SAURIEŠU BIBLIOTĒKA
PASĀKUMI 2013. GADĀ

Sauriešu bibliotēkā tiekas Bērnu un Jauniešu žūrijas eksperti
Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir gan prieka, gan pārdomu pilns. Tas ir arī laiks, kad
atskatāmies uz gada garumā paveikto, ieskatāmies nākamā gada plānos.

Sauriešu bibliotēka 2013.gadā pirmo reizi iesaistījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB)
lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un Jauniešu žūrija.” Šīs programmas mērķis ir
dažādot un pilnveidot publisko bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un jauniešiem un veicināt
bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidū.
Lai kļūtu par Bērnu un Jauniešu žūrijas ekspertu, katram bija jāizlasa noteiktas grāmatas
atbilstošajā vecuma grupā, kā arī pēc izvēles varēja izlasīt grāmatas, kas iekļautas citā
vecuma grupā. Sauriešu bibliotēkā programmu uzsāka septiņpadsmit eksperti, no kuriem
finiša taisni sasniedza vienpadsmit. Lai dalītos iespaidos un ar domām par izlasīto uz
Sauriešu bibliotēku 14.decembrī tika aicināti visi žūrijas eksperti, kā arī interesenti uz tikšanos
„Es izlasīju!”. Liels prieks bija klausoties gan bērnu, kuri vēl tikai uzsāk savu ceļu grāmatu
lasīšanas pasaulē, gan jauniešu, kuri jau iepazinuši dažādu autoru literatūru, stāstījumā un
viedokļos par 2013.gadā Bērnu un Jauniešu žūrijā iekļautajām grāmatām. Ne tikai 5.-12.
klašu grupu eksperti, arī paši mazākie, kuri pārstāvēja 1.-2. un 3.-4. klašu grupas ļoti aktīvi
iesaistījās diskusijā par bērnu un jauniešu literatūru, par ieguvumiem no izlasītā, stāstīja, kas
patika, kas nē, salīdzināja ar citām pēc satura līdzīgām grāmatām, izteica savu vērtējumu par
filmu, kas uzņemta pēc vienas grāmatas motīviem, kā arī izvēlējās grāmatas, kuras noteikti
iesaka izlasīt arī citiem. Kopīgi tika apskatītas visas šogad programmā iekļautās grāmatas,
kas iedrošināja dažus uzreiz izvēlēties lasīšanai grāmatu no citas vecuma grupas. Pārrunājot
nākamā gada plānus, visi bērni un jaunieši apstiprināja, ka labprāt atkal iesaistīsies šajā
lasīšanas veicināšanas programmā. Katrs eksperts no bibliotēkas saņēma simbolisku
dāvaniņu kā pateicību par piedalīšanos programmā un īpašas Bērnu un Jauniešu žūrijas

pildspalvas, ko dāvina LNB. Ekspertu tikšanās foto mirkļos skatāma
galerijā: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/galeriju-arhivs/tiekas-bernu-unjauniesu-zurijas-eksperti
Sauriešu bibliotēka izsaka pateicību visiem Bērnu un Jauniešu žūrijas ekspertiem par
piedalīšanos programmā un ļoti interesanto diskusiju par izlasīto.
Kristīne Cimdiņa, Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(28.12.2013.)

Kurš var paslēpties sniegā?

Ik gadu iesaistoties Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas aktivitātēs, iespējams iepazīstināt
bibliotēku lasītājus ar Ziemeļvalstu literatūru, kultūru, dabu.
Šogad 11.novembrī uz Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas Rīta stundu „Visapkārt, balts, balts,
balts” bibliotēkā ieradās Stopiņu pamatskolas 5.klases audzēkņi un skolotāja Valentīna
Greiškāne. Daži skolēni jau piedalījušies agrāk Rīta stundās, kā arī ir bibliotēkas pastāvīgie
lasītāji, kuri jau iepazinuši dažādu valstu autoru darbus. Šoreiz tika izvēlēts ieinteresēt un
iepazīstināt skolēnus ar Ingas Borg stāstu „Ziema pie Plupa.” Katrs skolēns lasīja nelielu
stāsta fragmentu par Plupu, kurš ir mazs un neredzams, un var sarunāties ar dzīvniekiem.
Stāstā akcentētas tādas vērtības kā palīdzēšana otram, kopā darbošanās, lai izkļūtu no
sarežģītas situācijas, lai pēc tam var draudzīgi spēlēties. Lasot stāstu skolēniem bija iespēja
nedaudz „ieraudzīt” Ziemeļu dabu, iepazīt dzīvniekus – kurš dodas ziemas guļā, bet kurš
maina vasaras kažoku pret ziemas un...pazūd sniegā – zaķim no sniega tikai melni ausu gali
redzami, zebieksti un polārlapsu vispār nevar pamanīt, arī pūce, rubenis un sniega zvirbulis
var palikt nepamanīti. Pārrunājot ar bērniem izlasīto izrādījās, ka visiem patīk ziema, jo tad
var slidot, ar ragavām laisties no kalna, slēpot, pikoties un tad ir Ziemassvētki un Jaunais
gads ar svētku eglīti un dāvanām.

Krēslainajā stundā tika iedegtas sveces, lai ziemas izjūta būtu siltāka, kas arī rosināja bērnus
uz radošu darbību kā rezultātā tapa skaistas papīra „sniegpārslas.” Uz sniegpārslām katrs
uzrakstīja kāpēc patīk ziema un ko visvairāk patīk darīt ziemā. Pasākumu foto mirkļos var
skatīt galerijā: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/galeriju-arhivs/visapkartbalts-balts-balts
Paldies skolotājai Valentīnai un skolēniem par aktīvu līdzdalību Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļas Rīta stundā, par atvērtību, pozitīvām emocijām un radošo darbību.
Kristīne Cimdiņa, Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(28.11.2013.)

