
 1 

Nr. 2(66) 

 
 
 
 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas avīzīte 

par notikumiem bibliotēkas dzīvē 

 
2017. gada 6. februāris 

 

LASĪTAVAS JAUNĀ ĒRA 

 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Šogad darbu aizsākam ar lielām pārmai-

ņām gan vizuālajā noformējumā, gan arī 

pakalpojumu nodrošinājumā. Ikviens bib-

liotēkas apmeklētājs Rīgā ir laipni gaidīts 

svaigi izremontētajā Lasītavā, kur viņu gai-

da ne tikai pieeja pie informācijas tehno-

loģijām, kas pielāgotas redzes invalīdiem, 

bet arī ērta piekļuve pie plauktiem ar uzziņu 

literatūru un periodiku. Gaišās telpas un at-

bilstošais apgaismojums dod iespēju arī 

lasīt un meklēt informāciju grāmatās uz 

vietas pie jaunajiem lasītāju galdiem. 

Atgādinām, ka Lasītavā ir pieejamas 

vārdnīcas, enciklopēdijas, nozaru literatūra 

un plašs periodikas klāsts, t.sk., mūsu 

bibliotēkas ikmēneša audiožurnāls «Doma» 

un avīzīte «Bazūne». Nodrošinām arī pieeju 

pie tiešsaistes datubāzēm: Lursoft Laik-

rakstu bibliotēka un Letonika. Bagātīgs ir 

arī mūzikas ierakstu piedāvājums dažādām 

gaumēm. 

Kā ierasts, Lasītavā notiks dažādi pasā-

kumi, kuru kopējā tematiskā struktūra arī 

piedzīvos inovācijas. Tie būs vērsti uz grā-

matu popularizēšanu, informācijpratību, la-

sīšanas veicināšanu un valsts svētku svi-

nēšanu. 

Tuvākais pasākums lasītavā plānots 

9. februārī plkst. 15.00. Tā būs mūzikā-

li dzejiska pēcpusdiena, kuras laikā at-

zīmēsim 28. janvārī aizvadīto dzejnieka 

Vitauta Ļūdēna 80 gadu jubileju. Pasāku-

mā viesosies arī dzejnieka meita Laima 

Ļūdēna, savukārt par muzikālo pusi rūpē-

sies duets Marita Snipke un Edijs Fuksis. 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

GAILIS IESKANDINA GADU 

 

 

 

Ināra Zeltiņa 

LNerB Rēzeknes 

filiālbibliotēkas vadītāja 

 

Pagājušajā gadā Rēzeknes filiālbiblio-

tēkā pēc lasītāju ierosinājuma aizsākās 

tradīcija pirmo pasākumu jaunajā gadā 

veltīt gada horoskopa zīmei. Tālab aizvadīto 

gadu iesākām ar izstādes «Manu mazo 

mērkaķīti!» atklāšanas svētkiem. Savukārt 

2017. gada valdnieks Gailis 13. janvārī 

pulcināja lasītājus uz pasākumu «Gailis 

literatūrā, tradīcijās, horoskopos...», kur tas 

klātesošajiem atgādināja, ka dzīvo ne 
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tikai lauku sētā, bet ir sastopams ik uz 

soļa — no ābeces līdz ēdienu receptei, no 

cilvēka uzvārda līdz vietas nosaukumam. 

Arī literatūrā gaiļa tēls labi zināms, it 

īpaši folklorā, tāpēc pasākuma program-

ma balstījās uz latviešu tautas lielākajām 

vērtībām — tautasdziesmām, teikām, pa-

sakām, ticējumiem un mīklām. Tika de-

klamēti arī V. Ļūdēna  un P. Brūvera dze-

joļi par Rīgas gaiļiem. Ar dziesmām «Divi 

gaiļi» un «Kur tu teci, gailīti mans» ie-

skandinājām jauno gadu savā bibliotēkā. 

