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VISS RIT UN ATTĪSTĀS 

 

 

Gunta Bite 

«Bazūnes» redaktore 

 

Bibliotēkas dzīve neapstājas ne ziemu, 

ne vasaru. Tā tikai pieklust vasaras vidu-

cī, lai uzkrātu enerģiju jauniem darbiem. 

Nu ir klāt augusts un darbi var atsākties 

ar jaunu sparu. Tāpēc sāksim ar trīs jau-

numiem. 

Sākot ar 29. jūliju Braila raksta noda-

ļas datoroperatore Dina devās dekrēta 

atvaļinājumā, tāpēc bija nepieciešams at-

rast viņai aizvietotāju. Kā jūnijā sociālajā 

tīklā «Draugiem.lv/neredzigobiblioteka.lv» 

rakstījām, aizvietotājs tika atrasts. Diem-

žēl jau jūlijā viņa atteicās strādāt, jo tika 

piedāvāts labāks darbs. Ar šādu situāciju 

esam saskārušies vairākkārtīgi, jo, neska-

toties uz specifisko un sarežģīto darbu, 

kas tiek veikts Braila raksta nodaļā, dar-

binieku atalgojums ir kritiski zems. Profe-

sionalitāte un redzes invalīdu integrācijas 

procesi netiek pienācīgi novērtēti. Tomēr 

mēs nevaram pieņemt darbā kuru katru. 

Varētu domāt, ka vēlamies neiespējamo: 

labu darbinieku par niecīgu algu, taču tas 

ir iespējams. Nepieciešams tikai vairāk 

laika. Tā kā datoroperators ir viens no 

Braila raksta grāmatu reprodukcijas darbu 

ķēdes posmiem, tad laika mums nav 

daudz. Sakarā ar to, mūsu bibliotēka 

pateicas Dinijai, kura piekrita izpildīt 

datoroperatora pienākumus uz laiku 

līdz tiks atrasts aizvietotājs. Tas 

nozīmē, ka Lasītāju pakalpojumi arī netiks 

pārtraukti. Vairāk par datoroperatora pie-

nākumiem un nepieciešamām prasmēm, 

lasiet sociālajos tīklos Facebook.com un 

Draugiem.lv, kā arī mūsu bibliotēkas mā-

jaslapā www.neredzigobiblioteka.lv. 

19. jūlijā Dinija kā potenciālā kolēģe 

jau piedalījās Kultūras informācijas 

sistēmu centra rīkotajā pašvaldību 

publisko bibliotēku attīstības pro-

jekta «Trešais Tēva dēls» (3td) 

noslēguma pasākumā (par to vairāk 

lasiet žurnālā «Rosme»). Dinija atzīst, ka 

«3td ir bijis labs tramplīns bibliotēku 

attīstībai. Turklāt pozitīvā sadarbība ar 

ārzemju kompāniju veido auglīgu pamatu 

turpmākajām sadarbības iespējām. 

Galvenais neapstāties.». 

Lai bibliotēka apmeklētājiem varētu 

nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktu 

pieejamību, piedāvāt jaunas iespējas un 

pakalpojumus, kā arī ļaut piedalīties bib-

liotēkas dzīvē nepieciešams padomāt par 

informācijas ceļu līdz mērķauditorijai. 

Šobrīd bibliotēka izmanto sekojošus 

informācijas izplatīšanas ceļus: 

o Bibliotēkas mājaslapa 

o Sociālie tīkli: Draugiem.lv 

(www.draugiem.lv/neredzigobiblioteka.lv), 

http://www.neredzigobiblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/neredzigobiblioteka.lv
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Twitter.com (http://twitter.com/LNerB), 

Facebook.com (www.facebook.com/LNerB) 

o Avīzīte «Bazūne» un žurnāls 

«Rosme» 

o Strazdumuižas vietējais radio. 