Stopiņu pamatskolas pirmsskolas bērni piedalās orientēšanās spēlē „Iepazīsti Stopiņu
novadu”

Valsts svētku noskaņā, 19.novembrī, Stopiņu pamatskolas pirmsskolas bērni piedalījās
orientēšanās spēlē „Iepazīsti Stopiņu novadu”, ar mērķi izzināt pirmsskolas tuvāko apkārtni
un atklāt savas dzīves pamatmaršrutus – sabiedriskās vietas vietējā Sauriešu ciemā, kas
nodrošina katra iedzīvotāja vajadzības pilnvērtīgai dzīvei.
Spēle tika organizēta sadarbībā ar Sauriešu bibliotēku un to vadīja bibliotēkas vadītāja
Kristīne Cimdiņa. Ikviens dalībnieks saņēma speciāli sagatavotu emblēmu kā pasākuma
piederības zīmi. Katrai emblēmai bija pievienota krāsaina kartīte, kas tika izmantota, lai
izveidotu piecas bērnu grupas. Katras grupas vadītājs – skolotājas un skolotāju palīgs,
saņēma norādes par galamērķi, kas katrai grupiņai bija individuāls. „Taurenīši” un „Zīļuki”
devās iepazīt vietējo medpunktu, aptieku, Dienas centru, pārtikas veikalu un
skaistumkopšanas salonu. Katrā pieturvietā bērnus sagaidīja laipna, pretimnākoša, uz
sadarbību vērsta darbiniece ar stāstījumu par iestādi un tās galvenajām funkcijām, kas

nodrošina bērnu, viņu vecāku un vecvecāku izglītības, kultūras un sociālo vajadzību
apmierināšanu un paliekošu vērtību radīšanu sabiedrībā.
Bērni zina, ka veselība un rūpes par to ir viens no svarīgākajiem aspektiem cilvēka dzīvē.
Veselīgs dzīvesveids, pilnvērtīgs uzturs un radošas nodarbes ir dzīves pamatā, ko nodrošina
sabiedriskās vietas savā dzīvesvietā.
Bērni apmeklēja aptieku, kas ir viena no veselības aprūpes iestādēm, kurā jebkurš
apmeklētājs var saņemt vērtīgus padomus, iegūt nepieciešamās higiēnas preces,
medikamentus, zāļu tējas, vitamīnus un daudzas cilvēkiem nepieciešamās lietas. Sauriešu
medpunkts ir veselības aprūpes iestāde, un tā apmeklējums bērniem ļāva ielūkoties ārsta
pieņemšanas telpā un deva pārliecību, ka par iedzīvotāju veselību un labsajūtu rūpējas un
sniedz nepieciešamo palīdzību kvalificēti speciālisti. Viens no galamērķiem bija pārtikas
veikals, kas izprot cilvēku vēlmes un vajadzības, nodrošina iedzīvotājus ar nepieciešamajām
pārtikas precēm ikdienas uzturam. Skaistumkopšanas salonā bērniem tika atklāts cilvēka
ārējā izskata svarīgums, nepieciešamība būt glītam, sakārtotam, sakoptam, tādējādi
pasniedzot sevi pasaulei. Bērnu uzmanību piesaistīja Sauriešu dienas centrā piedāvātās
iespējas pilnveidot savas prasmes un iemaņas, iesaistoties dažāda veida aktivitātēs un
radošās nodarbēs. Ar lielu interesi bērni aplūkoja dažādus mākslas darbus un rokdarbus.
Ar attiecīgā galamērķa foto attēla-puzles salikšanu un noformēšanu rāmītī, bērni atsauca
atmiņā redzēto un dzirdēto Sauriešu sabiedriskajās vietās pirmsskolas un savas dzīvesvietas
tuvākajā apkārtnē.
Šis pasākums bērniem veidoja piederības izjūtu savai dzimtajai vietai un paplašināja
redzesloku par iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes, rūpēties par savu veselību un
izskatu tuvu savai dzīves vietai.
Liels paldies Sauriešu bibliotekārēm Kristīnei Cimdiņai un Aijai Sausiņai par jauko sadarbību
un viesmīlību. Piedāvātās aktivitātes padziļina bērnu zināšanas par bibliotēkas darbu un
piedāvātajām iespējām. Paldies medpunkta ārsta palīgam, aptiekas vadītājai, Dienas centra
vadītājai, pārtikas veikala vadītājai un skaistumkopšanas salona administratorei par
orientēšanās spēles dalībnieku uzņemšanu un savas iestādes prezentēšanu, par ko tika
pasniegti pateicības raksti.
Liels paldies skolotājām, skolotāju palīgiem un audzēkņiem par dalību aktivitātē! Paldies
mūsu pirmsskolas vadītājai Valērijai Mikutei par atbalstu šai aktivitātei.
Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/galerijuarhivs/orientesanas-spele
Lita Salmiņa, Stopiņu pamatskolas PII metodiķe
(26.11.2013.)

Bibliotēku krājums lasītāju interesēm
Ikvienas bibliotēkas pienākumos ir nodrošināt nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu
komplektēšanu, veikt krājuma organizēšanu. Svarīgi, lai krājums atbilst bibliotēkas lietotāju
interesēm un informacionālajām vajadzībām.
23.oktobrī Sauriešu bibliotēkas vadītāja Kristīne Cimdiņa apmeklēja Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta organizēto semināru krājuma komplektēšanas
speciālistiem. Seminārā tika sniegts pārskats par bibliotēku krājumu kvalitāti Latvijā no
statistikas datu aspekta un akreditācijas komisijas skatījuma, kā arī praktiskā pieredze par

