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OKTOBRA ĪPAŠĀ NOZĪMĪBA 

 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Avīzītes oktobra numuru vēlos sākt ar 

pateicības vārdiem visiem tiem, kuri atsau-

cās uz mūsu aicinājumu nodot bibliotēkā 

makulatūru, lai varam gatavoties Braila 

raksta nodaļas 10-gades svinībām. Sirsnīgu 

pateicību izsakām Veltai Rollei, Rutei Eren-

bergai, Aleksandram Lācim, Gothardam 

Jānim Bitem, Ievai Veldei, Maijai Vīksnei, 

Margaritai Čigarinai, Velgai Zēgnerei, Aldai 

Zariņai un Annai no 3. Juglas, kā arī visiem 

tiem, kuri izvēlējās palikt anonīmi. 

Makulatūru nodot varēsiet vēl visu oktobra 

mēnesi, tāpēc paldies vārdiem vēl punktu 

neliksim. 

Katru gadu oktobris mūsu bibliotēkai ir 

īpašs mēnesis, jo tad mēs godinām Balto 

spieķi. Šogad, 15. oktobrī plkst. 12.00, 

aicinām jūs uz «Baltā spieķa dziesmu 

2015», lai iepazītos ar diviem neredzīga 

cilvēka ceļa pavadoņiem. Viens no tiem 

būs Baltais spieķis, bet kurš būs otrs? To 

uzzināsiet pasākuma laikā. Mūsu īpašā 

viešņa šoreiz būs oktobra gaviļniece rakst-

niece Inga Ābele. Atgādināšu, ka mūsu 

bibliotēkā ir pieejamas vairākas viņas 

grāmatas, t.sk., Braila rakstā un audiofor-

mātā. 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

VEĻU MĒNESIS LASĪTAVĀ 
 

 

 

 

Alda Zariņa 

Lasītavas bibliotekāre 

 

Oktobrī sākas veļu laiks, senču piemi-

ņas laiks, un stipra ir tā tauta, kas atceras 

un godina savu senču piemiņu. Atmiņas ir 

tilts starp tagadni un pagātni, tilts starp 

dzīvo un mirušo pasauli. 

 

 

«Ir atkal laiks, tāds dīvains laiks, 

Kad saule slēpjas, mirkst lietū ēkas. 

Ir pienācis laiks, tāds savāds laiks. 

Rimst putnu dziesmas, dziest gunij 

liesma. 

Tāds laiks, tāds laiks, kad lēna gaita, 

Kad vārdu maz, rimst soļi raitie. 

Nāk Tumsas māte. Tai līdzi laiks... 

Aiz abiem — veļi — kā miglas tvaiks...» 
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Veļu mēnesī ir dzimuši: 

1. oktobrī — dziedātāja Aija Kukule 

(1956.) un rakstniece Anna Brigadere 

(01.10.1861. — 25.06.1933.) 

2. oktobrī — dzejnieks Edvards 

Treimanis-Zvārgulis (02.10.1866. — 08. 

04.1950.) 

3. oktobrī — aktieris Uldis Dumpis 

(1943.) un dzejnieks Eduards Veiden-

baums (03.10.1867. — 24.05.1892.) 

5. oktobrī — rakstnieces Inga Ābele 

(1972.) un Ilona Leimane (05.10.1905. — 

21.12.1989.) 

6. oktobrī — rakstnieki Alberts Bels 

(1938.) un Valdis Rūmnieks (1951.) 

10. oktobrī — dzejniece Veronika Strē-

lerte (10.10.1912. — 06.05.1995.) 

11. oktobrī — teātra cilvēks Ādolfs 

Alunāns (11.10.1848. — 05.07.1912.) 

13. oktobrī — rakstnieces Ivande Kaija 

(13.10.1876. — 02.01.1942.) un Māra 

Svīre (1936.), kā arī dzejnieks Jānis Po-

ruks (13.10.1871. — 25.06.1911.) 

