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BARIKĀŽU ATCERE KOPĀ AR DAINI ĪVĀNU 

 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Šogad Starptautiskā Baltā spieķa diena 

aizritēs 1991. gada barikāžu atceres noska-

ņās, jo 14. oktobrī plkst. 12.00 bibliotē-

kas lasītavā notiks «Baltā spieķa dzies-

ma 2016», kuras laikā atzīmēsim Barikāžu 

25. gadadienu. Pasākumā piedalīsies biju-

šais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs 

Dainis Īvāns. Viņam pievienosies bijušais 

Augstākās Padomes Preses centra vadītājs 

un jūlijā Braila rakstā reproducētās grāma-

tas «Janvāra hronika. Latvijas Republikas 

Augstākās padomes barikāžu laika preses 

relīzes» sastādītājs Aleksandrs Mirļins. 

Esam uzaicinājuši arī pārstāvi no LR Sa-

eimas, kas ir grāmatas izdevējs, lai kopīgi 

gremdētos atmiņās par tā laika notiku-

miem, uzzinātu barikāžu notikumu faktus, 

kas līdz šim sabiedrībai nav bijuši zināmi, 

kā arī runātu par jaunās paaudzes patrio-

tiskās audzināšanas nozīmību. 

Aicinām ikvienu, kurš atceras Barikāžu 

laiku, ir piedalījies to aizstāvēšanā, kā arī 

tos, kuri jau izlasījuši minēto grāmatu ap-

meklēt pasākumu un dalīties savās pārdo-

mās. Pasākuma norise plānota vienu stun-

du, tomēr, ņemot vērā tēmas aktualitāti un 

sakāmā daudzumu, iespējams laika pagari-

nājums. 

Septembrī noslēdzās Valentīndienā 

aizsāktais Romana Vitkovska karikatūru 

izstādes «Ak, šīs nerātnās dainas!» mara-

tons. Tas aptvēra gandrīz visus Latvijas 

novadus. Pēc Rīgas izstāde devās uz 

Balviem, kur tā bija apskatāma visu aprīli, 

maijā tā viesojās Ventspilī un jūnijā pabija 

Cēsīs, savukārt septembrī izstāde savu ma-

ratona skrējienu noslēdza Rēzeknē. Viens 

no izstādes apmeklētājiem Pēteris Meik-

stums, daloties ar savām pārdomām pēc 

izstādes apmeklējuma, mums rakstīja: 

«Romans Vitkovskis uzzīmējis asprātīgas 

karikatūras, atbilstošas gan seno laiku si-

tuācijām, gan mūsdienīgām. Sevišķi tagad, 

kad tik daudzi atsaucas uz brīvību kā 

visatļautību un tā arī dzīvo.» 

Esam priecīgi, ka šī, mūsu tiešajai mērķ-

auditorijai neierastā, izstāde apceļoja gan-

drīz visu Latviju un raisīja apmeklētājos 

dziļas pārdomas, atšķirīgu viedokli un dažā-

das emocijas. 

 

Atgādinām, ka bibliotēkas lasītavā atro-

das pirmais Latvijā elektroniskais priekšlasī-

tājs «Bruno» testa režīmā, kas var nolasīt 

arī latviešu valodas tekstus tieši no grā-

matām. Atvainojamies visiem apmeklētā-

jiem, kuri septembra beigās bija atnākuši 

uz bibliotēku un nesatika «Bruno». Pēc 

nelieliem uzlabojumiem «Bruno» beidzot ir 

gatavs sevi prezentēt. Ierīce var nolasīt 

jebkuru grāmatu latviešu, angļu, vācu un 



 2 

krievu valodās. Būsim pateicīgi, ja savas 

domas par ierīci uzticēsiet bibliotekārēm. 

