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SATRAUCOŠĀS PĀRMAIŅAS JUGLĀ 

 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Bieži vien, atgriežoties no atvaļināju-

ma, mūs sagaida jauni darbi, kādas 

pārmaiņas vai jaunas apņemšanās. Arī šis 

gads nav bijis izņēmums. Lielākā daļa no 

jums būs jau ievērojuši, ka ne tikai 

Brīvības iela piedzīvo savas pārmaiņas, 

bet arī Juglas iela palēnām iegūst jaunu 

segumu. Tas, protams, rada apjukumu ne 

tikai autovadītājiem, bet arī sabiedriskā 

transporta izmantotājiem, jo bieži vien tas 

neierodas laikus, tāpēc jāizvēlas cits pār-

vietošanās līdzeklis. Tomēr ir vēl kādas 

izmaiņas, kuras, iespējams, radīs sajuku-

mu vēl ilgi pēc ceļu remontu beigām. Tā 

ir ielu nosaukumu maiņa! 

Par šādu ieceri, t.sk., Juglā, jau maijā 

varēja lasīt 14. autobusa pieturvietās, kad 

sabiedrība tika aicināta uz publisko 

apspriešanu. Toreiz mūsu bibliotēka par 

šo jautājumu lielās diskusijās neiesais-

tījās, jo bijām ārpus maināmo adrešu 

saraksta. Tomēr tagad, kad tas ir noticis, 

esam nolēmuši par to pastāstīt arī mūsu 

lasītājiem, jo, kaut arī mūsu adrese — 

Juglas iela 14 — nemainās, tomēr mainās 

mūsu tuvāko sadarbības partneru adre-

ses. Un tātad, jauno adrešu saraksts ir 

šāds: 

Latvijas Neredzīgo biedrības Cen-

trālā valde — Braila iela 3 (agrāk: Pāles 

iela 14/1); 

LNB Strazdumuižas klubs — Braila 

iela 4 (Pāles iela 14/3); 

LNB Dienas centrs, vietējais 

radio — Braila iela 5 (Pāles iela 14/2); 

LNB Rehabilitācijas centrs — Braila 

iela 8 (Pāles iela 14/14); 

LNB Namu pārvalde SIA «Strazdu-

muiža» — Braila iela 18 (Pāles iela 14/9); 

Strazdumuižas internātvidusskola — 

Braila iela 24 (Juglas iela 14A). 

Lai uzzinātu par konkrētā korpusa jau-

no adresi, lūgums sazināties ar Latvijas 

Neredzīgo biedrību. 

Domājot par Pāles ielas jauno nosau-

kumu, rodas pārdomas par tā pareizību — 

Braila iela. Kas ir Brails? Ir Luijs Brails, ir 

Braila raksts, ir Braila tāfele, printeris utt. 

Šī brīža variantā tas varētu nozīmēt, ka tā 

ir iela, kas pārklāta ar Braila raksta punk-

tiņiem. Tomēr esmu dzirdējusi no vietē-

jiem iedzīvotājiem, ka par pamatu ielas 

nosaukumam ir apstāklis, ka pansionāta 

teritorijā atrodas Luija Braila piemineklis. 

Ja tā, tad ielas nosaukumam būtu jābūt 

«L. Braila iela». 

Lai vai kā, iedzīvotājiem un juridiska-

jām organizācijām bija iespēja piedalīties 

apspriešanā, par kuru tika paziņots laik-

rakstā «Latvijas Vēstnesis», interneta por-

tālos un autobusu pieturvietās. Un nav 
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vairs svarīgi, kāpēc šī informācija nav sav-

laicīgi nonākusi līdz atbildīgajām institūci-

jām vai iedzīvotājiem, jo iela nu ieguvusi 

jaunu nosaukumu un tagad atliek vien 

apgūt jaunās adreses. 

 

Kā jau rakstījām iepriekš, no maija līdz 

augustam mūsu bibliotēka piedalījās sa-

darbības projektā ar Servisa suņu biedrību 

TEODORS. (Vairāk par projekta realizāciju 

lasiet žurnālā «Rosme».) Šobrīd praktisko 

semināru projekts ir noslēdzies un mēs kā 

sadarbības partneri varam ar lepnumu 

teikt, ka esam gandarīti piedalīties tik liela 

mēroga projektā ne tikai ar informāciju 

Braila rakstā un palielinātajā drukā, bet arī 

ar savu radošo potenciālu piedaloties gan 

ekskursiju maršrutu izstrādē un organi-

zēšanā, gan dodot savu artavu «Meto-

diskā materiāla par sadarbību ar servisa 

suni» izstrādē. Šobrīd gan šis materiāls vēl 

ir tikai darba procesā, bet plānojam, ka pie 

lasītājiem tas varētu nonākt septembrī. 

