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BRAILA RAKSTA NODAĻA NESTĀV UZ VIETAS 

 

 

Gunta Bite 

Braila raksta nodaļas vadītāja 

 

Kā jau rakstījām iepriekš, šogad mūsu 

bibliotēka izgāja akreditācijas procesus, 

kuros bibliotēka ieguva Vietējās nozīmes 

bibliotēkas statusu. Savukārt maijā mūsu 

bibliotēkā notika audits “Bibliotēku pa-

kalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, bib-

liotēku krājuma un informācijas meklēša-

nas sistēmu pieejamības nodrošināšana”. 

Auditu veica Kultūras ministrijas Iekšējā 

audita nodaļa, kura gaitā tika veikta bib-

liotēkā pastāvošo procedūru un kontroles 

pasākumu apzināšana un izvērtēšana. 

Darba gaitā auditore apmeklēja arī 

Braila raksta nodaļu (BRN) un iepazinās 

ar tās darbu, kontroles un atskaišu sistē-

mu, kā arī veica Lasītāju pakalpojumu 

sniegšanas uzskaites pārbaudi. Tā rezul-

tātā tika konstatēts, ka nodaļā nav izvei-

dota Lasītāju pakalpojumu ņēmēju datu 

bāze, kas būtiski ietekmē kontroli un 

nākotnes stratēģijas noteikšanu. 

Lai novērstu minētos trūkumus, Braila 

raksta nodaļa, sākot ar š.g. jūniju, ievieš 

“Lasītāju pakalpojumu kartes”, kuras tiks 

izsniegtas visiem pakalpojumu lietotājiem, 

kas izteiks vēlēšanos saņemt karti. Lai to 

izdarītu un varētu arī turpmāk saņemt 

bezmaksas Lasītāju pakalpojumus BRN, 

mūsu bibliotēkas lasītājam ir jāierodas uz 

BRN un jāreģistrējas nodaļas izveidotajā 

datu bāzē. Karte izstrādāta vizītkartes 

lielumā un to ērti var uzglabāt makā. Ik-

vienam lasītājam tiks piešķirts Lasītāju 

pakalpojumu saņēmēja numurs, ar kuru 

varēs veikt pasūtījumus. 

Atgādinām, ka BRN piedāvā sekojošus 

bezmaksas Lasītāju pakalpojumus reģis-

trētajiem lietotājiem: 

 izdrukas Braila rakstā vai palielinātā 

drukā; 

 kopēšana; 

 teksta palielināšana un izdruka; 

 iesiešana: ar skavām, ar metāla vai 

plastmasas spirālēm; 

 bigošana; 

 papīru griešana vajadzīgā izmērā 

(max. A3). 

Nodaļa sniedz arī bezmaksas konsul-

tācijas par: 

 pierakstu Braila rakstā gan latviešu, 

gan svešvalodām; 

 tekstu aplauzumu Braila rakstam; 

 Braila rakstu uz zāļu kastītēm; 

 Braila raksta printera lietošanu. 

Tuvāka informācija par kartēm pa 

tālruni 67522131 vai rakstot uz e-pastu: 

gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv. Reģis-

trēties var arī elektroniski, nosūtot uz 

minēto e-pastu savu vārdu, uzvārdu, 

adresi un invaliditātes apliecības kopiju 
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(ja tāda ir). Galvenais nosacījums, lai 

reģistrētos Braila raksta nodaļā — lasī-

tājam vispirms jābūt reģistrētam mūsu 

bibliotēkas abonementā kā lietotājam. 

 

DZEJA 

 

 

Agita Draguna 

dzejoļu krājumu «Līdzsvara 

robežas» un «Prāts» autore 

 

DIVI 

 

kā divi diedziņi vienā palagā ieausti 

kā divi ziediņi vienā vainagā ievīti 

kā divi stiebriņi vienu pakavu nomīti 

kā divi zariņi vienā atvarā ierauti 

 

kā divi atspulgi vienu debesu ieskauti 

kā divas naudiņas vienam ubagam 

iedotas 

kā divas atskaņas vienā akordā skanošas 

kā divas oglītes vienās krāsmatās gailošas 

kā divas lappuses vienos vāciņos iešūtas 

kā divi graudiņi vienā klaipiņā iejauti 

 

kā divi putniņi vienā debesu jumā 

kā divi skatieni vienā jautājumā 

 

MĀKOŅI 

 

neatkārtojas mākoņu raksti 

neatkārtojas acu skati 

neko no tā saglabāt nepūlas dievs — 

viss, kas ir zūdošs, ir nemirstīgs 

 

viss ik mirkli tiek radīts no jauna 

atkal no mulsuma, līksmes un kauna 

un no neziņas saaužas viss — 

skaties, cik mirdzošs tas mākonis 

 
  

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

BIBLIOTĒKAS JAUNUMI 

 

 

Gunta Bite 

Braila raksta nodaļas vadītāja 

 

