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Braila raksta nodaļai (BRN) ir sācies 

jauns darba gads. Esam atpūtušies un pilni 

enerģijas un darba spara, jo līdz šī gada 

beigām ir lieli plāni. 

Sakarā ar BRN jubileju, mums ir priecīgs 

paziņojums. Pateicoties vairākiem indivi-

duāliem ziedotājiem un uzņēmumam 

KPMG Baltics, Braila raksta nodaļa svētkos 

ir saņēmusi jau pirmo dāvanu — krāsaino 

lāzerdrukas printeri KONICA MINOLTA. 

Atliek vēl tikai pielāgot to īpašām Braila 

raksta grāmatu veidošanas prasībām un 

darbs var sākties. Liela loma dāvanas or-

ganizēšanā bija Marekam Matisonam, 

kurš jau vairākus gadus ir mūsu atbalstītājs 

un iedvesmotājs. Mareks ir sabiedrisko 

attiecību profesionālis un sociālo mediju 

aktīvs lietotājs. Uzzinot par Braila nodaļas 

jubileju un tai nepieciešamo dāvanu, viņš 

uzsāka aktīvu sociālo kampaņu, uzrunājot 

sociālo mediju lietotājus vienoties kopīgā 

dāvanā. Mareks ir viens no tiem cilvēkiem, 

kuri sadzird runātāju un pasniedzas pretī, 

lai palīdzētu. Izsakām vissirsnīgāko patei-

cību viņam par atbalstu un līdzjušanu. 

Bez šaubām, liels paldies arī visiem, kas 

nenoniecina un lasa grāmatas Braila rak-

stā. Šobrīd mūsu bibliotēka pa filiālēm 

apkopo datus par aktīvākiem Braila raksta 

grāmatu lasītājiem pēdējo 10 gadu laikā, 

kā arī veido lasītāko grāmatu TOP 10. 

Rezultāti būs zināmi nodaļas jubilejas dienā 

2. novembrī, kad tiks apbalvoti arī čaklākie 

lasītāji. 

Atgriežoties pie augustā plānotajām 

aktivitātēm, atgādinām, ka līdz 14. augus-

tam bibliotēkas lasītavā var iepazīties ar 

Jāņa Zābera 80-tajai jubilejai veltītu izstādi. 

Ieskandinot ciemata svētkus, 13. au-

gustā aicinām bērnus piedalīties bibliotē-

kas rīkotajā orientēšanās spēlē «Straz-

dumuižas takas». Savukārt, 14. augus-

tā no plkst. 11.00 līdz 17.00 bibliotēka 

piedalīsies Latvijas Neredzīgo biedrības 

rīkotajos ciemata svētkos ar bērnu darbu 

izstādi «Strazdumuiža — mans «ku-

ģis»». Izstādes eksponāti joprojām tiek 

papildināti ar bērnu darbiņiem, tomēr tos 

lasītavā jau var apskatīt. 

Viena no grāmatu reproducēšanas Braila 

rakstā darba sastāvdaļām ir jaunāko grā-

matu atvēršanas svētki. Šoreiz tie būs vel-

tīti Jāņa Ūdra biogrāfiskajam romānam 

«Meierovics. Trīs Annas». Šī vēsturiskā ro-

māna atvēršanas svētki notiks dienā, kad 

tiks atzīmēta konstitucionālā likuma «Par 

Latvijas Republikas valstisko statusu» pie-

ņemšanas atceres diena. 

Lasot šo grāmatu, lasītājs, gribot negri-

bot, velk paralēles ar šodienu gan poli-

tiskajā, gan cilvēciskajā jomā. 
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«Latvijā bija vairāk nekā trīsdesmit 

partijas, kas, cita citu pulgojot un apkaro-

jot, tiecās nogriezt pēc iespējas brangāku 

valsts pīrāga daļu. Meierovics centās dis-

tancēties no šīm politiskajām kaislībām. Arī 

tādēļ, ka liela daļa viņa darba joprojām 

noritēja ārzemēs. 

Taču arī šis fakts visai dīvaini iespaidoja 

kādreizējo cīņubiedru attieksmi. [..] Vārdos 

gan visi atzina viņa ieguldījumu, īpaši pēc 

1921. gada 26. janvāra, Latvijas de iure 

atzīšanas. Toreiz kolēģi viņam atzinīgi sita 

uz pleca, sak, «tu to labi paveici», avīzēs 

parādījās cildinoši raksti. 

Taču Meierovica asais, diplomātiskajās 

batālijās trenētais skatiens kolēģu attiek-

smē manīja arī pa neizpratnes un pat ne-

novīdības asnam. Sak, kas tev nekaitēja 

sēdēt pie ārzemju labumiem, kamēr mēs 

te, kara plosītajā Latvijā, salām un bado-

jāmies... Dažkārt sasveicinoties izskanēja 

pusironiska replika «mūsu ārzemnieks bei-

dzot parādījies». Muļķīgi. Bet tā nu tas 

bija.» 

