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Latvijas Neredzīgo bibliotēkas avīzīte 

par notikumiem bibliotēkas dzīvē 

 
2014. gada 1. decembris 

 

DECEMBRA SVINĪBU KOREKCIJAS 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Decembrī piedzimst ziema, klusi pulsē 

Adventes laiks, sirsnīga miera un saticības 

pārņemti atbrauc Ziemassvētki, kā arī no-

slēdzas vesela gada darba duna. Tas ir 

laiks, kad izvērtēt paveikto, atzīmēt sa-

sniegumus, novērtēt līdzcilvēku atbalstu 

un nospraust jaunus mērķus. 

Arī Latvijas Neredzīgo bibliotēka iz-

vērtēs savus veikumus un godinās savus 

lasītājus, sadarbības partnerus un kolē-

ģus. Lai to varētu paveikt, nepieciešams 

veikt izmaiņas bibliotēkas darba laikā. 

22. decembrī bibliotēka savus ap-

meklētājus gaidīs līdz plkst. 14.00, sa-

vukārt 23. decembrī līdz plkst. 16.00. 

Gada pēdējos darbus veiksim 29. de-

cembrī, strādājot līdz plkst. 17.00, bet 

pirmssvētku dienā 30. decembrī biblio-

tēka durvis slēgs plkst. 16.00, lai tās 

atkal plaši atvērtu 5. janvārī. 

Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru ka-

bineta lēmumu 2. janvāris tiek pār-

celts uz sestdienu 10. janvāri, kad 

strādāsim pilnu dienu līdz plkst. 17.00. 

Visiem «Bazūne» lasītājiem novēlam 

priecīgus Ziemassvētkus, kā arī laimīgu 

un veiksmes pilnu 2015. Zaļās Koka Kazas 

gadu! 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

ZIEMASSVĒTKI NĀK! 

 

 

 

Alda Zariņa 

Lasītavas bibliotekāre 

 

Arī decembris bibliotēkā ir notikumiem 

bagāts mēnesis. 

«Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa!» 

17. decembrī pulksten 15.00 bibliotē-

kas lasītavā ieplānots Bērnu žūrijas no-

slēguma sarīkojums. No septembra mūsu 

mazie lasītāji tika aicināti izlasīt 5 grā-

matas. Nu klāt decembris, kad paskatīsi-

mies, kā tad nu katram gājis ar to la-

sīšanu. Lasītprasmi var pārbaudīt, dodot 

bērniem lasīt dažādas grāmatiņas un pē-

cāk iztaujājot par to saturu. Lūgsim bēr-

nus izteikt savu vērtējumu projekta ietva-

ros izlasītajām grāmatām, nosaucot trīs, 

viņaprāt, labākos darbus. Būs spēles, at-

jautības uzdevumi, izveidosim paši savu 

Lasāmkoku. Būs arī balvas. 
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Tuvojas Ziemassvētki. 19. decem-

brī pulksten 16.00 Strazdumuižas die-

nas centra telpās — Pāles ielā 14, korp. 2, 

Latvijas Neredzīgo bibliotēka un Strazdu-

muižas dienas centrs aicina Jūs uz Zie-

massvētkiem veltītu sarīkojumu «Pie eglī-

tes». Šī būs jau otrā reize, kad bibliotēka 

un dienas centrs liek kopā prātus, idejas 

un iespējas, veidojot kādu pasākumu. 

Dziedāsim pie eglītes dziesmas par ziemu, 

sniegu, Ziemassvētkiem, Dieviņu un prie-

ku, skaitīsim dzejoļus, minēsim mīklas, 

parunāsim par dzīvi, laimi un cerībām, 

būs arī jauki, muzikāli pārsteigumi... 

Par dalību šajā sarīkojumā vēlama ie-

priekšēja pieteikšanās mūsu bibliotēkas 

lasītavā vai LNB Strazdumuižas dienas 

centrā. 
  

