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Ziņas par grāmatām un citiem jaunumiem 

 

Šī ir valsts aģentūras «Latvijas Neredzīgo 

bibliotēka» informatīvā brošūra par izdotajām 

grāmatām Braila rakstā un citiem jaunumiem. 

Brošūra iznāk reizi gadā un to var saņemt 

abonementā bez maksas. 

Pateicoties šim izdevumam, ikvienam lasītājam ir 

iespēja paust savu viedokli par nepieciešamām 

grāmatām vai tēmām par kurām vēlas iegūt 

informāciju, kā arī savu viedokli par bibliotēkas 

darbību vispār. 

 

GRĀMATAS BRAILA RAKSTĀ 

 

Jaunākās grāmatas Braila rakstā, kuras izdotas 

laika posmā no 2008. gada novembra līdz 2009. ga-

da novembrim, ir sadalītas pa dažādām jomām.  
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DAIĻLITERATŪRA/UZZIŅAS LITERATŪRA 

 

M. Kūle, R. Kūlis. «FILOSOFIJA» 

(13 sējumos) 

Atzīstot iespēju dažādi interpretēt filozofijas 

vēsturi un mūsdienu problēmas, autori par 

galvenajiem mezglu punktiem filozofijas izpratnē 

uzskata kultūru un cilvēku. Grāmatā apkopota 

bagātīga informācija par filozofijas vēsturi, tajā 

iekļaujot Senās Indijas, Senās Ķīnas, antīko, 

viduslaiku, jaunlaiku un mūsdienu filosofiju, kā arī 

renesansi, vācu klasisko un krievu reliģisko 

filozofiju, tai skaitā arī Kārli Marksu. Grāmatas 

autori apraksta arī filozofijas problēmas caur laika 

un telpas, apziņas, eksistences, saprašanas un 

intuīcijas, personības un masu, varas, ideoloģijas 

un nākotnes izaicinājuma prizmas. 

Grāmata ieteicama gan vidusskolas, gan 

augstskolas audzēkņiem. 

 

A. Krivade. «BĒRNĪBA» 

(1 sējumos) 

Agneses Krivades dzejoļu krājums apkopo 

dzejnieces radošos darbus no 2002. līdz 2006. 

gadam. Grāmata izdota komplektā ar CD, kurā pati 

autore ielasījusi daļu no savas dzejas, kas iekļauta 

šajā grāmatā. Dzejas rakstīšanas un domu 

atspoguļojums tajā ir visai savdabīgs. 
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H. Džibrāns. «PRAVIETIS» 

(1 sējumos) 

Pirms pravietis Almustafa atgriezās dzimtenē, 

Orfalīzas ļaudis lūdza, lai viņš sniedz tiem savu 

mācību. Pravieša sacītie mīlestības un sapratnes 

pilnie vārdi aicina uz visaptverošu kopību un 

apliecina Džibrāna ticību reinkarnācijai un visa 

pastāvošā savstarpējai saistībai. 

Šī grāmata nekad nav zaudējusi savu izteik-

smības un pievilcības spēku un ir kļuvusi par 

vērtību mērauklu garīgajā literatūrā. Grāmatā 

paustās atziņas katrā no aplūkotajām tēmām: 

mīlestība, bērns, vara un pat nāve, sniedz lasītājam 

vienkāršas dzīves gudrības, par kurām mēs ikdienas 

steigā neaizdomājamies. 

 

V. M. Vats. «ISLĀMS. Īsa vēsture» 

(2 sējumos) 

Edinburgas Universitātes profesors Viljams 

Montgomerijs Vats ir sarakstījis daudz darbu par 

islāmu — tā vēsturi, filozofiju, tiesisko sistēmu un 

citiem jautājumiem, taču šajā grāmatā aplūkotas 

dažādas islāma šķautnes, kas palīdz izprast pasaulē 

otras lielākās reliģijas aiz kristietības islāma — 

pamatprincipus. Īpaši grāmata būs noderīga 

politoloģijas, vēstures un teoloģijas specialitāšu 

studentiem. 

Latviešu izdevumu palīdzēja veidot arābu 

kultūras un vēstures pētnieks Jānis Sīkstulis, 

Korāna tekstus latviski tulkojis Uldis Bērziņš. 
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A. S. Gailīte «DVĒSELE MŪŽĪGI DZĪVĀ...» 