Tajā ir pilnīga informācija kā par ser-

visa suņiem un viņu darba specifiku, tā arī 

par viņu likumiskajām tiesībām, t.sk., par 

sabiedrisko vietu (kafejnīcas, veikali) ap-

meklējumu, par braukšanu sabiedriskajā 

transportā gan vietējās, gan starptautis-

kās nozīmes maršrutos. Iekļauta arī in-

formācija par pareizu suņu barošanu, kas 

noderēs ne tikai servisa suņu turētājiem, 

bet arī ikvienam kaķu vai suņu īpašnie-

kam. Atsevišķas nodaļas veltītas arī sešu 

veidu servisa suņu audžuģimenēm un ser-

visa suņa turētāja asistenta jeb Stūrmaņa 

pienākumu vadlīnijām. 

 

Vēlamies informēt apmeklētājus arī par 

2016. gada 8. jūnijā Kultūras ministrijā 

apstiprinātajiem jaunajiem mūsu bibliotē-

kas lietošanas noteikumiem. Ar tiem jūs 

varat iepazīties lasītavā vai abonementā, 

vai mājaslapas www.neredzigobiblioteka.lv 

sadaļas «Par bibliotēku» apakšsadaļā «Lie-

tošanas noteikumi». 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

RUDZU MĒNESIS LASĪTAVĀ 
 

 

 

Alda Zariņa 

LAN bibliotekāre 

 

Rīgai 815 

 

Lasītavā līdz 26. augustam apskatāma 

izstāde «Rīgai 815», jo augustā mēs 

svinam Rīgas dzimšanas dienu. Šogad 

815-to. 

Izstādē izliktas ne tikai tās grāmatas, 

kas veltītas Rīgas vēsturei, bet arī tās, 

kuru nosaukumā minēts mūsu galvaspil-

sētas vārds. 

Ienāciet un izvēlieties, varbūt kāda no 

tām var Jūs ieinteresēt! 

Šoreiz Rīgas svinību noskaņās vēlamies 

Jūs aicināt uz nelielu konkursu. Mēs uz-

dosim divus jautājumus. Ja zināt atbildes 

uz abiem uzdotajiem jautājumiem, tad 

līdz septembra beigām sazinieties ar 

mums vai nu elektroniski, vai arī atnākot 

uz bibliotēku. 

Pareizo atbilžu iesniedzējiem būs maza 

pārsteiguma balviņa. 

 

1. jautājums Jums: Vai zināt, kurš 

no mūsu dižgariem ir šī dzejoļa 

autors? 

 

«Nevienam es Rīgas nedodu, 

Tik tiem, kas cēla tās stiprumu, 

Kas viņu lielu un staltu dara: 

http://www.neredzigobiblioteka.lv/
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Tā darba ļaužu sūrsūra vara, 

Kas cirta, raka, sita un kala, 

Kas sviedrus lēja un lies vēl bez gala. 

Tie ļaudis, tiem Rīgai būs piederēt, 

Priekš strādniekiem es gribu to paturēt.» 

 

2. jautājums Jums: «Kas pagātni 

pētī, tas nākotni svētī». Vai zināt, kur 

atrodas akmens tēls ar šiem viedajiem 

vārdiem? 

 

Sveiciens Strazdumuižas 

ciemata svētkos 

 

«Lai ciemat’svētki tā kā ozollapu vainags 

vijas, 

Ko meiču pirksti Līgo naktij pin, 

Lai sirdīs paliek tikai labais, kas reiz bijis, 

Bet kas mūs gaida nākotnē, vien Dievs to 

zin’!» 

 

Tā savu svētku apsveikumu šogad 

nobeidz «galma» dzejnieks Imants Smir-

novs. 

Nu jau daudzus gadus mūsu Strazdu-

muižas ciemata svētki ir lielās Rīgas svētku 

sastāvdaļa. Šeit, Juglas ezera krastā, ir 

mūsu mājas. Šeit izdzīvojam dzīves svarīgā-

kos mirkļus. Liels prieks, ka, neskatoties ne 

uz ko, mūsu ciematā ir iedzīvotāji, kuri 

saprot, ka skaistums ir viens no dzīves 

svarīgākajiem balstiem. Liels paldies visiem, 

kuri nesavtīgi kopj puķes un padara mūsu 

apkārtni tik skaistu un krāsainu. 

 

«Strazdumuiža, mūsu tu! 

Daudz gadu esam tevī. 

Strazdumuiža, liktens mūs 

ar tevi savieno!» 

 

Lai dzīvo Strazdumuiža! 

 

DZEIVOJ LABI 
 

 

 

Ilona Laicāne 

Balvu filiālbibliotēkas vadītāja 

 

Jūlijā Balvu filiālbibliotēkā bija apskatā-

ma literatūras popularizēšanas izstāde, 

kas bija veltīta Latgalei: «Latgalīšu 

literatura: dzīsmes, tradicijas, dzeja 

i romani bārnim i lelīm, vuordinei-

cas». 

Izstādē varēja aplūkot dažāda satura 

grāmatas par Latgali, grāmatas latgaliski, 

CD ar dziesmām un rotaļām, vārdnīcas, 

enciklopēdijas, tūrisma ceļvežus pa skais-

tākajām un ievērojamākajām Latgales 

vietām. Ikviens apmeklētājs bija aicināts 

izmēģināt savas prasmes izlasīt skaļi kādu 

dzejoli vai anekdoti latgaliešu valodā. 

