciatīvu centru. Protams, ka pirmajos mēnešos mani mazie draugi, 

intereses vadīti, labprātāk apmeklēja šo iestādi, nekā lūkojās grāmatu plauktu virzienā. Viņiem šķita, ka šis JAUNAIS būs labāks, aizrau-

jošāks. Bet grāmatu draugi kļūdījās. Kas var būt labāks par draudzīgu kopā būšanu, mierīgām sarunām, vienkāršu klusēšanu. Bērni palika 

uzticīgi bibliotēkai.  
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Vārds: Aelita 

Uzvārds: Punkstiņa 

Mans dzīves moto:  

,,Neticu, ka nav iespējams atrast 

Ozola zīli vai citu nieku, 

Tādu, kas augs un augs tik ilgi,  

Kamēr pārvērtīsies par prieku…” 

Ā.Elksne 

Bibliotekāra profesijā strādāju 5 gadus. 
Savu profesionālo katarsi piedzīvoju tad, kad man izdodas būt par bibliotekāri grā-

matu pasaulē, novadpētnieci dzīves stāstu meklējumos, bērnu lokālpatriotisma 

veidotāju- meklējot dižkokus, vēsturiskās vietas, uzklausot; kad esmu mazliet 

sociālais darbinieks un varu palīdzēt, kad saņemu ciemiņus un lepojos ar savu Ēveli un savējiem un, kad 

saņemu jaunas grāmatas… 
Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Izmantoju piedāvātās iespējas, kas piepilda dienas ar daudzveidīgu 

saturu! Kāpēc nepastāstīt, cik bibliotēka mūsdienās ir  daudzsološa un radošumu attīstoša vieta, tāpat kā 

bibliotekārs - “garainis, kas veicina vārīšanos” vietējai sabiedrībai laukos. 

Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt... Edgars Imants Siliņš “Lielo patiesību meklējumi” 

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 

Pasaulē visām situācijām mēdz būt divi atrisinājumi, ko ietver visīsākie vārdi - ,,jā” un ,,nē”. Šoreiz tieši tāpat, pat vairāk – nākas 

risināt cietumnieka dilemmu – izmantot iespēju un kaut ko iegūstot kaut ko arī zaudēt.  

Man patīk būt vienai, pavadīt laiku ,,sniedzot dvēselei barību” – lasot, klausoties mūziku, bet, tikpat labi jūtos dabas tuvumā - 

sēņojot un ogojot vai vienkārši klaiņojot purvā un pļavā. Mauči, tamborēti pirkstaiņi, adīts mētelis, austs lakats, filcēts rūķis, ar dekupāžu 

uzlabots krēsls, kvilinga tehnikā veidota atklātnīte, mašīnizšūšanā dekorēta kleita, mūziku radoša stabule no sausa latvāņa kāta(bērns var 

izmantot arī vecāku uzmanības pievēršanai), magoņgalviņas un dilles floristikas kompozīcijā, dīvāna atjaunināšana pārvelkot audumu un 

aptamborējot roku balstus, vecā krēsla padibeņa pīšana un tā tālāk. Iespēju daudzums neierobežots un pilnīgi reāls pat bez ievērojamiem 

kapitālieguldījumiem, lasi – ar paplānu maku. Varētu arī apsēsties pie klavierēm vai atdzīvināt nedaudz ierūsējušās akordeona spēles 

prasmes, ļauties simboliski melnbalto pretstatu modināšanai. To visu es varētu un prastu, bet varbūt tam dota mana lielā iespēja – darbs! 

Kāpēc gan ne? Laime esot tad, ja uz darbu ej ar prieku! Tad tas nemaz neesot darbs, bet laime! Varbūt patiešām? 

Dažas epizodes. 

,,Mīļā Aeilita! Sveicu Valentīndienā un izdodas noskatīties Titāniku. No sirts. Atis. Bučas.” Pēc šādas vēstulītes no mazā čigānzē-

na kļūstu Saule. Saule par spīti jau vairākas dienas valdošajam ziemas aukstumam, piesnigušajiem ceļiem uz mājām, kas dažreiz pat ne-

ļauj līdz tām nokļūt. Katram mākonim ir zelta maliņa. Sameklēju slēpes, kas mazliet piemirsušās, bet kādreiz Pļaviņu sniegotajos pakal-

nos sportojot, slīdēja gluži labi. Vai gan gadi var traucēt? Protams, ka ne! 