 

Septembra nogalē, 20. septembrī, Braila 

raksta nodaļas vadītāja Gunta Bite un 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītājas 

vietniece Margarita Čigarina Strazdumuižas 

internātvidusskolā tikās ar 6. — 12. klases 

skolēniem un viņu skolotājiem, lai pastās-

tītu par bibliotēkas krājumā esošajām Braila 

raksta, palielinātās drukas un audiogrā-

matām, kā arī par piedāvātajiem pakalpoju-

miem. Tikšanās laikā patīkami pārsteidza 

skolēnu aktivitāte un interese par dažādas 

tematikas grāmatām. 

Gaidīsim jaunos ciemos! 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

AUDIOŽURNĀLS «DOMA» 
 

 

 

Ieva Velde 

Metodikas, bibliogrāfijas un 

tifloloģijas nodaļas (MBTN) 

vadītāja 

 

Audiožurnāls «Doma», periodisko izde-

vumu kopsavilkums par dažādām tēmām, 

ir viens no gaidītākajiem bibliotēkas pa-

kalpojumiem, kas priecē savus lasītājus ik 

mēnesi. Audiožurnālu sagatavo paši Lat-

vijas Neredzīgo bibliotēkas darbinieki, un 

tas ir pieejams lasītavā Rīgā un visās bib-

liotēkas filiālēs Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, 

Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Ventspilī 

gan CD MP3 formātā, gan ar iespēju 

izsniegt uz datu nesējiem — USB zibat-

miņām. 

Audiožurnāls «Doma» tiek veidots, 

izmantojot rakstus no konkrētā mēneša 

periodiskajiem izdevumiem — žurnāliem 

un avīzēm, arī interneta resursiem, ap-

tverot plašu tēmu loku. Žurnālā vienmēr 

atradīsiet interesantas ziņas par kultūru, 

veselību, psiholoģiju, vēsturi, zinātni, 

ceļojumiem, ievērojamām personībām 

u. c. Katru audiožurnāla numuru veido 

cits bibliotēkas darbinieks, tādēļ arī 

katram numuram ir mazliet atšķirīgs 

«rokraksts» un tēmu aptvērums, un tā ir 

priekšrocība, kas kalpo ievietotās informā-

cijas daudzveidībai un lasītāju redzesloka 

paplašināšanai. 

Audiožurnāls iznāk reizi mēnesī. Tas 

tiek sagatavots vesela mēneša garumā, 

atlasot rakstus no periodiskajiem izdevu-

miem, lai beigās tiktu ielasīts bibliotēkas 

Skaņu ierakstu studijā. Ielasīšana parasti 

aizņem 2 dienas, un arī šajā procesā 

piedalās paši bibliotēkas darbinieki. Kaut 

arī lasītāji pārsvarā nevar vien sagaidīt 

jaunāko audiožurnāla numuru, nesmādē 

klausīties arī vecākus, jo lielākā daļa in-

formācijas laika gaitā nenoveco. Ir lasī-

tāji, kuri labprāt klausās visus iepriekšējo 

gadu audiožurnāla «Doma» numurus pēc 

kārtas, jo raksti par vēsturi, ceļojumiem, 

veselību, psiholoģiju, zinātni un citām 

tēmām aizvien ir tikpat saistoši un 

aizraujoši kā mirklī, kad tika izvēlēti 

žurnāla saturam. 

Audiožurnāla «Doma» vēsture ir ļoti 

sena. Vēl padomju laikos pirms neatkarī-

bas atjaunošanas bibliotēkas darbinieki 

veidoja un ielasīja vairākus audiožurnālus: 

