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Pārskata perioda kopsavilkums
Darba prioritātes 2019. gadā:
1. Attīstīta un nostiprināta sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstisko sektoru,
valsts un pašvaldību publiskajām bibliotēkām pielāgotās informācijas pieejamības jomā,
balstoties uz izmaiņām Autortiesību likumā. Pilnveidota pielāgotās literatūras aprite visā
Latvijas teritorijā, kas paredzēta ne tikai redzes invalīdiem, bet arī iedzīvotājiem ar drukātā
teksta uztveres grūtībām visā Latvijas teritorijā, tādējādi paplašinot bibliotēkas mērķauditoriju.
2. Veikta reklāmas kampaņa, izsūtot informatīvos materiālus par Latvijas Neredzīgo
bibliotēkas (LNerB) pakalpojumiem, saistībā par literatūras pieejamību pielāgotā formātā
visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām (781) Latvijā.
3. Sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu ir izsūtīti informatīvie materiāli 50
nevalstiskajām organizācijām, kā arī nodoti bukleti Rīgas domes klientu apkalpošanas
centriem. Rīgas domes organizētajā sēdē personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju
konsultatīvajā padomē, kur bija ieradušies 43 organizāciju pārstāvji, tika uzrunāti un informēti
par LNerB pakalpojumiem cilvēkiem ar redzes problēmām un citādām lasīšanas grūtībām,
skaidrojot Autortiesību likuma 221. panta pirmajā daļā noteiktos kritērijus.
4. Noslēgti līgumi ar sociālajām institūcijām – sociālās aprūpes centriem, pansionātiem un
biedrībām. Rezultātā izveidoti 59 ārējās apkalpošanas punkti (ĀAP).
5. Noslēgta vienošanās par sadarbību starpbibliotēku abonementa (SBA) ietvaros, lai
sekmētu pielāgotās literatūras pieejamību, ar 96 pašvaldību publiskajām bibliotēkām.
6. Latvijas Neredzīgo bibliotēkas (LNerB) krājuma uzskaites sakārtošana, veicot
inventarizāciju filiālbibliotēkās – Balvos, Daugavpilī, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī.
7. Bibliotekāro kadru profesionālā pilnveide. Liepājas un Rēzeknes filiālbibliotēku
vadītājas ieguva kvalifikāciju ”Bibliotekārs”, kas atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas
līmenim.
8. LNerB filiālēs Daugavpilī, Jelgavā, Rēzeknē, lai veicinātu bibliotēkas pakalpojumu
pieejamību dažādām sabiedrības grupām, veiktas izmaiņas lietotāju apkalpošanas laikā,
pagarinot to darbdienu rītos un vakaros un ieviešot pakalpojumu sniegšanu sestdienās.

Jauni pakalpojumi
1. Izveidoti 59 ĀAP. Bibliotēkas jaunais pakalpojums sekmējis galveno rādītāju
pieaugumu. (skat.17.-19.lpp.)
2. Ir uzsākta grāmatu reproducēšana palielinātajā drukā.
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3. Lai nodrošinātu bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām bibliotekāros un
informacionālos pakalpojumus, 2019. gadā nostiprinājās lasītveicināšanas aktivitāte “Lasām
kopā ar suni!” dažādu vecumu bērniem un skolēniem Latvijas Neredzīgo bibliotēkas telpās,
kuras rezultātā ir izveidojusies sadarbība ar Rīgas Strazdumuižas vidusskolu – attīstības centru,
pirmsskolas grupu bērniem ar redzes traucējumiem, kā arī PII “Laimes Lācis” (skat.35.lpp.).
4. Uzsākts pasākumu cikls “Viens no mums” Rēzeknes filiālē veicinājis bibliotēkas
publicitāti, vairojis apmeklējumu skaitu (skat.21.lpp.).
Nozīmīgi un jauni projekti
1. Realizēts vērienīgs Latvijas valsts simtgades projekts “Klusie vēstures veidotāji”,
kuram ir liela nozīme kā novadpētniecības darbam. Tas ir pienesums neredzīgo kopienai un
informācija sabiedrībai par tās daļu – neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem, kā arī par tiem,
kuri savu darbu veic šīs kopienas labā (skat.43.-46.lpp.).
2. “Svecīšu aizdegšana Strazdumuižā. Bermontiādes simtgade”. Projekta mērķis –
nodrošināt 11.novembra pasākumu vietējās kopienas cilvēkiem ar redzes problēmām,
cilvēkiem (SAC ,,Jugla”, iemītniekiem, Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra
audzēkņiem, rehabilitācijas un Dienas Centra apmeklētājiem,