Bibliotekāra darbā viens no aspektiem(lasi -velniņiem, kas pirksta vietā paņem visu roku!) ir novadpētniecība. Tā nu pašā rīta 

agrumā tiek veidota  ziņa epistulārā žanrā Latvijas Vēstures muzeja direktoram. Cilvēciskais faktors allaž galvenais, bet trešdienā pie 

minētā kunga par ēnu kalpot nozīmēts spiegs no Ēveles, pašas bibliotekāres dēls. Viņš būs vēstules kurjers, kas nogādās to tieši rokās. Par 

laimi veiksmīgi tiek pārvarētas arī sniega kupenas(gāzi grīdā - lai put!) un ģimnāzists laimīgs dodas uz savu Alma Mater - Valmieras 

Valsts ģimnāziju, bet bibliotēka - IR ATVĒRTA! Darba diena līdz 19.00, mēģināšu kupenas vēlreiz pārvarēt, kaut jārēķinās tikai ar snie-

ga lāpstu, sapiera lāpstiņu, smilšu maisu un slotu. Pietrūkst pašu racēju un stūmēju…. 

Jānodrošina „simtlatu” meitenei darbs. Šodien taciņas iztīrītas, telpas uzkoptas, zeķes noadītas (tās mācīju pagājušajā ziemā), 

ķeramies pie smalkākiem darbiem - lakats uz rāmja. Saskaņojam krāsas, savelkam velkus un aiziet! Kur tas viss paliek? Viņām pašām 

Šobrīd droši varu teikt – pateicoties tam, ka Žīguros izveidojās Jauniešu iniciatīvu centrs, iedzīvotāji sāka salīdzināt abu iestāžu 

darbu, un tie, kas sākumā bija ļoti negatīvi noskaņoti pret manu darbu, tagad ir apmierināti. Un tas ir vēl viens iemesls turpināt strādāt un 

katru dienu iet uz darbu ar jaunām idejām, sagaidīt no skolas ikvienu lasītāju, uzsmaidīt un uzklausīt ikvienu dienas vai dzīves stāstu.        

Dažreiz sanāk atnākt uz darbu agrāk un tāpat kādreiz arī uzkavēties ilgāk. Tādos vientulības un klusuma brīžos es iztēlojos, kāda 

būs rītdiena, ko tā man atnesīs, kā man sagaidīt un iepriecināt lasītājus. Jā, darba dažreiz daudz, bet visiem kopā mums izdodas! Mēs 

papildinām viens otru un visu darām roku rokā. Es pateicīga liktenim par man doto iespēju – būt bibliotekārei, tātad – būt vajadzīgai. Tas 

ir pats galvenais. Tātad – vai man rīt iet uz darbu? Jā! 
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Vārds: Aelita 

Uzvārds: Ramane 

Mans dzīves moto: Ļaujies Liktenim! 

Bibliotekāra profesijā strādāju 30 gadus 
Savu profesionālo katarsi piedzīvoju tad, kad spēju iepriecināt 

savus lasītājus, tātad katru dienu! Taču īstā katarse noteikti 

vēl ir priekšā! 

Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? 

Man bija ko teikt! 
Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt… Karloss Ruiss Safons „Vēja 

ēna” (arī „Eņģeļa spēle”). 

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 
Miniatūra 

JĀ! Es eju, jo man patīk darbs ar cilvēkiem, kuri mani apciemo un es, labprāt, veltu laiku viņu stāstiem, tāpēc, ka es esmu Stāstu 

medniece. Daži to zina, daži nojauš, bet citiem tas pat nav jāzina. Kā es medīju? Vienkārši – atnāk cilvēks un sāk kaut ko stāstīt un es tik 

taujāju , taujāju …. Cilvēks jūtas labi, jo ir izrunājies, es jūtos labi, jo cilvēks man ir uzticējies. Tas, kas pateikts, nokļūst manā atmiņu 

grāmatā. Grāmata jau pusē, bet tā vēl klusē, jo stāsti ir ļoti personiski.  

Es savā vietā strādāju tikai septīto gadu un vairs nejūtos kā “svešiniece ciemā”. Sāk mani pieņemt, rēķināties, uzticēties un atbal-

stīt. Tikai stāstus uzticēt sāka pirms gada. 

Nāk bērni un pieglaužas, paprasa tēju vai ko garšīgu. Izstāsta, ko mamma dara, kāpēc tētis aizbraucis. Es bieži saku: nestāsti man 

to, ko pēc tam nožēlosi, bet arī bērniem vajag izrunāties par visu, kas sāp. Sāp ģimenes lietas, skolasbiedru pāridarījumi, skolotāja skar-

bums. Taču bērnu stāsti nav manā grāmatā, jo tie ir vēl personiskāki un, tāpēc saudzējamāki.  

Kad sāku te dzīvot, bērnu stāsti man palīdzēja iepazīt viņu vecākus un vecvecākus. Satieku uz ielas un atceros. Tā ir vecmamma, 

kas viena pieskata mazmeitu, kamēr meita pelna naudu Īrijā, bet tas ir mazā, ņiprā zēna audžutēvs, kas uzņēmies audzināt vairākus svešus  

dāvanām, pagasta pensionāriem un vientuļajiem ļaudīm Ziemassvētku rūķošanās laikā. 

