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PIESKĀRIENU GRĀMATAS 

 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Šobrīd bibliotēkas krājumā ir nonākusi 

nodaļas jubilejas grāmatiņa «Pieskārienu 

grāmatas», kuras autore ir nodaļas va-

dītāja Gunta Bite. Tajā ir aprakstīta nodaļas 

vēsture un tās lielākie notikumi, aprakstīts 

grāmatu reprodukcijas process un apkopots 

nodaļā izdoto grāmatu Braila rakstā sa-

raksts. Grāmata šobrīd pieejama gan redzī-

go, gan Braila rakstā Rīgā un visās filiālbib-

liotēkās, savukārt nākošgad plānojam to 

ieskaņot audio. 

Kā jau iepriekš rakstījām, 2. novembrī 

Braila raksta nodaļa rīkoja jubilejas pasā-

kumu, kuras laikā tikāmies ar saviem sa-

darbības partneriem, atbalstītājiem, ziedo-

tājiem, kā arī suminājām tiešā darba darī-

tājus, t.sk., brīvprātīgos palīgus. Šī pasāku-

ma audioieraksts decembra beigās būs 

pieejams lasītavā, bet sīkāku pasākuma ap-

rakstu jūs varēsiet lasīt LNB žurnāla 

«Rosme» decembra numurā. 

Savukārt, lai godinātu un pateiktos Braila 

raksta grāmatu lasītājiem par uzticību grā-

matai un arī mums, Braila raksta nodaļa 

3. decembrī rīkoja «Pārsteigumu koncer-

tu», kurā pārsteiguma dāvanas saņēma 

čaklākie Braila raksta grāmatu lasītāji visā 

Latvijā: Staņislavs Kļavinskis (Rīga), 

Kaspars Grigāns (Balvi), Ilze Baikovska 

(Cēsis), Svetlana Komisarova (Daugavpils), 

Rita Alksne (Liepāja), Agnese Puisāne 

(Rēzekne) un Elīza Berga (Ventspils). 

Pārsteigumi bija sagādāti arī aktīvākiem, 

atsaucīgākiem Braila raksta grāmatu lasītā-

jiem, kuri visbiežāk apmeklē Braila raksta 

nodaļas rīkotos pasākumus, kā arī piedalās 

dažādos konkursos, aktivitātēs. Starp 

viņiem bija Andris Kalniņš, Ida Kronberga, 

Rute Erenberga, Indra Streņģe un Laima 

Locāne. Paldies viņiem par mums izrādīto 

uzticību un mūsu darba novērtējumu. 

Visus nosaukt nav iespējams. Braila rak-

sta nodaļas komanda ir pateicīga visiem, 

visiem Braila raksta grāmatu lasītājiem, 

pasākumu apmeklētājiem un konkursu da-

lībniekiem, tāpēc koncerta noslēgumā ik-

viens pasākuma apmeklētājs aizgāja ar 

daļiņu pārsteiguma. 

Nodaļa savā reklāmas bukletiņā ir iekļā-

vusi sekojošu moto: «Tikai kopā mēs esam 

spēks!», tāpēc savā ikdienas darbā pie tā 

arī pieturās un sistemātiski aicina lasītājus 

un atbalstītājus uz sadarbību. 

Sākoties jaunajam 2016. Ugunīgā Pērti-

ķa gadam, gribas ticēt, ka arī šajā gadā 

mēs būsim vienoti uzskatos, izpalīdzīgi dar-

bos un iecietīgi vārdos. Saskaņā ar ķīniešu 

horoskopu, Pērtiķis tiecas pēc visa jaunā, 

nebaidās no pārmaiņām un nekad ilgi ne-

paliek vienā vietā. Tajā pašā laikā Pērtiķis 

ir visai bezrūpīga un nenosvērta būtne, 
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tāpēc nākošgad jebkurš lēmums būs jā-

pārdomā vairākkārtīgi pirms to realizēt. 

Tomēr esam pārliecināti, ka darbiem, ko 

darām visi kopā, vienmēr ir jāizdodas, 

turklāt ar labiem rezultātiem. 

2016. gads būs ievērojams arī ar to, ka 

Latvija sāks pirmos sagatavošanās darbus 

ceļā uz savu simtgadi. Jau sākot ar 4. mai-

ju, Latvijas iedzīvotāji ir aicināti aizsākt 

jaunu, dzīvotspējīgu tradīciju — valsts 

proklamēšanas gadadienā, pulcēties pie 

viena galda, kas klāts ar baltu galdautu, ar 

savām ģimenēm un kaimiņiem, apzināti 

svinot savas valsts esamību un godinot 

tos, kuri palīdzējuši tapt mūsu valstij. 

Arī Latvijas Neredzīgo bibliotēka nākoš-

gad aizsāks projektu, kura galarezultāts 

būs mūsu dāvana Latvijai tās 100 gadu 

jubilejā. Lai to paveiktu mēs atkal iesais-

tīsim gan lasītājus, gan atbalstītājus. 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas kolektīvs 

novēl visiem «Bazūnes» lasītājiem laimīgu, 

saticīgu un drošu 2016. gadu! Lai pasaules 

telpā, kurā atrodamies arī mēs, kļūst mie-

rīgi un droši! Lai informācija, ko lasām mūs 

priecē un bagātina! 