Strazdumuižas ciemata

senioriem), kuri citur nevar apmeklēt svētku pasākumus, parādīt Strazdumuižas iedzīvotājiem
šīs vietas vēsturisko nozīmību Latvijas brīvības cīņās. Lāpu gājiens un ugunskura iedegšana,
kopīgi dziedātās patriotiskās dziesmas radīja pasākuma dalībniekos kopības sajūtu, piederību
Latvijai (skat.42., 46.lpp.)
Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā
1. Piesaistot Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļu, Labklājības ministrijas pārstāvjus
tika saskaņoti, nodrukāti un izplatīti informatīvie reklāmas materiāli par bibliotēku un tās
pakalpojumiem cilvēkiem ar redzes problēmām un citādām lasīšanas grūtībām, kā to paredz
Autortiesību likuma 221. panta kritēriji.
2. Noslēgts Pilnvaroto struktūru līgums starp Latvijas Neredzīgo bibliotēku (LNerB) un
Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju (World Intelectual Property Organization (WIPO)),
kas ļauj apkalpot lasītājus ārpus Latvijas valsts robežām, kā to nosaka Marrākešas līgums. Lai
piedalītos ABC (Accessible Books Consortium) globālajā grāmatu servisā, ko pārvalda WIPO,
bibliotēka uzsāka sadarbības tehniskās pārrunas.
3. Izstrādāta jauna responsīva bibliotēkas mājaslapa, piešķirot tai lielāku funkcionalitāti.
Veikti visi sagatavošanas darbi, lai to pilnvērtīgi varētu izmantot no 2020. gada janvāra.
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4. Papildināta Braila raksta grāmatu vēstures ekspozīcija ar jauniem eksponātiem. Daļa
no ekspozīcijas eksponātiem tika izmantoti Latvijas valsts 100-gades projektā "Klusie vēstures
veidotāji" un tika apkopoti vienotā izstādē "Latvijas grāmatniecības klusie dalībnieki 1918. —
2018.", kas, sadarbojoties ar Latvijas valsts simtgades biroju, bija eksponēta Latvijas
Nacionālās bibliotēkā (LNB) Latvijas valsts simtgades informācijas centrā no 2019. gada 3.
septembra līdz 17. septembrim. Vēlāk tā bija apskatāma Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Rīgā un
filiālbibliotēkās.

Jaunas darba formas:
1. 2019. gada 9. novembrī LNerB semināru telpās tika organizēts V pasaules diktāts
latviešu valodā Braila rakstā (skat.48. lpp.).
2. Dalība valsts mēroga akcijās. Rēzeknes filiālbibliotēka aicināja lasītājus piedalīties
Rakstniecības un mūzikas muzeja rīkotajā Valsts valodas dienas akcijā. Katru gadu muzejs
aicina piedalīties pasākumos, kas parāda latviešu valodas daudzveidību sadarbojoties ar
bibliotēkām, skolām un citiem interesentiem (skat. 16.lpp.).
Problēmas, to risinājumi
Kā viena no galvenajām problēmām pārskata periodā bija lasītāju - bērnu un jauniešu
ar īpašām vajadzībām piesaiste. Lai to risinātu, bibliotēka sadarbojusies ar tuvumā esošajām
skolām un pirmsskolas iestādēm, organizējot dažādas aktivitātes, iesaistot bērnus
lasītveicināšanas projektos ,,Mūsu mazā bibliotēka”, ,,Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”, rīkojot
bērniem un jauniešiem literārus pasākumus - Ulda Punkstiņa grāmatas ,,Lielā ķeza’’ un tai
pievienoto CD, Aivara Kļavja triloģijas “Ceļš uz nezināmo zemi” audiogrāmatas atvēršanas
svētkus un tikšanos ar autoriem. Tikšanās ar grāmatu autoriem ir lieliska iespēja mazajam
lasītājam redzēt rakstnieku, mākslinieku klātienē, uzdot jautājumus, saņemt atbildes un vēlāk
iepazīt šī rakstnieka darbus padziļināti. Lai iesaistītu Rīgas Strazdumuižas vidusskolas –
attīstības centra audzēkņus lasīt un vērtēt Bērnu, jauniešu žūrijas (BŽ) grāmatas, veikta BŽ 4
grāmatu reproducēšana Braila rakstā.
Īpaši strādāts pie bērnu un jauniešu krājumu uzlabošanas un papildināšanas. LNerB
Rīgā martā organizēja akciju ,,Uzdāvini bērnu grāmatu bibliotēkai|”. Aicinājumam atsaucās arī
visi bibliotēkas darbinieki, papildinot bibliotēkas bērnu un jauniešu literatūras krājumu ar 25
vērtīgiem izdevumiem.
Neskatoties uz problēmām, mūsu galvenie uzdevumi darbā ar bērniem joprojām ir
intereses radīšana par bibliotēku un grāmatu lasīšanu jau no pirmsskolas vecuma, lasītprasmes
un lasīšanas veicināšana, nodrošinot savus lietotājus ar kvalitatīvu literatūru brīvā laika
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pavadīšanai un mācību darbam, pierādīt saviem apmeklētājiem, ka bibliotēka ir interesanta un
lietderīga brīvā laika pavadīšanas vieta un bibliotēkas apmeklētājs pie mums tiek gaidīts!