Atkal prieks - kāda bibliotēkas atbalstītāja atnesusi senas fotogrāfijas! Viņai ir dārgumi arī muzejam, kurš kādreiz taps bibliotēkas 

renovētajā otrajā stāvā. Vienojamies par slēpju braucienu ķīmiķa Paula Valdena (septiņkārtējā Nobela prēmijas nominanta) dzimtas māj-

vietas virzienā. Tad jāraksta akadēmiķim Stradiņam, ka esam atraduši, sakopuši un Valdenam par godu nosaukuši dižpriedi. Jāpaspēj, 

kamēr sniegi vēl nes! Meža dienas, ko organizējam, vairs nav aiz kalniem! 

Komandējums uz Stāstu bibliotēku tikšanās semināru jau pirmajā nedēļas dienā sola sniegt emocijas un spēka lādiņus. Visas cerī-

bas piepildās - Grand Treasures projekta atskaņas no Igaunijas(man jau vēl Grieķijas iespaidi nav aizmirsušies, domājams, paliks uz mū-

žu, tāpat kā simpātijas pret šo zemi un tās ļaudīm!)- interesanta pieredze un aiz auss liekami krikumiņi. Tomēr tikšanās galvenā viešņa - 

stāstniece no Spānijas - Susana Tornero ar savu meistarklasi. Tas patiesi ir baudījums. Izjust šo vienkāršo stāstīšanas manieri, ko papildi-

na samtainā tembrā izpildītas dziesmas un ārkārtīgi izteiksmīgi žesti un vijīgas kustības(izrādās Indijas iespaidi). 

30. aprīlis atnesa prieku daudziem, tajā skaitā Net -Safe Latvia Drošāka interneta centra rīkotā pasākuma dalībniekiem - konkursa 

„Radošās aktivitātes par drošību internetā manā bibliotēkā 2013” bibliotekārēm. Diemžēl divu dienu braucienu no Ēveles bibliotēkas uz 

Rīgu neizdevās iekļaut budžeta režīmā (29. aprīlī UNESCO Stāstu bibliotēku tikšanās), to limitē bibliotekāra algas apjoms. Tomēr patei-

cības un dāvanas mani ir atradušas un devušas īstu prieku un gandarījumu, pie tam saņemtas Latvijas valsts svētku - 4.maija priekšvaka-

rā! Tās ir tik bagātīgas, ka nākošajā gadā apņemos atkal piedalīties, iesaistot visus saprātīgos ēveliešus,  „stāvēsim  pat uz galvas”!!! 

Vakarpusē ierodas vietējais filozofijas profesors, kurš var runāt par jebko, jebkad un neierobežoti garu laiku. Tādējādi pat bez 

manas vēlēšanās saruna aizved kolhozu laikos, noziedzības psiholoģiskajos aspektos, mazkustīga dzīves veida radītajās problēmās, bērnu 

audzināšanas jautājumos, pasaules karu cēloņos un ieganstos, disidentu nozīmes izvērtējumā u.t.t. Kungam pašlaik jāuzlabo acu veselība, 

lasīšana nav vēlama. Kāpēc neizmantot bibliotekāri kā enciklopēdijas aizvietotāju? Jums tā nav gadījies? Tomēr gala rezultātā man jānos-

kaidro, kāda ir šobrīd aizliegtā grāmata Latvijā? Vai tāda ir? Šķiet, ka vakars tuvojas un Saule manī grib norietēt…. Vislabāk šo saulrieta 

mirkli var pagarināt pie klavierēm. Par laimi man tās ir! Kaut vai Džo Dasēna noskaņās…. 

  Tādas epizodes varētu aprakstīt vēl un vēl, pamazām tās tiek liktas ,,dārgumu lādītē” nenoskārstai vajadzībai. Secinājums viens 

– svarīgi kāds tu pats esi un ko vari dot citiem, bet ar laiku ir savādi. Tas ir līdz galam neaptverams jēdziens! Mēs bieži runājam par cil-

vēkiem, kam pietrūkst laika. Mēdz būt dienas, kurām gribētos pievienot kādu stundu, jo ir ļoti daudz jādara vai arī gluži vienkārši esi ļoti 

laimīgs un gribas šo brīdi paildzināt. Man šķiet, es rīt atkal būšu laimīga! 
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Vārds: Daiga  

Uzvārds: Riežniece 

Mans dzīves moto: Padomā, pirms nogriez! 

