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APVIENOJAM SPĒKUS UN IDEJAS 

 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Šogad mūsu bibliotēka ir īpaši pievēr-

susies sadarbības stiprināšanai ar dažādām 

organizācijām un iestādēm. Viena no tām ir 

Strazdumuižas internātvidusskolas-attīstības 

centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bēr-

niem. Tāpēc 16. februārī bibliotēkas direkto-

res vietniece Andra Jākobsone un Braila 

raksta nodaļas vadītāja Gunta Bite devās uz 

tikšanos pie skolas direktores. 

Tikšanās notika atbalstošā un radošā gai-

sotnē, tāpēc tika pieņemti ļoti daudz inte-

resantu un nozīmīgu lēmumu par turpmāko 

sadarbību. 

1. Lai veicinātu precīzu un savlaicīgu 

informācijas plūsmu no bibliotēkas uz skolas 

personālu un audzēkņiem, tika pieņemts 

lēmums katru gadu septembra otrajā 

trešdienā skolas Aktu zālē rīkot LNerB 

radošo tikšanos, kuras laikā mūsu bibliotēka 

iepazīstinās ar saviem pakalpojumiem, jau-

nākajām grāmatām, kā arī informēs par 

jaunumiem. 

2. Lai arī skolas audzēkņi varētu ap-

meklēt bibliotēkas rīkotos literāros un cita 

veida pasākumus un tie netraucētu mācību 

procesiem, tika nolemts tos ieplānot no 

otrdienas līdz ceturtdienai ap plkst. 

14.00. Par šāda veida pasākumiem tika 

nolemts informāciju izvietot arī uz dēļa 

«Informācija vecākiem», kas atrodas skolas 

foajē. 

3. Domājot par LNerB Dāvanu Latvijas 

simtgadei, kuras laikā tiks izdota novad-

pētnieciska grāmata par mūsu mērķau-

ditorijas ievērojamākajiem cilvēkiem un viņu 

sasniegumiem, skola tika aicināta iesaistīties 

tās veidošanas darba grupā. Tikšanās laikā 

jau izskanēja vairāku ar skolu saistītu cilvēku 

vārdi, par kuriem noteikti vajadzētu grāmatā 

rakstīt, tāpēc dalība šajā darba grupā tika 

apstiprināta. Darba grupā darbosies arī 

pārstāvji no Latvijas Neredzīgo biedrības. 

4. Turpinot Latvijas simtgades tēmu, tik-

šanās laikā Andra iepazīstināja skolas pār-

stāvjus ar Kultūras ministrijas projekta 

«Kultūras skolas soma» ideju. Projekts 

tika izveidots ņemot vērā to, ka statistiskie 

rādītāji apliecināja, ka tikai 14% pamatsko-

lēnu apmeklē profesionālās ievirzes mūzikas 

un mākslas iestādes, tāpēc kultūrizglītības 

smaguma centrs ir skolas, kam šī nasta 

dažādu iemeslu dēļ nereti nav pa spēkam. 

Lai to tomēr varētu nodrošināt, projektā tiek 

aicinātas sadarboties kultūras iestādes ar 

skolām, tādā veidā gūstot abpusēju labumu. 

Šī projekta būtību lieliski izsaka Kultūras 

ministres uzruna projekta darba grupai 

2015. gada 15. oktobrī: «Kultūras skolas 

somas izveide ir viena no nozīmīgākajām 

dāvanām, kādu mēs kā sabiedrība varam 

pasniegt savai jaunajai paaudzei, sagaidot 
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Latvijas valsts simtgadi. Bērni un jaunieši 

ir viena no būtiskajām svētku satura 

mērķauditorijām. Kultūras skolas soma 

veicinās bērnu un jauniešu izpratni par 

Latvijas valsts kultūras mantojumu un 

vēsturi, tajā skaitā par notikumiem, kas 

veidojuši mūsu valsti pirms simts gadiem 

un turpina veidot arī šobrīd. Esmu pārlie-

cināta, ka kultūras mantojuma un laik-

metīgās kultūras un mākslas norises, to 

aktīva izzināšana un līdzdalība tajās palī-

dzēs rosinās jauniešos vēlmi iesaistīties 

dažādos procesos un stiprinās piederības 

izjūtu savai valstij.» 