krājuma veidošanas koncepciju, lai bibliotēkas lietotāji saņemtu viņiem nepieciešamos
informācijas resursus. Bibliotēkas tika aicinātas izvērtēt krājuma kvalitāti, turpmāko krājuma
komplektēšanas koncepciju, lai visās Latvijas bibliotēkās krājums būtu aktuāls, atbilstu
šodienas lasītāju interesēm un informacionālajām vajadzībām.
Bibliotēkas iet kopsolī ar komunikācijas tehnoloģiju attīstību, tādēļ seminārā bija iekļauta ļoti
aktuāla tēma par elektroniskajiem resursiem, to veidiem, t.sk e-grāmatas. Bibliotēkām jau ir
liela pieredze ar datu bāzu abonēšanu un to piedāvāšanu lietotājiem, mazāk apgūts
pakalpojums ir e-grāmatas. Uzklausot lektorus un kolēģus, kas dalījās pieredzē, var secināt,
ka vēl nepieciešams laiks, lai atrisinātu problēmjautājumus gan likumdošanas, gan
tehnoloģiskā nodrošinājuma aspektā, kas ļautu bibliotēkām ne tikai komplektēt e-grāmatas
krājumā, bet izsniegt tās lasīšanai mājās, jo pašlaik, kā rāda pieredze, e-grāmatas var lasīt
tikai uz vietas bibliotēkā.
Lasīšana kā vērtība – semināra literārā pēcpusdiena, kurā Liega Piešiņa sniedza ieskatu
jaunākajā literatūrā un vēsturisko romānu rakstnieki Valdis Rūmnieks un Andrejs Migla
stāstīja par teju iznākušās grāmatas „Trīs zvaigznes” tapšanu.
Kristīne Cimdiņa, Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(05.11.2013.)

Ceļojot laikā

Krāsainu, rudens vējā virpuļojošu lapu pavadīti 18.oktobrī uz Ulbrokas kultūras namu devās
cilvēki, kuri vēlējās vienu vakaru „ceļot laikā”. Siltas piparmētru tējas smaržas un sveču
gaismas ieskauts sākās literārais vakars kopā ar rakstnieku, žurnālistu Paulu Bankovski.

Vakara ievadā, rosinot cilvēkus uz pārdomām, ko katram nozīmē vārds „LAIKS’, tika nolasīti
šī vārda skaidrojumi gan no filozofijas, gan fizikas, gan laikapstākļu, gan telpas izjūtas
aspekta. Savukārt uz krēsliem noliktajās kartiņās katrs varēja lasīt izcilu personību domas vai
tautu teicienus par laiku.
Pauls Bankovskis uzsākot sarunu atzina, ka vakara tēma viņam tuva, jo pašam ļoti patīk viss,
kas saistīts ar laiku, jo īpaši to, kas ieslēgts pulkstenī, un nav svarīgi, vai mehāniskajā ar
ciparnīcu, vai smilšu.
Rakstnieks bija izvēlējies iepazīstināt ar jaunu stāstu par zilo autobusu no pašlaik topošā
stāstu krājuma. Stāsts ieveda savdabīgā biļešu kontrolieru pasaulē pie viņu domām, viņu
skatījuma uz apkārt notiekošo. Stāstā, kā citos savos darbos, autors atainojot notikumus, ik
pa laikam atgriežas kāda personāža pagātnes epizodē un jau pēc mirkļa ir atpakaļ tagad
notiekošajā.
Nez, vai rakstnieka stāsta radītā pasaule bija tik spēcīga, bet kādu mirkli viņam blakus
novietotais smilšu pulkstenis pārstāja skaitīt laiku, tad kādu brīdi rakstnieks fragmentu lasīja
sveču gaismā (kaut kur pazuda elektrība), kas radīja vēl mistiskāku stāstu par zilo autobusu.
Pasākuma apmeklētāji bija rakstnieka darbu iespaidoti – gan agrāk rakstīto, gan jaunā stāsta
lasījuma, jo, uzdodot jautājumus, centās izprast noslēpumainību, stāstu mistisko noskaņu, arī
rakstnieka paša attieksmi pret saviem darbiem, to tapšanas procesu. Stāstot par darbu
tapšanu, P.Bankovskis minēja, ka vislabāk viņam patīk rakstīt par pagātni, tādēļ arī ceļošana
laikā caurvijas viņa darbos. Tāpat bija interese arī par grāmatām, kuras autors noteikti kā
pirmās liktu savā grāmatu plauktā. Kaut arī uzreiz viņš nevarēja nosaukt kādu īpašu grāmatu,
sarunas laikā noskaidrojās, ka tās ir Anša Lerha-Puškaiša vāktās tautas pasakas un
J.Jaunsudrabiņa „Baltā grāmata,” rakstnieks atdzina, ka vēl aizvien labprāt lasa pasakas.
Runājot par nākotnes darbiem autors pastāstīja par diviem tuvākajiem – stāstu krājums, kura
fragmentu klausījāmies un G.Repšes projekts, kur vairāki rakstnieki veidos stāstu krājumu par
Latvijas vēsturi.

„Pati galvenā notikumu vieta ir un paliek tagadne-robeža, kura jāšķērso itin visiem nākotnes
nodomiem, iecerēm, idejām, ilgām, lai tās piepildītos, uz mirkli uzplaiksnītu kā ugunskurā
iesviesta sērkociņu kastīte un izdzistu pagātnes ogļu un pelnu kaudzē.” /Pauls Bankovskis,
„Laiku grāmata”/
Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/galeriju-arhivs/celotajslaika
Aicinām iepazīt Paula Bankovska un citu latviešu oriģinālliteratūras autoru darbus Stopiņu
novada bibliotēkās!
Teksts Kristīne Cimdiņa
Foto Daiga Brigmane
(01.11.2013.)

