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KOPĪGA IELĪGOŠANA STRAZDUMUIŽĀ 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Šogad pavasaris mūs pārsteidz kā vēl 

nekad. Karsta saule, koki un krūmi pilnos 

ziedos, bet kalendārs vēl nav izsludinājis 

vasaras sākumu. 

Domājot par krāšņajiem ziediem, kas 

mūs šobrīd lutina, bibliotēka nolēma tur-

pināt 13. aprīlī aizsākto radošās darbnī-

cas «Sajūtu glezniecība» aktivitāti, tā-

pēc aicinām gleznot gribētājus 8. jūnijā 

plkst. 10.00 ierasties bibliotēkas lasīta-

vā, lai kopā ar Strazdumuižas internāt-

vidusskolas skolotāju Daci Mušu ar akrila 

krāsām apgleznotu kanvas. Šoreiz veido-

sim gleznas ar ziedu motīvu. Lai varētu 

piedalīties šajā radošajā darbnīcā, līdzi 

jāņem kanva jeb rāmis ar speciālu audek-

lu, ko vēlaties apgleznot. 

Atzīmējot vasaras sākumu, 21. jūnijā 

mūsu bibliotēka, ar Rīgas domes atbalstu, 

rīkos Jāņu ielīgošanas pasākumu 

«Ielīgojam Jāņu dienu». Tas būs sa-

dalīts divās radošajās daļās, no kurām 

viena notiks bibliotēkas telpās, otra — 

Strazdumuižas estrādē: 

1. no plkst. 10.00 līdz 17.00 biblio-

tēkas lasītavā būs izvietota interaktīva 

izstāde «Līgo dienas pieskāriens», 

kurā būs apskatāmi alus kausi, pansionā-

ta keramikas pulciņa dalībnieku veidotie 

māla izstrādājumi, biedrības «Alus fans» 

alus pudeļu etiķešu kolekcija, bibliotēkā 

pieejamās grāmatas par Jāņiem, kā arī 

Jāņu ziedu vainagi un improvizēts uguns-

kurs uz bibliotēkas terases. Izstādes laikā 

skanēs Jāņiem raksturīga mūzika. Izstāde 

būs apskatāma no 21. līdz 29. jūnijam. 

2. Vakarā no plkst. 18.00 līdz 20.00 

Strazdumuižas estrādē notiks plašas Jāņu 

ielīgošanas aktivitātes: 

 koncerts ar Strazdumuižas kluba vī-

ru ansambļa «Senozols», Edija Fukša 

un bibliotēkas darbinieku, kā arī kan-

trīgrupas «Sestā Jūdze» piedalīšanos. 

Pasākuma atklāšanas runu teiks KM 

valsts sekretāra vietnieks kultūrpoliti-

kas jautājumos Uldis Zariņš. 

 aktivitātes bērniem un pieaugu-

šajiem: spēle ar balvām «Pabeidz 

tautasdziesmu», «Mobilās bibliotēkas» 

stends, kopīgas grāmatas «Ielīgojam 

Jāņu dienu» veidošanas darbnīca. Tajā 

varēs aizpildīt savu grāmatas lapu re-

dzīgo rakstā vai Brailā, vai arī ierunāt 

grāmatas audio lapu. Vēlāk izveidotā 

grāmata ceļos pa rajona bibliotēkām, 

līdz atgriezīsies mūsu bibliotēkā Rīgā. 

 bezalkoholiskā alus degustācija, 

ko nodrošinās Vecumnieku alus darī-

tava. 

 informatīvos stendus nodrošinās 

Latvijas Sarkanais krusts, kas šogad 
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svin savu 100-to gadadienu, Servisa 

suņu biedrība TEODORS, atzīmējot 

5 gadu jubileju, SIA «Exceed», in-

formējot par jaunumiem pielāgotās 

tehnikas jomā. Savukārt Dienas cen-

tra verandā Latvijas Neredzīgo bied-

rība būs izveidojusi pieejamās tiflo-

tehnikas izstādi. 