Tikšanās laikā tika nolemts sadarbību 

sākt no nākošā mācību gada, kad divas 

reizes gadā tiks rīkoti dažādi radoši pa-

sākumi gan bibliotēkas, gan skolas telpās. 

5. Turpinot sadarbību ar skolas bibliotēku 

par skolas programmā esošo literatūru, 

Braila rakstā tika nolemts reproducēt 

Džeka Londona darbu «Senču asiņu 

balss». Vairāk par Dž. Londona darbiem 

lasiet rakstā «Džekam Londonam — 140». 

Vēl viena organizācija, ar kuru bibliotēka 

šogad ciešāk sadarbosies ir Servisa suņu 

biedrība TEODORS (turpmāk — SSB). 

Pateicoties viņiem, vairāki mūsu lasītāji ir 

kļuvuši patstāvīgāki un var apmeklēt biblio-

tēku un tās pasākumus. Šoreiz mūsu sadar-

bības pamatā būs SSB Latvijas Valsts 

mežiem iesniegtā un 1. martā atbalstītā pro-

jekta realizācija. Tā laikā SSB rīkos vairākus 

seminārus/apmācības (Rīgā, Cēsīs, Daugav-

pilī un Liepājā) esošajiem un topošajiem 

servisa suņu turētājiem, kā arī potenciā-

lajām servisa suņu audžuģimenēm. Projekts 

ilgs 5 mēnešus, kura laikā mūsu bibliotēka 

atbalstīs to ar drukātiem materiāliem Braila 

rakstā, kā arī palīdzēs ar dažādām kultūras 

aktivitātēm. 

Esi aktīvs un iesaisties arī Tu! 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

MARTS LASĪTAVĀ 

 

 

Alda Zariņa 

Lasītavas bibliotekāre 

 

22. marts — Starptautiskā ūdens diena 

Mēs zinām, cik mūsu dzīvībai svarīgs un 

nepieciešamas ir ūdens. Bet kā ar grāma-

tām? Vai tām arī lieti noder «ūdens»? At-

nāciet un pārliecinieties! No 11. līdz 

31. martam bibliotēkas lasītavā grāmatu 

izstāde «Grāmatu «ūdens»». Liene Jē-

kabsone ir apņēmusies mūsu bibliotēkas 

krājumā sameklēt grāmatas, kuru nosauku-

mos ir vārds «ūdens». 

 

«Esejas par dzīvi» 

Pirmdien, 14. martā, pulksten 14.00 

bibliotēkas lasītavā sarīkojums cikla «CIL-

VĒKS BLAKUS» ietvaros «Esejas par dzīvi». 

Tikšanās ar «franču grupas» dalībnieces 

Maijas Silmales un aktiera Miervalža Ozoliņa 

meitu Helju Ralbringu. Helju nav rakstniece, 

bet... Helju jau labu laiku savus vērojumus 

un pārdomas par dzīvi, cilvēkiem, dabu «iz-

saka» uz papīra. Nu jau šo mazo eseju rak-

stīšana kļuvusi par viņas dzīves nepiecieša-

mību. Nerakstīt vairs nav iespējams. Tikša-

nās reizē pajautāsim Helju, kas viņu saista ar 

Strazdumuižu, cik svarīga viņai ir Latvija 

(viņa dzīvo Zviedrijā), kā viņu ir ietekmējis 

abu vecāku smagais liktenis? Ieklausīsimies, 

kā pati autore lasa savus darbus. 

 

«Latvieši spēlē teātri» 

Piektdien, 18. martā, pulksten 15.00 

bibliotēkas lasītavā atzīmēsim teātra dienu, 
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kas šogad iekrīt tieši Lieldienās — 27. martā. 