Viens no izstādē izliktajiem eksponā-

tiem bija Balvu Centrālās bibliotēkas No-

vadpētniecības lasītavas krājumā esošais 

CD «Audio Spielis breineigom strēčom» 

jebšu latviski tas būtu «Audiospēles 

burvīgiem kopā būšanas mirkļiem». Diska 

idejas autore ir Aiga Jakuškina-Ādama. 

Diskā iekļautas 18 atjautības spēles gan 

bērniem, gan pieaugušajiem, lai, braucot 

tuvākā vai tālākā ceļojumā autobusā būtu 

īsāks laiks. Visas spēles latgaliski ierunājis 

Kristaps Rasims. 

Viena no spēlēm, kuru var spēlēt gan 

lieli un mazi, gan veci un jauni ir Sapazī-

šanās spēle. Katrs dalībnieks nosauc savu 

vārdu un kādu īpašības vārdu, kas sākas 

ar to pašu burtu, kā sākas vārds. Piemē-

ram, Antons — asais, Madara — mazā, 

Valdis — vēsais utt. Nereti gadās tā, ka 

nosauktie īpašības vārdi cilvēkiem «pielīp» 

visu ceļojuma laiku un izraisa ne mazums 

jautru brīžu un smieklīgu pārpratumu. 

Pamēģiniet izspēlēt šo spēli arī Jūs. 
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SENČU ASIŅU BALSS 
 

 

 

Vineta Bite 

BRN korektore 

 

Braila raksta nodaļa ir reproducējusi 

Džeka Londona darbu «Senču asiņu balss», 

kas pie lasītājiem nonāks septembrī. 

2016. gada 7. martā izdotajā «Bazūnē» 

Nr. 3 Gunta Bite rakstīja, ka šāds lēmums 

pieņemts sadarbībā ar Strazdumuižas inter-

nātvidusskolu par programmā esošo litera-

tūru un arī tāpēc, ka Neredzīgo bibliotēkas 

krājumā esošais darbs «Kad senču asinis 

runā» ir pārrakstīts ar roku saīsinātajā 

pierakstā, kuru ne visi pārzina. 

Ceram, ka mūsu jauno lasītāju paaudzi 

aizraus šis patiesi sirsnīgais stāsts par 

suni Baku, lepnu mājas mīluli, kurš cilvē-

ku mantrausības un nežēlības dēļ nonāk 

skarbos apstākļos. 

Tur, kur nokļūst Baks valda citi likumi, 

tur izdzīvo tikai stiprākie, un tas attiecas 

ne vien uz suņiem, bet arī cilvēkiem. 

Stāsts par Baku atver sirdis, tomēr starp 

jīhetiem (indiāņu cilts — autores piezīme) 

klīda cits stāsts par Spoku suni, kas skrie-

not bara priekšā. 

«Visi viņi baidījās no šā Spoku suņa, jo 

tas viltībā pārspējot cilvēkus, bargās zie-

mās apzogot viņu apmetnes, izlaupot 

lamatas, apkožot suņus un atstājot kaunā 

visizveicīgākos medniekus. 

Stāsti ar laiku vērtās vēl briesmīgāki. 

Esot bijuši gadījumi, kad dažs mednieks 

vairs neatgriezies apmetnē, un citi gadī-

jumi, kad ciltsbrāļi atraduši medniekus ar 

mežonīgi saplosītu rīkli, bet apkārt sniegs 

bijis nomīņāts vilka pēdām — tik lielām, 

kā vilkiem nemēdz būt. Rudeņos, kad 

jīheti seko aļņu bariem, kas pārvietojas, 

viņi nekad neiegriežas kādā zināmā ielejā. 

Un sievietes, kuras kļūst skumjas ikreiz, 

kad pie ugunskura tiek pieminēts noti-

kums, kā Ļaunais gars izraudzījies šo iele-

ju par savu mājvietu. 

Bet vasarās šajā ielejā tomēr mēdz 

ierasties kāds apmeklētājs, par ko jīhe-

tiem nekas nav zināms. Tas ir milzīgs 

vilks ar krāšņu kažoku, līdzīgs citiem 

vilkiem un tomēr atšķirīgs. Viņš atnāk 

viens pats no piemīlīgā biržu novada un 

nokāpj kādā klajotnē starp kokiem. Te no 

satrunējušas aļņādas maisiem plūst dzel-

tena straumīte, kas izsīkst smiltīs, bet 

cauri spraucas gara zāle, sargādama tās 

dzelteno mirdzu no saules stariem. Te 

vilks kādu laiciņu pakavējas, tad, gari un 

drūmi nogaudojies, atkal aiziet.» 

Braila raksta lasītāj, ja Tevi interesē 

piedzīvojumi, Džeks Londons sniedz šo 

iespēju — izjust Baku līdz kaulam un pat 

uzzināt suņa domas. Vai Tu pieļauj, ka 

suns domā? Es jā, bet varbūt tas ir tāpēc, 

ka man pašai ir suns un iespēja baudīt šo 

bezierunu mīlestību uz cilvēku. 

 

 
 

 

 

 

 

Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas 

bezmaksas avīzīte 

Izdota Braila raksta nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. 
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