(4 sējumos) 

Populārās rakstnieces Annas Skaidrītes Gailītes 

viens no emocionālākajiem darbiem. 

Viss šķiet tik ļoti vienkārši, un nākotnes aina ir 

skaidra: Inga un Ulrika ir gan studiju biedrenes, 

gan tuvas draudzenes, tāpēc arī turpmākais dzīves 

ceļš abām varētu būt līdzīgs. Vismaz galvenajos 

vilcienos. Un tomēr... Ingas liktenīgā kaislība 

savērpj ceļu un samezglo likteni. Un ne viņai vien. 

Ingas tā arī nepiedzimušās meitiņas dvēselīte, 

neguvusi iespēju ienākt šajā brīnumu pilnajā 

pasaulē, izceļojas pa Ingas vīziju labirintiem, lai 

pēc gadiem rastu savas dzīves sākumu Ulrikas 

ģimenē. Ir atkal jauns samezglojums abu jauno 

sieviešu attiecībās. 

Rakstniece grāmatā iestarpinājusi Dzīvās Ētikas 

Mācības patiesības, tādējādi ieceļot romānu kādā 

spožākā — mūžīgo vērtību gaismā 

 

Z. Daugule. «IZDOMĀ ŠOVAKAR BŪT» 

(1 sējumos) 

Šī grāmata ir Zanes Daugules pirmā dzejas 

grāmata, kas aizsāka dziļākas un radošās ainas 

veidojumu savā dzīvē. 

«Šos dzejoļus lasot, jāgarlaikojas nav. Tie runā, 

strīdas, aizskar, satrauc mani — lasītāju,» grāmatas 

priekšvārdā raksta Zanes dzejas konsultants Valdis 

Ķikāns. Krājumā publicēti desmit gadu garumā 

tapuši dzejoļi, kurus vieno saistošs stils un tēlu 
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oriģinalitāte. Šobrīd Zane strādā «Latvijas 

Neredzīgo bibliotēkā» un daļu no saviem dzejoļiem 

jau lasījusi bibliotēkas rīkotajās dzejas dienās. 

Ikviens, kurš izlasījis šo grāmatu ir atradis tajā 

tieši sev atbilstošu dzeju un noglabājis to tuvu 

sirdij. 

 

«LATVJU GADSKĀRTU IERAŽAS» 

(1 sējumos) 

Grāmata Braila rakstā apvieno sevī piecas 

atsevišķi izdotas mazas grāmatiņas par Miķeļiem, 

Mārtiņiem, Ziemassvētkiem, Meteņiem un 

Lieldienām. Tajā ir aprakstītas gan tradīcijas, gan 

ticējumi, gan dzejoļi, gan arī dažādas svētkos 

spēlējamas spēles. 

Grāmata noder gan kā uzziņas literatūra, gan kā 

praktisko nodarbību instrukcija. 

 

K. Kingstona. «KĀ ATBRĪVOTIES NO 

 KRĀMIEM ar Fen Šui» 

(3 sējumos) 

Atbrīvojoties no krāmiem, jūs radikāli izmai-

nīsiet savu dzīvi. Kārena Kingstona — Fen šui un 

Telpas attīrīšanas Rietumu metodes aizsācēja — 

stāsta, kā vislabāk atbrīvoties no visa liekā, kas 

cilvēku nomāc gan fiziski, gan garīgi. Izlasot šo 

grāmatu, uzzināsiet: kāpēc cilvēki glabā krāmus; kā 

krāmi rada stagnāciju ikvienā jūsu dzīves jomā; kā 

veiksmīgi tikt vaļā no krāmiem. 
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Autores veikums ir vienreizējs! Grāmatas saturs 

ir ļoti iedvesmojošs un patiesi pozitīvi iedarbojas 

uz cilvēku. Tas sastāv no trīs daļām, kas aptver gan 

krāmu identificēšanu, gan to ietekmi enerģētikā un 

psiholoģiskā ziņā, gan arī atbrīvošanās veidus no 

liekajām mantām mūsu dzīvē. 