  

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

ZIEMAS GAIŠUMS 
 

 

 

 

Ieva Velde 

Lasītavas bibliotekāre 

 

Gadalaiku maiņas ietekmē mūsu no-

skaņojumu visa gada garumā, un nav no-

slēpums, ka rudens beigas sev līdzi nes vis-

vairāk tumsas, mitruma un drēgnuma, rei-

zēm liekot piemirst par gaišumu. Dienas 

dažreiz liekas pat tā īsti nemaz neuzaus-

tam, aiz loga tā vietā mitinās kaut kas mū-

žīgai pēcpusdienai līdzīgs. Tomēr ziema, kas 

pēc tam uzreiz seko, atgriež gaismu mūsu 

dzīvēs. Atgriež ne tikai ar sniegu un saules 

stariem, kas parādās pie sala, bet arī ar 

Adventes laiku un Ziemassvētku gaidīšanu. 

Šajā laikā viens no veidiem, kā ieliet sa-

vās sirdīs un dvēselēs mazliet vairāk gais-

mas un radīt priecīgu, svinīgu noskaņu, ir 

mūzika. Bibliotēkas lasītavas krājumā ir itin 

daudz Ziemassvētkiem veltītu gan ārzem-

ju, gan pašmāju mūzikas albumu. Tāpat 

šim laikam piestāvēs koru, klasiskā un arī 

instrumentālā mūzika, ko var atrast mūsu 

plauktos. 

Viens no noskaņās bagātākajiem ziemas 

tēmai veltītajiem mūzikas albumiem, kas 

pieejami lasītavas krājumā, ir angļu mūzi-

ķa, dziedātāja un dziesmu autora Stinga 

disks «If On a Winter’s Night...». Ziema 

pašam Stingam ir mīļākais gadalaiks, un 

albumu bagātīgi caurstrāvo šī gadalaika 

sajūtas. Dziesmās kopā savijas miers, rā-

ma apcere, gaišums, pacilātība un svinī-

gums. Albuma muzikālais skanējums bal-

stīts uz tradicionālo Britu salu mūziku, 

tomēr Stings vēlējies radīt ko jaunu un 

atsvaidzinošu, tādēļ albumā kopā saplūst 

gan korāļi, šūpuļdziesmas, gan arī balādes, 

radot daudzveidīga baudījuma iespēju. 

Klausoties šo mūzikas disku, nebūs garlai-

cīgi, tomēr tas arī nepārsātinās, tas radīs 

tieši tādu dvēseles miera un gaišuma stā-

vokli, kāds nepieciešams, lai priecātos par 

šo brīnišķīgo laiku, kas mums priekšā de-

cembrī. 

Ļausimies mūzikas dziedinošajai un pa-

cilājošajai ietekmei, klausīsimies un izgais-

mosim gada tumšāko laiku ar savu domu 

un sajūtu gaišumu! Nāciet uz lasītavu un 

izvēlieties mūziku Jūsu ziemai un tās 

noskaņai!  
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ZIEMAS MĒNESIS LASĪTAVĀ 

 

 

Alda Zariņa 

Lasītavas bibliotekāre 

 

Ir klāt decembris — gada pēdējais mē-

nesis. Gada tumšākais un drūmākais laiks, 

līdz Ziemassvētkos saulītes ceļš atkal sāks 

iet kalnā. Šajā tumšākajā gada laikā mūsu 

bibliotēkas lasītavā ieplānoti divi jauki  un 

gaiši sarīkojumi. 

 

«Sirdszeme» 

11. decembrī pulksten 14.00 aici-

nām uz literāri muzikālu sarīkojumu «Sirds-

zeme», kas veltīts Strazdumuižas «galma» 

dzejniekam Imantam Smirnovam.  

Šā gada 16. decembrī dzejnieks svinēs 

80 gadu jubileju.  

Sarīkojumā Imanta dzeju lasīs biblio-

tēkas meitenes, dziesmas ar viņa vārdiem 

dziedās grupa «Epsilons». 

Tas būs mūsu sveiciens Imantam Smir-

novam skaistajā dzīves jubilejā. 

 

«Man dzeja — dzīves aicinājums, 

Man dzeja — tā kā dienai rīts. 

Uz to es gadiem ilgi gāju, 

Man dzeja — dzīves aicinājums. 

Kaut reizēm jūtu sevi vāju, 

Man allaž izlīdzējis spīts. 

Man dzeja — dzīves aicinājums, 

Man dzeja — tā kā dienai rīts.» 

(I. Smirnovs) 

 

«Tā rozīte, ko minu...» 

18. decembrī pulksten 15.00 aici-

nām uz Ziemassvētku sadziedāšanos «Tā 

rozīte, ko minu...». Pie mums viesosies tu-

vākie kaimiņi — pansionāta ansamblis 

«Prieks», ko vada Baiba Lasmane. 

Sadziedāšanās draudzīgā pulciņā ir brī-

nišķīga tradīcija, kuru esam nolēmuši tur-

pināt, un Ziemassvētki ir tā īstākā reize, 

kad sasaukt kopā draugus un padziedāt. 

