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PĀRSTEIDZOŠAIS APRĪLIS 

 

 

Gunta Bite 

„Bazūnes” redaktore 

 

Ikdienas saspringtajā darbā nepama-

nām, ka pagājis ilgs laiks, kopš dienas, 

kad pirmo reizi mūsu bibliotēka un lasītāji 

izjuta nepielūdzamās krīzes nežēlīgos cir-

tienus. Kopā ar citām bibliotēkām un 

valsts iestādēm nācās samazināt piedā-

vāto pakalpojumu intensitāti, jo nebija 

vairs tik daudz darbinieku, kas to varēja 

nodrošināt. Visvairāk cieta Skaņu ierakstu 

studija, kas zaudēja savus diktorus, 

paliekot viena drūmajā dienā. 

Taču bibliotēka negrasījās padoties. Tā 

bija gatava cīnīties par saviem lasītājiem 

un viņu intelektuālo bagātību krātuvi — 

„Latvijas Neredzīgo bibliotēku”. 2009. ga-

dā cīņas spars bija liels, jo apzinājāmies, 

ka krīze, lai cik arī globāla nebūtu, tā 

tomēr pēc gadiem beigsies. Turklāt mūsu 

bibliotēkas mērķauditorija ietilpst sociālā 

riska grupā, kam valsts izstrādājusi un 

realizē atbalsta politiku. 

Ir pagājuši 4 gadi, bet diemžēl nekas 

nav mainījies. Skaņu ierakstu studijai 

diktoru darba vietas nav atjaunotas, pro-

fesionālie Braila raksta redaktori saņem 

algu zem iztikas minimuma, katru otro 

mēnesi jāuztraucas par materiālu nepie-

tiekamību, bet bibliotēkas ēka savu jubile-

ju aizvadīs arvien aizmirsta un solījumiem 

apbērta. Bez šaubām, cīņa turpinās, jo arī 

mūsu lasītājiem ir iespēja tajā iesaistīties. 

Pateicoties bibliotēkas kolektīvam un brīv-

prātīgajiem, mūsu lasītāji audiogrāmatu 

trūkumu nav izjutuši, jo tās tiek izdotas 

tādā pašā skaitā, kā iepriekš, ko nevar 

teikt par Braila raksta grāmatām. 

Aprīlis nav bijis pelēks vien. Šogad tas 

iezīmējās kā pavasara atnākšanas mēne-

sis. Sniegs pilsētā negribot izkusis un pir-

mā zālīte, pirmās sniegpulkstenītes jau 

smaida pretī saulei. Tāpat pavasaris ienā-

cis arī bibliotēkas Lasītavā, kur līdz 

13. maijam būs apskatāma izstāde 

„Pavasara lāse”. Tajā izstādīti 3 darbi, 

ko Talantu konkursa ietvaros izveidojuši 

jaunieši no Cēsu Audzināšanas iestādes 

nepilngadīgajiem. Pateicoties viņiem, 

Lasītavā var atrast arī Taktilo kubu, kas 

ir izgatavots no filca un kartona. Tas ir 

izjaucams un saliekams. Saliekamais kubs 

palīdzēs izprast 3 dimensiju ģeometrisko 

figūru, ja tā uzzīmēta plaknē. 

Aprīlis ir noslēdzies un sācies maijs, 

kurā bibliotēka priecēs savus lasītājus ar 

jaukiem un izglītojošiem pasākumiem. 

Viens no tiem būs veltīts Imanta Ziedoņa 

80. gadadienai „Es dzīvi pazīstu…”. Tā 

ietvaros bibliotēkas darbinieki un lasītāji 

lasīs Ziedoņa dzeju, kas uzrunā dvēseli. 

Dzirdēsiet ne tikai populārākos dzejnieka 
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darbus, bet arī krājumos nepublicēto dze-

ju, kas sevī glabā vēl neizpausto burvību. 

