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Pienācis jauns gads, kas ķīniešu kalen-

dārā dēvēts par Zilā koka zirga gadu. Šis 

cēlsirdīgais dzīvnieks daudzās kultūrās, to-

starp arī latviešu, tiek cienīts izturības, 

labsirdības un čakluma dēļ. Zirgs tiek uz-

skatīts arī par spēcīgu dabas enerģijas 

simbolu, lietderīgu, rūdītu un labumu ne-

sošu rīku, kas darbīga cilvēka rokās veici-

na panākumus. Tieši tāpēc Zilā koka zirga 

gads nesīs veiksmi ļoti čakliem un strādī-

giem cilvēkiem, kuri visus savus spēkus 

velta mērķa sasniegšanai, šie cilvēki tiks 

patiesi atalgoti par viņu labo darbu. Tas pats 

attiecas uz organizācijām, kas 2014. gadā 

ieplānojušas plašas aktivitātes, ne tikai Kul-

tūras galvaspilsētas ietvaros, bet arī savas 

attīstības jomā. 

«Latvijas Neredzīgo bibliotēka» jauno 

gadu sāk ar lieliem plāniem, lai sasniegtu 

jaunus un radošus mērķus. Zirgiem rak-

sturīgs neparasts prāta salikums, kas dau-

dzās situācijās palīdz rast nestandarta, bet 

efektīvus risinājumus, tāpēc 2014. gads 

bibliotēkai atnesīs daudz svaigu ideju. Tā 

kā bibliotēkas kolektīvā lielākā daļa cilvēku 

ir radoši, tad sasniegt izvirzītos mērķus 

bibliotēkai nebūs grūti, turklāt šis laiks būs 

labvēlīgs radošām personībām. 

Bez šaubām, nepietiek ar to, ko pareģo 

horoskopi vai austrumu gudrie. Visa pa-

matā tomēr ir darbs. Tāpēc bibliotēkas 

kolektīvs atsāk savu darbu uz pilnām slo-

dzēm, kas palielinās ne tikai darba apjo-

mu, bet arī dos iespēju vēl vairāk attīstī-

ties un piedāvāt jaunu pieeju piedāvāta-

jiem pakalpojumiem. 

Plaša kultūras dzīve, atvērtāka komuni-

kācija ar lasītājiem un sabiedrību kopumā, 

kā arī bagātīgāka sadarbība ar partneriem 

ir daļa no izvirzītā mērķa. 

Šis ir Luija Braila 205. jubilejas gads. 

Par godu izcilajam franču skolotājam un 

Braila raksta izgudrotājam februārī mūsu 

bibliotēka plāno organizēt dažādas akti-

vitātes. Tās notiks, sākot ar 5. februāri, 

kad bibliotēkas lasītavā tiks atklāta izstā-

de, kas veltīta Acu dienai, un beidzot ar 

Luija Braila jubilejas sarīkojumu februāra 

nogalē. 

Daļa no jums brīnīsies, kāpēc piemiņas 

pasākumi notiks februārī nevis janvārī, 

kad skolotājs dzimis. Izskaidrojums ir vis-

notaļ vienkāršs. Ņemot vērā to, ka visa 

valsts pārgājusi uz jauno valūtu, tad arī 

mūsu bibliotēkai jāveic pamatīgs pārejas 

darbs, visas vērtības (pamatlīdzekļus, krā-

jumu, materiālus utt.) konvertējot uz eiro. 

Čakli strādājot, mēs ceram to paveikt 
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viena mēneša laikā. Bez šaubām, lasītājus 

tas neskars, taču atskaites, jaunie projekti 

un cita dokumentācija ir ikviena lasītājiem 

piedāvātā pakalpojuma pamatā. 

