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PĀRSTEIGUMU DECEMBRIS 

 

Gunta Bite 

Braila raksta nodaļas vadītāja 

 

Decembris jau izsenis tiek dēvēts par 

Vilku mēnesi vai Svētku mēnesi. Šogad 

šiem epitetiem pievienojas vēl Pasaules 

gala mēnesis. Arvien biežāk dzirdu 

runājam par šīs laikmetīgās pasaules 

bojāeju un jaunas rašanos un mani 

pārņem skumjas. Katru gadu ikviens no 

mums vecā gada nogalē sev apsola Jauno 

gadu sākt savādāk vai mainīt kaut ko 

savā dzīvē. Katrs kaut reizi dzīvē ir izteicis 

solījumus sev, tādā veidā „nospiežot 

Restart pogu” savas dzīves programmai. 

Bet no tā taču pasaule nav apstājusies vai 

iznīkusi. Tad kāpēc šobrīd ir jāpiesārņo 

savs prāts ar māņiem un jātic kaut kam 

tādam, kas dažiem pat liek pārdot visu 

mantu un doties svētceļojumā, cerot 

Jaunajā pasaulē gūt labestību? Daži 

liktenīgajā dienā atsakās iziet no mājas, 

citi — organizē kopīgu Pasaules gala 

sagaidīšanu. 

Lai vai kā, bet decembris solās būt 

pārsteigumiem bagāts. Arī „Latvijas Nere-

dzīgo bibliotēka” uz decembri ir sarosī-

jusies un piedāvā dažādus interesantus 

pasākumus. 

Jau 4. decembrī plkst. 10.40 bibliotē-

kas Lasītavā aicinām uz Braila rakstā 

reproducētās ar taktilām (taustāmām) 

ilustrācijām bagātinātās Ineses Zanderes 

grāmatas „Dieguburti” atvēršanas svēt-

kiem. Grāmata iznākusi pateicoties čakla-

jiem brīvprātīgajiem: Mārtiņam no Prie-

kuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma; 

Ilutai no SIA „Irve”; „Brīvprātīgo Brigādei” 

un jauniešiem no Rīgas Centra humāni-

tārās vidusskolas, kā arī Rāmuļu pamat-

skolas meitenēm un skolas direktora viet-

niekam Gatim Krakopam. Svētkos pieda-

līsies arī grāmatas autore Inese Zandere 

un pārstāvji no tipogrāfijas „Dobums”. 

Būs iespēja pašiem ar tausti atrast burtus 

un izveidot no tiem savu vārdu. 

Savukārt 17. decembrī plkst. 13.00, 

aicinām ikvienu paviesoties izstādes „50 

ZIEMASSVĒTKU ZVAIGZNES” atklāšanas 

svētkos. Būs mūzika, dziesmas, runās 

dzejnieks, varēs aplūkot interesantas 

zvaigznes un izlasīt tekstus, ko tās sevī 

glabās. Pasākumu vadīs Lauris Kuzņe-

covs, kurš to iesāks ar paša sacerētu 

dziesmu „Zvaigzne”. Izstāde LNerB būs 

apskatāma līdz 20. decembrim plkst. 

15.00, bet 21. decembrī tā pārcelsies uz 

Strazdumuižas klubu, kur notiks Ziemas-

svētku koncerts „50 ZIEMASSVĒTKU 

MIRKĻI”. Uzstāsies Swedbankas koris, 

Latvijas radošo bērnu un jauniešu studija 

"Zvaigžņu sala", Helēna Kozlova, Edijs 

Fuksis un daudzi citi. 