Ņemot vērā „Bazūnes” lasītāju vēlmes, 

aprīlis ir ieviesis arī jauninājumus avīzītes 

iznākšanas noteikumos. Līdz šim „Bazū-

ne” iznāca katra mēneša pirmajā pirm-

dienā, kas bija darba diena. Tāpēc aprīlī 

avīzīte iznāca tikai 2. nedēļā. Savukārt 

maijā, tai vajadzētu iznākt tikai 3. nedēļā, 

taču mēs ieklausījāmies savos lasītājos un 

nolēmām, ka turpmāk avīzīte iznāks katra 

mēneša pirmajā pirmdienā, taču ja tā būs 

brīvdiena, tad nākošajā darbadienā tieši 

aiz tās.  

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

IESKATS APRĪĻA AUDIOŽURNĀLĀ 

 

 

 

Alda Zariņa 

LNerB Lasītavas bibliotekāre 

 

Ir iznācis jaunais audiožurnāla «Doma» 

numurs. Informējam lasītājus par tēmām, 

kas apskatītas šajā izdevumā: 

 Saruna ar rakstnieku Albertu 

Belu, kurš šogad saņēma «Latvijas Lite-

ratūras gada balvu» par mūža ieguldī-

jumu literatūrā. Uzzināsim, ko rakstnieks 

domāja ar vārdiem: «Katra telpa, katra 

pilsēta ir būris». 

 Dzimusi Cēsīs. Latvijā savulaik 

saukta par Krievijas dziedātāju, bet Krie-

vijā pieteikta kā viešņa no Latvijas. Saru-

na ar dziedātāju Laimu Vaikuli, kura 

sevi izjūt caur vārdiem: «Es visur esmu 

savs un visur svešs». 

 Stāsts par neaizmirstamu sievieti 

pasaules vēsturē. To, kādu iespaidu ir at-

stājusi kādreizējā Lielbritānijas premjer-

ministre Margareta Tečere, vislabāk 

raksturo viņai dotās iesaukas: «Anglijas 

izcilākais vīrs...», «Dzelzs lēdija...». Savu-

kārt karikatūristi viņu attēlo ar elkonī 

iekarinātu rokassomu, kas tik pat labi 

noder arī kā ierocis pret oponentiem. 

 Stāsts par talantīgu vjetnamiešu 

mākslinieku Kao Vietu, kurš 15 gadu 

vecumā pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Ie-

spaidojies no leģendas par Lāčplēsi, viņš 

to sāka zīmēt komiksos. «Visu upurēju 

mākslai. Un īrei,» teic jaunais cilvēks, un 

Latvija pamest vēl negrasās. 

 Latgales novads šķiet tāls un miglā 

tīts, bet ja apgriež binokli otrādi, tad at-

klājas, ka tur dzīvo stipri vīri un sievas, 

savas valsts patrioti. Iepazīt Latgali un 

latgaliešus devās Atis Klimovičs, grāma-

tas «Personiskā Latvija» autors. 

 Turpinām sēriju dabas pētniekiem: 

putnu fascinējošās runas spējas un 

vulkāni, kas nav pieradināmi. 

 Laikapstākļi uz Zemes mēdz būt ne-

patīkami: pārāk gara ziema vai īsa vasara, 

pavasara plūdi un rudens vētras. Taču 

der zināt, ka citur Saules sistēmā laik-

apstākļi ir pilnīgi neiedomājami. Šis raksts 

uzrunās zinātnisko pētījumu cienītājus. 

 Pētām retas profesijas. Vai zināt, 

kam darba pienākumos ietilpst alkohola 

lietošana? Un kas notika ar ārstiem un 

pacientiem, kuri nokļuva «Padomju psi-

hiatrijas gūstā». 

 Daudzas atbildes var atrast savas 

dzimtas vēsturē. Par to uzzināsiet no vācu 

psihoterapeita Berta Helingera izstrā-

dātās mīlestības jeb dzimtas likumu 

metodes. 

Patīkamu klausīšanos. 
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CILVĒKS BLAKUS. AIVARS 

 

Pasaulē lielākā vērtība ir cilvēki. Katrs 

cilvēks ir neatkārtojama, vienreizēja pa-

rādība šajā saulē. Šos cilvēkus ir vērts 

satikt, iepazīt un novērtēt viņu dzīves ie-

guldījumu sabiedrības labā. 