„Zīļuki” un „Taurenīši” grib zināt, kas notiek bibliotēkā

Oktobra pēdējās nedēļās Sauriešu bibliotēkā viesojās sengaidīti un mīļi ciemiņi – Stopiņu
pamatskolas pirmskolas izglītības iestādes vecāko grupiņu „Zīļuki” un „Taurenīši” bērni un
audzinātājas. Viesus sagaidīja gaišas un mājīgas bibliotēkas telpas, smaidīgās bibliotekāres
Kristīne un Aija un gudrā pūce Šarlote, kura palīdz izglītot jaunos bibliotēkas lasītājus.
Tā kā lielākā daļa bērnu atzina, ka bibliotēkā ir pirmo reizi, un vēlas to izzināt, bija svarīgi visu
apskatīt savām acīm. Lai nebūtu jāstaigā ar kājām, nolēmām braukt ar vilcieniņu – Čukbānīti.
Bibliotekāre pārtapa par lokomotīvi, bērni sakabinājās vagoniņos, sastāvu noslēdzošais bija
konduktors – grupas audzinātāja. Tū- tū aiziet! Ceļojums pa bibliotēku varēja sākties. Līču
loču, mazās galviņas grozījās uz visām pusēm, lai visu redzētu, iegaumētu. Čukbānītis
apstājās pieturās ar īpašiem nosaukumiem: Pasaule, kur dzīvo pieaugušo cilvēku grāmatas,
Datori, Lasītāju apkalpošanas vieta, Bērnu stūrītis.
Kad bijām visu apskatījuši, mums kopīgi gribējās par to parunāt. Bibliotekāre, demonstrējot
dažādas grāmatas, žurnālu, avīzi, rosināja uz sarunu par bibliotēkas darbību un grāmatu
lomu cilvēku dzīvē. Mazie bibliotēkas apceļotāji aktīvi klāstīja par tikko redzēto, izteica savus
spriedumus par grāmatām. Vairāki gudrinieki bija ātri sapratuši, kas notiek bibliotēkā un kā tā
darbojas – un viņi savās zināšanās aizrautīgi dalījās ar pārējiem. Jā, patiešām – bibliotēkas
grāmatas lasa daudzi cilvēki, tāpēc bibliotēkā grāmatas var tikai aizņemties uz laiku un tās
pēc izlasīšanas jānes atpakaļ. Dzīvespriecīgā un atraktīvā sarunā gandrīz ikviens gribēja
izstāstīt par lasīšanas paradumiem savās mājās: kādus žurnālus bērni skatās, kādus
laikrakstus viņi zina, vai pieaugušie lasa, kuram vecāki vai brāļi un māsas lasa priekšā.
Jāatzīmē, ka uz jautājumu, vai kāds arī pats prot lasīt, bija vairākas apliecinošas atbildes.
Praktiskajā uzdevumā, izmantojot speciāli sagatavotas darba lapas, bērniem vajadzēja
palīdzēt pasaku varoņiem Zīļukam vai Taurenītim atrast ceļu atpakaļ uz bibliotēku, lai nokļūtu
savā Bērnu stūrīša grāmatu plauktā, jo pastaigājoties viņi bija nomaldījušies. Malači, visi tika
cauri labirintam un tādējādi palīdzēja Zīļukam un Taurenīšiem atgriezties savās vietās!
Turpinot sadarbību ar pirmskolas izglītības iestādi, mācību gada laikā bērni, viesojoties
bibliotēkā, atraktīvās nodarbībās padziļinās zināšanas par bibliotēkas darbu un tās
piedāvātajām iespējām.

Gaidām bibliotēkā jaunos lasītājus un viņu vecākus!
Aija Sausiņa, Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre
(01.11.2013.)

”Tagad visu, kas man ir, es jums esmu devis”. Imanta Ziedoņa literāro darbu lasījumi
Sauriešu bibliotēkā

Straujš pavasaris pāršalc Latviju. Pēc garās un nogurdinošās ziemas dvēselē ieskanas
smalkas stīgas, un sirds vēlas savas ilgas un mūžīgās vērtības izteikt vārdos. Simboliski, ka
maijs Latvijā ir ziedoņa un Imanta Ziedoņa mēnesis. Emocionāli un izjusti Sauriešu bibliotēkā
ir izskanējuši Imanta Ziedoņa darbu literārie lasījumi „ Tagad visu, kas man ir, es jums esmu
devis”. Mēs esam mantojuši izcilā vārda meistara neizmērojamās gara vērtības. Mūsu
pienākums un gods ir neturēt tās pūra lādē, bet smelties no tām un būt lepniem, ka esam
tauta, kurai pieder tādas garīgās bagātības.
Stopiņu pamatskolas 4. līdz 8.klases skolēnu izjustie, emocionālie Imanta Ziedoņa krāsaino
pasaku un epifāniju lasījumi pārsteidz ar literārā materiāla dziļo izpratni, galvenās domas
uzsvēršanu. Bērni lieliski pamato konkrētā darba izvēli, aizrautīgi stāsta par sajusto un
pārdzīvoto lasot Ziedoņa darbus. Argumentētā diskusijā pārrunājam katra pasniegtā literārā
darba galveno domu, idejisko vērtību un šodienas aktualitāti. Par to, ka nevajag otram darīt
tā, lai viņam sāpētu, ka Zaļā pasaka māca saudzēt dabu, ka Sarkanā pasaka aicina būt
uzmanīgiem rīcībā ar uguni, un tā bez gala, jo katrs Imanta Ziedoņa devums ir ar dziļu saturu.
Lasot Ziedoni, mēs meklējam šos zelta gudrības graudus, kas izteikti poētiskā valodā,
salīdzinājumos. Ir prieks, ka šajos vērtību meklējumos piedalās arī bērni un jaunieši, un kā
saka viņi paši, tādējādi atklāj daudzas pārsteidzošas un pavisam negaidītas lietas. I. Ziedonis
dod visiem atklājuma prieku, vērtību mēru, liek domāt līdzi.
Pateicībā par ieguldīto darbu un klātesošajiem dāvātajām emocijām, katrs daiļrunātājs
saņēma individuālu atzinības rakstu. Bibliotēka izsaka pateicību arī skolotājai Valentīnai

Greiškānei par veiksmīgu sadarbību visa mācību gada garumā un latviešu literatūras
popularizēšanu skolu jaunatnei.
Lai ikvienam izdodas visā, ko Imants Ziedonis mums ir devis, atrast savus zelta graudus,
vārdos izteiktas ilgas un mūžīgās vērtības.
Aija Sausiņa, Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre
(18.06.2013.)