 

Neskatoties uz plašo informācijas no-

došanas klāstu, daļa no mūsu mērķau-

ditorijas tomēr informāciju nesaņem vai 

saņemt to ar nokavēšanos. Tas izskaidro-

jams ar to, ka ne visi lieto internetu un ne 

visiem dzīvoklī Rīgā ir vietējais radio. 

Turklāt atnākot uz bibliotēku, ne vienmēr 

bibliotekārs var informēt par visiem jau-

numiem, tāpēc bija jāpadomā, kā atvieg-

lot informācijas pieejamību lasītājiem, kuri 

nelieto internetu vai ar bibliotēkas pakal-

pojumiem vēl tikai iepazīstas. 

Tika nolemts bibliotēkas foajē Rīgā 

izveidot informācijas stendu. Šeit palī-

gā steidzās Rāmuļu pamatskolas direktora 

vietnieks Gatis Krakops, lai izveidotu 

plauktiņus, kuros ikviens interesents va-

rēs atrast sev interesējošu informāciju par 

un ap mūsu bibliotēku gan redzīgo, gan 

palielinātā, gan Braila rakstā. 

Jāatgādina, ka šāda informācijas stenda 

mērķis ir informēt ne tikai mērķauditoriju, 

bet arī bibliotēkas viesus, sadarbības 

partnerus un vecākus ar bērniem-invalī-

diem. Turklāt nedrīkst aizmirst, ka mūsu 

bibliotēkas pakalpojumus saņem arī 

cilvēki bez funkcionāliem traucējumiem. 

Tas nozīmē, ka stendā izvietotā informā-

cija būs aktuāla ikvienam, jo mūsu biblio-

tēkas durvis ir atvērtas visiem. 

Stends atrodas bibliotēkas foajē labajā 

pusē blakus durvju ailei uz abonementu. 

Tur būs izvietota arī interesanta lasām-

viela bibliotēkas apmeklētājiem, kuri at-

sēdušies foajē ērtajos krēslos, lai atpūstos 

vai kādu sagaidītu. 

Tiks piedāvāti bukleti par bibliotēku un 

tās nodaļām, avīzīte «Bazūne» un infor-

matīvais katalogs «Jaunie Vāki», dažādas 

izdrukas no interesantiem interneta un 

rakstītās preses materiāliem. 

Pirmais šāda veida raksts «Akla un 

paralizēta jauniete no Alūksnes pratusi ie-

mīlēt dzīvi» ir par Kristīni Berkuli. Raksta 

autore Sandra Landrofa to publicējusi žur-

nālā «Patiesā Dzīve» un ir ieskaņots arī 

bibliotēkas audiožurnālā «Doma». Savu-

kārt Latvijas Neredzīgo biedrības žurnālā 

«Rosme» publicētas atsauksmes par šo 

rakstu. 

Kristīne šajā rakstā nosauc grāmatu, 

kuru lasījusi ar aizturētu elpu. Ja vēlies 

uzzināt, kas tā par grāmatu, meklē infor-

māciju stendā. 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

JŪLIJA AUDIOŽURNĀLA «DOMA» BAGĀTĪBAS 

 

 

 

Alda Zariņa 

Lasītavas bibliotekāre 

 

 

Interesanti fakti 

1. Pašu Milda. Aivars Kļavis par Latvi-

jas konservu firmu «Milda KM». («IR» — 

nr. 30; 33. lpp.) 

 

2. Pasaules desmitnieks. Atkarību 

dūksnājā. (Mājas Viesis – 14.nr.; 41.lp.) 

Veldzējums karstā laikā. (Mājas Viesis – 

13.nr.; 31.lp.) 

3. Zem lupas. Mēle. (Sestdiena – 19.-

25.jūlijs; 10.lp.) Zem lupas mēle. 

(36,6 oC – 7.nr. 36.lp.) 

Zem lupas. Telefons. (Sestdiena – 12.-

18.jūlijs; 10.lp.) 

http://twitter.com/LNerB
http://www.facebook.com/LNerB


 3 

Zem lupas. Eiro. (Sestdiena – 5.jūlijs; 

10.lp.) 