Lai tikpat skanīgs kā gaiļa dziesma tas ir 

visā Latvijas Neredzīgo bibliotēkā. 

Viens no pasākuma dalībniekiem mi-

nēja, ka gailis ir sabiedriska būtne, tam 

patīkot darbs, kurā var daudz komunicēt, 

un novēlēja, lai Neredzīgo bibliotēkā šo-

gad ir daudz pasākumu, kur lasītājiem 

tikties un kopā būšanā smelties pozitīvas 

emocijas. 

Tieši ar gaiļa dziesmu no rīta sākas 

diena. Japāņi gaili uzskata par pirmo gais-

mu. 

Lai ugunīgais Gailis palīdz Latvijas 

Neredzīgo bibliotēkai un visām tās filiālēm 

dot gaismu saviem lasītājiem, bet lasītā-

jiem savukārt lai vairo lasītprieku! 

 

STĀSTA SKAITĻI 
 

 

 

Ieva Velde 

Metodikas nodaļas vadītāja 

 

2016. gads ir aizvadīts, un jaunā gada 

sākums bibliotēkā tradicionāli aizrit, ap-

kopojot pērn paveikto. 

Paveiktais, saskaitot kopā statistikas 

datus, tiek ietērpts arī skaitļos. Skaitļi 

stāsta, ka pavisam kopā Latvijas Nere-

dzīgo bibliotēku un visas 7 tās filiālbiblio-

tēkas lasītāji 2016. gadā apmeklējuši 

35 403 reizes. Bibliotēka izsniegusi 

3956 grāmatas Braila rakstā, 73 887 au-

diogrāmatas, 8184 grāmatas redzīgo rak-

stā un 27 069 preses izdevumus. Audio-

žurnāls «Doma» izsniegts 1439 reizes. 

Noticis 171 pasākums, kuru apmeklējuši 

3376 cilvēki, bijušas apskatāmas 144 iz-

stādes ar 3008 eksponātiem. Priekšā 

lasīts 885 reižu un kopējais priekšā lasīju-

mu ilgums bijis 279 stundas un 4 mi-

nūtes, kas nozīmē, ka lasīts vairāk nekā 

11 diennaktis. 

Esam vareni pastrādājuši! 

 

BALVU FILIĀLBIBLIOTĒKAS VEIKSMES STĀSTI 
 

 

Ilona Laicāne 

LNerB Balvu filiālbibliotēkas 

vecākā bibliotekāre 

 

Veiksmes stāsti bibliotēkā notiek gandrīz 

katru dienu. Pats galvenais stāsts ir tas, ka 

Balvu filiālbibliotēka ir atvērta lietotājiem un 

darbojas. Ka varu un protu palīdzēt un 

sniegt padomu apmeklētājiem gandrīz visos 

viņiem svarīgos jautājumos. Ka apmeklētāji 

zina, ka bibliotēkā viņiem palīdzēs un viņi 

arī nāk un lūdz palīdzību jebkurā jautāju-

mā. Tas, ka ik pa laikam cilvēki zvana, lai 

pajautātu konkrēta autobusa atiešanas 

laiku, vai dakteru pieņemšanas laikus un 

visādu citādu cilvēkiem svarīgu informāciju, 

jau biju pieradusi, bet kādā dienā saņēmu 

neparastu zvanu: 

— Bibliotēka, — saku, paceļot klausuli. 

— Labdien, sakiet, kur lai es piesaku 

savam brālim, kurš ir invalīds, to pogu, — 

jautā man nepazīstamas sievietes balss. 

— Kādu pogu? — jautāju. 
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— Es nezinu, bet tāda poga ir un to 

invalīdiem dod par velti, — sieviete neat-

laižas. 

— Bet šeit ir bibliotēka, un mēs neko 

nedodam. 

— Es zinu, ka bibliotēka, bet jūs gudra, 

jūs man varat palīdzēt. 