Bibliotekāra profesijā strādāju 19 gadus 

Savu profesionālo katarsi piedzīvoju tad, kad… Es to nesauktu par 

katarsi(attīrīšana, šķīstīšana), bet gandarījumu darbā sniedz labi 

apmeklēts pasākums. 

Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Mirkļa impulss. 

Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt - Džilas Lūisas grāmatas par cilvē-

ka un dzīvnieka draudzību, drosmi, līdzcietību. 

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 
Eseja 

Es eju, 

Tu ej, 

Viņš, viņa iet...Vārdu savienojumi, kas atsauc atmiņā bezrūpīgo skolas laiku, kad galvenais darbs bija uzmanīgi klausīties skolo-

tājā, un apzinīgi pildīt mājas uzdevumus. Skolniekam tas liekas nenormāli grūti- katru rītu agri celties, mērot tuvāku vai tālāku ceļu uz 

skolu, nosēdēt garās stundas neērtajā skolas solā un spēt uztvert skolotāja teikto. Daudzi gadi viens un tas pats- skola- mājas –skola. Mā-

cīties ir grūts darbs. Laimīgie pieaugušie, viņiem nav jāmācās, tikai jāstrādā- tā domājis ne viens vien skolnieks. 

Laiks rit,  

Gadi iet....un Skolnieks iebrien pieaugušo dzīvē, kuru viņs tik ļoti bija apskaudis. Realitāte izrādās citādāka. Neviens tevi  nemāca, 

neliek pildīt uzdevumus, ja gribi ko sasniegt, cīnies pats. Kad sākotnējā eiforija zūd, Cilvēks jūt tuvojamies izmisumu- izrādās viņš nav 

vienīgais, kurš meklē savu vietu zem saules. Pilna pasaule meklētāju!  

Mēs ejam, 

Jūs ejat...arī Cilvēks vairākus gadus, sakostiem zobiem, iet uz darbu, kurš viņam riebjas, kuru dara tikai tāpēc, lai varētu izdzīvot. 

Dzīve pārvēršas caurā zeķē, kuru ar darba palīdzību Cilvēks cenšas salāpīt. Lāpa vienu dienu, otru, trešo....noguris, bet lāpa. 

bērnus.  

Ja es neiešu uz darbu, tad kāds nespēs izrunāties un es palikšu bez stāstiem. Ja jūs zinātu, cik daudz ir tādu , kam nav ar ko izrunā-

ties. Ne bērni, ne mazbērni neatrod laiku, ne kaimiņi pasēž uz sola. Tukšums, bads – cilvēciskā tuvuma bads.  

Kad pagurstu es no ikdienas, tad pašķiru savu lasītāju Stāstu grāmatu un lasu:  

• “Vecmamma darījusi ļoti gardu zīļu kafiju. Zīles lasījām pie Annas baznīcas, kur augušas mazās un lielās zīles. Kafijai derēju-

šas tikai lielās, bet kad nebija miltu, tad vecmamma samalusi garos makaronus un cepusi plāceņus.”; 

• “ Ģimenē visi bijuši gara auguma un tēvs teicis, ka pie laba koka sūdīgi zari neaugot!”; 

• “Dakteris Ozoliņš teicis, ka vīrieša cilvēkam vienreiz mēnesī tā jāpiedzerās, ka suns muti laizot.”; 

• “Mēs ar brāli vizinājāmies ar Mazo bānīti. Iekāpām Mežotnē un, aiz gara laika, viens otram no galvas cepures metām laukā. 

Nomet un otrs lec pakaļ, jo ātrums tik mazs, ka tas bija iespējams.”; 

• “Patēvs mani, mazu meiteni, iemeta akā un noņēma ķēdi, lai netieku laukā un vēl nobļāvās, lai tik pamēģinu ko mātei bilst…

Labi, ka vasaras vidū akā ūdens bijis maz… .”; 

• “Braucu studēt uz Jelgavas skolotāju institūtu un man piesējās čigāniete. Pazīlēšu, tev tāds skumjš skatiens un redzu, ka esi 

nevesela, bet viss mainīsies, ja tu man iedosi to saspraužamo adatu, kas tev zem atloka piesprausta, jo, ja tā paliks sarkana, tad tava vēlē-

šanās piepildīsies. Neko nedevu un adata, ko mamma bija iespraudusi, izglāba mani no brūnaces nagiem.”; 

• “Tā gan bija šerpa brigadiere. Reiz , piebraukusi pie kantora un nometusi riteni tā, ka tas ar visu lielo sēdekli iegāzies peļķē. To 

redzējis viens traktorists un pārmetis šai, uz ko arī dabūjis atbilstošu atbildi: “Ja tu divas stundas pa manu kājstarpi būtu izdzīvojies, tad 

tu tāpat vāļātos.””; 

• “Agrāk Kaucmindē dzīvoju, bet bez labierīcībām. Reiz, vējainā vakarā, kad krēsla jau klāt, man lielā vajadzība. Dodos pa taci-

ņu aiz muižas uz “sirsniņmāju”. Lēni atveru durvis, riktējos sēsties, bet te tāds troksnis, spārnu švīksti, ka pats nelabais sēdētu man bla-

kus… Es pa galvu, pa kaklu prom, ko kājas nes, bet parka lielajos kokos ielaidās mans “nelabais”- sikspārnis.”. 