Informējam, ka pasākums tiks fotogra-

fēts/filmēts — vēlāk iegūtais materiāls tiks 

izmantots projekta un bibliotēkas darba 

atspoguļošanā publiskajā vidē. 

Jūnija izskaņā, t.i., 27. jūnijā plkst. 

15.00, bibliotēka atkal gaidīs savus lasī-

tājus uz Lasītāju klubiņu. 

Atskatoties uz maija notikumiem, vēlos 

pieminēt mūsu bibliotēkas sadarbību ar 

Servisa suņu biedrību TEODORS treniņno-

metnes rīkošanā Smiltenē. Nometnes mēr-

ķis bija uzlabot servisa suņu un viņu tu-

rētāju profesionālās iemaņas, iziet ikgadējo 

atestāciju, kārtot jauno suņu eksāmenus, 

kā arī sniegt atbalstu kustību invalīdiem ar 

suņiem-asistentiem. Apliecinājumu un 

sertifikātu dizainu izstrādāja un drukas 

darbus nodrošināja Latvijas Neredzīgo bib-

liotēka. Tāpat bibliotēka nometnes dalīb-

niekiem organizēja interesantu iepazīšanās 

aktivitāti. Tajā dalībnieki tika sadalīti divās 

komandās un katrai bija jāaizpilda uzde-

vumu lapa par grāmatām. 

Noslēguma dienā bibliotēka organizēja 

ekskursiju pa Smilteni. Tās laikā dalībnieki 

iepazinās ar Smiltenes vēsturi, apskatīja 

Sarkanā krusta Smiltenes slimnīcas vēstu-

risko ēku, aptaustīja pieminekli «Sašķeltā 

ģimene», uzzināja Smiltenes luterāņu baz-

nīcas vēsturi, kā arī pieskārās piemiņas 

akmenim, kas veltīts Krišjānim Baronam, 

kurš, ceļojot kājām, iegriezies Smiltenē. 

Bibliotēka nodrošināja arī informatīvos 

materiālus Braila rakstā, palielinātā drukā 

un audio ierakstā, kas pieejami mūsu 

bibliotēkas lasītavā Rīgā. 

Noslēdzot redaktores sleju, vēlos infor-

mēt, ka sākot ar 25. maiju spēkā stājas 

Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas ir 

par fizisku personu aizsardzību attiecībā 

uz personu datu apstrādi un šādu datu 

brīvu apriti. Šī regula ir saistoša arī biblio-

tēkām, tāpēc atgādinu, ka visi bibliotēkas 

rīkotie pasākumi gan telpās, gan ārpus 

tām tiek fotografēti, lai vēlāk fotogrāfijas 

izmantotu publiskā vidē savas darbības 

popularizēšanai vai sniegtu vizuālās at-

skaites atbalstītājiem. Aicinām visus, kuri 

turpmāk nevēlas, lai viņi tiktu fotografēti, 

par to savlaicīgi paziņot bibliotekārēm, lai 

viņas var izveidot atzīmi par aizliegumu. 

Pamatojoties uz regulu, esam nolēmuši 

turpmāk avīzītes «Bazūne» gludraksta iz-

devumos neizmantot autoru titulbildes. 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

KĀ VĒRTĒT LATVIEŠU UN VĀCU MUIŽNIEKU 

SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS? 

(nobeigums) 

 

Ivars Ozoliņš 

Braila raksta galvenais redaktors 

 

Var rasties jautājums, kas pamudināja 

Merķeli, vācieti, tik dedzīgi iestāties par 

latviešu tiesībām, un pret muižnieku pat-

vaļu? Svarīgs ir apstāklis, ka viņš dzīvoja 

apgaismības gadsimtā, kad Latvijā no rie-

tumiem ieplūda gan hernhūtiešu, gan Ma-

sonu jeb Brīvmūrnieku idejas, arī Merķe-
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lim pašam iestājoties Masonu ložā. Te der 

atgādināt, kas tie Brīvmūrnieki tādi ir. 