1. Vispārīgs Latvijas Neredzīgo bibliotēkas raksturojums
Latvijas Neredzīgo bibliotēka (turpmāk LNerB) ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša
tiešās pārvaldes iestāde, kas veic divējādas – publiskās un specializētās bibliotēkas funkcijas.
Tās darbības mērķis ir sniegt informāciju un pakalpojumus ikvienam bibliotēkas lietotājam.
Personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem, uztveres traucējumiem vai citādām
lasīšanas grūtībām, kā arī personām, kuras fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu,
rīkoties ar to, fokusēt skatu vai kustināt acis tādā mērā, kāds parasti būtu nepieciešams lasīšanai
(Autortiesību likums 22.1 panta pirmā daļa), nodrošina cilvēktiesības brīvi, neierobežoti saņemt
kvalitatīvu informāciju pielāgotā formātā, sniedzot bezmaksas pakalpojumus šajā jomā.
Bibliotēka Rīgā atrodas Strazdumuižā, iekļaujoties vienotā infrastruktūrā ar
organizācijām un iestādēm, kas darbojas redzes invalīdu vajadzībām. Bibliotēka ar 7 tās filiālēm
ir nozīmīgs informācijas, kultūras, izglītības, saskarsmes un sociālās integrācijas centrs
personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām,
nodrošinot tām kultūras un informācijas pieejamību piemērotā veidā.
LNerB ir 7 filiālbibliotēkas, kuras atrodas Latvijas lielākajās pilsētās:
 Balvu filiālbibliotēka apkalpo lasītājus Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas, Alūksnes,
Apes un Gulbenes novados;
 Cēsu filiālbibliotēka apkalpo lasītājus Cēsu, Alojas, Amatas, Beverīnas, Cesvaines,
Gulbenes novada Lejasciemā, Jaunpiebalgas, Lēdurgas, Līgatnes, Madonas, Mazsalacas,
Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Valmieras,
Vecpiebalgas novados;
 Daugavpils filiālbibliotēka apkalpo lasītājus Daugavpils, Jēkabpils, Aknīstes, Dagdas,
Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novados;
 Jelgavas filiālbibliotēka apkalpo lasītājus Jelgavā, Auces, Bauskas, Brocēnu, Dobeles,
Iecavas, Jaunjelgavas, Jelgavas, Ķekavas, Ozolnieku, Rundāles, Salas, Saldus, Tērvetes,
Vecumnieku novados.,
 Liepājas filiālbibliotēka apkalpo lasītājus Liepājas, Aizputes, Alsungas, Durbes,
Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas un Vaiņodes
novados;
 Rēzeknes filiālbibliotēka apkalpo lasītājus Rēzeknes, Aglonas, Ciblas, Kārsavas,
Līvānu, Lubānas, Ludzas, Preiļu, Riebiņu, Varakļānu, Vārkavas, Viļānu un Zilupes novados;
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 Ventspils filiālbibliotēka apkalpo lasītājus Ventspils, Dundagas, Mērsraga, Rojas,
Talsu un Ventspils novados.
 2019. gadā LNerB Rīgā un filiāles Balvos, Daugavpilī, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā,
Rēzeknē, Ventspilī veic lasītāju apkalpošanu 59 ārējās apkalpošanas punktos.
Pārskata periodā risināti un attīstīti vairāki uzdevumi, atbilstoši bibliotēkas stratēģijā
definētajiem virzieniem:
Nodrošināt bibliotēkas ilgtspējīgu attīstību.
• Ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu tika izstrādāti, nodrukāti un izplatīti
informatīvie reklāmas materiāli par bibliotēku un tās pakalpojumiem cilvēkiem ar redzes
problēmām un citādām lasīšanas grūtībām, kā to paredz Autortiesību likuma 221. panta kritēriji.
• Izstrādāta jauna, responsīva bibliotēkas mājaslapa, piešķirot tai lielāku funkcionalitāti..
Veikti sagatavošanās darbi, lai to varētu izmantot no 2020. gada janvāra.
• Papildināta “Braila raksta grāmatu vēstures ekspozīcija” un notikusi daļēja eksponātu
izstādīšana plašākai sabiedrībai Latvijas valsts simtgades projekta ietvaros. Daļa no
ekspozīcijas eksponātiem tika izmantoti Latvijas valsts 100-gades projektā "Klusie vēstures
veidotāji" un tika apkopoti vienotā izstādē "Latvijas grāmatniecības klusie dalībnieki 1918. —
2018.", kas bija eksponēta LNB Latvijas valsts simtgades informācijas centrā no 2019. gada 3.
septembra līdz 17. septembrim. Vēlāk tā bija apskatāma Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Rīgā un
tās filiālēs.
Attīstīt bibliotēkas kompetences un kapacitāti.
• Ar Kultūras ministrijas atbalstu ir iegādāta tehnika, lai varētu veikt grāmatu
reproducēšanu palielinātā drukā. Ir uzsākta Braila raksta grāmatu un grāmatu palielinātā drukā
iesiešana, neizmantojot ārpakalpojumu.
• Noticis viens starptautisks pieredzes brauciens uz Lietuvas Neredzīgo bibliotēku, kur
LNerB speciālisti apmeklēja starptautisku semināru “Marrākešas līgums: Darbu uzsākot” (“The
Marrakesh Treaty: Getting Started”).
• Sniegtas konsultācijas par Braila rakstu un taktilajām ilustrācijām gan būvniekiem, gan
grāmatu autoriem/tulkotājiem.
Izveidot personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem un citādām
lasīšanas