Tiekamies un svinam kopā! 
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BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

MAZĀ ZIEMASSVĒTKU GRĀMATA 

 

Dina Kāgane-Kovaļova 

Braila raksta nodaļa 

 

Ir grūti pastāstīt par Jura Rubeņa un 

Māra Subača «Mazo Ziemassvētku grā-

matu», taču viegli to izlasīt (gan redzīgo, 

gan Braila rakstā). Ziemassvētki ir gada 

nepieciešamais mirklis, kad cilvēks pie-

dzīvo ticības piepildījumu (neatkarīgi no 

reliģiskās pārliecības). No šāda viedokļa 

raugoties, Ziemassvētki var atnākt katru 

dienu vai arī neatnākt gadiem ilgi. Cilvē-

ces atmiņas, sirds ilgas un vēlēšanās 

ierakstītas Ziemassvētku zīmēs. Dažas no 

tām paliek ārpusē — skatlogos, ielās, 

baznīcās, bet dažas nokļūst tieši sirdī un 

cilvēks vairs nejūtas vientuļš. 

Grāmatas autors Juris Rubenis ir teo-

loģijas zinātņu doktors un daudzus gadus 

kalpojis Rīgas Lutera draudzē. 2011. gadā 

absolvējis mācības Šveicē, kļūstot par 

kristīgās meditācijas skolotāju. Mācītājs 

atzīst: «Mans ceļš līdz meditācijai nav bijis 

ātrs un viegls. Diezgan ilgs laiks paiet, 

kamēr iemācāmies runāt, bet, šķiet, 

daudz sarežģītāk ir iemācīties klusēt.» Ta-

gad Ventspils novada Lūžņas ciemā, pie 

Baltijas jūras, ir izveidots Elijas Nams*. 

Tā apmeklētāji mācās pavadīt dienu klu-

sumā un garīgā apcerē. 

Māris Subačs ir dzejnieks un māksli-

nieks. Savus zīmējumus veido minimālis-

ma stilā, un tie papildina Jura Rubeņa 

rakstītos tekstus. Mākslinieks aizvien sev 

uzdod jautājumu — kā uzzīmēt neredza-

mu Dievu? Un atbildi kā aforismu pierak-

sta zem zīmējuma: «Gars staro nevis no 

tukšas lapas, bet no zīmējuma.» 

________________________ 

* Rakstā izmantota informācija no 

Meditācijas nama „Elijas Nams” interneta 

vietnes www.elijasnams.lv 

  

AUDIOŽURNĀLS «DOMA» NOVEMBRĪ 

 

 

Dina Kāgane-Kovaļova 

 

«Latvijas Neredzīgo bibliotēkas» ikmē-

neša audiožurnālā «Doma» tiek apkopota 

informācija no Latvijā iznākošiem preses 

izdevumiem. 

Līdzsvaru veido pretstati, tāpēc, atlasot 

rakstus «Domai», cenšamies samērot vis-

dažādākās tēmas: vīrišķo un sievišķo pa-

saules redzējumu; zinātnisko un sadzī-

visko; latvisko un aizrobežu... 

Kādas ir pirmās asociācijas, kas jums 

saistās ar «novembri»? Lūk, daži no 

tematiem, ko šajā mēnesī pētīja prese: 

 Ar viņiem mēs lepojamies jeb pa-

sniegti augstākie Valsts apbalvojumi. 

 Valsts prezidents Andris Bērziņš 

sarunā par personību un «amata 

butaforijām». 

 Publicists un advokāts Andris Grūtups 

ceļā «no ielas līdz elitei». 

 Dzejnieka Ojāra Vācieša pēdējais 

novembris. 

 Aktrises Ditas Lūriņas stāsts par «at-

brīvošanos no skafandra un pārtap-

šanu tauriņā». 

Bet kāda ir Latvija uz citu valstu fona? 

Salīdzinājumam varat izzināt šādas tē-

mas: 
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 Indijas garīgā līdera Mohandas Gan-

dija dzīvesstāsts: «ar mīlestību pret 

ieročiem». 

 Amerikas Lielās Depresijas ēna pār 

rakstnieka Kurta Vonnegūta daiļradi. 