Šajā gadā mēs piedāvāsim gan inte-

resantas izstādes, gan literātu jubilejas un 

pasākumus, gan dažādus atceres un svēt-

ku dienu pasākumus. Neizpaliks ikmēneša 

sarīkojumu cikls «Cilvēks blakus», ikgadē-

jais sarīkojums «Baltā spieķa dziesma», 

kā arī dažādu grāmatu atvēršanas svētki. 

Ja vēlaties uzzināt detalizētāku informā-

ciju par plānotiem pasākumiem «Latvijas 

Neredzīgo bibliotēkā», tad dodieties uz 

lasītavu, kur pieejams pasākumu kalen-

dārs vai izmantojiet e-vidi informācijas ie-

guvei. 

Ir gaidāms lielu pārmaiņu gads. Kādu 

no mums tās gaida personīgajā dzīvē, bet 

kādu — karjerā vai biznesā. Lai veicas! 

 
BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

AKCIJAS REZULTĀTI PĀRSTEIDZ 

 

 

http://makulatura.lv/zinas/ 

 

SIA «Papīrfabrika «Līgatne»» jau otro 

gadu aicināja publiskās bibliotēkas iesais-

tīties makulatūras vākšanas akcijā «Zaļā 

bibliotēka», ne tikai atbalstot vietējo ražo-

tāju un videi draudzīgu domāšanu un dzī-

vesveidu, bet arī cīnoties par noderīgām 

balvām. Akcija ir noslēgusies, un ir apko-

potas rezultatīvākās katra reģiona biblio-

tēkas. 

[..] Zemgalē rezultatīvākā ir Jēkabpils 

novada Zasas bibliotēka, kurā savākts re-

kords — 57,365 kg makulatūras uz vienu 

reģistrēto lasītāju. Tālāk seko Zalves 

pagasta bibliotēka (27,446 kg) un Jēkab-

pils novada Slates bibliotēka (20,989 kg). 

Vidzemē rezultatīvākā ir Liezēres pa-

gasta Mēdzūlas bibliotēka — savākti 

42,200 kg makulatūras uz vienu reģis-

trēto lasītāju. Tai seko Aronas pagasta 

Aronas bibliotēka (32,118 kg) un Beļavas 

pagasta bibliotēka (26,788 kg). 

Latgalē — Līvānu novada Sutru biblio-

tēka — savākti 28,623 kg makulatūras 

uz vienu reģistrēto lasītāju. Tai seko Ņuk-

šu pagasta bibliotēka (26,412 kg) un Lat-

vijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiāl-

bibliotēka (18,92 kg). 

Te gan jāpiemin, ka no 29 bibliotēkām 

mūsu filiālbibliotēka Latgales reģionā no-

deva visvairāk makulatūras, t.i., 5468 kg, 

taču gala vērtējumā ierindojās tikai 3. vie-

tā. Šāda situācija izveidojās tāpēc, ka ak-

cijas rezultāti tika noteikti, dalot savākto 

makulatūras daudzumu ar bibliotēkā re-

ģistrēto lietotāju skaitu, kas fiksēts Kul-

tūras kartē. 

Kurzemē rezultatīvākā ir Talsu novada 

Ķūļciema bibliotēka, savācot 26,023 kg 

makulatūras uz vienu reģistrēto lasītāju. 

Tālāk seko Rojas novada bibliotēka 

(13,038 kg) un Mērsraga novada biblio-

tēka (10,551 kg). 

Rīgas reģionā bibliotēkās savākto 

makulatūras kilogramu daudzums ir salī-

dzinoši mazāks. Rezultatīvākā bijusi Māl-

pils novada Sidgundas bibliotēka, savācot 

8,264 kg makulatūras uz vienu lietotāju. 

Tālāk seko Lauberes pagasta bibliotēka 

(7,241 kg) un Meņģeles pagasta biblio-

tēka (7,016 kg). 