Pirmsākumi šai kustībai meklējami Vidus-

laiku amatniecībā, kad visi amatnieki bija 

saistīti katrs ar savu ģildi. Ģildes sargāja 

savu biedru intereses un viņu amata 

privilēģijas, bet arī kontrolēja ražošanai 

nepieciešamo materiālu un darbarīku 

iegādi, ražojumu apjomu un produkcijas 

realizēšanu. Amatnieki, kas nodarbojās ar 

būvniecību (no tā arī cēlies nosaukums), 

negribēja būt saistīti ģildē. Vēlāk Masonus 

veidoja tā sabiedrības daļa, kas iestājās 

par vienlīdzību un vienādām tiesībām 

visiem, atzīstot, ka katra indivīda vērtība 

ir viņa zināšanas, iedzimtās spējas jeb 

talants un ilgstošās studijās apgūtais, kā 

arī nepārtraukta sevis pilnveidošana, 

nevis sabiedriskā izcelsme. Saprotams, ka 

šajā attīstības posmā brīvmūrniekos 

masveidīgi ieplūda ebreji, jo viņiem bija 

pamatota netaisnīgas diskriminācijas 

apziņa — daudzās Eiropas valstīs viņus 

dažādi ierobežoja gan dzīvesvietas, gan 

profesijas izvēlē, notika arī ebreju grau-

tiņi. Daudzi izturas pret Masoniem aiz-

domīgi, uzskatot, ka tā ir ebreju or-

ganizācija. Daudzi pret ebrejiem ir naidīgi 

noskaņoti aiz skaudības viņu intelektuālā 

pārākuma dēļ, ko raksturo kaut vai viens 

rādītājs — 67% Nobela prēmijas laureātu 

ir ebreji. 

Savukārt hernhūtiešu kustība, kas arī 

nāca no Vācijas, pēc 1729. gada īsā laikā 

kļuva par daudzu tūkstošu zemnieku 

sirdslietu. Svētdienās pēc dievkalpojuma 

baznīcā viņi vairs negāja uz krogu, bet 

pulcējās zemnieku mājās, apguva gan ti-

cības mācību, gan lasīt- un rakstītprasmi, 

gan vispārizglītojošus priekšmetus, arī 

svešvalodas. Šī kustība pamodināja zem-

niekus no pastāvīgā pazemojumu un 

fiziskā terora izraisītās letarģijas un deva 

pirmos impulsus nacionālās atmodas 

procesu sākumam. 

Novēlu interesantu grāmatas lasīšanu! 
 

LASĪTĀJU VIEDOKLIS 

 

PALDIES PAR «KALEIDOSKOPU» 

 

Ināra Zeltiņa 

Rēzeknes filiālbibliotēkas vadītāja 

 

2018. gada 1. ceturksnī LNerB iznācis 

jauns audiožurnāls «Kaleidoskops», kuru 

ļoti gaidīja liela daļa lasītāju. Tas dod 

iespēju lasītājiem, kuri nevar lasīt parasto 

iespiedrakstu, sekot līdzi rakstiem no pe-

riodiskajiem izdevumiem krievu valodā. Tie 

Rēzeknes filiālbibliotēkas lasītāji, kuri jau 

paspējuši izlasīt pirmo «Kaleidoskopa» 

numuru, ir sajūsmā par to. Lūk, dažas at-

sauksmes! 

Lasītāja Marija Jurkova atzina, ka, jau 

paņemot rokās tikko iznākušo «Kaleido-

skopu», bija īpaša sajūta un saviļņojums, 

liela vēlēšanās uzzināt daudz jauna un 

interesanta. Un jaunais izdevums viņu nav 

pievīlis, bet gan pārsteidzis ar plašo un 

vispusīgo materiālu klāstu, ar visdažādāko 

jautājumu aptvērumu. 