Ļoti motivējoša grāmata kā atbrīvoties no 

krāmiem savā dzīvē gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, 

lai ielaistu tajā jaunus notikumus, jaunas domas, 

attiecības, piedzīvojumus, iespējas. Interesants 

vērojums — cik ļoti šīs lietas ir savstarpēji saistītas. 

Grāmata liek aizdomāties un mudina rīkoties. 

 

A. Karele. «DĀRZS AR UGUNSPUTNU» 

(1 sējumos) 

Cēsiniece un «Latvijas Neredzīgo bibliotēkas» 

darbiniece Aina Karele ir divu stāstu krājumu 

autore, par grāmatu «Klusā daba ar sievieti 

pagalmā» 1996. gadā apbalvota ar Eduarda 

Veidenbauma literāro prēmiju. 

Rakstnieces pārdomu pilnās, dzimtenes 

mīlestības un patiesa latviskuma cauraustās esejas, 

kas iekļautas šajā grāmatā ir tik dvēseliskas un 

patiesas, ka ilgi vēl pēc izlasīšanas domas kavējas 

aprakstītajos notikumos. Grāmata sākas ar 

Ziemassvētkiem un arī noslēdzas ar tiem, bet pa 

vidu autore ir izstaigājusi veselu gadu gan caur 

gadalaikiem, gan svarīgiem notikumiem, 
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O. Mandino. «PASAULES DIŽĀKAIS TIRGONIS» 

(1 sējumos) 

Šī ir gudra grāmata. Tā vēsta par jaunu tirgoni, 

kuram izdodas gūt panākumus, sekojot gudrībām, 

ko viņš izlasa senos rakstu ruļļos. Taču runa nav 

tikai par tirdzniecību. Seno rakstu ruļļu gudrības 

iedvesmos ikvienu, kas vēlas gūt panākumus dzī-

vē, — jebkurā jomā. Galvenais – jāsāk ar sevi. 

Šī grāmata īpaši noderīga ir aktīviem cilvēkiem, 

kuri cenšas kaut ko mainīt savā dzīvē, lai sasniegtu 

jaunas virsotnes. 

 

R. Bahs. «ILŪZIJAS» 

(2 sējumos) 

Amerikāņu rakstnieku Ričardu Bahu Latvijā 

daudzi pazīst kā grāmatas «Kaija vārdā Džonatans 

Livingstons» autoru. «Ilūzijas» jeb «Stāsts par 

Mesiju, kurš negribēja būt Mesija» ir viens no viņa 

nākamajiem darbiem, kurā dzīve savdabīgi savijas 

ar fantāziju, atklājot, cik trausla patiesībā ir robeža 

starp eksistenci uz šīs zemes un citām realitātes 

dimensijām, starp patieso un iedomāto, starp 

dzīvību un nāvi. Kad pilots Ričards, kas savu maizi 

pelna, vizinādams pasažierus ar vecu divplāksni par 

trim dolāriem stundā, sastop savu kolēģi Donaldu 

Šimodu, viņa dzīve kļūst pavisam citāda. Bet kas 

īsti ir šis noslēpumainais svešinieks — Mesija — 

pasaules glābējs, Meistars vai varbūt paša Ričarda 

Baha spoguļattēls?... 
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K. Ketlīna. «BRĪNIŠĶĪGĀ APSKĀVIENU 

 VALODA» 

(1 sējumos) 

Dažkārt īstos vārdus nespējam izteikt skaļi, it 

īpaši gadījumos, kad esam jūtu pārņemti. Tādās 

reizēs parasti paļaujamies uz apskāvienu valodu, 

kurā katram žestam ir sava īpašā nozīme. Grāmata 

palīdzēs pilnībā apgūt visiem no bērnības zināmo 

valodu. Uzzināt, kā izmantot tās dziedniecisko 

spēku, lai uzlabotu gan savu, gan apkārtējo cilvēku 

labsajūtu un veselību. 

 

 

SKOLAS OBLIGĀTĀ LITERATŪRA 

 

Rainis. «DAUGAVA» 

(1 sējumos) 

Raiņa dramatiskā poēma «Daugava» (apakš-

virsraksts — «Sērdieņu dziesma») iznāca 

1919. gada septembrī — bermontiādes dienās. 

Sajūsma par šo grāmatu bijusi tik liela, ka ie-

dvesmas spēka ziņā tā līdzinājusies vesela karavīru 

pulka cīņas sparam. 