Ž.Pols Satrs ir teicis: “Ir jāizvēlas: vai nu dzīvot, vai stāstīt.” Es izvēlos abus, jo dzīvoju, lai izstāstītu jums citu stāstus un, kas zin, 

varbūt, ka kādreiz arī manus stāstus kāda bibliotekāre stāstīs tālāk, jo arī viņai patiks iet uz darbu! 
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Vārds: Sarmīte 

Uzvārds: Rozenbaha 

Mans dzīves moto: Katra diena nes kaut ko jaunu. 

Bibliotekāra profesijā strādāju 37 gadus. 

Savu profesionālo katarsi piedzīvoju vairākkārt, un tas bija gan savulaik Valmieras 

centrālajā bibliotēkā strādājot, gan  Pārgaujas ģimnāzijā kopā ar saviem jauka-

jiem jauniešiem divas reizes izdodot skolas literāro žurnālu, gan veidojot literāri 

muzikālās pēcpusdienas. 

Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Konkursā piedalījos tāpēc, ka ieintriģēja no-

saukums. Jā, jā, tieši nosaukums, jo pienāk brīdis, kad mēs katrs sev uzdodam šo 

jautājumu un, protams, arī atbildam.  

Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt…. Tādu ir daudz, katram vecumam un dvēseles 

stāvoklim – sava. 

Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 
Eseja 

Sen ... kāda maza lauku meitene, uz grīdas ilgi kārtojusi žurnālus pēc sava prāta, turpat istabas vidū saritinājās un aizmiga... Kad 

pēc vairākiem gadiem bildes ieguvušas dziļāku jēgu un caur TV ekrāniem iepazīts teātris, vecos zīmēšanas burtnīcu vākos no periodikas 

izgrieztie materiāli grupēti pa teātriem. Mapes lielas, jāņem saudzīgi, jo žurnālu izgriezumi izbiruši var sajukt. Vēl jau šis tas krāts un 

grupēts. Ar to lasīšanu gan jocīgi. Vairāk vienmēr patikušas bildes, tādēļ Raiņa „Puķu lodziņš” šķirstīts un pētīts, toties klases audzinātā-

jas – bibliotekāres iedotā V. Bianki stāstu grāmata par zvēriņiem tā arī līdz pavasarim izlasīta netika. Dzīvojoties  pie radu tantes, bibli-

otēkā pavadītas daudzas stundas, bet tā īstā lasīšana sākās, neticēsiet, ar brāļu Kaudzīšu „Mērnieku laikiem”. Un tad vidusskolas klasēs, 

iedvesmojoties no draudzenes, lasītās grāmatas speciāli iekārtotajās kladēs tika aprakstītas un ilustrētas, kurai interesantāk, bet redzētās 

Laiks rit, 

Pulkstenis sit...laimīgo stundu- stundu, kurā satiekas Cilvēks un viņa Darbs. Tā ir mīlestība no pirmās sekundes. Tā ir liktenīga 

tikšanās! Dzīves un netīkamā darba nogurdināts, Cilvēks aiz laimes spējīgs vien klusēt. Viņš jūtas kā izredzētais, jo no vairākiem preten-

dentiem, Darbs izvēlas viņu. Darbs un cilvēks satikās, jo bija viens otram radīti.  

Sirds sit, 

Domas skrien...arī Cilvēka satrauktajā galvā. Vai spēšu? Vai nepievilšu man dāvāto uzticību? Ko teiks sabiedrība? Kādām acīm 

raudzīsies tie, kas palika aiz strīpas? Bet Cilvēks...nogurušais, ar dzīvi neapmierinātais cilvēks, pārvērtās. Ne jau pats. Darbs pārvērta 

Cilvēku, mainīja viņa skatījumu uz dzīvi un, pirmkārt, uz darbu. Cilvēks bija pārsteigts, ka var patikt tas, ko dari, ka katru rītu celies un ar 

prieku domā par darāmajiem darbiem. Acu priekšā tiek uzburtas visdažādākās vīzijas un visas tās gribas uzreiz realizēt. Cilvēks ir gatavs 

strādāt, gatavs iet un darīt Savu Darbu un viņš zina, ka viss izdosies. 