Zem lupas. Raganas. (Sestdiena —

26.jūlijs; 8.lp.) 

4. Mīklainā pagātnes katastrofa. Vilnis 

Ābele. Vai ir bijušas citas, senākas civili-

zācijas? (Mājas Viesis – 14.nr.; 20.lp.) 

5. Latvijas desmitnieks. Iespaidīgākās 

kāpas. Andris Tiļļa. (Mājas Viesis – 14.nr.; 

34.lp.) 

6. Skolotājs – balss „melnstrādnieks”. 

Ilze Lavrinoviča. Koris stiprina sirdsdar-

bību. Jānis Krēķis.( Mājas Viesis – 14.nr.; 

18. un 19. lp.) 

7. Apceļo Latviju. Sudraba ceļš sākas 

Limbažos. Andris Tiļļa. (Mājas Viesis – 

13.nr.; 41.lp.) 

8. Retās profesijas. Klavihorda laiks 

nav beidzies. Ilze Vītola. (Mājas Viesis – 

13.nr.; 32.lp.) 

9. Spogulīt, spogulīt... Vilnis Ābele. 

(Mājas Viesis – 13.nr.; 22.lp.) 

10. Ēnas fenomens. Kārlis Liepnieks. 

(Mistērija – 7.nr.; 32.lp.) 

11. Pie putniem. Daiga Strēle ir arbo-

riste. Ralfa Dravnieka stāsts. (Ievas Stās- 

ti – 14.nr.; 25.lp.) 

12. Te tas suns ir aprakts. Līga Blaua. 

Par aforismu rašanos un autoriem. (Ievas 

Stāsti – 15.nr.; 16.lp.) 

 

Vēstures līkloči 

13. No kurienes latvieši cēlušies... Līva 

Jākobsone. (Mistērija – 7.nr.; 10.lp.) 

14. Kāpēc neuzcēla Bābeles torni. Ane-

te Piņķe stāsta par poliglotiem — daudzu 

valodu zinātājiem. (Citāda Pasaule —

13.nr.; 24.lp.) 

15. Valdnieku iesaukas. (Ilustrētā Pa-

saules Vēsture – 7.nr; 34.lp.) 

16. Ķīnas meistaru materiāls bambuss. 

(Ilustrētā Pasaules Vēsture – 7.nr; 56.lp.) 

17. Novadu ģerboņu stāsti. (Ilustrētā 

Pasaules Vēsture – 7.nr; 60.lp.) 

18. Stūra māja. Elles vārti vērās uz 

vienu pusi. Evija Puķe-Jansone. (Leģen-

das – 7.nr.;20.lp.) 

19. Armēnija. Māra Vilde. (Patiesā Dzī-

ve – 14.nr.; 40.lp.) 

 

Zinātne un atklājumi 

20. Bērns no ādas šūnas. (Ilustrētā Zi-

nātne – 7.nr.; 28.lp.) 

 

Personības un dzīvesstāsti 

21. Mīlestības aktieris. Jānis Kubilis. 

Kaija Zemberga. (Ievas Stāsti – 15.nr.; 

8.lp.) 

22. Vecim jāmirst stāvus! Līga Blaua 

sarunājas ar aktieri Voldemāru Šoriņu. 

(Ievas Stāsti – 14.nr.; 2.lp.) 

23. Mēģinu darīt sarežģītāko. Saruna 

par dzīvi ar mugurkaula ķirurgu Arti Gulbi. 

(36,6 oC – 7.nr.18.lp.) 

24. Neko garlaicīgi nedaru! Agneses 

Meieres saruna ar dakteri Anatoliju Da-

nilānu. (Ieva – 28. nr.;15.lp.) 

25. Man Laimes māte atnāca trīsreiz. 

Aiva Kanepone sarunājas ar Vairu Vīķi-

Freibergu.  (Ieva – 27.nr.; 10.lp.) 

26. Mežavilka koeficients. Egīls Zirnis 

sarunājas ar sporta žurnālistu Zigurdu 

Mežavilku. (Sestdiena – 5.jūlijs; 28.lp.) 