 

«Latvijas Neredzīgo bibliotēka» 32 bib-

liotēku konkurencē, nododot 2870 kg ma-

kulatūras, ierindojās 10. vietā. Salīdzināju-

mam var pieminēt, ka uzvarējušā Sid-

gundas bibliotēka nodeva tikai 1000 kg 

makulatūras. 
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«Ir patiess prieks, ka šogad publiskās 

bibliotēkas kopā ar atbalstītājiem savā-

kušas ne mazāk tonnu makulatūras kā 

pirmajā akcijas gadā. Iesaistoties akcijā, 

bibliotēkas ne tikai popularizē videi drau-

dzīgu dzīvesveidu, bet arī stiprina saites 

ar lietotājiem un bibliotēku atbalstītājiem. 

Visi kopā viņi paveic lielisku darbu, no 

kura ieguvēji ir gan Latvijas uzņēmums, 

gan daba, gan bibliotēkas un to lietotāji, 

jo papīrfabrika prot novērtēt bibliotēku 

devumu,» atzīst Sandra Vīgante, projekta 

«Trešais tēva dēls» komunikācijas vadītā-

ja. 

«Paldies visām bibliotēkām un ikkatram 

iesaistītajam cilvēkam, kas piedalījās šajā 

akcijā. Pasauli jau veidojam tikai mēs paši, 

un jo atbildīgāk mēs katrs pats izturamies 

pret sevi, saviem darbiem un dabu, jo 

harmoniskākā vidē dzīvojam!» teic fab-

rikas mārketinga vadītāja Oļesja Dreima-

ne. «Lai mums visiem skaisti noslēdzas šis 

gads, un ceru uz tikšanos arī nākamajā 

gadā!» 

 

Paldies visiem, kuri nodeva makulatūru 

un palīdzēja mūsu bibliotēkai šajā akcijā. 

Rezultātā no SIA «Papīrfabrikas «Līgat-

ne»» Rēzeknes filiālbibliotēka saņems 

27,3 kg, bet bibliotēka Rīgā — 14,4 kg 

papīra. 

Gaidīsim jaunas akcijas sākumu! 
  

 

JANVĀRĪ VĒL VAR PASPĒT 

 

Jauna gada atnākšanas un līdz ar to 

jauna dzīves cikla uzsākšanas svētkus var 

svinēt vismaz 4 reizes gadā: savā dzim-

šanas dienā, naktī no 31. decembra uz 

1. janvāri, Ķīniešu Jaungada dienā, kas 

šogad iekrīt 31. janvārī, kā arī saskaņā ar 

vecā stila kalendāru — naktī no 13. uz 

14. janvāri. 

Lai izbaudītu kopābūšanas prieku un 

paildzinātu svētku noskaņojumu, LNerB 

Daugavpils filiālbibliotēka aicina la-

sītājus uz Vecā Jaunā gada svinībām 

2014. gada 10. janvārī plkst. 13:00! 

Jūs gaidīs jestrs un līksms literāri 

muzikāls pasākums, īsts jampadracis, kas 

tiks organizēts sadarbībā ar Daugavpils 

pilsētas domes Jaunatnes departamenta 

radošajiem jauniešiem un brīvprātīgajiem 

palīgiem un noslēgsies ar gardu kafijas 

galdu, pie kura apspriest aktualitātes, aiz-

gājušā gada notikumus un nākotnes ie-

ceres. 

Savukārt Ventspils filiālbibliotēka 

gadu iesākt aicina, atzīmējot dzejnieka un 

dramaturga Konstantīna Aizpura 95. ju-

bileju. 

 

Šai daiļavai, kas bildē smejas, 

Cik brīnum līdzīgs dzejnieks pats: 

No bildes bēg mums skats pie dzejas, 

No dzejas bēg pie tēla skats. 

 

No 2. līdz 9. janvārim Ventspils filiāl-

bibliotēkā ir apskatāma izstāde, kas vel-

tīta Konstantīnam Aizpuram. 