 Stāsts par Kongo Nacionālā parka 

direktoru, kurš ērtu dzīvi Eiropā 

apmainīja pret cīņu ar malumed-

niekiem Āfrikas džungļos. 

Klusums, apcerīgums, rāmums — tā-
das ir aizgājušā novembra ceļazīmes. Ir 
dažādi veidi, kā pielaikot sev harmonisku 
dzīvesveidu. Lūk, dažas no tēmām, ko ap-
skatījām audiožurnālā: 

 Mūzika un skaņas, kas maina 
dvēseles stāvokli. 

 Klusums un nesteidzība, kad dzīves 
ritms kļuvis apgrūtinoši straujš. 

 Ārsts Artūrs Jašinsks sarunā par 
ķermeņa «elpu» un vibrācijām. 

 Ziemas peldēšana kā izaicinājums 

visam, ko esat darījis līdz šim. 

Izvērstu satura rādītāju vaicājiet biblio-

tekāram vai klausieties audiožurnāla sā-

kumā. 

Audiožurnāla «Doma» veidotāju ko-

manda novēl lasīšanai labvēlīgu laiku un 

gaida lasītāju ieteikumus! 

 

MUMS KATRAM SAVA STIPRĀ DZIESMA 

 

 

Zane Rižija 

pasākuma dalībniece 

 

Šī gada 15. novembrī bibliotēkas Lasī-

tavā apmeklēju sarīkojumu „Mana dzies-

mu klade” un šis apmeklējums manī 

raisīja virkni pārdomu.  

Ikvienam ir dziesma, ko saukt par 

savu. Un tās izvēli galvenokārt nosaka 

mūsu dzīves laikā pārdzīvotais. Es klau-

sījos, kā dziesma sasaista kopā šķietami 

dažādas personības. Es klausījos, kā 

dziesma vieno paaudzes. Es klausījos, kā 

dzīves grūtību nasta plecus vairs neno-

spiež, kad izdzīvotais tiek pārvērsts dzies-

mā. Es klausījos, kā mīlestība pret savu 

Tēvzemi izgaismojas un uzpeld virspusē. 

Es klausījos kā manas domas pulsē tikai 

vienā ritmiskā piedzīvojumā: nekas nav 

tik svarīgs — ne alga, ne ēdiens, ne 

grūtums, jo agri vai vēlu viss paies. Bet ir 

TIK būtiski nesaistīt Dzimteni un Valsti ar 

valdību. Ir tik būtiski nepieķerties tam, kā 

man nav, bet izgaismot to, kas ir. 

Jo man ir daudz. Mans vectēvs ir 

pārnācis no kara abās frontēs. Pārnācis 

Dzimtenē apprecēt manu vecmammu, lai 

dotu dzīvību saviem bērniem. Mani vec-

vecāki ir izglābušies no 1949. gada izsūtī-

šanas, kaut arī viņu vārdi bija izvedamo 

sarakstos. Liktenīgajā naktī viņu nebija 

mājās. Mans tētis ir izturējis čekā pava-

dītu nedēļu, bet viņa griba un pārliecība 

netika salauzta.  

Droši vien nav īsti pareizi lūkoties uz 

notiekošo caur personiskās pieredzes 

prizmu. 

Bet šajā sarīkojumā arvien skaudrāk 

sajutu, cik ļoti laimīgi mēs varam būt 

Savā Zemē šobrīd, jo pie mums nekaro, 

vairāk vai mazāk esam pārtikuši, mums 

vēl ir neizpostīta daba un svaigs gaiss. 

Mūsu tēvi, brāļi un mīļotie nakts vidū ne-

tiek vairs savažoti, lai viņus aizvestu uz 

Afganistānu vai Černobiļu. Ir vēl tik daudz 

kā, kas būtu pieminēšanas vērts, bet tad 

būtu jāizdod grāmata... 