«Globuss», «Atmoda», «Atbalss», savā 

laikā reizi gadā iznāca arī tifložurnāls 

«Jugla». Laika gaitā no visiem saglabājās 

vien žurnāls «Atbalss» un «Doma», kas 

bija izveidojusies uz agrāko audiožurnālu 

fundamenta. Abi žurnāli tika ieskaņoti vēl 

arī deviņdesmitajos gados, bet vēlāk savu 

pastāvēšanu turpināja tikai «Doma». Žur-
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nāla «Atbalss» tēmu loks vairāk koncen-

trējās uz kultūru un līdz ar to bija speci-

fiskāks, tajā nereti ielasīja arī fragmentus 

no jaunākajām grāmatām, lai ieinteresētu 

lasītājus, atskaņoja mūziku, un tas prasīja 

arī lielāku ieguldījumu tehniskajā apstrā-

dē. Varbūt tieši tādēļ vēlākajos gados un 

līdz mūsdienām turpina pastāvēt vien 

žurnāls «Doma», kas aptver plašāku tēmu 

loku, arī kultūru, un var piedāvāt saviem 

lasītājiem daudzveidīgāku informāciju. 

Audiožurnālam pieejams satura rādī-

tājs, un katrs raksts ir ielasīts savā failā, 

tādēļ ir viegli «pāršķirt» žurnāla «lappu-

ses», lai izlasītu tieši to, kas interesē. Jā-

rēķinās ar to, ka žurnāla eksemplāru 

skaits CD MP3 formātā nav liels un popu-

laritātes dēļ jaunākie numuri bibliotēkā 

bieži vien nav uz vietas. Tomēr, nākot uz 

bibliotēku ar savu zibatmiņu, jums būs 

pieejams ikviens žurnāla numurs un 

nebūs jāgaida rindā! 
 

 

RUDENS MĒNESIS LASĪTAVĀ 
 

 

 

 

Alda Zariņa 

Lasītavas bibliotekāre 

 

Aleksandram Čakam — 115 

No 24. līdz 31. oktobrim bibliotēkas la-

sītavā būs apskatāma dzejnieka jubilejai 

veltīta izstāde «Laimes šūpoles». Aici-

nām visus interesentus pirmdien, 31. ok-

tobrī pulksten 11.00 uz izstādes materiālu 

priekšā lasīšanas stundu. 

 

Savukārt, ceturtdien, 27. oktobrī pulk-

sten 15.00 bibliotēkas lasītavā notiks 

Aleksandra Čaka dzejas pēcpusdiena 

«Sapņi kā kūpoši zirgi...». 

Atnāciet! Lasīsim A. Čaka dzeju, pasap-

ņosim un uzdziedāsim: 

 

«Liepas satumst. Lapās apklust vēji.  

Savāds gurdums zāli lejup māc. 

Un tu atkal atnākt nevarēji 

Šovakar, kā bija norunāts.» 

 

Noslēdzies augusta «Bazūnē» iz-

sludinātais konkurss. 

Pareizās atbildes: 

1. Dzejoļa «Nevienam es Rīgas nedo-

du...» autors ir dzejnieks Rainis. 

2. Akmens tēls ar uzrakstu «Kas pagāt-

ni pētī, tas nākotni svētī» atrodas Rīgā, 

Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. 

Šo senlatvieša karavīra akmens galvu 

1936. gadā Pieminekļu valdei uzdāvināja 

pats tēlnieks Kārlis Zāle. «Karavīra galva» 

tika uzstādīta pie toreizējās ieejas Brīvda-

bas muzejā. Padomju laikā šo akmens 

tēlu atzina par mazvērtīgu un tā vietā uz-

stādīja saules pulksteni. 1990. gadā sen-

latvieša tēls atguva savu veco vietu, bet 

saules pulkstenis tagad apskatāms pie 

katoļu baznīcas. 