Gudrās pūces Šarlotes eksāmens Sauriešu bibliotēkā
Dodot iespēju Stopiņu pamatskolas 1.klases audzēkņiem parādīt mācību gada laikā apgūtās
bibliotēkzinības, bibliotēkā notika atraktīva bibliotēkas spēle.
Tika veidotas komandas, vēlēti kapteiņi, meklētas marķētas grāmatas. Tajās slēpās nākošais,
visgrūtākais spēles uzdevums- no atsevišķiem burtiem salikt latviešu autora grāmatas
nosaukumu. Ar šo ļoti grūto uzdevumu bērni, kuru lielākai daļai krievu valoda ir dzimtā valoda,
gan varonīgi cīnījās paši, gan izmantoja audzinātājas palīdzību. Oranžā komanda savas
grāmatas nosaukumu „Putnu dienas” salika tik pārsteidzoši ātri, kamēr citi vēl tikai gatavojās
to darīt. Uzdevumu veica visas komandas.
Uzzinot grāmatas nosaukumu, bērniem tā bija arī jāatrod Bērnu stūrīša grāmatu plauktos,
pielietojot iegūtās zināšanas par informāciju uz grāmatas muguriņas un prasmi pareizi izņemt
grāmatu no plaukta. Kad noslēptās grāmatas nonāca bērnu rokās, viņiem atkal vajadzēja
izmantot apgūtās zināšanas, izzinot, kā sauc grāmatas autoru un izpētīt, par ko stāsta
grāmata. Bija redzams, ka viņus aizrauj iespēja apskatīt daudzās bibliotēkas grāmatas.

Pasākuma noslēgumā ikviens mazais dalībnieks saņēma viņam personiski veltītu pateicības
rakstu par aktīvu piedalīšanos bibliotēkas organizētajos pasākumos un sekmīgu Gudrās
pūces Šarlotes eksāmena nokārtošanu. Liels paldies enerģiskajai klases audzinātājai
I.Ņeustrujevai par aktīvu iesaistīšanos, bērnu rosināšanu un atraisīšanu. Paldies arī Viktorijai
Skredai par palīdzību telpas sakopšanā pēc pasākuma.
Gudrā pūce Šarlote mācot bērnus, vēlās, lai viņi bibliotēkā nejustos kā svešinieki, bet būtu
droši, pārliecināti un zinoši bibliotēkas lietotāji. Eksāmena
foto: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/galeriju-arhivs/gudras-pucessarlotes-eksamens
Aija Sausiņa, Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre
(22.04.2013.)

Sauriešu bibliotēkā „Zīļuki” noslēdz bibliotēkas mācību gadu
Noslēdzot bibliotēkas 2012/2013. gada sezonu, , tajā ciemojās lieli bibliotēkas draugibērnudārza grupiņas „Zīļuks” bērni. Kopīgi atkārtojām apgūtās zināšanas par bibliotēkas
darbību un bibliotēkas lietošanu. Malači ! Mazie gudrinieki atcerējās, ka bibliotēkā grāmatas
tikai aizņemas uz laiku, pēc tam tās nes atpakaļ, lai viņas varētu lasīt arī citi cilvēki. Arī par
lasīšanas kultūru bērni visu mācīto bija iegaumējuši. Tā kā bērni nevarēja viesoties bibliotēkā
E-prasmju nedēļas laikā, tad šoreiz runājām par to, ko vēl var darīt bibliotēkā. Mūsdienās
dators ir pazīstams arī pavisam maziem bērniem. „Zīļuki ” uzzināja, ka bibliotēkā ir pieejamas
bez maksas ne tikai grāmatas, žurnāli un avīzes, bet arī dažādas datubāzes, interneta
adreses- tādas vietiņas internetā, kur salikts ļoti daudz visādas informācijas, ziņu, gudrību.

Kopīgi pētījām, ko mums piedāvā www.filmas.lv . Bērni noskatījās divas mūsu latviešu autoru
multiplikācijas jeb animācijas filmiņas par zvēriem. Tika gan atstāstīts filmiņu saturs, gan
diskutēts par tajā redzēto. Bērni labprāt dalījās savās domās par draudzību, palīdzību,
atriebību. Pēc otrās filmiņas noskatīšanās , kurā redzams, kā zvēri meklē noklīdušā ūpīšamazulīša vecākus, negaidot izvērtās ļoti interesanta saruna par to, kā būtu jārīkojas pašiem
bērniem, ja viņi publiskā vietā noklīstu no saviem vecākiem. Atkārtojām lietas, par kurām
runāt nekad nav par daudz- kas bērniem ir jādara, un ko viņi nekādā gadījumā nedrīkst darīt,
lai neapdraudētu savu drošību. Mazās filmiņas izrādījās ļoti rosinošas un pamācošas.
Noslēgumā visa grupiņa saņēma kopīgu pateicības rakstu par aktīvu dalību bibliotēkas
rīkotajos pasākumos visa mācību gada garumā. Paldies „Zīļukiem” par ielūgumu uz viņu
izlaidumu maija beigās!

Aija Sausiņa, Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre
(22.04.2013.)