Rita Grigorjeva pauda: ««Kaleidoskops» 

ir žurnāls ar ļoti interesantu saturu no 

pirmajam līdz pēdējam rakstam. Tas bagā-

tina mūsu — cilvēku, kuri neredz vai pa-

visam slikti redz — dvēseles. Tas ir žurnāls, 

kas informē mūs par notikumiem Latvijā un 

pasaulē, sniedz mums informāciju, kas līdz 

šim mums nebija pieejama, jo daudzi 

nevarēja lasīt žurnālus parastajā drukā. 

«Kaleidoskops» ne tikai papildināja manas 

zināšanas, bet arī iepriecināja un izklaidēja. 

Esmu ļoti pateicīga tā sastādītājiem par to, 

ka mums ir šis audiožurnāls.» 
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Lasītājs Viktors Filatovs jūtas vienkārši 

brīnišķīgi, ka tagad spēs sekot līdzi perio-

dikai, jau no pirmā numura vien uzzinot 

tik daudz jauna, tik daudz vēl nezināmu 

faktu un informācijas un varētu ilgi stāstīt 

par katru noklausīto rakstu. Savukārt Ine-

se Boļšakova rakstīja: «Liels paldies par 

jauno audiožurnālu «Kaleidoskops». No-

klausījos ar lielu interesi, visa informācija 

bija tik aizraujoša, ka nevarēju atrauties. 

Viss audiožurnāls kā viens elpas vilciens. 

Labprāt tiktos ar «Kaleidoskopu» katru 

mēnesi. Lai ikreiz «Kaleidoskops» ir noti-

kumiem bagāts, krāsains, aizraujošs un 

lasītājus pārsteidzošs! Novēlu tam ilgu 

mūžu un daudz lasītāju.» 

Visi tie, kas jau paguvuši iepazīties ar 

«Kaleidoskopu», pateicas Latvijas Nere-

dzīgo bibliotēkas kolektīvam par šo tik ļoti 

aizraujošo, izzinošo, izglītojošo lasāmvielu 

audio formātā un jau ar nepacietību gaida 

nākošo numuru. 
 

 

NO TAMĀRAS MELBERGAS ATVADOTIES 

 

Dzintra Isajeva 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas 

vecākā bibliotekāre 

 

No atmiņām paliek tik starojums 

maigs, 

Tā kā liedagā saulrieta pēdas, 

Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks, 

Norims sāpes, rūpes un bēdas. 

 

Šī gada 10. maijā pārstāja pukstēt 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas ilggadējās 

direktores Tamāras Melbergas sirds. 

16. maijā atvadījāmies no viņas, guldot 

zemes klēpī Jaunciema kapos. 

Tamāra Melberga dzimusi 1948. ga-

da 1. novembrī, Baltkrievijā. 1952. gadā 

viņas ģimene pārcēlās uz Latviju, Bauskas 

rajonu, tagadējo Pilsrundāles novadu. 

1959. gada septembrī Tamāra uzsāka 

skolas gaitas Strazdumuižas Vājredzīgo 

un neredzīgo bērnu internātskolā, kas 

tolaik atradās muižas ēkā Juglas ielā 14. 

Pēc skolas beigšanas 1971. gadā Tamāra 

iestājās Latvijas Universitātes Filoloģijas 

fakultātes Latviešu valodas un literatūras 

nodaļā. 

1976. gadā, kad studijas Universitātē 

bija pabeigtas, Tamāra tika pieņemta 

darbā Latvijas Neredzīgo bibliotēkā par 

bibliotekāri komplektēšanas un apstrādes 

nodaļā. 1981. gada aprīlī Latvijas Kultūras 

ministrija viņu iecēla par Latvijas Nere-

dzīgo bibliotēkas direktori. Šajā amatā 

tika aizvadīti vairāk nekā 35 gadi, līdz pat 

2016. gada decembrim.  

Paturēsim gaišā piemiņā mūsu bijušo 

direktori Tamāru Melbergu! 
 

 

 
 

 

 

 

 

Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas 

bezmaksas avīzīte 
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