Pie mums viesosies Cēsu amatierteātris 

«Aina» ar Gunāra Priedes viencēlienu «Pro-

jām jāiet?». Režisore, rakstniece un dzejnie-

ce Aina Karele ir bibliotēkas lasītājiem un 

mūsu teātra mīļotājiem ļoti labi pazīstama 

jau daudzus gadus. Arī Cēsu amatierteātra 

aktieri nav mums sveši. 

 

Janim Rozentālam — 150 

No 14. līdz 22. martam bibliotēkas 

lasītavā notiks grāmatu popularizēšanas 

izstāde, kas veltīta mūsu izcilā gleznotāja 

150 gadu jubilejai. 

 

«Lieldienu šūpolēs» 

No 18. līdz 24. martam bibliotēkas 

lasītavā izstāde «Lieldienu šūpolēs». 

Tautas ticējumi, tradīcijas, svētku ēdienu 

receptes, tautasdziesmas... viss, kas nepie-

ciešams, lai skaistākos pavasara svētkus 

nosvinētu godam. 

 

«Daugavpils filiālei — 50» 

Marta otrajā pusē bibliotēkas foajē 

Rīgā Ieva Velde izkārtos mūsu Daugavpils 

filiālbibliotēkas pusgadsimta jubilejai veltīto 

ceļojošo foto izstādi «Logs uz neredza-

mo/neredzīgo pasauli». 

DŽEKAM LONDONAM — 140 

 

 

Gunta Bite 

Braila raksta nodaļas vadītāja 

 

12. janvārī Džekam Londonam apritēja 

140 gadi. Tāpēc esam apkopojuši informā-

ciju par mūsu bibliotēkas krājumā esošajām 

autora grāmatām: 

«Degošā dienasgaisma» (par Jukonas 

(Aļaska) 1893. gada zelta raktuvju īpašnieku 

ar iesauku «Degošā dienasgaisma»): 

 Braila rakstā 9 sējumos, ar roku pār-

rakstīta, saīsinātā pierakstā (kur div-

skaņi aizvietoti ar vienu simbolu, 

piem., ie — X), 1936. gada izdevums 

 

«Mārtins Īdens» (par nabadzīgu zvej-

nieku Mārtinu Īdenu, kurš centās piepildīt 

savus sapņus un iegūt literāta slavu): 

 Braila rakstā 9 sējumos, ar roku pār-

rakstīta, pilnā pierakstā, labā kvalitā-

tē, 1937. gada izdevums 

 

«Baltais Ilknis» (stāsts par draudzību 

starp cilvēku un brīnišķīgu dzīvnieku, suņa 

un vilka krustojumu, sauktu par Balto Ilkni): 

 CD MP3, ieskaņota 2007. gadā 

«Džons Miežagrauds» (jeb Memuāri 

par alkoholu): 

 CD MP3, ieskaņota 1993. gadā 

 

«Lielās mājas mazā saimniece» 

(vairāk par to lasiet mūsu mājaslapā: 

http://www.neredzigobiblioteka.lv/?page

_id=2993): 

 Braila rakstā 6 sējumos, 1996. gada 

izdevums 

 CD MP3 

 parastajā drukā 

 

«Kad senču asinis runā» (par suni 

Baku, kurš pūlas izdzīvot starp nežēlīgiem 

cilvēkiem bargos klimatiskos apstākļos): 

 Braila rakstā 2 sējumos, ar roku pār-

rakstīta, saīsinātā pierakstā, 1936. gada 

izdevums 

Ņemot vērā šīs grāmatas popularitāti, kā 

arī to, ka ne visi pārzina saīsināto pierakstu, 

esam nolēmuši šogad Braila rakstā repro-

ducēt šīs grāmatas 1988. gada atkārtoto 

izdevumu ar nosaukumu «Senču asiņu 

balss», kas ietilps 2. nelielos sējumos. 