Sauriešu bibliotēkā skolēni apgūst informācijas meklēšanas prasmes

E-prasmju nedēļas ietvaros Sauriešu bibliotēku apmeklēja Stopiņu pamatskolas 6.klases
audzēkņi. Uz jautājumu, kur internetā parasti tiek meklēta nepieciešamā informācija,
saņemtās atbildes nebija pārsteidzošas. Protams, Google un Vikipēdija!
Skolēni, kuri ikdienā savā mācību procesā lielākoties un arī saziņai izmanto krievu valodu,
līdz šim nebija izmantojuši datubāzes Letonika piedāvātās plašās un unikālās iespējas.
Letonika ir viena no apjomīgākajām un kvalitatīvākajām digitālās informācijas krātuvēm
latviešu valodā, kur var iepazīties ar latviešu kultūru, literatūru, dabu, vēsturi, ģeogrāfiju,
cilvēkiem, latviešu valodu un citām valodām. Bibliotēkās šīs nenovērtējamās gara bagātības
ikvienam ir pieejamas bez maksas un ierobežojumiem.
Kopīgi izpētījām 11 enciklopēdijas un dažādās vārdnīcas - tulkojošās, skaidrojošās,
terminoloģiju. Pārsteigums bija, ka pilntekstā var lasīt 200 latviešu literāros darbus un skatīt
apmēram 10 tūkstošus attēlus, audioierakstus un video materiālus. Īpaša izvērtās saruna par
Latvijas Kultūras Kanonu, jo lielākā daļa nezina, ka tas ir Latvija kultūras izcilību apkopojums.
Interesantākā pasākuma daļa bija komandu spēle informācijas meklēšanā, izmantojot
Letonikas informācijas krājumu. Bērniem daudzi meklējamie ar Latviju saistītie vārdi un
termini bija sveši, viņi meklēja atbildes uz jautājumu: „Kas tas ir?”. Izrādās, ir iespējams
ieklausīties ļoti daudzu Latvijā sastopamu putnu balsīs, kas ir autentiski dabas ieraksti. Vai
kāds zina, ka ir tāds putniņš - peļkājīte un arī tā dziesmiņa ir dzirdama Letonikas Multivides
sadaļā. Tā skolēnu komanda, kurai bija uzdevums noskaidrot visu par peļkājīti, var palielīties
ar šīm zināšanām. Latvijas Kultūras Kanona pilntekstu literārie darbi spēles laikā tika
izmantoti, lai atrastu konkrēta autora konkrētu darbu un uzrakstītu pirmo teikumu, ar ko šis
darbs iesākas. Spēles uzdevumu veikšanai bija nepieciešams izmantot arī svešvārdu
skaidrojošu vārdnīcu. Komandas bija ļoti iegrimušas informācijas meklēšanā, laiks skrēja
nemanot. Spēlē uzvarēja puišu komanda - Daniels, Romāns un Jevgenijs.

Skolēni apguva prasmes rīkoties ar informācijas avotu, kas sniedz uzticamas un plašas ziņas
par Latviju.
Pasākuma dalībnieki izmantoja iespēju iepazīties ar bibliotēkas jaunākajām grāmatām.
Ievērību izpelnījās vērtīgie jaunieguvumi - Lielie (informācijas apjoma un izdevuma izmēru
ziņā) pasaules un Latvijas atlanti, Latvijas vēstures atlants un ilustratīvi bagātais Latvijas
arheoloģijas ceļvedis.
Bibliotēkas jaunieguvumi gaida savus lasītājus. Arī datubāzes Letonika un Laikrakstu
bibliotēka (satur vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu
publikācijas) piedāvā savu plašo informāciju, kuru bibliotēkās ikviens var saņemt bez maksas.
Aija Sausiņa, Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre
(25.03.2013.)

Stopiņu pamatskolas skolēni tikās ar tēlnieku Uldi Sterģi Līgo parkā
Gandrīz pirms 25 gadiem, 1988.gada Vasaras saulgriežu vakarā pirmoreiz ar skanīgām Līgo
dziesmām tika pieskandināts jaunais un līdz šim vienīgais zināmais Līgo parks. 1992.gadā
parkā zem senajiem ozoliem tika uzstādīti mūsu zemes akmeņi ar latviskām rakstu zīmēm.
Līgo parks ir pirmais un vienīgais zīmju akmeņu parks pasaulē, kur granītā iemūžināta
Vasaras saulgriežu ideja un latviešiem nozīmīgākās kultūrvēsturiskās rakstu zīmes.
Stopiņu pamatskolas 6.un 7.klases skolēni bija aicinājuši uz tikšanos Līgo parka izveides
idejas un idejas realizācijas autoru tēlnieku un akmeņkali, kā izrādījās, arī lielu stāstnieku,
Uldi Sterģi, lai uzzinātu par latviskām rakstu zīmēm, kas pavada cilvēkus viņu mūža garumā.
Sākumā bērni ciemojās U.Sterģa māju pagalmā. Māju saimnieks stāstīja, kā dzimusi ideja par
parka izveidi, par vārda Līgo simbolisko plašuma nozīmi. Pagalmā ir vieta, kur sākotnēji, jau
10 gadus pirms idejas realizācijas stāvējis granīta milzis un gaidījis, līdz ieguvis savu misiju nest Līgo vārdu. Kā vēlāk, fotografējoties pie paša Līgo akmens, atzina tēlnieks, ja šobrīd
viņam vajadzētu kalt šādu akmeni, tas izskatītos nedaudz citādāks - uzraksts LĪGO taptu ar
daudz lielākiem burtiem, lai arī toreiz tie likušies milzīgi lieli. Savukārt akmenim aizmugurē,
kas vērsta pret dienvidiem, būtu izkalta Saules zīme, kas starotu saulītei pretī.
Rāmā un mierīgā februāra diena svētīja bērnu pastaigu pa sniegoto Līgo parku. Pēc kopīgas
fotografēšanās pie Līgo akmens, apstājāmies pie cita akmens ar lielu, skaistu, ornamentālu
raksta konstrukciju - Austras koks. Uzmanīgi apskatot sarežģīto un tai pašā laikā ārkārtīgi
precīzo ģeometrisko konstrukciju uzzinājām, ka raksta augšējā mala veido pilnīgi taisnu 2
metrus garu horizontālu līniju, bet vertikāli raksts ir 1,55 metrus augsts. Viss raksts uzbūvēts
no trīsstūriem, var novilkt vienu līniju caur otru. Tēlnieks stāstīja, kā viņš sācis iepazīties ar
latviešu tautas ornamentiem, iedziļinoties sieviešu pasaulē, rokdarbos - latviskajos cimdu un
zeķu rakstos, audēju darbos un izšuvumos. Tēlnieka stāstījums ļāva iztēloties, kā uzlecot,
saules stari iespīd cauri parka varenajiem ozoliem, veidojot rakstā redzamās līnijas. Austras
koks simbolizē rītausmu, tas citviet dēvēts arī par ozolīša rakstu, jo ļoti atgādina sazarotos
varenos ozolus, kas ar savām saknēm stingri turas zemē. (Jāatzīmē, ka nav vienotu zīmju
apzīmējumu un nosaukumu, tos deva paši ornamentu veidotāji).
Par šo akmeni, tā autors stāstīja, ka tādu viņš jau sen bija izsapņojis, ar domu, kas tas
atradīsies viņa māju pagalmā un vecumdienās viņš pats varēs uz to lūkoties. Taču liktenis
lēmis, ka tagad to ir redzējuši daudzi cilvēku. Kā domā U.Sterģis, ja parks atrastos Japānā, to
skatīt brauktu ļaudis no visas pasaules. Dzīva ir vēlme ar akmeņu rakstu dārzu nest Stopiņu
vārdu pasaulē.