 

Nerunā gari, 

Bet dari...un Cilvēks darīja, viņš iesāka ar iepazīšanos, tas prasīja laiku, bet Darbs bija pacietīgs skolotājs un Cilvēks apzinīgs 

skolnieks. Laiks ritēja un Cilvēks savas zināšanas nolēma papildināt augstās skolās un Darbs par to tikai priecājās, jo ieguvēji bija ne 

tikai viņi abi, bet visi apkārtnes cilvēki. Cilvēku pārsteidza, ka pasaulē ir tik daudz atsaucīgu un pretimnākošu cilvēku. Cilvēks nav viens! 

Viņam ir ar ko dalīties un viņš to dara ar prieku. Viņa darbs ir kādam vajadzīgs! 

Labam darbam 

Labi augļi....Cilvēks jutās pilns augļiem kā ābele rudenī un viņam bija prieks dalīties savā bagātībā- grāmatās, jo tās nedrīkst turēt 

ieslodzītas kā cietumā, tām jāceļo no vienas mājas uz otru, tās pieder mums visiem. Cilvēks savā Darbā mācās dāsnumu, pretī saņemot 

smaidus, pateicības, gan klusu, gan jautru  kopā būšanu. Dots devējam atdodas. Un ne jau pateicība ir tā, kas no rīta liek Cilvēkam celties 

un doties uz darbu, bet gan bērna mirdzošās actiņas, kad viņa mazās roķeles apķērušas bilžu grāmatiņu, jo atnākšana uz grāmatu pasauli 

viņam ir liels notikums. Bērni prieku spēj radīt no visniecīgākās lietas un prieks pielīp gan apkārtējiem, gan pašai telpai.  

Reizēm Cilvēkam rodas sajūta, ka Darbā ienācis balts klusums, darbi pierimst, trokšņi apklust, rokas rāmi noslīd klēpī – ir ienācis 

sirmgalvis, kura dzīves gudrībā gribas klausīties un klausīties. Pulkstenis iet, bet laiks, šķietami, apstājas- satiekas dažādas paaudzes un 

abām ir ko teikt. Tas viedums, kas nāk no sirmgalvjiem, liek Cilvēkam darīt savu darbu vēl labāk, lai būtu ko stāstīt nākamajām paau-

dzēm, lai nebūtu jākaunas. 

Cilvēks saprata- viņa darba galvenā jēga ir cilvēki, bez viņiem Darbs ir tukšs.  
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Vārds: Sintija  

Uzvārds: Šustiņa 

Mans dzīves moto: Lai veiksme , izturība un laba veselība nākamajā 

dzīves posmā!  

Bibliotekāra profesijā strādāju… Par profesionālo pieredzi bibliotekā-

ra darbā nebūtu īsti ētiski komentēt.  

Savu profesionālo katarsi piedzīvoju, tad, kad atrados ceļojumā. 

Kāpēc piedalījos šajā eseju konkursā? Piedalījos konkursā, jo vēlējos 

apgūt komunikācijas un pilnveidošanās prasmes.  

Grāmata, kuru iesaku jums izlasīt… un izpētīt - Pasaules tautu atlants. 

teātra izrādes atzīmētas blociņā, pievienojot vērtējumu, un krātas programmiņas.  

Ar to pašu draudzeni pēdējā mācību gadā apmeklēti Latvijas Universitātes sagatavošanas kursi, gatavojoties tapt par latviešu 

valodas un literatūras skolotāju, toties dokumenti tika iesniegti, nezin kāpēc, uz bibliotekāriem. Klasesbiedri aizbrauca uz Rīgu, bet man 

ģimenes apstākļu dēļ bija jāuzsāk mācības neklātienes nodaļā. Tautā mēdz sacīt, viss notiekot tikai uz labu.  

Pirmā darba vieta pilsētas bibliotēkā ar brīnišķīgiem, gudriem un iejūtīgiem darba biedriem mani izveidojusi par to, kas esmu 

šodien. Tās bija otrās, dažreiz pat pirmās mājas, jo arī visi personīgie notikumi, problēmas, prieki, bēdas tika vispirms izrunāti tur. Īstenī-

bā tas vairs nebija tikai darbs, bet hobijs, dzīvesveids vai vēl kas vārdos nenoformulējams. Daudzajos gados cik dažādu tikšanos, konfe-

renču, izstāžu, semināru apmeklēts, iespēja personīgi redzēt un sarunāties ar „lieliem” cilvēkiem. Parasti pieteicos pasniegt ziedus rakst-

niekiem un māksliniekiem, lai kaut mirkli būtu tuvāk šīm fascinējošajām personībām. Dubults prieks, ieraugot par zilo vizbulīšu pušķi 