15. oktobris — dziesminieks Neredzī-

gais Indriķis (15.10.1783. — 24.01. 

1828.), kā arī rakstniece Nora Ikstena 

(1969.) 

18. oktobrī — rakstnieks Alberts Kro-

nenbergs (18.10.1887. — 06.09.1958.) 

19. oktobrī — rakstniece un dzejniece 

Elīna Zālīte (19.10.1898. — 07.04.1955.) 

21. oktobrī — dzejnieks Andrejs Eglītis 

(21.10.1912. — 23.02.2006.) 

23. oktobrī — rakstnieks Rutku Tēvs, 

īstajā vārdā Arveds Mihelsons (23.10. 

1886. — 14.10.1961.) 

27. oktobrī — dzejnieks Aleksandrs 

Čaks (27.10.1901. — 08.02.1950.) 

28. oktobrī — tēlnieks Kārlis Zāle (28. 

10.1888. — 19.02.1942.) 

Savukārt, 31. oktobrī Krišjānim Baro-

nam šogad svinēsim 180. dzimšanas 

dienu. 

 

«Bij’ man viena gara pupa» 

 

Aicinām, ceturtdien, 28. oktobrī 

pulksten 13.00 bibliotēkas lasītavā uz 

tautasdziesmu pēcpusdienu «Bij’ man vie-

na gara pupa». Pavēdināsim mūsu tau-

tasdziesmu pūru. Kopīgi padziedāsim ma-

nas un tavas mīļākās tautasdziesmas. Tas 

būs mūsu sveiciens Baltajam tēvam — 

Krišjānim Baronam 180. dzimšanas dienā. 
 

IZSTĀŽU MARATONS VENTSPILĪ 

 

 

 

Santa Šepetauska 

Ventspils filiālbibliotēkas 

vadītāja 

 

Ir noslēdzies vasariņas cikls un ar lie-

liem soļiem uzmācās rudens. Un mūsu 

sirds paliek nedaudz skumjām pilnas un 

nomāktas, tāpēc, ka vakari daudz ātrāk 

paliek krēslaināki un arī dienas paliek drū-

mākas nekā vasarā. Taču atvasara ir jau-

ka ar savām dzeltenīgajām no kokiem 

nobirušajām lapām, kuras var bārstīt ar 

kājām un priecāties par zeltīto rudens pie-

teikšanos. Tā kā vasaras darbiņi padarīti 

un dārzos arī lēnām tiek noapaļoti, laiks ir 

mūsu lasītājiem atsākt aktīvāk lasīt savas 

iecerētās grāmatas. 

Oktobris solās būt daudz mierīgāks 

nekā septembris. LNerB Ventspils filiāle 

turpinās aizsākto ceļojošo izstādi «Citāda 

grāmata», kas šoreiz būs apskatāma Tal-

su bibliotēkās. Savukārt pašā Ventspils 

filiālbibliotēkā būs izstādītas divas izstā-

des, kas veltītas austriešu komponista Jo-

hanna Štrausa 190. gadadienai, un latvie-

šu Dainu Tēva Krišjāņa Barona 180. ga-

dadienai. Abas izstādes būs apskatāmas 

visu oktobri. 
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MINHAUZENS UN KAMIKADZE 

 

 

 

Vineta Bite 

BRN korektore 

 

Novembra mēnesī Braila raksta lasītājiem 

būs pieejama vērtīga grāmata rudens un 

ziemas vakariem — Jāņa Petera dzejoļu krā-

jums «Minhauzens un kamikadze» (3 sēju-

mos). Krājumā ietverti līdz šim nepublicēti 

J. Petera darbi, kā arī lasītāju iemīļotākie 

dzejoļi no krājuma «Vīna dvēsele», bet īpa-

šu vērtību grāmatai piešķir autora paša 

veiktie komentāri, piezīmes, pārdomas un 

paskaidrojumi. 