 

Atgādinām, ka bibliotēkas lasītavā 

Rīgā līdz 10. janvārim vēl apskatāma 

bērnu zīmējumu un pašu rokām gatavotu 

sniegpārsliņu izstāde «Sniegapārsliņu de-

ja». Tā ir brīnišķīgā, nekūstošu snieg-

pārsliņu deja uz skatuves un ne tikai. 

 

Bibliotēkas kolektīvs gan Rīgā, gan 

filiālēs aicina sekot līdzi informācijai par 

plānotajiem pasākumiem mūsu bibliotē-

kas e-vidē: mājaslapā, kā arī jums pie-

ejamos sociālajos tīklos — facebook.com, 
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draugiem.lv vai twitter.com. Visa infor-

mācija tiek ievietota savlaicīgi, lai ikviens 

no jums varētu saplānot savas ģimenes 

kultūras aktivitātes. Mūsu bibliotēka 

18. janvārī piedalīsies akcijā «Grāmatu 

draugu ķēde», kuras laikā palīdzēs kolē-

ģiem no «Latvijas Nacionālās bibliotēkas» 

ķēdes noslēguma posmā — jaunajā bib-

liotēkas ēkā. Aicinām arī jūs piedalīties 

akcijā un pieteikties uz kādu no ķēdes 

posmiem. 

Atgādinām, ka «2014. gada 18. janvārī 

no plkst. 12.00 līdz 18.00, pārvietojot 

grāmatas no rokas rokā no vecās biblio-

tēkas ēkas uz jauno, ikviens varēs justies 

līdzdalīgs grāmatu pārceļošanā uz jau-

najām telpām. Grāmatu ceļš šķērsos Dau-

gavu, simboliski apliecinot tās nepārejo-

šās un fundamentālās vērtības, kas dau-

dzu paaudžu garumā ir veidojušas mūsu 

tautas kultūras gēnu un ko glabā grāma-

tas. Tā būs vēl nebijusi akcija, kas pie-

saistīs arī starptautisku uzmanību, tomēr 

vissvarīgākā tā būs mums pašiem. 

Piesakoties šajā vēsturiskajā akcijā, 

vari palīdzēt grāmatām nokļūt to jaunajās 

mājās un reizē piedalīties kultūras galvas-

pilsētas gada veidošanā, un gūt gandarī-

jumu par šādu tautas kultūras gara aplie-

cinājumu.» 
 

 
 

IESKATS GRĀMATĀ 

PA STĀVU LIESMU DEBESĪS 

 

Lasītājiem, kuri būs lasījuši Paula Ban-

kovska grāmatu «Misters Latvija» (Braila 

rakstā izdota 2003. gadā), būs interesanti 

uzzināt vēsturiskos notikumus, kas bijuši 

minētās grāmatas pamatā. Runa ir par 

nenotveramā latviešu anarhista Pētera 

Māldera gaitām. 

Šogad Braila rakstā tiks izdota Filipa 

Rufa grāmata «Pa stāvu liesmu debesīs». 

Žurnālā «Ilustrētā zinātne» Vents Zvaig-

zne rakstīja: «Aizraujošā sāga par neno-

tveramā latviešu anarhista gaitām veido 

vien stāsta virskārtu. Zem tās — skaudras 

atklāsmes par politiskās varas un var-

darbības ciešo saikni, par līdzekļiem, kuru 

izvēle pazudina viscēlākos mērķus, par 

pelniem, uz kuriem piedzima Latvijas 

valsts.» 

Grāmata patiesībā ir «pētījums par 

mazzināmu mūsu vēstures lappusi — lat-

viešu anarhistiem un dažādu, it kā nesais-

tītu notikumu brīžiem dīvainajām kopsa-

karībām, kas lielā mērā noteica 19. gs. 

beigu — 20. gs. sākuma situāciju gan 

Latvijā, gan Eiropā.» Tāpēc to īpaši no-

vērtēs tie, kuriem ir tuva mūsu valsts vēs-

ture. 

Grāmata iznāks gada pirmajā pusē. 
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