Grāmata lasās raiti, jo tā nav tikai vēstu-

risko faktu apkopojums, bet gan literārs 

stāstījums, kas ļauj uz tā laika notikumiem 

paskatīties caur Meierovica ģimeni un 

personiskajiem pārdzīvojumiem. 

Domājot par Latvijas simtgadi, Braila 

raksta nodaļa līdz 2018. gadam ir apņē-

musies izveidot kultūrvēsturisku Braila rak-

sta grāmatu krājumu. Viena no tām no-

teikti būs Jāņa Ūdra grāmata «Meierovics. 

Trīs Annas». Tāpēc aicinām ikvienu intere-

sentu uz šīs grāmatas atvēršanas svēt-

kiem, kas notiks bibliotēkas lasītavā 

21. augustā plkst. 13.00. 

Programmā paredzēta tikšanās ar 

rakstnieku Jāni Ūdri, kuras laikā runā-

sim gan par grāmatas sižetu, gan tās tap-

šanas līkločiem, gan arī diskutēsim par 

vēsturiskajiem notikumiem, kas bija par 

pamatu Latvijas dzimšanai. Svētki tiks ba-

gātināti gan ar dziesmām, gan autorlasī-

jumiem. Ikviens pasākuma apmeklētājs 

saņems īpašu piemiņas suvenīru, ko 

dāvinās bibliotēka ar autoru. 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

JĀNIS ŪDRIS PAR MEIEROVICU 

  

 

Ivars Ozoliņš 

Braila raksta grāmatu 

galvenais redaktors 

 

Ir pabeigts darbs reproducēšanai Braila 

rakstā pie ļoti interesantas un informatīvi 

bagātas Jāņa Ūdra grāmatas — biogrā-

fiska romāna «Meierovics. Trīs Annas». Šī 

grāmata ir par Latvijas kā neatkarīgas 

valsts tapšanu un pirmajiem 7 tās pastā-

vēšanas gadiem, par ārkārtīgi sarežģīto 

interešu un attiecību mudžekli, kurā sa-

dūrās Krievijas iekšējie pretspēki — boļ-

ševiki, eseri, monarhisti un šķietamie de-

mokrāti, kurus pārstāvēja Kerenska pa-

gaidu valdība, — savukārt Latvijā — 

Sarkano strēlnieku Stučkas valdības, Zig-

frīda Meierovica un Kārļa Ulmaņa pārstā-

vēto patieso nacionālo interešu pārstāvju 

un provāciskās Andieva Niedras valdības 

pretišķības, kā arī visu minēto konfliktē-

jošo pretspēku savstarpējās nesamierinā-

mās pretrunas. 

Lasītāji iegūs daudz patiesas informā-

cijas par Zigfrīda Meierovica un Kārļa Ul-

maņa personību un politisko orientāciju. 

Papildus cilvēku vairumam attieksmei pret 

Ulmani — «par» vai «pret» — Jāņa Ūdra 

rīcībā ir un grāmatā izpausta Ulmaņa 
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nesabalansētā attieksme pret vāciešiem 

un krieviem. Pēc apvērsuma 1934. gadā 

savas valdības ministriem Ulmanis esot 

teicis: ja jāizvēlas starp vāciešiem un 

krieviem, tad labāk, lai nāk krievi. Ulmaņa 

valdības ārlietu ministra Vilhelma Muntera 

sieva bija krieviete, kas regulāri uzturēja 

draudzīgus kontaktus ar Krievijas sūtnie-

cību Latvijā, kas Ulmanim nebija nekāds 

noslēpums. 

 

 

IEAUGSIM BRĪNIŠĶĪGU 

VĀRDU UN SKAŅU MEŽĀ! 

 

 

 

Ieva Velde 

LAN Lasītavas bibliotekāre 

 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lasītavas 

krājumā ir atrodams kāds ļoti īpašs mūzi-

kas disks — mūziķa Goran Gora albums 

«Mosties» ar Knuta Skujenieka vārdiem. 

Goran Gora, īstajā vārdā Jānis Hol-

šteins-Upmanis, ir 1984. gadā dzimis 

dziesminieks no Baldones. Ar vārdu Goran 

Gora mūzikā darbojas kopš 2000. gada, 

bet pazīstams kļuvis 2005. gadā ar singlu 

«Slow Down». Goran Gora komponējis 

mūziku Latvijas lielākajiem teātriem un 

izdevis vairākus mūzikas albumus. 

Knuts Skujenieks, dzimis 1936. ga-

dā, ir latviešu dzejnieks, atdzejotājs un 

kritiķis. 

Albūmā «Mosties» Goran Gora iekļāvis 

12 dziesmas ar Knuta Skujenieka dzeju, 

ko dzejnieks rakstījis izsūtījuma laikā. Ko-

pējā mūzikas diska noskaņa ir apcerīga, 

skaista un mīlestības pilna. Dzejai rakstu-

rīgs viegls smeldzīgums, tomēr tas maigi 

saplūst ar dabas skaistuma tematiku, kas 

ieausta ik dzejolī, un mūziķa Goran Gora 

glāstošo balsi. 