Ļoti kvalitatīva dzeja — tēli, simboli, salī-

dzinājumi un zemteksti (bez zemtekstiem 

jebkurš darbs ir tikai raksts avīzē (J. Pe-

ters)) — raksturīga pagājušajam gadsim-

tam. Dzeja, kas uzrunā un liek aizdomāties 

par ētiku, politiku, vēsturi, eksistenci, dabu, 

dzīves jēgu, varonību, piekāpību, sapņiem, 

meliem. Tā ir latviska un personificē latvieti. 

Dzeja, kas ir «ļoti dziedoša un muzikāla», 

tās tekstus viegli atcerēties. 

«lins paliek lins viņš Dabu svin 

un māte (pati Latvija), dēls, min, 

vai tavas kājas tēva takas zina» 

 

Dzeja par Dzejnieku un Mākslinieku laik-

metu griežos. Tā atklāj autora paša pie-

dzīvoto neatkarības gados un rosina meklēt 

atbildes. 

Jāņa Petera nosauktie varoņi — Min-

hauzens un Kamikadze! Kurš no viņiem 

uzrunā Jūs un kurš ir simpātiskāks pašam 

autoram? Vai jautrais melis un lielībnieks 

Minhauzens jeb klusais izpildītājs Kami-

kadze? Mani uzrunāja Flamingo no «Kut-

kājām», «Romām», «Venēcijām», bet var-

būt «Bētlemēm», vairs neatminos kā sauca 

tās mājas Kurzemē. 

Savdabīgs, neikdienišķs ar sirreālu pie-

devu dzejolis «Saullēkts» ar savukārt tajā 

iekļautu dzejoli-gleznu «Kurelieši —1944. 

Koks. Eļļa. Sudrabs». 

Pētiet un salīdziniet, cik liels latvietis ir 

pasaulē un cik mazs Latvijā! Varbūt tomēr 

otrādi? 

Skaidrojumi mazpazīstamiem vārdiem, 

kultūrvēsturiskiem un dokumentāliem fak-

tiem nav izcelti, vien norādīta lappušu nu-

merācija un sējums, bet ticiet man tas ir 

aizraujoši un īpaši uzrunā tos, kam interesē 

vēsture (daudzām vēsturiski svarīgām per-

sonām pats autors ir bijis pietuvināts)! 

 

AUDIOGRĀMATAS RUDENĪGIEM VAKARIEM 

 

 

 

Dzintra Isajeva 

MBT nodaļas bibliogrāfe 

 

Rudens ir ieņēmis savu godpilno vietu 

kalendārā. Ražas svētki jau sāk pamazām 

pieklust. Rudenīgie vakari kļūst arvien ga-

rāki. Varbūt tagad ir vairāk laika, kad pa-

klausīties kādu aizraujošu audio grāmatu?  

Ceļu pie saviem audio klausītājiem ir sācis 

sengaidītais Ingas Ābeles romāns «Klūgu 

mūks». Tas ir stāsts par pirmo Latgales 

latviešu baznīckungu, kā arī par lidotāju 

debesu alkām, par cilvēka sirds un saprāta 

ceļiem, par grēku un piedošanu. Romāna 

abiem galvenajiem varoņiem ir vēsturiski 

prototipi: Francim Sebaldam tas ir Francis 

Trasuns ievērojams latgaliešu un latviešu 

kultūras un garīgais darbinieks, valstsvīrs, 
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bet Mazajam Jezupam — ievērojamais lido-

tājs Jezups Baško. Kopā ar šo un citu vēs-

turisko un izdomāto varoņu likteņiem mēs 

romānā izsekojam Latgales kļūšanai no 

Vitebskas guberņas sastāvdaļas par daļu no 

jaundibinātās Latvijas valsts, latviešu un lat-

gaļu dzīvei Pēterburgā, Maskavā un pat 

Arhangeļskā pagājušā gadsimta sākumā.  