Atnāciet! Piebiedrojieties mūsu draugu 

pulciņam. Dziedāsim populārākās Ziemas-

svētku dziesmas kopā! 

 

GAIDĪŠANAS LAIKS 

 

 

Santa Šepetauska 

Ventspils filiālbibliotēkas 

vadītāja 

 

Iestājies adventes laiks. Sen gaidītais 

ilgu pilnais laiks, kas ir ar brīnumiem 

pilns. Un katrs no mums ilgojās pēc kāda 

brīnuma. Tas ir laiks kurā iededzam sve-

cītes adventes vainagā. Ar gaišam do-

mām mēs ilgojamies pēc siltuma, dvē-

seles siltuma un gaismas stara. Mēs 

gaidām brīnumu, kas izkliedēs sāpes un 

nomāktību ziemas augstajās dienās un 

naktīs. 

 

«Kungs manā sirdī ienāci 

Un Sirdi manu sasildi. 

Ļauj brīnumu šo aptvert man. 

Lai slavēt Tevi un teikt varēt`, 

Tu Kungs mans Dievs 

Kungs Jēzu Krist`!» 

Ainars Šepetauskis 

 

Ventspils filiālbibliotēkā uznākušā auk-

stuma dēļ plānotā radošā Ziemassvētku 

darbnīca tiek atcelta nepietiekamā siltuma 

dēļ. Tomēr mūsu filiālē decembra mēnesī 

aicinām apskatīt trīs burvīgas izstādes, 

kas veltītas rakstniecēm Regīnai Ezerai un 
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Zentai Ērglei, kā arī amerikāņu dziedātā-

jam Frenkam Sinatram. 

Aicinām iegriezties visus, kam vien nav 

slinkums, un kas nebaidās no aukstākām 

telpām, smelties idejas un iedvesmu gada 

nogales svētkiem bibliotēkā pieejamajā 

periodikā, tematiskajos materiālos un in-

ternetā. 

 

GRĀMATU PĀRCĒLĀJI TURPINA DARBU 

 

 

 

Vineta Bite 

BRN korektore 

 

Turpinot Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 

Braila raksta nodaļas 10 gadu jubilejas tē-

mu par darbinieku kā grāmatu pārcēlāju 

atmiņām un domām, aicinu uz darbu no-

daļā paskatīties ar maketētājas Hermas 

Cīrules acīm. 

 

Herma Cīrule 

«Braila raksta nodaļā sāku strādāt 

2013. gada novembrī (uz laiku) aizvietojot 

datoroperatori Dinu. Tā nu sanāca, ka 

esmu «aizķērusies» ilgāk un 1. novembrī 

palika divi gadi kopš strādāju šeit. Kā 

teiktu kāds indiānis no apaču cilts: «Koki 

trīsreiz nometuši lapas, kopš tā laika.» 

Atceros savu pirmo darba dienu, kad 

braucu autobusā un vēroju tur iekāpušos 

pasažierus, jo draudzene teica, ka mana 

«darba devēja» Gunta brauc ar šo auto-

busu. Ieraudzīju kādu pavecāku sievieti, 

kura man uzmeta bargu, apsūdzošu ska-

tienu. Viņa!!! — nodomāju pie sevis. Pal-

dies Dievam, kļūdījos. Kad tikos aci pret 

aci ar Guntu un pārējiem nākošajiem kolē-

ģiem, kā akmens novēlās no sirds. Smai-

doša, laipna, sirsnīga, atvērta un tieša. 

Laika gaitā es sapratu, ka varu darīt to, 

kas man patiešām patīk — ja kas uz sirds, 

visu atklāti izrunāt. [..] Nebija jātēlo ne 

gudrāka, ne labāka. Varu teikt īsi — šeit ir 

viena no manām ģimenēm. Un tad nu par 

darbu: ar savu daudzo gadu datoroperato-

res pieredzi un dažādu datorkursu apmek-

lējumiem, uz Guntas jautājumu: «Nu?», es 

varēju atbildēt: «Esmu balta lapa — neko 

nesaprotu, pat to, ko agrāk zināju.» Gun-

tas atbilde bija: «Labi. Uz baltas lapas var 

rakstīt. Ar to arī sāksim.» Sākums bija 

briesmīgs. Neko nesapratu. [..] Naktīs ma-

ni mocīja šausmu sajūta. No rīta cēlos un 

braucu uz darbu kā uz nošaušanu rīt-

ausmā. — Ko šodien izdarīšu nepareizi, ko 

atkal sabojāšu? Bieži vien jutu tādu kā 

bezdibeņa sajūtu. Trīs mēnešus dienu no 

dienas es sev atkārtoju: «Ne ilgāk par 

vienu mēnesi!». Pagāja mēnesis. «Nu, la-

bi, tikai līdz Ziemassvētkiem. Ne dienu 

ilgāk!» Tad gan vairs ne. [..]» 

 

Pilnībā šis raksts būs publicēts žurnāla 

«Rosme» decembra numurā. 

 

 
 

 

 

 

 

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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