AUGSTVĒRTĪGA LITERATŪRA TOP AUDIO 

 

 

Viktorija Stivriška 

Komplektēšanas un apstrādes 

nodaļas vadītāja 

 

Vasarā Latvijas Neredzīgo bibliotēka 

piedalījās projektu konkursā «Augstvērtī-

ga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotē-

kās». Konkursā bija iesniegti 74 projekti, 

no kuriem tika atbalstīti 55, t.sk., Latvijas 

Neredzīgo bibliotēkas iesniegtais. 

Projekta ietvaros šobrīd Skaņu ierakstu 

studijā (SIeS) tiek ielasīta interesanta 

Ingmāra Līdakas grāmata «Zoodārzs ma-

nā pagalmā». Grāmata jūs ievedīs dzīv-

nieku pasaulē, kur satiksiet adatainos 

ežus, uzzināsiet daudz neparasta par lap-

senēm, ērcēm, vasarās tik apnicīgajiem 

odiem, un vēl daudz amizantu notikumu 

ar vārnām, lapsām, griezēm u.c. 

Pieprasītāko grāmatu vidū ir Dainas 

Avotiņas grāmata «Jūlija», kas lasītājus 

uzrunā ar dabas brīnumainiem aprak-

stiem, kad romāna varonei Jūlijai grūtā 

dzīves brīdī spēku palīdz smelties lielais 

akmens ezermalā zem vītola, gājputnu 

balsis virs galvas un naktsvijoļu smarža. 

Dzīvesstāstu cienītāji varēs lasīt Līgas 

Blauas grāmatu «Jānis Stradiņš. Ceļš cau-

ri laikiem». Tās ir akadēmiķa apceres, 

stāvot astoņdesmit gadu dzīves kalnā un 

atceroties aizgājušos laikus, kuros malti 

Stradiņu dzimtas likteņi. Grāmata nodota 

SIeS un visdrīzāk 2015. gada janvārī būs 

pieejama jūsu vērtējumam ieskaņotā 

veidā. 

Arīdzan tulkotās literatūras klāstā ir 

vairākas interesantas audio grāmatas, 

piem., spāņu rakstnieka Havjera Mariasa 

grāmata «Tik balta sirds». Tas ir romāns 

par likteni, par pateikto un noklusēto, par 

sirdīm, kas ir baltas savā nezināšanā, bet 

pamazām iemanto krāsu, uzzinot to, ko 

nemaz nevēlas zināt... 

Krievu autores Ludmilas Uļickas darbs 

«Mēdeja un viņas bērni» stāsta par Mēde-

jas prasmi saturēt raibu raibās radinieku 

saimes ģimenes noslēpumus un mīlas 

stāstus, veiksmīgi savienojot tos ar gad-

simtu lielajiem notikumiem, kuru viducī ir 

mūžsenā Krimas zeme. 

Grāmatu kolekcija ir bagāta ar dzejas 

grāmatām, tāpēc bibliotēkas kolektīvs ir 

nolēmis izveidot dzejas kompozīciju un 

aicināt jūs klausīties Marta Pujāta, Ineses 

Zanderes, Imanta Ziedoņa, Imanta Tilber-

ga, Leona Brieža, Ulda Bērziņa, Pētera 

Brūvera, Valta Erenštreita, Arta Ostupa 

u.c. dzejnieku dzejoļos. 

Dzejas pasākums notiks 10. de-

cembrī plkst. 15.00 lasītavā. 

Lai jums jauki ceļojumi kopā ar grāma-

tu un esiet vienmēr mīļi gaidīti mūsu rīko-

tajos jauno grāmatu popularizēšanas pa-

sākumos Rīgā, Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, 

Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Ventspilī. 
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GRĀMATMĪĻU ĶĒDE UZŅEM APGRIEZIENUS 

 

 

Laura Tālberga 

Lasītavas bibliotekāre 

 

Grāmatmīļu ķēdē sāk piedalīties aizvien 

vairāk cilvēku. Ir tādi, kuri atbildot uz iz-

aicinājumu, sastāda savu grāmatu sarak-

stu, taču ir arī tādi, kuri paši piesakās un 

uzsāk jaunu ķēdes atzaru, nominējot sa-

vus grāmatmīļus. Tā kā avīzītes apjoms ir 

ierobežots, tad publicējam tikai tos sarak-

stus, kuros ir izsmeļoši grāmatu apraksti. 