«Daugavā» izteikts dzejnieka noskaņojums un 

pārdzīvojums latviešu tautai smagajos Pirmā 

pasaules kara un revolūciju juku laikos un atainojas 

Raiņa ideja par nacionālu, brīvu, demokrātisku 

Latvijas valsti. 

18. novembrī piecus gadus pēc Latvijas valsts 

pasludināšanas uz Daugavmalu atnācis Vecais — 
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pārnācējs bēglis ar savu dēliņu un meitiņu. Viņš 

rāda bērniem bijušo kauju vietas un stāsta par 

tautas izciesto postu, par bailēm un uzvaru pār tām, 

par kopīgo cīņu, kas vainagojusies ar savas valsts 

izcīnīšanu. 

 

 

INTEGRĀCIJAI DARBA TIRGŪ 

 

Šīs grāmatas palīdzēs atrast darbu, piedalīties 

dažādās sarunās vai pieņemšanās, kā arī palīdzēs 

iemācīties sakārtot domas, vēlmes, iespējas un savu 

darbu. 

 

I. Ķestere. «LIETIŠĶĀ ETIĶETE» 

(5 sējumos) 

Šī grāmata ir ideāls palīgs tiem, kas vēlas iegūt 

pamatzināšanas uzvedības kultūrā vai tās papildināt 

ar aktuālu informāciju. Izdevumā alfabētiskā secībā 

apkopoti etiķetes noteikumi, kas akceptēti 

starptautiskajā lietišķajā saskarsmē Eiropā. 

Grāmata noderēs visiem, kam ikdiena jāpavada 

lietišķā vidē — gan strādājot, gan atpūšoties. Tā 

nav nepārkāpjamu likumu krājums — ikvienam ir 

tiesības izvērtēt, kuri noteikumi ir jāpieņem, kuri 

savukārt uztverami tikai kā padomi un ieteikumi. 

Iveta Ķestere ir viena no vadošajām lietišķās 

etiķetes speciālistiem Latvijā. Autores praktiskā 

pieredze ir veidojusies valstīs, kurās viņa dzīvoju-

si, — Latvijā, Austrijā, Vācijā un Beļģijā. 
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G. Felzers. «MOTIVĒŠANAS VEIDI» 

(2 sējumos) 

Motivēšana ir process, kam ir sakars ar personīgo 

noskaņojumu, motīviem, mērķiem, kā arī ar 

vērtībām un identitāti. Šai tēmai pievēršas arvien 

vairāk cilvēku. Iepazinušies ar šo grāmatu, jūs 

būsiet ieguvuši zināšanas, kuras varēsiet izmantot 

praksē, taču tās nav gatavas receptes. Šeit ir 

kompakti apkopotas svarīgākās zinātniski 

pamatotās atziņas par sevis un citu cilvēku 

motivēšanu. 

Šīs grāmatas priekšrocības: to var izstudēt īsā 

laikā; tajā ir daudz piemēri un vingrinājumi; tā 

sniegs ieteikumus, kā rīkoties noteiktā situācijā. 

 

LASĪTAVĀ 

 

Lasītavā ir iespējams saņemt informāciju par 

enerģētiskiem vampīriem — kas viņi tādi ir un kā 

no viņiem aizsargāties. Tāpat ir pieejama 

informācija par likantropijas slimību, kad cilvēks 

pārvēršas par vilkaci vai tam līdzīgu radījumu. 

Šāda slimība ir sastopama arī mūsdienās. 

Lasītavā notiek daudz dažādu un interesantu 

pasākumu, pēc kuriem lasītavas plauktos ir 

atrodama atbilstošai tēmai izvēlēti materiāli. Tāpat 

ir iespēja ielūkoties audiogrāmatu sarakstā, kuras 

piedāvā Ideju Forums. Lai izvēlētos grāmatu 

saņemtu ir nepieciešama Flash atmiņa. 
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GRĀMATAS SAGATAVOŠANĀ 

 

Grāmatas, kuras būs pieejamas jau 2010. gada 

janvārī. 