grūtībām

pielāgotu

krājumu

un

bibliotekāros,

un

informacionālos

pakalpojumus.
 Braila rakstā reproducēti 21 grāmatu nosaukumi 62 sējumos. Deviņas grāmatas no tām
iesietas bibliotēkā.
 Palielinātā drukā — 4 grāmatas (no novembra līdz gada beigām).
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 Izdoti 12 numuri avīzītei “Bazūne” un 1 eks. informatīvais katalogs “Jaunie Vāki”.
 LNerB Skaņu ierakstu studijā tika tiražēti un nodoti bibliotēkas lasītājiem 205
audioierakstu nosaukumi CD mp3 formātā.
Nodrošināt nacionālā krājuma pielāgotā formātā veidošanu un saglabāšanu.
 Veikta pielāgoto grāmatu un periodikas obligātā eksemplāra reģistrēšana un
uzglabāšana bibliotēkas krājumā LNB krātuvē Silakrogā.
 LNB nosūtīti Obligātā eksemplāra 12 numuri pa pieciem eks. avīzīte “Bazūne”.
 Sniegtas ziņas LNB par izdevējdarbību - reproducētām grāmatām 2019. gadā.
Sniegt atbalstu pielāgotās tehnikas izmantošanā un informācijas iegūšanas
prasmju uzlabošanā.
 Īstenotas apmācības darbam ar pielāgoto tehniku - Braila raksta printeri. Kopā apmācīti
16 darbinieki.
Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

2. Finansiālais nodrošinājums
1.tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
2017

2018

2019

Kopā (EUR)

636614

674732

684883

Piešķirts no valsts budžeta

636001

672354

676553

Citi ieņēmumi:

613

2378

8330

t. sk. maksas pakalpojumi

-

-

-

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

133

175

1568

t. sk. VKKF finansējums

—

—

5000

t. sk. citi piešķīrumi

480

2203

1762

2.tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2017

2018

2019

Izdevumi kopā (EUR)

637494

674791

684895

Darbinieku atlīdzība (bruto)