pārsteigto tekstilmākslinieci E. Paulu- Vīgneri (jāpiebilst, ka Augstrozes kalnā nemaz tik ātri nevarējām ar kolēģēm saplūkt vajadzīgo 

pušķīšu skaitu). Neizmirstamās kolhozu talkas, kad saule zenītā un biešu vagai gals nav saredzams, toties – kāda pusdienošana, kad die-

nišķā maize  bezgala garšīga un kolēģu joki devuši dubultspēku. Kur nu vēl metru metriem garās vītnes un vanna ar margrietiņām Dzies-

mu svētku dalībniekiem. Neiztrūka arī marksisma- ļeņinisma mācīšanās, bet šīs nodarbības vadīja izglītoti, erudīti cilvēki, un mēs iemācī-

jāmies saredzēt pavisam kaut ko citu. Tādu draudzīgumu un vienotību tagad vairs neesmu izjutusi. Tajos laikos pieredzes bagāti, vecāki 

kolēģi bija liela vērtība, un, klausoties viņu dzīves stāstos, pa graudam vien pieredzes apcirkņos krājās atziņas, kas vēl tagad , ai, kā no-

der. Protams, darba gaita nepavisam nebija tikai izklaide, bet šīs stundas, ļoti bieži ārpus darba laika pavadītas, piešķīra lielo vēlmi steig-

ties no rīta un pievakarē uzkavēties mīļajā bibliotēkā.  

Tagad šī ēka glabā ne tikai manas jaunības atmiņas, bet atmiņas par pagājušajiem laikiem, jo pati bibliotēka nu ir jaunās, plašās 

telpās ar jaunu laikmeta elpu krūtīs, bet manas gaitas aizvijās uz skolu. Desmit gadi lielas enerģijas un darbu piepildīti. Un atkal darbs top 

par dzīvesveidu, jo, kā kādreiz teica mana bijusī kolēģe: ”Skolā vienādu dienu nav!” Sākās ar interešu pulciņu, lai sākumā vieglāk varētu 

izprast bērnu vēlmes, aktuālo, problēmas un, protams, arī priekus. Bieži pat nomoda naktīs radās idejas, kādus pasākumus organizēt, kā 

ieinteresēt skolēnus lasīšanai, kā atrast kopīgu valodu. Blakus LIIS datu bāzes veidošanai un ievadīto datu pazušanai, mācību grāmatu 

lielā apjoma kontrolei un tiešajiem skolas bibliotekāres pienākumiem divas reizes tika izdots skolas literārais žurnāls, vienas talantīgas 

meitenes dzejoļu grāmata, vadīti lielie zinātniski pētnieciskie darbi ar aizkļūšanu līdz valsts lasījumiem. Prieks, ka jauniešiem bibliotēka 

kļuva ne tikai par zinību krātuvi, grāmatas te tika lasītas ne pa jokam, jo finanses tajā brīdī bija, un jaunāko uzziņu un daiļliteratūru varēja 

nopirkt. Starpbrīžos bibliotēkas aktīvisti paši saviem draugiem ieteica lasāmvielu. Bibliotēkā daudz tika runāts par grāmatām gan pulciņa 

nodarbībās, gan organizētajās muzikāli literārajās pēcpusdienās. Katru gadu regulāri notika Dzejas stundas, kurās viesojās atzīti un gluži 

jauni dzejnieki un rakstnieki. Bet bibliotēka bija arī vieta, kur noraust asaru un izsūdzēt bēdu, izdusmoties, satikt draugus no citām kla-

sēm, ja savējā negāja tik viegli, aiz plauktiem piešūt iztrūkušo pogu, muzicēt un, neticēsiet, satikt arī pirmo mīlestību. Dzīvē notiek, kā 

tam jānotiek, un uz mūžu neaizmirstama paliek atsveicināšanās no skolas jauniešiem. Nokļūstu citā skolā, kur atkal tiek domāts, kā bēr-

nus ieinteresēt uz grāmatu lasīšanu. Lai skolēnu rakstu darbiņi un adījumi, tamborējumi, izšuvumi, zīmējumi, zīda apgleznojumi, dažādi 

darinājumi no koka saglabātos skolas vēsturē, tiek izdots kārtējais ilustrētais literārais žurnāls ar skaistu prezentāciju, kur par paveikto 

apmierināti visi. 