 

Pareizo atbilžu iesūtītāji ir: 

1. Ainars Šepetauskis (Ventspils)  

2. Anda Fišere (Ventspils) 

3. Anita Bērziņa (Ventspils) 

4. Arnolds Tropiņš (Ventspils) 

5. Daina Apsīte (Ventspils) 

6. Ilze Jurgensone (Ventspils) 

7. Līga Ciekale (Ventspils) 

8. Marga Tunne (Ventspils) 

9. Vita Arāja (Ventspils) 

10. Zenta Boitmane (Ventspils) 

11. Zinta Eniņa (Ventspils) 

12. Indra Streņģe (Rīga) 

13. Irēna Lāce (Rīga) 

14. Rūdolfs Hofmanis (Rīga) 

15. Velta Rolle (Rīga) 

16. Viktorija Reinika (Rīga) 



 4 

Mīļš paldies visiem, kas atrada laiku, lai 

piedalītos konkursā. Iepriekš minētie 

16 pareizo atbilžu autori, visi kā viens, 

oktobra beigās saņems pārsteiguma bal-

vas. Gaidiet! Dosim ziņu. 

Lai Jums krāsains un jauks oktobris! 
 

 

DZEJISKA NOSKAŅA VENTSPILĪ 
 

 

 

Santa Šepetauska 

LNerB Veltspils 

filiālbibliotēkas vadītāja 

 

8. septembra diena iesākās brīnišķīgi. 

Ārā spīdēja silta rudens saulīte un gaisot-

ne Neredzīgo bibliotēkā brīnišķi dzirkstīja 

gaidāmā pasākuma gaidās. 

Viens no uzaicinātajiem māksliniekiem, 

Andris Jansons, ieradās nedaudz ātrāk. 

Un pieskandināja mūsu mazo Ventspils 

filiālbibliotēku ar liegām klavieru skaņām, 

tādējādi visu omu uzlabojot vēl vairāk. 

Pasākums bija plaši apmeklēts. Ieradās 

vairāk nekā 20 cilvēki, kas mūsu mazajai 

bibliotēkai ir liels gandarījums, jo bibliotē-

kas telpa ir samērā neliela, tomēr visiem 

vietas pietika. 

Pasākums sākās plkst. 12.00. Kā pirmā 

māksliniece uzstājās Aija Zenta Vesele, 

kura ilgus gadus bija bibliotekāre Neredzī-

go bibliotēkas Ventspils filiālē, un savā 

mūžā sarakstījusi ne mazums dzejoļu, un 

kuros viņa dalījās šajā dienā arī ar mums. 

Kā otrais pasākuma dalībnieks, tika uz-

aicināts Andris Jansons. Viņš ir jauns 

komponists, dzejnieks un pazīstams cil-

vēks mākslinieku vidū. Andris uzstājās ar 

mazpazīstama dzejnieka Riharda Zariņa 

dzeju, un ar klavieru mūzikas pavadīju-

mu, ko viņš ir sakomponējis pie dažiem 

no viņa dzejoļiem. 

Pasākuma turpinājumā skanēja Knuta 

Skujenieka dzeja, ko lasīja, tagadējā 

Ventspils filiālbibliotēkas vadītāja Santa 

Šepetauska. 

Starplaikos starp dzejnieku uznācie-

niem tika deklamēta dzeja, katra māksli-

nieka iesildīšanai, no citiem Latvijā pazīs-

tamiem dzejniekiem. Dzejoļus lasīja un 

māksliniekus pieteica Ainars Šepetauskis. 

Pasākuma noslēgumā visus gaidīja pa-

tīkams pārsteigums. Proti, pasākuma da-

lībnieki tika aicināti izteikties arī paši, ar 

savu vai citu autoru dzeju. Pieteicās brī-

nišķīga sieviete, Ārija Ivanova, kura ir 

Neredzīgo biedrības biedre, nu jau ar lielu 

gadu nastu uz pleciem, bet dvēselē jo-

projām jauna un dzīvespriecīga. Ārija 

priecēja visus ar pāris saviem dzejoļiem 

krievu valodā. 

Ar to arī pasākuma oficiālā daļa bija 

izskanējusi, bet tā kā ārā joprojām bija 

brīnišķīgs laiks, pasākuma dalībnieki tika 

uzaicināti uz tasi kafijas biedrības dārzā, 

kur visi dalījās ar pasākuma iespaidiem. 

 

 
 

 

 

 

 

Latvijas Neredzīgo 
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