27. Nauda nav vienīgā motivācija. Egīls 

Zirnis sarunājas ar tulkotāju, rakstnieci un 

diplomāti Annu Žīguri. (Sestdiena – 26.jū-

lijs; 11.lp.) 

 

Dziesmu svētki 

28. Zem lupas. Dziesmu svētki. 

(Sestdiena – 28.jūn.-4.jūlijs; 10.lp.) 

29. Tautas dziesmu laipas gājēja. Anna 

Rancāne sarunājas ar Ilonu Rupaini – 

tautas dziesmu apdares meistari. (Citāda 

Pasaule –13.nr.; 19.lp.) 

30. No krāsām galva reibst. Nacionālie 

dārgumi – tautas tērps. Elīna Kerre. 

(Sestdiena – 5.-11.jūlijs; 20.lp.) 
 



 4 

AKCIJA «ZAĻĀ BIBLIOTĒKA» 

 

SIA «Papīrfabrika «Līgatne»» aicina 

bibliotēku darbiniekus un apmeklētājus 

iesaistīties makulatūras vākšanas akcijā 

«Zaļā bibliotēka», ne tikai atbalstot vietē-

jos ražotājus un videi draudzīgu domā-

šanu un dzīvesveidu, bet arī cīnoties par 

noderīgām balvām. 

Arī «Latvijas Neredzīgo bibliotēka» ir 

pieteikusies šai akcijai, tāpēc aicinām arī 

jūs — mūsu lasītājus — iesaistīties maku-

latūras vākšanā, atnesot vecās, nederīgās 

grāmatas uz mūsu bibliotēku. Ievietojot 

tās foajē izvietotajā kastē, jūs palīdziet 

bibliotēkai iegūt dāvanu. 

Akcija ilgs līdz 10. novembrim, tāpēc 

aicinām jau tagad pārskatīt plauktus un 

kopā ar bibliotēku piepildīt makulatūras 

akcijas kasti. 

Var nodot ne tikai grāmatas, bet arī 

kartona kastes, biroja papīru, avīzes, buk-

letus utt. Minimālais makulatūras apjoms, 

lai «Līgatnes» kurjers atbrauktu pakaļ ir 

100 kg, savukārt, savācot 500 kg, biblio-

tēka dāvinājumā saņems 2,5 kg papīr-

fabrikā «Līgatne» ražotā papīra. 

Akcijas noslēgumā katra reģiona rezul-

tatīvākajai bibliotēkai Līgatnes papīrfabri-

ka dāvinās dāvanu karti 100 Ls vērtībā 

biroja tehnikas, elektronisko preču vai 

grāmatu iegādei. Rezultatīvāko bibliotēku 

noteiks, dalot savākto makulatūras dau-

dzumu ar bibliotēkas lietotāju skaitu. 

 

IESKATS GRĀMATĀ 

  

NEPIECIEŠAMAIS UN LIEKAIS 

 

Citāti no «Lielā aforismu grāmata». — 

Zvaigzne ABC, 2009. 

 

Pārpilnība ne vienmēr nāk par labu. Ja 

jums ir tikai viens pulkstenis, jūs skaidri 

zināt, cik tas šobrīd rāda. Ja jums ir divi 

pulksteņi, jūs nekad nezināt pareizu laiku. 

Lī Sigals 

 

Lai ir daudz, ka tikai labs. 

Žanna Golonogova 

 

Tas, ko kārojam, vienmēr šķiet nepie-

ciešams. 

Marija fon Ebnere-Ešenbaha 

 

Daudzi par nepieciešamu uzskata tikai 

lieko. 

Šarls Monteskjē 

 

Liekais ir tas, kas tiek uzskatīts par ār-

kārtīgi nepieciešamu. 

Voltērs 

 
 

 

 

 

 

«Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas» 

bezmaksas avīzīte 

Izdota Braila raksta nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. 

Redaktore Gunta Bite. 
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