Mainās laiki, mainās tikumi, - kā parasti mēdz teikt. Ienāk tehnoloģijas, internets piedāvā gandrīz visu, un grāmata no interešu 

loka pamazām attālinās. Ir mainījusies skolēnu domāšana un uztveres spējas, tāpat kā bibliotekārā dzīves pieredze. Un tad vienā rītā pēc 

negulētas nakts rodas jautājums “Vai man rīt iet uz darbu, un, ja iet, tad kāpēc?” 
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Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc? 
Miniatūra 

Kā norit mūsu dzīves svarīgākie notikumi? Kā tas ietekmē mūsu darba kvalitāti? Kas piedod mulsinošu ietekmi uz kvalitāti darba 

procesa ietvaros? Laika mainīgums un dažādi sadzīviski apstākļi ietekmē arī mūsu vēlmi iet uz darbu . Vai mums pietiek spēka un izturī-

bas veikt dažādus pienākumus? Cik daudz pienākumu ir jāveic darba procesa ietvaros un kā tas ietekmē mūsu pašapziņu un pašdisciplī-

nu. 

Darba dzīves ietekme uz personīgo dzīvi – vai var apvienot mājas dzīves notikumus ar darbā notiekošajiem notikumiem. Ja izvē-

lamies tomēr neaiziet vienu dienu uz darbu, cik daudz komentāru mums ir jādzird – vai mēs esam rīkojušies pareizi, kaut arī grūti noteikt, 

kad mēs esam spiesti kaut ko darīt vai kaut ko nedarīt. Kā darbs ietekmē cilvēka veselību un pašapziņu? Vai veselības traucējumus ir 

iespējams atgriezt un būt atkal labā fiziskā formā. Pilnīgi noteikti saslimstot ar kādu profesionālo slimību – vēlme iet uz darbu pāriet un 

tad nemaz nav pat jādomā – iet vai neiet uz darbu, un cik daudzi cilvēki noklusē šo vēlmi ne iet uz darbu, jo, piemēram, darbā sāk sāpēt 

galva. Nu, protams, ja tās ir īslaicīgas galvassāpes, tad tās tiek piemirstas un vēlme strādāt un iet uz darbu atjaunojas. Tomēr, ja galvassā-

pes ir regulāras vai tas ir labi un kā rīkoties šādā gadījumā. Tā kā diskutēt var ļoti daudz par kādu konkrētu tēmu, bet kāds ir galarezultāts  

- to mēs paši redzam. Vai šīs problēmas ar ko satopas daudzi cilvēki ir iespējams atlīdzināt vai novērst? Kā mēs varam palīdzēt paši sev 

un apkārtējiem līdzcilvēkiem? 

Darba procesa nozīmīgums – ja mēs tomēr aizejam uz darbu – tad kā mēs pildām savus pienākumus – apzinīgi vai neapzinīgi, ātri 

vai lēni, saprotošā valodā vai īsti nemākam valsts valodu. Kā tas ietekmē mūsu pašsajūtu no darba brīvajā laikā? Cik daudz mēs paspējam 

paveikt no darba brīvajā laikā? Vai mūsu aktivitāte ir tikpat enerģiska vēlākā laika posmā – nu, piemēram, ap 21.00 – 22.00 vakarā . Cik 

daudz vēl ir jāpaspēj arī vēlākā laika posmā jeb novakarītē paveikt. Vēlāk, vēlāk, vēlāk... tādi ir vārdi, ko mēs veltām saviem līdzcilvē-

kiem. Ja paspētu vairāk laika veltīt saviem līdzcilvēkiem, tad daudzas situācijas un notikumi varētu veidoties citādāk jeb savādāk. Piemē-

ram, ja nav jāstrādā, tad siltā un skaistā laikā vasarā ir tik jauki atrasties pie ezera un raudzīties saulrietā. Ūdens siltums un viļņu šūpoša-

nās, kā arī ūdens motociklu izmantošanas iespējas atrodoties pie universālākajām atpūtas vietām. Bet, protams, ja ir jāstrādā, tad daudzas 

izklaides un atpūtas iespējas iet secen. Arī darbā iegūto pieredzi nevar salīdzināt ar ko citu, jo tas, ko mēs iegūstam – tas ir tik vērtīgs un 

daudzveidīgs, ko mēs varam iegūt uzkrājot vērtīgu dzīves pieredzi un darba pieredzi. Diskutējot par jautājumu “Vai man rīt iet uz darbu, 

un ja iet, tad kāpēc?” var rasties dažādi secinājumi un jautājumi. Cik šobrīd Latvijā vispār šāds jautājums ir aktuāls un kā tiek risināts 

šāds jautājums valstiskā mērogā. Cik katrs no mums ir saskāries ar šāda veida problēmu un kādas ir situācijas risināšanas iespējas. Mans 

ieteikums būtu diskutēt, pārrunāt, vairāk sadarboties ar speciālistiem dažādās jomās, lai veiksmīgāk rastu atbildi uz šo jautājumu. Vēlu 

veiksmi mums visiem rast pēc iespējas pozitīvāku atbildi uz šo jautājumu! 
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Veiksmīgu, radošu un izaicinājumiem pilnu 

jauno mācību gadu un darba cēlienu! 
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