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GRĀMATU APSKATS UN DISKUSIJA 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Šīgada ziema ir sagādājusi pārsteigumu 

ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Vieniem tā 

likusi vilties un sākt aizdomāties par kaitēk-

ļiem, kas nebūs izsaluši un vasarā nāks vir-

sū kā melnais tūkstotis, bet citiem radījusi 

prieku par to, ka nav jātuntulējas un nav 

jākrīt uz slidenām ietvēm. Viedokļi ir dažādi 

kā par jebkuru citu jautājumu. Arī par 

grāmatām mēdz būt dažādi viedokļi. Vie-

niem tā raisījusi pārdomas, citiem — vēlmi 

to aizvērt neizlasītu. Šī iemesla dēļ ir vērts 

lasītājiem sanākt kopā un par to parunāt. 

Tāpēc Latvijas Neredzīgo bibliotēka aicina 

lasītājus uz diskusiju par vienu konkrētu 

grāmatu. Šoreiz tiks diskutēts par Sebas-

tiana Ficeka grāmatu «Astotā nakts». Aici-

nāti ir ne tikai tie, kuri šo grāmatu būs 

izlasījuši, bet arī tie, kuri vēlas uzzināt par 

grāmatā aprakstīto vēstījumu. 

Diskusija notiks bibliotēkas lasītavā 

Rīgā 12. februārī plkst. 15.00. 

Atgādinām, ka grāmata ir psiholoģisks 

trilleris piecos Braila raksta sējumos. Tā 

stāsta par to, ka virtuālajā vidē strauju 

popularitāti gūst anonīmi izveidota spēle, 

kas darbojas pēc linča tiesas principiem: 

ikviens ir tiesīgs izvirzīt kandidatūru. Izrau-

dzīto divpadsmit stundas jebkurš drīkst 

nesodīts nogalināt. Spēles organizatori ap-

galvo, ka darbojas ar valdības atļauju, un 

tam, kurš uzdrošinātos sadzīt pēdas kandi-

dātam, sola desmit miljonus eiro... Vai tā ir 

taisnība vai tikai viltus ziņa? 

Pilnīgi cits raksturs ir žurnālista Dzintara 

Tilaka grāmatai «Labi, ka tā!», kurā apko-

poti smieklīgi pastāsti par dažādiem ku-

rioziem notikumiem no autora dzīves, sākot 

ar bērnību, skolas un studiju gadiem un 

beidzot ar dažādiem piedzīvojumiem pasā-

kumos. Arī šie pastāsti raisa pārdomas, tā-

pēc aicinām lasītājus 19. februārī plkst. 

15.00 uz tikšanos lasītavā ar grāmatas 

autoru Dzintaru Tilaku. Runāsim par grā-

matā aprakstīto un dažādiem citiem dzīves 

notikumiem. 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

LASĪTĀKĀS GRĀMATAS 2019. GADĀ 

 

Ieva Jēkabsone 

bibliotekāre — sociālo mediju speciāliste 

Ir aizvadīts jaunā gada pirmais mēnesis, 

un mēs esam apkopojuši pagājušā gada 

lasītākās grāmatas Latvijas Neredzīgo bib-

liotēkā! 

Lasītākā audiogrāmata bija Māras Svīres 

«Audums kāzu kleitai» — patiess, skarbs 
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un skaists mīlestības stāsts. Romāna pama-

tā ir patiesi notikumi. Liela daļa grāmatas 

darbības norisinās Radio mājā. Otrajā vietā 

bija Dzintras Žuravskas «Kad bumerangs 

atgriežas», bet trešo vietu ieguva Gotharda 

Ādolfa Cauča «Viena latvieša stāsts. Mūža 

svētdienā». 

 

Lasītākā Braila raksta grāmata — Lēlo 

Tungalas «Biedrs bērns un lielie cilvēki». 