Aicinām izvēlies savu grāmatu un izlasīt 

to! 
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DZĪVOT 
 

 

Ieva Velde 

LAN vecākā bibliotekāre 

 

Īstenībā jau tā ir neticami liela laime, 

ka mums ir šī dzīve. Ka varam sākt aiz-

vien no jauna — katru rītu iziet ārā un ie-

vilkt krūtīs svaigu gaisu. Un iet. Iet iekšā 

dzīvē, kurā mums ir visas iespējas izzināt 

sevi un pasauli. Īstenībā tā ir neticami 

liela laime, ka mums ir šīs iespējas. Ie-

spējas esošajā vietā un laikā mēģināt būt 

iespējami labākajām sevis versijām. Ie-

spējas savā darbā izdarīt iespējami labā-

ko. Iespējas dot savam ķermenim iespē-

jami labāko un tīrāko ēdienu, siltas drē-

bes, veselīgas kustības. Iespējas mīlēt 

sevi, tuvos un mīlēt arī dzīvi. Iespējami 

labākais nenozīmē vislabākais, nenozīmē, 

ka mēs tagad par katru cenu cenšamies 

un pūlamies būt labā virsotnē. Tas nozī-

mē, ka mēs atceramies par iespēju darīt 

lietas saskaņā ar sevi un savu sirdsapzi-

ņu, dot no sevis pasaulei, kad mums ir 

ko, tomēr neaizmirstot parūpēties arī par 

sevi. Tas viss ne vienmēr iet gludi, ne 

vienmēr mēs esam iespējami labākie un 

ne vienmēr izdarām iespējami labāko, un 

arī tas ir tikai dabiski un cilvēciski. Tomēr 

dzīve vienmēr ir, vienmēr piedāvā mums 

šo iespēju būt, mainīties, augt, un šīs 

dzīves bagātības būtībā ir neizsmeļamas, 

mēs pie tām varam atgriezties atkal un 

atkal. Un tieši tāpēc man šķiet, ka īste-

nībā tā ir neticami liela laime. Dzīvot. 

Janvāris ir bijis tāds savāds mēnesis. 

Iesācies jauns gads. 11. datumā tika atzī-

mēta ANO un UNESCO izsludinātā Starp-

tautiskā Paldies diena, kurā varējām atce-

rēties, ka «visa mūsu gaušanās par to, kā 

mums trūkst, rodas no pateicības trūku-

ma par to, kas mums ir». (Daniels Defo). 

Ir bijuši zaudējumi. Mūžībā aizgājuši vai-

rāki pasaulē un arī Latvijā ievērojami 

cilvēki. Ar puteņiem un sala kniebieniem 

vaigos atnākusi ziema. Pasaule mainās, 

tas ir nenoliedzami, ik dienu ziņās tas 

mūs nedaudz pārsteidz un nedaudz sa-

tricina. Un, kā izteicies titula «Eiropas cil-

vēks Latvijā» ieguvējs Juris Cālītis: «Vairs 

nav tādi apstākļi, lai cilvēki varētu dzīvot 

pēc principa vairot mantu un naudu, celt 

algas un dzīvot uz nebēdu kaut kādai gai-

šākai nākotnei. Ir jādara kas cits. Mums 

vēl ir laiks šajā mazformāta pasaulē, 

skaistajā Latvijā, paskatīties, vai mēs 

negribam meklēt, atrast un darboties pēc 

citiem parametriem». To arī gribas patu-

rēt prātā šajā aizvien vēl gada ieskaņā. 

Ka mums ir iespējas iebrist dzīvē kā pie-

snigušā pļavā, atstājot baltajā klājā tieši 

savas pēdas, ejot tajā virzienā, kur aicina 

sirds un meklējot tās lietas, kas svarīgas 

tieši mums. Un tā jau ir laime, tagad šo-

brīd, ne nezināmā nākotnē, kas vēl tikai 

pienāks, ne citā dzīvē, bet tagad. 

 

 
 

 

 

 

 

Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas 

bezmaksas avīzīte 
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