Ķēde norisināsies vēl tikai decembri, sa-

vukārt janvārī organizēsim grāmatu izstādi 

un tikšanos ar ķēdes dalībniekiem. 

 

Tamāra Melberga, bibliotēkas direktore 

1. Latviešu tautas pasakas un Brāļu 

Grimmu pasakas. — Mana grāmatu pa-

saule sākās tieši ar pasakām, bērnībā 

man tās lasīja priekšā, vēlāk skolas laikā 

Grimmu pasakas lasīju Braila rakstā. 

2. Dž. Heriots — neaizmirstamas un 

tuvas man ir visas viņa grāmatas, vitālas 

un emocionāli bagātas. Tās esmu lasījusi 

gan Braila rakstā, gan audio. 

3. Č. Dikenss — ļoti patika kā viņš ap-

raksta tā laika sadzīvi Anglijā. Viņa grā-

matas esmu gan klausījusies priekšā lasī-

jumos, gan audio. 

4. A. Dž. Kronins. «Jaunības gadi» 

(Brailā), «Trīs mīlestības», «Cepurnieku 

pils» — pēdējo esmu lasījusi vairākas rei-

zes, jo, manuprāt, tā ir ļoti iespaidīga. 

5. Vairākas D. Judina grāmatas. 

6. A. S. Gailīte. Audiogrāmatas «Tau-

reņa lidojums akmenī», «Rožukronis». 

7. Š. Linka — ļoti patīk viņas grāmatas 

un īpaši «Vētru laiks» un «Savvaļas lupī-

nas». Ļoti plaši un saprotami apskatīti 

vēstures notikumi, kādas ģimenes dzīve I 

un II pasaules kara laikā, par viņu dzīvi 

pēckara Vācijā, par izdarītajām izvēlēm 

un to sekām. 

8. A. Deglavs. «Rīga». 

9. V. Rūmnieks, A. Migla. «Čaks». — iz-

smeļoša un kultūras vēstures faktiem ba-

gāta audio grāmata. 

10. R. Blaumanis «Stāsti un noveles» — 

šī ir mana grāmatu grāmata. Pārlasu to, ja 

ne reizi gadā, tad reizi divos noteikti. Mani 

sajūsmina rakstnieka valoda, viņa darbos 

attēlotais dabas un cilvēku attiecību skais-

tums. Grāmatu lasu audio variantā. 

 

Anna Dubovika, bibliotēkas lasītāja 

Grāmatas Braila rakstā: 

1. E. H. Portere. «Pollianna» — tas ir 

stāsts par Polliannas skaudro dzīvi. Visbū-

tiskākā šīs grāmatas atziņa, kas mani 

uzrunāja, ir meitenes izgudrotā priecāša-

nās spēle. Tās pamatā ir mācīties priecā-

ties par jebkādu nieku. Piemēram: tā kā 

meitene dzīvojusi nabadzīgi, viņa gribējusi 

lelli un bija lūgusi to labdarības biedrības 

dāmu komitejai. Kad lelles vietā viņa sa-

ņēma kruķus, viņa priecājās par to, ka 

viņai šie kruķi nebija vajadzīgi, jo varēja 

staigāt bez tiem. Tad es sāku izmantot šo 

atziņu arī savā dzīvē. Atceroties Polliannu, 

es nonācu pie atziņas, ka vajag mazāk 

čīkstēt. Šo grāmatu izlasīju Brailā, bet ļoti 

vēlos izlasīt to audio, jo, lasot Brailā, varu 

tikai iedomāties dažādas intonācijas. 

2. M. Mičela. «Vējiem līdzi». — Grāmatu 

lasīju Braila rakstā krievu valodā, audio 

(kasetēs) un latviešu valodā redzīgo rak-

stā (pati ieskenēju datorā). Mani aizkus-

tināja Skārletas bezrūpība, jo, par ko gan 

tad varētu domāt, ja viss jau bija. Sestajā 

klasē izlasīju grāmatas 1. sējumu Brailā, 

pārējos sējumus izlasīju tikai 9. klasē. 