Un vēl — es aizdomājos par pastalām 

un Brīvo Latviju. 1987. gadā Mežaparkā 

skandējām šo toreiz tik būtisko saukli — 

kaut pastalās, bet Brīvā Latvijā. Nu mums 

ir gan brīva Latvija, gan pastalas... Bet 

neskaudīsim tos, kas staigā siltos zamš-
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ādas zābakos! Tikai Dieviņš debesīs zina, 

vai tie zābaki ir viņa paša, vai viņš tos 

iemainījis pret mūsu pastalām. 

Es pateicos sarīkojuma vadītājai Aldai 

Zariņai, muzikantam Laurim Kuzņecovam, 

sarīkojuma dalībniekiem un dziesmām, 

kuras tajā vakarā varējām kopīgi skandēt.  

Visiem mums novēlu būt stipriem tik, 

cik mūsu griba! Un vēl mazliet stiprākiem! 

Lai Latvijai ilgs un spēcīgs mūžs! 

 

PIETUKA KRUSTIŅŠ 

 
 

Zane Rižija 

Pietuka Krustiņa krustmāte 

 

Reiz mūsu Univerzuma 19. gadu-

simteņa septiņdesmitajos gados „atvērās 

ģērbkambara durvis un no turienes iznāca 

skolas kungam līdzās ar lielu, platu par-

titūru jeb dziesmu vadoņa grāmatu padu-

sē Pietuka Krustiņš. Viņa vaigs bij kluss, 

nopietns un cienīgi svarīgs, soļi mēreni un 

viss izskats it kā kāda smaga nastu 

nesēja. Pietuka Krustiņš zināja it labi, 

kāda ir tā vieta, kurā viņš tagad ceļ savu 

grēcīgu kāju. Un ak! Pietuka Krustiņš 

zināja daudz, daudz vairāk nekā tik to 

vien, kā baznīcā jāieiet. Cik reizes jau 

Pietuka Krustiņš nav baznīcā bijis! Vai gan 

šī ir viņam pirmā? Lai redz draudze un 

ņem priekšzīmi no Pietuka Krustiņa, ar 

kādu no grēku atzīšanas dziļi nolocītu un 

savā cilvēcīgā vājībā padevīgu sirdi viņš 

nāk Tā Kunga pagalmos iekšā. Kad 

Pietuka Krustiņš, kurš zina tik daudz rak-

stu un tik daudz mācību, iet tik uzcītīgi, 

atzinīgi un ar tādu verdzību Dieva namā, 

kā gan tad nav jāiet tiem, kuri grābsta 

grēku atgriešanās ceļu kā miglā, kuri 

nemaz nezina, ka uz šādiem un varbūt vēl 

svētākiem ceļiem ir jāsataisās ar rakstu 

jeb īpašu grāmatu palīdzību, vai kuriem 

trūkst vismazāk tās kritiskās literatūras 

pārzināšanas, ka varētu izšķirt, kuras no 

šās vajadzības grāmatām ir pēc jaunā-

kiem atradumiem un pārbaudītām meto-

dēm jo teicamas? Un tad tomēr vēl 

Pietuka Krustiņam ir tikko īsta saprašana, 

kā jāstaigā basām gara kājām pa akmi-

ņainiem un ērkšķainiem atzīšanas ceļiem 

uz pestīšanas kalniem, no kurienes viņa 

cerība nāk.” 

Ikviens šaī laikā top aicināts kaut vai 

pa durvju spraudziņu ielūkoties savā 

sirdsapziņā un kaut vai par mazmazītiņu 

milimetrīti plašāk atdarīt savas sirds 

duravas, lai nestu Gaismību tur, kur valda 

tumsa. Kad noslēdzas mūsu Univerzuma 

21. gadusimteņa 12. gads un 12. mē-

nesis, ikviens top aicināts apdomāt savas 

dzīves gājuma garīgo soļu platumu no 

Austruma līdz Rietumam. Sargāsim paši 

sevi un savus tautiešus, tad arī Dievs Tas 

Kungs mūs pasargās! 
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