Pateicoties Ievas Jurgevičas sistēmā-

tiskajiem ziedojumiem, mūsu bibliotēkas 

plaukti sāk pildīties arī ar grāmatām 

palielinātā drukā. Lielākoties izvēlētās 

grāmatas ir skolas mācību programmā, 

tāpēc ir svarīgi, ka mūsu bibliotēka spēj 

nodrošināt arī grāmatas palielinātā drukā, 

lai atvieglotu grāmatas lasīšanu redzes 

invalīdiem. Nevienam nav noslēpums, ka 

tikai lasot grāmatu veidojas saikne lasī-

tājam ar grāmatu un tās autoru. Šobrīd ir 

pieejamas sekojošas grāmatas: 

A. Lindgrena. GRĀMATA PAR PEPIJU 

GARZEĶI 

A. Skujiņa. VĒL VISS NAV PASPĒLĒTS… 

A. Čehovs. STĀSTI 

N. Ikstena. ĪSPROZA 

 

Drīzumā iznāks vēl citas grāmatas, tai 

skaitā Eduarda Asadova dzeja krievu valo-

dā. Paldies Ievai un viņas ģimenei par at-

balstu bibliotēkas krājuma dažādošanā. 

 

* * * 

 

Ņemot vērā jauniešu lūgumu, plāno-

tais pasākums „Nakts bibliotēkā” tiek 

pārcelts uz septembri, kad visi piedalīties 
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gribētāji būs atgriezušies no vasaras brīv-

laika, lai ar jauniem spēkiem mestos iekšā 

grāmatu pasaulē. 

Atgādinām, ka bibliotēka rīkos pasā-

kumu „Nakts bibliotēkā”, kur kopā lasīsim 

kādu no Stīvena Kinga grāmatām, pār-

runāsim to un pārlaidīsim nakti bibliotēkas 

lasītavā, kur izdaudzinātais bibliotēkas 

pastāvīgais iemītnieks — muižkungs — 

pārstaigā savu valdījumu. 
 

SALAUZTO SIRŽU HOSPITĀLIS 

 

Dina Kāgane-Kovaļova 

izstādes apmeklētāja 

 

Līdz 16. septembrim Rakstniecības un 

mūzikas muzejā Vecrīgā ir iespēja ap-

meklēt izstādi, veltītu mīlas un erotikas 

tēmai latviešu dzejā. Mākslinieks Mārtiņš 

Kalseris radījis vidi, kas pielīdzināta «sa-

lauzto siržu hospitālim». Jūs sagaidīs 

muzeja darbiniece, tērpusies baltā med-

māsas uzsvārcī, un palīdzēs ērti iekārto-

ties ar baldahīnu rotātā «slimnīcas gultā». 

Naktsskapītī ievietota «slimības vēsture», 

kurā aprakstīti «iemīlēšanās simptomi»: 

nemiers un ilgas, kārdinājums, jutek-

liskums, pieskāriens, maigums un arī vil-

šanās... Katra «slimnīcas gulta» aprīkota 

ar austiņām, lai klausītos dzejas lasījumu 

un visbeidzot atspirgtu. 

Īpaša vieta izstādē atvēlēta latviešu 

erotiskās dzejas vecmeistara Eduarda 

Virzas daiļradei. Krēslainā gaitenī pie sie-

nām izvietota dzejas instalācija gan 

redzīgo, gan Braila rakstā. Vāzē vīst baltu 

liliju klēpis, un to smarža piepilda mazo 

telpu tik intensīvi, ka E. Virzas dzejolis 

šķiet īstenojies: «Es tev uztaisīšu pagalvi 

no dārza lilijām...» 

 

JAUNĀKĀS GRĀMATAS BRAILA RAKSTĀ 

 

 

Ivars Ozoliņš 

Braila raksta vecākais redaktors 

 

Lasītājiem Braila rakstā tiek 

piedāvātas divas grāmatas: no eksakto 

zināšanu jomas tā ir Stīvena Hokinga 

grāmata «Visums rieksta čaumalā» un no 

ezoteriskās literatūras — Paramhansas 

Joganandas «Karma un reinkarnācija». 

Bez attiecīgas izglītības tās šķitīs grūti 

uztveramas. Tomēr tiem, kam ir nosliece 

domāt, analizēt un izdarīt secinājumus, 

iesaku izlasīt, lai papildinātu zināšanas, 

kas atmiņā aizķērušās no agrāk iegūtās 

informācijas par šīm tēmām. 

Ja mēs kaut ko nesaprotam, esam iz-

vēles priekšā — vai nu noticēt tiem, kas 

apgalvo, ka viņi saprot, vai uzskatīt tos 

par tādiem, kas tikai grib izlikties gudrāki 

par mums, vai arī atzīt viņus par nenor-

māliem, jukušiem, kas nav ņemami par 

pilnu. 