Grāmatu latviešu valodā lasīju, lai salīdzi-

nātu abās valodās gūtos priekšstatus. 
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3. A. Puškins. «Дубровский». — Šajā 

grāmatā mani izbrīnīja tēva un dēla mīles-

tība un arī dēla tieksme atriebties bagā-

tam kungam par tēva pazemojumiem. 

4. М. Рид. «Всадник без головы». — 

Lai gan izlasīju tikai pirmo sējumu, tomēr 

mani uzrunāja jaunās meitenes izvēle 

starp savu brālēnu un jātnieku. 

5. A. Brigadere. «Maija un Paija». — 

Man patika, ka šajā pasakā, kurā tika at-

spoguļota divu māsu — labsirdīgās Maijas 

un ļaunās Paijas — raksturojums, uzvarē-

ja taisnība. Šo grāmatu lasīju skolas 

gados. 

6. I. Grebzde. «Zosukalna meitenes». — 

Stāsts par divu meiteņu draudzību un 

viņu likteņu kontrastainiem pavērsieniem. 

Par to, kā iepazīstas latviešu meitene 

Inda ar meiteni vārdā Vikija. Šo grāmatu 

10. klasē lasīju kopā ar savu klasesbiedru 

Alekseju Poplavski. Grāmatas notikumus 

mēs nepārtraukti pārrunājām. 

 

Audiogrāmatas: 

7. A. Riplija. «Skārleta». — Romāna 

«Vējiem līdzi» turpinājums. Tas ir Skārle-

tas ceļojumus un dzīves pārmaiņas, kad 

viņa sāk izprast sava īru izcelsmes tēva 

mīlestību pret dzimteni, tāpēc pati nolemj 

pārcelties uz dzīvi Īrijā. Lasot šo grāmatu, 

mani nepievīla ticība, ka viņa pamazām 

mainās, sāk apzināties bērnu kā visdār-

gāko vērtību. Ir kāda viņas atziņa, ko 

būtu vērts ievērot: «nedomāšu par to ta-

gad, par to padomāšu rīt.». Grāmatu izla-

sīju studiju gados. 

8. П. Санаев. «Похороните меня за 

плинтусом». — Autors apraksta savu bēr-

nību, kad dzīvoja pie vecvecākiem. Zēnam 

bija vāja imunitāte un dažādas elpošanas 

saslimšanas, tāpēc viņa vecāmāte no vie-

nas puses it kā rūpējās par viņu, no otras 

puses nicināja un pazemoja. Manuprāt, 

šajā grāmatā ir aprakstīti visi padomju 

audzināšanas trūkumi. Šo grāmatu izlasīju, 

lai tieši saprastu, kā nevajadzētu audzināt 

bērnus. 

 

Datorā lasītās grāmatas: 

9. M. Hedons. «Savādais atgadījums ar 

suni naktī». — Tā ir par 14-gadīgu Kristo-

feru, kurš dzīvoja ar tēvu. Viņus apraudzīt 

un māju uzkopt nāca kaimiņiene, kurā 

tēvs iemīlējās. Saņemot noraidošu atbildi, 

viņš naktī ar dārza dakšām nogalina kai-

miņienes suni. Grāmata atspoguļoja bēr-

na pasauli, tēva un dēla attiecības, bērna 

mīlestību pret nogalināto suni un tieksmi 

izmeklēt, kurš tad to izdarīja. Šo grāmatu 

lasīju datorā ar Visvari. 

10. D. Karnegi. «Kā iegūt draugus un 

iepatikties cilvēkiem». — Man patīk šajā 

grāmatā aprakstītās pieejas, kā kontak-

tēties ar cilvēkiem, un katras nodaļas bei-

gās konspektīvi ir aprakstīti principi, kurus 

jāievēro, veidojot attiecības ar dažādiem 

cilvēkiem. 

 

Annas Dubovikas sarakstu publicējam 

saīsinātā veidā. Tie, kuri vēlas iepazīties 

ar pilnu viņas iesniegto tekstu, to var 

izdarīt bibliotēkas lasītavā. 
 
 

 
 

 

 

 

 

«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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