Sarunājām, ka viņa man iedos tālruņa 

numuru, uz kuru man zvanīt, kad ko uzzi-

nāšu par mistisko pogu invalīdiem. Un 

man izdevās palīdzēt šai nepazīstamajai 

kundzei no Alūksnes novada. Runa bija 

par Samariešu apvienību un trauksmes ie-

kārtu, ko tā piedāvā vientuļiem cilvēkiem. 

Mans personīgais 2016. gada veiksmes 

stāsts saistās ar manām mācībām profe-

sionālās pilnveides kursos Rīgā, kur satiku 

radošām idejām un domām bagātus kolē-

ģus, kas neliedza savus profesionālos pa-

domus. 

Ļoti vērtīgs bija pieredzes apmaiņas 

brauciens uz LNerB Rēzeknes filiālbibliotē-

ku, kur uzzināju daudz noderīgas un prak-

tiskas informācijas, kas palīdz un atvieglo 

ikdienas darbus. 

Pie veiksmes stāstiem noteikti gribas 

pieminēt iesākto novadpētniecības darbu, 

kas pašai sniedz gandarījumu. 

 

AR FREIMANI SIRDĪ 
 

 

 

Liene Jēkabsone 

KAN vadītāja 

 

Dienu, kad Mārtiņš Freimanis (07.02. 

1977. — 27.01.2011.) nomira, atceros vēl 

aizvien. Tā bija smaga un sāpīga. Jutos tā, 

it kā būtu zaudējusi ģimenes locekli, lai gan 

viņu dzīvē satikusi/redzējusi biju tikai 

«Tumsas» koncertos. Tā apziņa, ka vairs 

nav «Tumsas», kādu es to iemīlēju, riesa 

acīs asaras. Bet tā pa īstam mākslinieks 

nemirst. Kamēr vien būs kāds, kurš viņu 

atcerēsies, klausīsies viņa radīto mūziku, 

lasīs dzeju, skatīsies filmas, kurās viņš ir, 

tikmēr Freimanis arī dzīvos. Savā ziņā 

Mārtiņš ir nemirstīgs. Es vēl aizvien bieži 

klausos viņa mūziku. Brīžiem ir skumji, bet 

esmu priecīga, ka viņš aiz sevis atstāja 

daudz. Es atceros «Tumsas» koncertus, 

kurus apmeklēju. Vienreiz pēc koncerta 

Ķīpsalā no loga noņēmu plakātu un aizvedu 

mājās. Koncerti bija fantastiski. Tā pozitīvā 

enerģijas apmaiņa starp mākslinieku un 

auditoriju ir neaprakstāma. Ir daudz un 

dažādu mirkļu, ko atcerēties.  

Ja jums ir vēlme atcerēties vai varbūt 

iepazīties ar kaut daļiņu Mārtiņa Freimaņa 

daiļrades, atnāciet pie mums uz bibliotēku. 

Mūsu krājumā jūs atradīsiet Mārtiņa Frei-

maņa dzejoļu krājumu «Zālīte truša dvē-

selei» gan redzīgo, gan Braila rakstā. La-

sītavas krājumā ir arī mūzikas diski ar 

Freimaņa dziesmām gan «Tumsas», gan 

Laura Reinika, gan «Putnu balles» izpildīju-

mā, kā arī jau pēc mūziķa nāves iznākusī 

dziesmu izlase. 