Mūsu bibliotēka 2013. gada 28. feb-

ruārī aizsāka tematisko pasākumu ciklu 

«Cilvēks blakus». Cikla ietvaros biblio-

tēkas Lasītavā notiek sarīkojumi, kuros 

tiek stāstīts par cilvēkiem, kas ir mums 

blakus, par cilvēkiem, kas, neskatoties uz 

redzes traucējumiem, dzīvo un darbojas 

pilnvērtīgu un bagātu dzīvi. 

21. maijā, plkst. 11:00, bibliotēkas 

Lasītavā notiks sarunu cikla «Cilvēks bla-

kus» ceturtā tikšanās. Šoreiz uz sarunu ai-

cināsim mūsu bibliotēkas direktores viet-

nieku tehniskajos jautājumos, kā arī Ska-

ņu ierakstu studijas vadītāja v.i. Aivaru 

Lāci. Aivars stāstīs ne tikai par sevi, bet 

arī par tehnoloģiju attīstību bibliotēkā 

36 darba gadu laikā. 
 

MANA SAJŪTU ĢIMENE 

 

 

 

Gunta Bite 

Braila raksta nodaļas vadītāja 

 

Pasauli var uztvert ar dažādām ma-

ņām, savukārt informācija, ko caur tām 

iegūst, atspoguļojas sajūtās. Ciešs tvē-

riens var izraisīt bailes, pārlieku uzmācīgs 

pieskāriens — nepatiku, bet mātišķs ap-

skāviens — drošības un mīlestības sajūtu. 

Cilvēki ir dažādi. Tāpat dažādas ir sajūtas, 

kas liek mums uzkavēties ilgāk vai pēc 

iespējas ātrāk doties prom. 

Vienas no patīkamākajām sajūtām cil-

vēks izbauda ģimenē, kurā viņu mīl un 

aizstāv. Ģimenes locekļi ir tie cilvēki, kuri 

bērnu dienās dod patvērumu un iemāca 

komunikāciju un sadarbību ar citiem cilvē-

kiem. 

Jēdziens „ģimene” var būt plašāks, 

nekā tikai tēvs, māte, brāļi, māsas. Ģime-

ne var būt darba kolektīvs, kurā tiek pa-

vadīta lielākā darba dienas daļa. Ģimene 

var būt arī draugi, kuru kompānijā mēs 

uzturamies un veidojam savu „drošo vidi”. 

„Latvijas Neredzīgo bibliotēkas” ģimene 

ir ne tikai darba kolektīvs, bet arī lasītāji, 

ar kuriem ikdienā tiekamies, runājam, 

priecājamies un varbūt pat bēdājamies. 

Lielai daļai mūsu lasītāju pasaules uz-

tvere saistīta ar sajūtām, ko nodrošina 

pieskārieni, skaņas un smaržas, taču tas 

nenozīmē, ka viņi savas sajūtas nevar 

pārvērst mākslas darbā. 

Starptautiskās ģimenes dienas ietvaros 

mūsu bibliotēka aicina uz kultūras pasā-

kumu „Mana sajūtu ģimene”, kas no-

tiks 15. maijā plkst. 15:00. Tas notiks 

ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta atbalstu. 

Radošajās darbnīcās, kurās būs 

pieejami dažnedažādi materiāli sākot ar 

smiltīm un beidzot ar makaroniem, dalīb-

nieki varēs izveidot savas ģimenes Aiz-

sardzības zīmi. Bibliotēka piedāvās izvē-

lēties savai ģimenei atbilstošāko Latvijas 

spēka zīmi — Ūsiņu, Jumi, Ausekli vai citu 

un izdekorēt to ar dažādu krāsu, faktūru 

un smaržu materiāliem. Vēlāk šo zīmi būs 

iespējams iesvētīt „Zintnieku slietnī”, bet 

„Tautasdziesmu darītavā” atrast atbilsto-

šākās tautasdziesmas rindiņas. Savukārt 

vakarā, kad zīme tiks aiznesta mājās un 

nolikta goda vietā, tā izstaros mīlestību, 

saticību un prieku. 