Romāna darbība notiek pēckara gados 

padomju Igaunijā. Grāmata uzrakstīta no 

mazas meitenes skatupunkta. Otrā lasītākā 

Braila raksta grāmata — Daces Rukšānes 

«Latviskais laimes kods», bet trešā — 

Silēnas Edgāras un Pola Beorna «14 — 

14». 

 

Tā kā aizgājušā gada nogalē bibliotēka 

sākusi reproducēt grāmatas arī palielinātā 

drukā, esam apkopojuši lasītākās grāmatas 

arī šajā kategorijā. Lasītākā grāmata palieli-

nātā drukā — «Klusie vēstures veidotāji». 

Grāmatā apkopoti 30 stāsti par ievēro-

jamiem cilvēkiem, kuri ar savu darbu un 

talantu ir atstājuši «pēdas» Latvijas valsts 

un redzes invalīdu kopienas attīstībā. Grā-

mata izdota Latvijas Neredzīgo bibliotēkā 

2019. gadā projekta «Pasākumu cikls «Klu-

sie vēstures veidotāji»» ietvaros. Otro vietu 

ieņem Aleksandra Čaka «Dzejas izlase», 

bet trešā lasītākā grāmata palielinātā dru-

kā — Ernests Hemingvejs «Sirmgalvis un 

jūra». 

 

Un lasītāko grāmatu topu noslēdza grā-

matas parastajā iespiedrakstā. Pirmo vietu 

ieņēma Roberta Galbraita detektīvs «Zīd-

tārpiņš», otrajā vietā bija Daces Judinas 

«Amnēzija» un godpilno trešo vietu ieguva 

Daces Judinas romāns «Septiņi vakari». 

 

Turpiniet lasīt! Un tiekamies bibliotēkā — 

vietā, kur mājo grāmatas! 
 

IESKATS GRĀMATĀ 

 

PIEDOŠANA IR CEĻŠ UZ BRĪVĪBU 
 

Sarmīte Gromska 

Braila raksta nodaļas redaktore 

 

Tev Ir jāpiedod sev! Tikai ar piedošanu 

sev tu sevi atbrīvosi. Tu pats sev atraisīsi 

rokas un sāksi dzīvot tagadnē, izdarot pašu 

labāko, ko tieši tajā brīdī vari izdarīt. Ja tu 

piedosi sev, tad arī citi tev piedos. Un ja ne, 

tad tas ir tāpēc, ka viņi paši nepieņem un 

nosoda sevi un vēl baidās no citu nosodī-

juma. Piedodot pats sev, tu vari izdziedināt 

sevi un savu tuvāko. Tad tu beidzot vari 

doties tālāk un pārstāt dzīvot pagātnē.  

Šādas pārdomas rodas, pārlasot Kristīnes 

Mucinieces grāmatu «Atbrīvot sargātāju», 

pie kuras sagatavošanas strādāju 2017. ga-

dā. Šī ir trešā grāmata triloģijā «Eņģeļu 

acis» (par pirmajām divām grāmatām 

«Kristālu glabātāji» un «Vēstules» varat iz-

lasīt «Bazūnes» 2017. gada augusta un 

septembra numuros). Vēlos vēl piebilst, ka 

šobrīd notiek darbs pie šīs autores jaunākās 

grāmatas «Debesīs dotais solījums» repro-

dukcijas Braila rakstā. 

Grāmata «Atbrīvot sargātāju» ir aizrau-

jošs un noslēpumu pilns stāsts. Tas vēsta 

par meiteni Elizabeti, kurai nācies sastapties 

ar lielu pārbaudījumu — sava dvīņubrāļa 

Martina slimību. Viņa meklē atbildes, jo 

saprot, ka ir jābūt kādam iemeslam, kāpēc 

tā noticis, jo visam, kas dzīvē notiek, ir sava 

jēga — pat brāļa slimībai. Taču meitene 

negūst atbalstu no apkārtējiem — ne no 

savas mātes, ne no ārstiem, kuri uzskata 

viņa gadījumu par bezcerīgu, ne arī no paša 

Martina, kurš ir ieslīdzis apātijā. Bet ir jābūt 
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risinājumam! Jo katrai slimībai ir kāda dziļā-