 

LASĪTĀJA VIEDOKLIS 

SATIKŠANĀS JELGAVĀ 
 

Edijs Fuksis raksta: 

«Neskatoties uz to, ka esmu dzimis 

rīdzinieks, mans aktīva cilvēka aicinājums 

ir radoši darboties un piedalīties pasāku-

mos dažādās Latvijas vietās. Viens no 

pieturas punktiem ir ciemošanās Jelgavā, 

kur regulāri piedalos dažādos tematiska-

jos pasākumos. 
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Daudzi pasākumi Jelgavas biedrības 

biedriem norisinās Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas mājīgajās telpās ar bibliotekā-

res Dzintras Spalvas aktīvu atbalstu. Bib-

liotekāre viesmīlīgi uzņem ikvienu biedru 

un palīdz atrast kādu dzejoli vai prozas 

darbu par interesējošo tēmu vai tā brīža 

aktuālo norisi. Pasākumos bibliotekāre 

pati sameklē un pastāsta daudz intere-

santu faktu par atbilstošo tematu. Biblio-

tēkā Jelgavā tiekas dažāda vecuma lasī-

tāji, kuriem patīk uzzināt ko jaunu biblio-

tekāres stāstījumā. Turpat bibliotēkas tel-

pās tiek arī svinētas biedrības biedru 

jubilejas un vārdadienas. Pasākumu dalīb-

nieki paši izdomājuši sev nosaukumu — 

«jautrā tusiņa» dalībnieki. Arī nopietnas 

tēmas var klausīties un pārspriest pie ka-

fijas tases. Kopābūšanas prieku noteikti 

papildina dziesmas. Apsveikuma vārdi un 

dziesmas tiek veltītas arī jubilāriem.  

Lūk, neliels ieskats tematiskajos pasā-

kumos kādi 2016. gadā norisinājās bib-

liotēkā Jelgavā: 

Janvāra sākumā notika pasākums 

«Jaunā gada mirdzumā», kurā tika apce-

rēts iepriekšējā gadā piedzīvotais. Galve-

nā tēma bija ziema, tāpēc tika deklamēti 

pašu dalībnieku atlasītie dzejoļi par zie-

mas burvību. 

Starptautiskajai dzimtās valodas dienai 

veltīts tematiskais pasākums «Valodas līk-

loči». Tika lasīti vai norunāti dzejoļi dažā-

dās izloksnēs, notika pārrunas par vārdu 

izcelsmi, kā runā dažādās vietās. Dalīb-

nieki pievienojās ukraiņu biedru uzsāk-

tajām dziesmām. 

Sieviešu dienas pasākums «Dzejas lie-

tus veltīts sievietēm». Kā pārsteigums 

sievietēm tika veltītas vārsmas un dzies-

mas vīriešu izpildījumā. Pateicībā sievietes 

bija sarūpējušas kafijas galdu ar gardu 

cienastu.  

Pasākumu «Ko Lieldiena mums atnes 

plaukstās» bibliotekāre ievadīja ar Lieldie-

nu svinēšanas fragmentu no E. Virzas 

grāmatas «Straumēni», pēc tā dalībnieki 

lasīja ticējumus un tika dziedātas tautas-

dziesmas. Turpinājumā jautrība sita aug-

stu vilni, jo nāca olu ripināšanas sacensī-

bas, balvu pasniegšana veiksmīgākajiem 

olu ieguvējiem un padomi par uzkrāto olu 

izmantošanas iespējām.  

Baltā spieķa dienas atblāzmā notika 

pasākums «Ceļš uz manu bibliotēku», 

kurā dalībnieki stāstīja par to, kā atklājuši 

Latvijas Neredzīgo bibliotēku, kas patīk un 

ko var vēlēties vairāk. Izteica nožēlu, ka 

jāatvadās no audiokasetēm, bet tehnikas 

laikmets rit strauji un jāpielāgojas tam. 

Vēlos izteikt lielu pateicību Latvijas Ne-

redzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbiblio-

tekārei bibliotekārei Dzintrai Spalvai par 

tematiskajiem vakariem un viesmīlīgo uz-

ņemšanu bibliotēkas telpās un visiem 

«jautrā tusiņa» dalībniekiem!» 

 

 

Ar pilno autora rakstu varat iepazīties 

žurnāla «Rosme» lappusēs. 
 

 
 

 

 

 

 

Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas 

bezmaksas avīzīte 

Izdota Braila raksta nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. 

Redaktore Gunta Bite. 
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