Mazākajiem dalībniekiem bibliotēka 

piedāvās sejas apgleznošanu, bet aktī-
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vākiem — sporta spēles „Vienā solī, 

vienā ritmā”. Interesantas, neparastas 

un kopā veicamas stafetes būs izvietotas 

bibliotēkas āra teritorijā. 

Neizpaliks arī koncerts, kurā dzirdē-

siet dziesmas gan latviešu, gan krievu un 

angļu valodās. Šoreiz skatuve būs ierīkota 

uz bibliotēkas kāpnītēm, lai, skatoties un 

klausoties koncertu, būtu iespēja vērst 

savu skatu uz bibliotēkas ēku, kam šogad 

paliek 160 gadi. Koncertā piedalīsies jau-

nieši no Adriana Kukuvasa mūzikla „Ma-

zais Princis”. 

Svētkos neizpaliks arī dažādas balvas 

un dāvanas. Jau tagad aicinām ikvienu — 

gan lielu, gan mazu — piedalīties zīmē-

jumu konkursā „Mana sajūtu ģime-

ne”. Zīmējumos jāattēlo sajūtas, kādas 

pārņem esot kopā ar ģimeni. Vai tās ir 

raibu raibās līnijas, kas virpuļo apkārt, vai 

tās ir stūraini objekti, kas sadevušies ro-

kās, bet varbūt tās ir zilas, gaisīgas bum-

biņas kā ziepju burbulīši. Zīmējumu tehni-

kai un izpildījumam nav nozīmes. Nozīme 

ir vienīgi sajūtām un drosmei tās uzlikt uz 

papīra. Nav jābūt māksliniekam, lai parā-

dītu savas sajūtas. Jo trakāks attēlojums, 

jo patiesākas emocijas tajā parādās. 

Ģimene ir svarīga ikvienam. Īpaši no-

zīmīga tā ir grūtos brīžos, kad kādam 

ģimenes loceklim ir funkcionāli traucēju-

mi. Ģimenes svētkos bibliotēka sniegs at-

elpas brīdi no ikdienas rūpēm un iespēju 

lieku reizi pasmaidīt. Bibliotēka būs savā-

kusi dažādu informāciju par atbalsta ie-

spējām ģimenēm ar bērnu-invalīdu. Tā 

būs iespēja vecākiem iepazīties arī ar bib-

liotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, 

kultūras pasākumiem un grāmatu pieeja-

mību, kas ļaus apzināties, ka ikvienam 

bērnam var būt pilnvērtīga dzīve, neatka-

rīgi no veselības stāvokļa, jo apkārt ir 

profesionālas organizācijas, kas par to pa-

rūpēsies. 

Pasākumu vadīs jaukā un skatītāju ie-

mīļotā Alda Zariņa, kura būs sagatavojusi 

daudz jauku un mīļu stāstu par bērniem 

un ģimeni. Atnāciet, un kopīgi veidosim 

vienotu „ģimeni”, jo mēs esam viens 

otram vajadzīgi! 

 

IESKATS GRĀMATĀ 

 

PALIELINĀTĀS DRUKAS GRĀMATAS 

 

Pateicoties Ievai Jurgevičai, mēs piedā-

vājam sekojošas grāmatas palielinātā 

drukā: I. Ziedonis. «Visādas pasakas», 

Rainis. «Jāzeps un viņa brāļi», Э. Асадов. 

«Все равно я приду», Viks. «Sarežģītais 

zvirbulēns», A. Lindgrene. «Ronja — lau-

pītāja meita», A. Skujiņa. «Vēl viss nav 

paspēlēts…», A. Čehovs. «Stāsti», N. Iks-

tena. «Īsproza», A. Lindgrena. «Grāmata 

par Pepiju Garzeķi». 

 
 

 

 

 

 

«Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas» 

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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