ka nozīme. Tā cenšas kaut ko iemācīt, likt 

kaut ko saprast, norāda uz kaut ko, kam 

jāpievērš uzmanība savā dzīvē. To meitene 

cenšas ieskaidrot arī savam brālim. «Sāc 

interesēties par dzīvi, nevis par savu slimī-

bu!» viņa izmisusi mudina brāli, taču tas 

nelīdz. Kāpēc? Meitene nepadodas un turpi-

na meklēt, interesēties par alternatīvām 

dziedniecības metodēm. Un, galu galā, kas 

meklē, tas atrod. 

Elizabetes meklējumi aizved viņu kalnos 

pie vecmāmiņas, kuru bērnībā ļoti mīlējusi 

un pie kuras pavadījusi daudz laika. Un te 

nu parādās viena no svarīgākajām lietām 

dzīvē — cik svarīgi ir, ja blakus ir tuvs cil-

vēks, ar kuru izrunāties, kuram lūgt pado-

mu, kurš svarīgos dzīves brīžos spēj palī-

dzēt atrast īsto ceļu, celties un izkļūt no 

šķietami bezcerīgām situācijām, kāds, kas 

patiešām vēl tev labu. Tas veido milzīgu 

potenciālu, lai vēlāk tu pats spētu atmosties 

un palīdzēt arī citiem. Elizabetes gadījumā 

šāds cilvēks ir viņas vecmāmiņa. Meitene 

gūst izpratni par to, ka ar savām bailēm 

viņa tikai baro brāļa slimību un tā tikai 

pieņemas spēkā, ka ir pašai jāmaina attiek-

sme pret notiekošo un jānotic savam iekšē-

jam spēkam, kuru pielietojot, patiesībā tik 

daudz ko var izmainīt. Ir tikai jābeidz nīku-

ļot un sevi žēlot. Ir jāpārvar bailes un jāno-

tic brīnumam. No visas sirds!  

Meitene sastop arī gadiem neredzēto 

vecmāmiņas draudzeni, dziednieci Annu, 

kura jau bērnībā viņai daudz stāstīja par 

ārstniecības augiem, to vākšanu un žāvē-

šanu, par to, kā no augiem pagatavot tējas 

un tinktūras, kas palīdz cilvēkiem pieveikt 

dažādas slimības. Viedā dziedniece stāstīja 

arī par dabas spēku kokos un akmeņos, 

ūdenī un ugunī, gaisā un zemē. Cilvēki nāca 

pie viņas pēc palīdzības, un viņa nekad ne-

vienam neatteica. Un arī tagad Anna māca 

Elizabetei senās gudrības un izpratni par 

pasaules lietu kārtību. Elizabete apjauš, ka 

ir citāda, ka ir līdzīga Annai, ka viņa vien-

mēr ir interesējusies par dziļākām lietu 

likumsakarībām. 

Lielu atbalstu Elizabetei sniedz arī Val-

do — noslēpumainais Laika vīrs, kuram 

vēlāk izrādās izšķiroša loma tālākajā notiku-

mu gaitā. Viņš māca meitenei, kā izbaudīt 

to, kas ir tagad, kā atlaist situāciju un kon-

centrēties pašai uz sevi, uz savām iekšējām 

pārmaiņām, jo tikai tad ārējā pasaule mai-

nīsies. Cenšoties par katru cenu izmainīt 

otru, beigu beigās sanāk tikai ciešanas. Vai 

tiešām to vajag?  