Jau pirmā albuma dziesma «Ieaugsim 

mežā» ievilina sevī kā apburts mežs. Un 

gribas ieiet, gribas iegrimt, ieaugt šai brī-

nišķīgo vārdu un skaņu mežā. Dziesmas 

vārdi aizkustinoši vēsta: 

«briedis galvu liek uz pleca man 

skatu maigu kā tāsi 

es zinu tu esi noguris cilvēk 

tu mani vairs nevajāsi» 

 

Noskaņas ziņā ļoti skaista un mīlestības 

pilna ir dziesma «Es esmu piepildīts». Lie-

kas, ka tās liriskais varonis ir sasniedzis 

garīgu piepildījumu un viņu caurstrāvo 

tīra mīlestības izjūta: 

 

«vairs nesāp, pirmoreiz nesāp 

pie tava miega ar savu 

bezmiegu skaros 

vairs drebošās priedes neduras 

sirdī 

jo es tevi dzirdu un tu mani 

dzirdi.» 

 

Šī dziesma dvēseli skar līdz pašiem dzi-

ļumiem, tomēr tās pieskāriens liekas ne-

aizmirstami gaišs. 

Vārdi 

 

«viss pārējais ir meli 

es atnākšu 

un izaugšu par upi 

kas aicināta dot 

kas aicināta tevi spoguļot» 

 

izskan vienā no albuma noslēguma dzies-

mām «Ceļinieka nakts dziesma». 

«Mosties» ir neaizmirstams garīgs un 

muzikāls piedzīvojums, kas vēsta par tīras 
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dvēseles maigo un mīlestības pilno skatu 

uz dzīvi un pasauli. Šajā mūzikā ir sajū-

tas, kuras varam vēlēties piedzīvot mēs 

visi. Un caur mūziku un brīnišķīgo Knuta 

Skujenieka dzeju arī varam piedzīvot. Tā, 

lai sirdī un dvēsele kā nenodzēšams vēs-

tījums paliek gaišums. 

Patīkamu klausīšanos! 
 

 

VĀRDS LASĪTĀJIEM 

 

ES TEVI LŪDZU! 

 

 

 

 

Rūdolfs Linužs 

LNerB Rēzeknes 

filiālbibliotēkas lasītājs 

 

 

Tuvojoties 15. augustam, no malu ma-

lām uz Aglonu plūst svētceļnieku straumes. 

Gan mazos bariņos, gan labi organizētās 

lielās ļaužu grupās, tie steidzas pēc iespē-

jamā brīnuma, kas varētu viņu dzīves kaut 

nedaudz uzlabot. Visi vēlas saņemt Aglonas 

Dievmātes svētību, pasmelt ūdeni no Svētā 

avota, izjust kaut uz mirkli dvēseles mieru. 

Katrs, kurš izvēlas svētceļnieka gaitu, visu 

izraudzīto ceļu no sākuma līdz galam lūdz 

Jaunavas Marijas palīdzību. Pār lūpām klusi, 

reizē ar ieelpu un izelpu, plūst vārdi «Jau-

nava Svētā Aglonas baznīcā...», un ķerme-

nis kļūst viegls, jūtoties tā, it kā būtu pie-

stiprināti spārni, kas ceļ gaisā un nes uz 

priekšu — pie Aglonas Dievmātes un pie-

veicams ir jebkurš attālums, pat no Liepā-

jas, Ventspils utt. 

Es Tevi lūdzu, Dievmāt! 

 

Dievmātes Debesīs Uzņemšanas diena, 

kad Aglonas bazilika ļaužu pilna. 

Pie Jaunavas Marijas altāra 

lūdzēji nāk no malu malām. 

Dievmātes Brīnumdarītājas gleznas 

priekšā 

Ceļos nometusies ir sieviete jauna, 

viņas drebošās lūpas rožukroni skūpsta. 

Tās skaita lūgšanas neizdvešot skaņu: 

«Esi sveicināta Marija, Tēvs mūsu... 

Es nelūdzu par sevi, 

bet par savu mazo puiku! 

Ak, Debesu Ķēniņiene, 

es lūdzu Tev tikai vienu! 

Man pašai nevajag ne nieka, 

lai tik slimība atkāpjas no dēla. 

Jo viņš ir viss, kas pieder man, 

ja vien tas līdzētu kaut nieku, 

es viņa dēļ tās mokas ciestu. 

Tu arī taču esi māte, 

Tev jāsaprot ir mana sāpe.» 

Aglonas Dievmāte – Brīnumdarītāja, 

dod spēku sievietei, kura mīl savu zēnu, 

aizlūdz par mums savu miesīgo Dēlu! 
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