Savukārt, Dainas Tabūnas stāstu krā-

jumā «Pirmā reize» darbība norisinās 

mūsdienās. Stāstu varones cīnās godam, lai 

sagatavotos lielajai dzīvei, kas ik pa laikam 

pārsteidz ar jaunām un neierastām lietām.  

Grāmata ne tikai atklāj jauniešu grūtos sevis 

apzināšanās ceļus, bet arī atgādina tagadējo 

pusaudžu vecākiem, cik maz iespējams sa-

vam bērnam tajos palīdzēt. Angļu literatūras 

cienītājiem ir ieskaņots Džoisas Reičelas 

romāns «Harolda Fraja neticamais ce-

ļojums». Tas ir romāns ar smalkā angļu 

humora piedevu un viegli rezignētu smeldzi, 

bet bez liekām ārišķībām. Romāna galvenais 

varonis Harolds Frajs ir parasts kungs agrī-

nos pensijas gados. Kādā rītā viņš saņem 

vēstuli no bijušās kolēģes Kvīnijas Henesijas. 

Tā ir ļoti īsa un pavēsta vien to, ka Kvīnijai ir 

vēzis un viņa mirst kādā mazā hospisā An-

glijas otrā galā. Harolds ir satriekts. Kvīnija 

pirms ilga laika bija izdarījusi viņam lielu un 

nenovērtējamu pakalpojumu. Haroldam ro-

das vēlme kaut kā atmaksāt vai vismaz iz-

runāties, pirms nav par vēlu. Viņš uzraksta 

Kvīnijai vēstuli un dodas to iemest, taču kā-

jas pašas nes Haroldu arvien tālāk uz priek-

šu, garām jau piektajai pastkastītei, līdz ve-

cais vīrs attopas, ka jau soļo pāri visai valstij. 

Detektīvromāna cienītājus varam ie-

priecināt ar jauno Jū Nesbē romānu 

«Atriebes dieviete». Romāna galvenais 

varonis ir izmeklētājs Harijs Hols, kurš īsti 

neatbilst labo tēlu priekšstatiem. Izmeklē-

šanā Hols mēdz pielietot neatļautus pa-

ņēmienus, citu cilvēku viedoklis viņam ir 

mazsvarīgs. Šoreiz pats Harijs Hols kļūst par 

aizdomās turamo slepkavības izmeklēšanas 

lietā, kuru vada Harija sāncensis izmeklētājs 

Toms Volers. Harija bijusī draudzene Anna 

Betsena ir nogalināta un šajā noziegumā 

Volers cenšas apsūdzēt Hariju. Tikmēr 

pilsētā tiek veiktas īpaši nežēlīgas banku 

aplaupīšanas, ko izmeklē Harijs un viņa ko-

lēģi. Jo tālāk virzās izmeklēšana, jo skaid-

rāks kļūst fakts, ka banku aplaupīšanas un 

Annas slepkavība ir savā starpā saistītas 

lietas.   

Bet tiem klausītājiem, kas dod priekšroku 

detektīvromāniem krievu valodā, ir ieska-

ņots «Мой личный враг», ko sarak-

stījusi krievu rakstniece Татьяна Усти-

нова. Ko darīt, ja tava dzīve ir pārvērtusies 

īstā murgā? Pavisam tuvu garām tev aiz-

nesas auto milzīgā ātrumā un tikai pēdējā 

sekundē tevi izglābj no nāves kāds nejaušs 

garāmgājējs. Kāda izšauta lode iestrēgt 

elegantajā mugursomā... Un pat mīļotais 

vīrs tevi nodod... Nav brīnums, ka TV žur-

nālistei Aleksandrai Potapovai šķiet, ka 

apkārt viņai ir tikai ienaidnieki. Bet Alek-

sandras izbrīns bija patiešām liels, kad viņa 

uzzināja, ka pie visiem šiem briesmīgajiem 

notikumiem ir vainojams tikai viens vienīgs 

cilvēks... 
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