Nav viegli šīs mācības īstenot dzīvē, taču 

Elizabete saņemas un sāk analizēt pati sevi, 

nevis brāli, vēro apkārtni, ieklausās skaņās, 

savās sajūtās. Taču viņai joprojām ļoti sāp 

par brāli, jo abu saites ir pārāk ciešas. Ja 

viņi tās neatšķetinās, būs apgrūtināta tālā-

kā attīstība un izaugsme gan vienam, gan 

otram, tā saka Anna. Risinājuma joprojām 

nav, līdz pienāk brīdis, kad meitene ir gata-

va sastapties pati ar sevi. Tas ir svarīgs 

pagrieziena punkts viņas ceļā uz brīvību. 

Elizabete piedzīvo notikumus, kad brīžiem 

šķiet, ka pamats zūd zem kājām, bet bla-

kus nostājas Mihaels, kurš palīdz izturēt. 

Pamazām pavedienu pa pavedienam šķeti-

nās samilzušais baiļu kamols, viss pama-

zām iegūst jēgu, sastājas pa vietām. Pār-

steidzošs ir veids, kā tas notiek — Elizabete 

sastopas pati ar sevi gan tiešā, gan pārnes-

tā nozīmē, jo viņa nokļūst citā laikā. Viņa 

atklāj, ka sasāpējušu notikumu saknes 

sniedzas ļoti tālu — arī iepriekšējās dzīvēs… 

Ka gan cēloņus, gan sekas ir iespējams 

transformēt ar dziļu mīlestību. Elizabete 

piedzīvo to, cik liels ir piedošanas spēks, 

kas dara viņu brīvu un sagatavo tam, lai 

viņa vēlāk spētu modināt arī citus. Taču, 

tieši kā tas notika, aicinu izlasīt pašiem. 

Manuprāt, tas ir gana interesanti un liet-

derīgi. Jo piedošana ir ceļš uz brīvību. 
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ATPŪTAS BRĪŽIEM 

 

Rubrikā «Atpūtas brīžiem» turpinām 

publicēt Liepājas filiālbibliotēkas lasītāja 

Gunāra Gūžas oriģinālmīklas. Mīklu parei-

zās atbildes publicēsim «Bazūnes» nāka-

majā numurā. 

 

 Kādu alu dod zīdaiņiem? 

 

 Svītru kods debesīs. 

 

 Kāpēc zaķis skrien pāri kalnam? 

 

 Laikrādis pie ziemas apģērba. 

 

 Kas ir meža lielais pulkstenis? (Mīkla 

no A. Brigaderes grāmatas «Dievs, 

Daba, Darbs.») 

 

 Kas ir palaistuve? 

 

 Kas ir lidojoša toņdakša? 

 

 Armijas vienība lopiem. 

 

 Milzīga bumba smalkā tīkliņā. 

 

 Omulīgs onkulis mundierī. 

 

 Kas ir kukuļāda? 

 

 Kas ir cepurstute? 

 

 Kas ir galvas stute? 

 

 Pasēž, pasēž un pēc tam viss pazūd, 

kā velna nauda ganu zēna cepurē. 

 

 Kas ir pašlaik Latvijā gada garākais 

mēnesis. 

 

 Vienistabas dzīvoklis daudzbērnu 

ģimenei. 

 

 Pus galva. 

 

 Ar dzelzi uzsit, zelts un  sudrabs izkrīt. 

 

 Dārzā atrodams paradīzes sarga 

putns. 

 

 Kas savā darba laikā spīd un laistās? 

 

 Zaļš koks bez lapām. 

 

 

Burtu mīklas: 

 

 Ja Tu esi sieviete, tad tas Tev ir 
priekšpusē. Ja vīrietis, tad mugur-
pusē. Bet, ja esi skolnieks vai skolo-
tājs, tad abās pusēs. 

 
 Decembrim un gadam ir, citiem 

mēnešiem nav. 
 

 Tur es dzīvoju, bet, kad pirmā burta 
vietā ieliekam veselu koku, zināsiet 
pilsētu, kurā es dzīvoju. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas 

bezmaksas avīzīte 

Izdota Braila raksta nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. 

Redaktore Gunta Bite. 
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Tālr. 67522131 
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