Pirmajā no šīm grāmatām izklāstītā 

Alberta Einšteina vispārīgā relativitātes 

teorija, būdama eksakta, tātad pierādā-

ma, tomēr ne uzreiz pat zinātnieku 

aprindās tika uztverta kā patiesa. Tad vai 

esam tiesīgi noliegt ezoterisko mācību 

patiesumu, kaut gan tās pastāv jau vai-

rākus tūkstošus gadu? Par reinkarnāciju, 

horoskopiem un numeroloģiju daudzi cil-

vēki var sniegt liecības, kas uzskatāmas 

par pierādāmām. Ir vispāratzīti eksakto 

zinātņu pārstāvji, kas savas dzīves lielāko 

daļu ir nolieguši Dieva esamību, bet galu 

galā ir nonākuši pie atziņas, ka pasaules 

iekārtojums un dzīvajā dabā pēc noteik-
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tiem principiem funkcionējošas sistēmas 

nevarēja rasties nejauši evolūcijas ceļā. 

Lai kaut kas rastos, vispirms ir jābūt 

idejai. Cilvēkā mītošais radošais gars 

ideju var materializēt tikai ar darbu, 

eksperimentējot, kaut gan ir taču zināmi 

gadījumi, kad tiek izraisīta aizdegšanās 

vai pārvietots kāds priekšmets tikai ar 

skatienu un gribasspēku. Dievam, lai kas 

Viņš būtu — dzīva būtne vai superda-

tors, ir pieticis ar ideju un vēlmi kaut ko 

radīt. 

 

PIETUKA KRUSTIŅŠ 

 

 

Nav nekāds noslēpums, 

ka ikvienu var piemeklēt 

atziņa, ka ir maldināts un 

turēts viltus cerībās par 

kādu lietu. Kad tas tiek atmaskots, tad 

var priecāties un izbazūnēt, cik labi, ka 

mānnieki atmaskoti... bet izpurgātā dvē-

sele vienalga smeldz... un kā gan ne, ja 

pieķertie aiziet, bet pašu cilvēki turpina 

iesākto tādā pašā garā. 

„Šai vasarā bij čangaliešos mērīšanas 

darbs pašā spēkā, jo pērn viņu iesāka 

diezgan vēlu pēc tam, kad māņu mērnieki 

bij aizgājuši un čangalieši, caur viņiem 

apcietināti, izcietuši lielas briesmas. Vēl 

tagad daži un īsti Ķencis lielījās sacīdami: 

„Redz še, kā dabūjām beidzot zināt, ka 

bijuši tikai blēži vien! Viņi bij gribējuši 

mūs tik vien izmānīt.” Visa čangaļu valsts 

stāvēja cauru vasaru kā spārnos pacēlu-

sies, bet, zināms, ar savādu jautrību un 

savādu drošību nekā pērn, jo tagad 

viņiem neuzbruka nekāda liksta, tāpēc tad 

arī varēja dzirdēt klaji lielāmies un 

priecājamies: lūk, kā šogad, kur strādājot 

īstie mērnieki, varot braukt pie mērnieka 

cienīgā tēva un nest, ko kuram dievs 

svētījis, bet tik, zināms, ar prātu un godu 

un jo labāk caur tādiem, kuri mērnieka 

cienīgam tēvam pazīstami; bet pērn tie, 

kā māni bijuši, tā māni palikuši un tik 

mērnieku cienīgu tēvu par velti izkaitinā-

juši kā velni. 

Pa mērīšanas laiku Prātnieks dzīvoja 

vairāk čangaliešos vien tāpat par vidutāju 

starp palīga mērniekiem un darīja savu 

darbu laikam gan vēl brangāk nekā slāta-

viešos. [..] No pusjūlija mēneša līdz au-

gusta beigām stāvēja tikpat Prātnieka, kā 

arī citu vidutāju mājas pilnas ratu, zirgu, 

pašu čangaliešu un dažāda labuma — itin 

kā tirgi. [..] 

Prātnieka māte, visu to redzēdama, tik 

brīnojās un baiļojās. Viņa neparedzēja 

šādos dēla darbos nekā laba kā vien tik 

postu. Nedz viņa ņēma savā ziņā to at-

vesto un paturēto čangaliešu dāvanu, 

nedz arī paļāva, lai tās tiktu lietotas kaut 

kādi viņas saimošanā. „Es,” tā viņa mēdza 

sacīt, „esmu vadījusi māju, atraitne 

būdama, visādos bēdu laikos, un dievs ir 

man palīdzējis tikt cauri ar taisnību vien, 

tāpēc šādas mantas man nevajaga.”” 

Vai tā nenotiek arī pie mums? 

 
 

 

 

 

VA «Latvijas 

Neredzīgo bibliotēka» 

bezmaksas avīzīte 

Izdota Braila raksta nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. 

Redaktore Gunta Bite. 

E-pasts: gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv 

Mājaslapa: www.neredzigobiblioteka.lv sadaļā Pakalpojumi 

Tālr. 67522131, 29137112 
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