Tēlnieks vēstīja, ka viņš joprojām regulāri grāmatās un preses izdevumos (tos lasa ar šķērēm,
jo visu, kas liekas interesants izgriež un vāc mapītē), internetā, televīzijas pārraidēs pēta un
studē pasaules kultūras un reliģiju vēsturi, arheoloģiju, etnogrāfiju un ar šīm zinātnēm
saistītas lietas, kuras viņu ļoti saista un interesē. Tas ļauj apgalvot, ka cilvēces tūkstošiem
gadu senais kultūras mantojums ir dažādu kultūru un reliģiju saskarsmes un krustošanās
rezultāts. Pētot šos dažādo kultūru mijiedarbību, tēlnieks reizēm pats ir bijis pārsteigts par
saviem atklājumiem. Par latviskiem uzskatītie raksti sastopami arī citu tautu kultūrās kā
sargātāji, svētība. Vai nav pārsteidzoši uz baltkrievu līgavas blūzītes apkakles stūrīšiem vai
ukraiņu cimdu rakstos ieraudzīt auseklīšus.
Pie akmens ar izkalto Ugunskrustu, turpinājās stāstījums par to, ka šīs rakstu zīmes pieder
visas pasaules kultūras mantojumam. Par latviskām uzskatītās zīmes ir sastopamas daudzās
kultūrās un reliģijās, islama mākslā auseklīši atrodami mošeju grīdas mozaīkās, budismā uz
Budas kāju pēdām ir pamanāmi ugunskrusti, tādu piemēru ir bezgala daudz. Runājot par
Ugunskrustu, interesants bija stāsts, kuru mūsu māksliniekam bija izstāstījusi viņa viešņa
literatūrzinātniece Saulcerīte Viese. Cienījamā zinātniece stāstījusi, ka reiz ciemojoties kādā
Krievijas muzejā, tā darbiniece slepus parādījusi viņai priekšautu, kurš bijis izšūts ar
Ugunskrustiem. Muzeja darbiniece ar sašutumu sacījusi, ka viņas dzīves laikā tas nenonāks
muzeja ekspozīcijā, tātad muzeja apmeklētāji to neieraudzīs. Acīmredzot nezināšanas dēļ
notikusi alošanās un etnogrāfiskie raksti noturēti par kaut ko līdzīgu, bet citu lietu. Pārrunājām
ar ko Ugunskrusts atšķiras no fašistiskās Vācijas simbola - nacistu krusta.
Tēlnieks stāstīja, ka astronoms J.Klētnieks Ugunskrustu tulko kā ģimenes simbolu. Ģimenes
centrs sazarojās tāpat kā Ugunskrusts, veidojas aizvien jauni zari, kas izriet no iepriekšējiem,
plešoties plašumā visā plašajā pasaulē.
Par pašu darba procesu Uldis Sterģis sacīja, ka visilgāk un grūtāk esot izlolot un izstrādāt
darba ideju, bet akmens kalšana ir smags un ļoti ilgstošs darbs, kuru darot netiek skatīts
pulkstenis un skaitītas stundas, bet tie tomēr esot vairāki mēneši.
Mūsu Līgo parks atrodas dabiski veidotā ozolu birzī. Tēlnieks stāstīja, ka agrāk apkārtējās
mājās esot dzīvojuši vairāki vietējie ilgdzīvotāji. Varbūt tas saistīts ar ozoliem, jo daudzu tautu
mitoloģijā minēts, ka ozoli simbolizē Dieva klātbūtni, spēku, izturību. Varbūt ilgdzīvotāju mūžu
pagarina parka lejā redzamā upes senleja, pa kuru kādreiz esot skrējuši pat Daugavas palu
ūdeņi. Tagad ozolu spēkam pievienojies tepat Sauriešu karjerā atrastajos akmeņos, par kuru
meklēšanu un mājās nogādāšanu arī dzirdējām azartisku un humoristisku stāstu, izkalto
zīmju starojums un enerģija.
Sarunas noslēgumā cienījamais tēlnieks izteica bērniem novēlējumu: izvēlēties savai dzīvei
vienu mērķi, veltīt tam laiku, vairot zināšanas, krāt pieredzi un ticēt savām spējām, jo aiz
mākoņiem vienmēr ir saule.
Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/galeriju-arhivs/tiksanas-artelnieku-uldi-stergi
A.Sausiņa, Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre
(01.03.2013.)

Sauriešu bibliotēkā Gudrā Pūce Šarlote aicina bērnus pētīt grāmatas
Sunītim, kaķītim ir austiņas, ķepiņas, astīte, cilvēkbērnam smaidoša sejiņa, rociņas, kājiņas.
Bet kā sauc grāmatas dažādās vietiņas?
Gudrā Pūce Šarlote aicināja uz Sauriešu bibliotēku gan bērnudārza grupiņas ”Zīļuki ” bērnus,
gan pamatskolas 1.klases audzēkņus, lai mudinātu viņus pētīt grāmatas.