Paulu Koelju. «Maktub» (2 sējumos) 

«Bērnu ilustrētā enciklopēdija» (3 sējumos) 

Valērijs Siņeļņikovs. «Ceļš uz bagātību jeb kur 

apraksti dārgumi» (3 sējumos) 

Arkādijs Vaksbergs. «Indes laboratorija. No 

Ļeņina līdz Putinam» (4 sējumos) 

 

Grāmatas, kuras ir sagatavošanā uz 2010. gadu. 

Rainis. «Pūt, vējiņi!» (2 sējumos) 

Barbara Bergere. «Spēkavots dvēselei» 

(2 sējumos) 

«Koki un krūmi Latvijas mežos un ārēs» 

(2 sējumos) 

Ronda Bērna. «Noslēpums» (3 sējumos) 

 

INFORMĀCIJA LASĪTĀJIEM 

 

Ikvienam lasītājam ir iespēja saņemt viņam 

interesējošos materiālus Braila rakstā. To var 

izdarīt divējādi: 

1. dodoties uz bibliotēkas Braila raksta nodaļu 

pie tās vadītājas Guntas Bites un veicot pasūtījumu. 

Teksti tiek pārvērsti un izdrukāti Braila rakstā 

vienas nedēļas laikā. Tekstu apjoms Braila rakstā 

nedrīkst pārsniegt 10 (A4) formāta lapas, t.i., 

16`000 zīmes. Maksimālais pasūtījuma apjoms uz 
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vienu cilvēku nedrīkst pārsniegt 100 lapas mēnesī. 

Pasūtīto materiālu lasītājs saņem iesietu spirālē vai 

saskavotu. 

2. Lasītavā ir iespēja pašiem materiālu ieskenēt 

un ar Jaws programmatūras palīdzību noklausīties 

tā saturu, kā arī nepieciešamības gadījumā ar 

tastatūras un Braila raksta rindas palīdzību rediģēt, 

un, izmantojot printeri 4x4 PRO, izdrukāt Braila 

rakstā. Šī iespēja pašam darboties īpaši noderīga ir 

studējošiem redzes invalīdiem, jo lasītajā izdrukātā 

materiāla biezums nav ierobežots. Lai to varētu 

izdarīt, lasītājam ir jāprot darboties ar datoru un 

Braila raksta rindu. 

Ja kādam ir interese, bet nav padziļinātu zināšanu 

par darbu ar Braila raksta printeri, tad bibliotēkas 

personāls būs vienmēr priecīgs Jums palīdzēt un 

apmācīt. 

Kopā problēma vienmēr izskatās mazāka nekā 

šķiet! Gaidām Jūs arī Braila raksta nodaļā! 

 

2009. gada 22. decembrī plkst. 15:00 visi lasītāji 

laipni aicināti uz bibliotēkas rīkoto Ziemassvētku 

koncertu «Ieklausies ar sirdi, saredzi ar dvēseli». 

Koncertā piedalīsies dažādi mākslinieki, to starpā 

arī kādi īpaši, tautā iemīļoti viesi. 

Jaunāko informāciju par jaunumiem un 

notikumiem lasiet mūsu mājaslapā 

www.neredzigobiblioteka.lv  

 

 

http://www.neredzigobiblioteka.lv/
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INFORMĀCIJA 

 

Lai «Latvijas Neredzīgo bibliotēka» varētu piln-

vērtīgi strādāt un produktīvāk apmierināt lasītāju 

vēlmes ir nepieciešama cieša sadarbība. Šī sa-

darbība ir svarīga abām pusēm, tāpēc bibliotēkas 

kolektīvs būs pateicīgs par jūsu idejām un vēlmēm. 

Tās jūs varat izteikt pa tālruni, rakstot vēstules vai 

sūtot tās uz e-pastu braille@inbox.lv, gan arī 

klātienē. Savus ierosinājumus bibliotēkas darbības 

uzlabošanai vai vienkārši labus vārdus jūs variet 

uzrakstīt un iemest bibliotēkas foajē esošajā 

Ierosinājumu kastītē. Būsim priecīgi par jūsu 

ieteikumiem. 

 

Mūsu kontakti: 

 

Adrese: Juglas iela 14, Rīga, LV-1024 

 

Tālrunis: 67522131, 67514513, 67514512 

 

e-pasts: braille@inbox.lv vai 

bibmet@lnerbibl.apollo.lv 

 

Mājaslapa: www.neredzigobiblioteka.lv 