Pasākumos bērni ar interesi tvēra jauno informāciju, ieklausījās neparastajos vārdos- autors,
nosaukums, titullapa, anotācija. Visi saprata anotācijas piemēru par Vinniju Pūku, kurš ar
savu labāko draugu Sivēnu devās ciemos pie cita sava drauga Trusīša, viesojoties pārēdās
medu un vairs nespēja izkļūt no Trusīša alas. Īsi, skaidri, kodolīgi un visiem saprotami. Ar
redzamu sajūsmu bērni apskatīja bibliotekāres demonstrētās grāmatiņas ar pasakaini
skaistām ilustrācijām. Meklējām, kur grāmatai ir vāciņš, kur muguriņa, kur aizmugurējais vāks.
Pārrunājām, ko dara autors. Svarīgi, ka tas ir cilvēks, kurš ne tikai raksta, bet vispirms domā
un izdomā savus varoņus un viņu piedzīvojumus. Atklājām, ka par krāsainiem attēliem
grāmatā jāpateicas māksliniekam. Apķērīgākie un gudrākie saprata, kur grāmatā var atrast,
kā sauc mākslinieku. Runājām, kas ir tulkotājs un kāpēc viņš ir vajadzīgs.
Praktiskajā daļā notika rosība pie Bērnu stūrīša grāmatu plauktiem. Atkārtojām prasmes
grāmatu pareizai izņemšanai no plaukta. Katrs, uzmanīgi aplūkojot uz grāmatas muguriņas
redzamo informāciju, varēja izvēlēties vienu sev tīkamu grāmatiņu. Izvēlēto darbu bērni
patstāvīgi izpētīja, sagatavoja vēstījumu pārējiem. Ikviens bija pētījis grāmatas autoru,
nosaukumu, protams, krāsainās ilustrācijas, varēja īsumā pateikt par ko stāsta grāmata. Šo
stāstījumu laikā vairākas grāmatas tika izšķirstītas kopīgi, priecājoties par interesantajiem
attēliem. Notika arī diskusijas par dažu izdevumu saturu, piemēram, spriedām kāpēc arī
dzīvnieku mammas tāpat kā cilvēki mīl savus mazuļus, priecājamies par skaņu grāmatu.
Liels paldies audzinātājām Inesei Ņeustrujevai un Daigai Upmalei par aktīvu un rosinošu
piedalīšanos pasākumos. Paldies arī skolniecei Arīnai Petrovai, kura no visiem 1.klases
audzēkņiem ir čaklākā bibliotēkas lasītāja.
Abu pasākumu 25 dalībnieki ieguva jaunas zināšanas, pieredzi un nenovērtējamas emocijas,
ielūkojoties krāsainajā un aizraujošajā grāmatu pasaulē.
Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/galeriju-arhivs/gudra-pucesarlote-aicina-bernus-petit-gramatas
A.Sausiņa, Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre
(01.03.2013.)

Sauriešu bibliotēkā pasaku vilcieniņš vizina „Zīļuka” bērnus
Čuk, čuk, tū, tū..... Kurp dodas pasaku vilcieniņš?

Pagājuši
Ziemassvētki, sagaidīts Jaunais gads, bet gribas vēl atrast svētku sajūtu. Bērni atzina, ka
viņiem patīk ziema, taču lielākajai daļai mīļākais gadalaiks tomēr ir vasara. Tādēļ pasaku
vilcieniņš kopā ar saviem mazajiem pasažieriem devās ceļojumā Vasarā.
Ceļojums sākās ar ceļojuma laikā sastopamo varoņu iepazīšanu. Varoņu bija tik daudz, ka
vēlāk izrādījās, ka katram bērnam tiek savs- vilcieniņš, rūķi, dažādi dzīvnieciņi, interesanti
kukainīši, pat dārzeņi. Iztēlē mēs pieņēmām, ka ir brīnišķīga un saulaina vasaras diena.
Bērnu uzdevums bija, klausoties izdomātu pasaku, iedomāties sevi tās varoņu vietā, un ar
kustībām attēlot dzirdēto- kā „čukā” vilcieniņš, kā lēkā aitiņas, kaziņas un citi jautrie dzīvnieki,
ko dara vabolītes, odiņi, kā dusmīgais kurmis satraucas par sacelto traci.
Jāuzteic audzinātāja Renāte par atraktīvo un izdomas bagāto improvizāciju, tādējādi rosinot
bērnus radoši atraisīties. Bija, ko redzēt- vislabāk visiem padevās sakabē braukāt kā
vagoniņiem, lēkāt lielā buļļa deju, ar saķertu galvu vaimanāt vecā kurmja balsī.
Pauzes laikā bērni tika iztaujāti par dažādiem pasakas varoņiem un to, ko viņi dara ceļojuma
laikā. Taču aizrāvušies ar kustību atdarināšanu, ne visi bērni bija sadzirdējuši, par ko ir
stāstīts pasakā. Mēs mācījāmies klausīties un sadzirdēt, atkārtojot pasaku. Jā, izdevās! Katrs

pasakas dalībnieks - gan vabolīte, gan kartupelis un visi pārējie - kaut ko dara un piedalās
kopīgā pasākumā.
Otrajā improvizācijas daļā attēlojām katru pasakas varoni atsevišķi. Tas nu gan bija īsts
kustību karuselis - ar izdomu, degsmi, azartu. Ceļojums, kura galvenās vērtības bija prasme
klausīties, kustību improvizācija, pagāja ļoti ātri. Mēs visi ļoti labi izkustējāmies, ar priecīgām
domām esot jau vasarā.
Liels paldies brīvprātīgajam palīgam Alēnai Ruplānei, kas palīdzēja krāsot un laminēt
pasākumā izmantotos attēlus.
Lai visiem šajā gadā laba veselība un sokas darbi!
Bibliotēka gaida savus lasītājus!
Pasākuma fotogrāfijas: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/galerijuarhivs/pasaku-vilcienins
Aija Sausiņa, Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre
(28.01.2013.)