528578

566493

570674

Krājuma komplektēšana

4112

4778

5197

Grāmatu reproducēšana

3481

4456

4070

Pārējie kārtējie izdevumi

99248

96729

102507

Pamatlīdzekļu iegāde

2075

2335

2447
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
2019. gadā LNerB Rīgā tika iekārtota semināru telpa, kas savu atklāšanu piedzīvoja
maijā, savukārt novembrī darbu jaunā telpā uzsāka iesējējs, lai Braila raksta nodaļa veiktu
grāmatu Braila rakstā iesiešanu un grāmatu palielinātā drukā reproducēšanu.
Pārskata periodā īstenota Daugavpils filiāles telpu remontdarbu pirmā kārta. Ir veikts
remonts 35 m2 telpām, uzlabojot atsevišķās telpās apgaismojumu un estētisku vidi, kā arī
iegādātas, atbilstoši MK noteikumu Nr. 395 “Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata
normatīvi” prasībām mēbeles.
2020. gadā plānots īstenot remontdarbu otro kārtu – tā rezultātā bibliotēkas abonementa
telpās tiks uzlabota vides un iekārtojuma funkcionalitāte un estētiskais izskats, kā arī tiks
paplašināts un labiekārtots bērnu stūrītis, lai izvietotu bērnu grāmatu krājumu ar atbilstošām
mēbelēm.
3. tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Serveri

Darbiniekiem

Lietotājiem Vērtējums (– cik gadus

(skaits)

(skaits)

veca ir tehnika)

1

—

Ekspluatācijā no 2019.gada
Ekspluatācijā

Datori
38

20

No 2015. g. – 22;
5-8 gadi – 25;
vecāki par 10 gadiem - 11
Vecāki par 10 gadiem - 11

Printeri

Braila raksta printeri - 6,
17

8

tintes un lāzera printeri līdz
5 gadiem – 3
no 5 – 10 gadiem – 5.

Skeneri

1

1

Ekspluatācijā

Multifunkcionālās
iekārtas

Vecāki par 10 gadiem

11

6

līdz 5 gadi – 13
vairāk kā 5 gadi - 4

Palielināšanas iekārtas

6

Vecākas par 10 gadiem

Pārskata periodā darbiniekiem LNerB Rīgā un filiālēs nomainīti 10 jauni datori, 3
multifunkcionālās iekārtas.
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4. Personāls
2019. gada aprīlī darba tiesiskās attiecības pārtrauca Metodikas nodaļas vadītāja un
sistēmbibliotekāre

Komplektēšanas un apstrādes nodaļā (KAN), tā rezultātā ir notikusi

speciālistu rotācija LNerB Rīgā – lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja (LAN) ar 2019.gada
15.aprīli kļuva Metodikas nodaļas vadītāja, LAN vecākā bibliotekāre uzsāka darbu KAN
sistēmbibliotekāres amatā un LAN vecākā bibliotekāre sāka pildīt LAN vadītājas pienākumus.
Darba tiesiskās attiecības uzsākušas divas jaunas darbinieces LAN. Sakarā ar aiziešanu pensijā
darba tiesiskās attiecības pārtrauca Jelgavas filiāles vecākā bibliotekāre. Jelgavas
filiālbibliotēkā darbu uzsākusi darbiniece ar profesionālo izglītību un pieredzi bibliotēku darba
jomā.
Bibliotekāro darbinieku skaits

24

no tiem ar bibliotekāro izglītību

15

t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri)

6

t.sk. ar bakalaura grādu

2

t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību

2

t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g)
t.sk. ar III profesionālo kvalifikācijas līmeni

5

no tiem ar izglītību citās jomās

9

t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri)

1

t.sk. ar bakalaura grādu

4

t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību
t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g.)
no tiem ar vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību

4

Pārējo darbinieku skaits (Braila raksta nodaļa, Skaņu ierakstu studija, 23
saimniecības daļa)
LAN jaunā darbiniece ar bakalaura grādu pedagoģijā turpina studijas LU Sociālo
zinātņu fakultātē, 2020. gadā iegūstot Sociālo zinātņu maģistra grādu bibliotēkzinātnē un
informācijā. Sistēmbibliotekāre turpina mācības Latvijas Kultūras koledžā Bibliotēku
informācijas specialitātē. Studijas tiks pabeigtas 2020. gada februārī.
Rēzeknes un Liepājas filiālbibliotēku vadītājas ar augstāko izglītību citā jomā pārskata
periodā, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, ieguva kvalifikāciju ”Bibliotekārs”, kas atbilst
trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.
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Apbalvojumi un pateicības
Rēzeknes filiālei par veiksmīgu sadarbību un augstiem darba kvalitātes rādītājiem ir
saņēmusi Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” apbalvojumu - ,, Pateicība
par sadarbību un labiem darbiem 2019. gadā”.
Finansējums personāla attīstībai
Lai uzlabotu savu profesionālo kompetenci bibliotēkas darba plānošanā, organizēšanā
un dažāda veida resursu izmantošanā, LNerB un filiālbibliotēku darbinieki apmeklēja
seminārus, lektorijus un pieredzes apmaiņas braucienus, ko organizēja LNB Bibliotēku
attīstības centrs, LNB Kompetenču attīstības centrs un reģionu galvenās bibliotēkas.
Lai attīstītu darbinieku kompetences un paaugstinātu viņu kvalifikāciju, LNerB veicina
personāla iesaistīšanos dažādos profesionālās pilnveides pasākumos un iespēju robežās finansē
mācības. Pārskata periodā LNerB finansējusi 10 profesionālās pilnveides pasākumus (skat. 4.
tabulu). Šim mērķim izlietoti 411,32 EUR
4. tabula “Bibliotēkas finansētie profesionālās pilnveides pasākumi”
Nr.
p.k.
1.

Norises laiks
05.03.2019.

Organizētājs/

Pasākuma nosaukums,

Stundu

Norises vieta

galvenās tēmas

skaits

Latvijas Nacionālā

Bibliotekāru prof. pilnveides

4

bibliotēka

kursi "Tiešsaistes abonētās
datubāzes"

2.

07.03.2019.

Latvijas Nacionālā

Bibliotekāru prof. pilnveides

bibliotēka

kursi “Ievads klasificēšanā ar

7

UDK”
3.

09.04.2019.

Latvijas Nacionālā

Konference bērnu literatūras

bibliotēka

un bibliotēku speciālistiem

8

,,Vārds un attēls”
4.

16.04.2019.

Latvijas

Dalība Latvijas Bibliotēku

Bibliotekāru

festivālā 2019

24

biedrība
5.

22.-

Latvijas

Reģiona galveno bibliotēku

23.05.2019.

Bibliotekāru

metodiķu seminārs

10

biedrība
6.

29.-

Latvijas

Dalība Latvijas akadēmisko,

30.05.2019.

Bibliotekāru

speciālo un publisko bibliotēku

biedrība

direktoru sanāksmē

8

11

7.

12.08.-

Latvijas Nacionālā

Bibliotekāru prof. pilnveides

16.08.2019.

bibliotēka

kursi “Drukāto un digitālo

40

resursu pārvaldība bibliotēkā”
8.

28.08.2019

Latvijas Pašvaldību

Arhīvu darba pamati

8

Novadpētniecības konference

10

20

mācību centrs
9.

18.-

Latvijas

19.09.2019.

Bibliotekāru
biedrība

10.

2019. gada

Latvijas Nacionālā

Bibliotekāru prof.pilnveides

novembris-

bibliotēka

kursi "Maketēšanas pamati"

decembris
Pārskata periodā noticis viens starptautisks pieredzes brauciens uz Lietuvas Neredzīgo
bibliotēku, kur LNerB speciālisti apmeklēja starptautisku semināru “Marrākešas līgums: Darbu
uzsākot” (“The Marrakesh Treaty: Getting Started”). LNerB speciālisti strādāja darba grupā
Starptautiska bibliotēku darbnīca. Uzsākot darbu, visi tika īsumā iepazīstināti ar Marrākešas
līgumu, tā mērķiem un tā ietekmi uz dalībvalstu likumdošanu pieejamās informācijas kontekstā.
Darbs grupās notika pie dokumenta "Marrākešas līgums – uzsākot darbu" nacionālās versijas
tulkojuma rediģēšanas, iestrādājot tajā izmaiņas, par kurām vienojās visi darba grupas
dalībnieki. Šis dokuments ir paredzēts kā viegli saprotams skaidrojums bibliotēku darbiniekiem
par to, kas ir Marrākešas līgums, un kāda ir tā ietekme uz starptautisko pielāgotās informācijas
apmaiņu. Tika apspriesta arī reģionālā (vai valodu grupas) bibliotēku starptautiskā sadarbība,
un kā to izmaina Marrākešas līgums. (Galvenās izmaiņas – principā nav nepieciešams
sadarbības līgums starp divām Marrākešas līguma dalībvalstu bibliotēkām, ar pielāgoto
informāciju var apmainīties tāpat, un saņemto dokumentu drīkst pavairot un iekļaut krājumā.)
Nākamajā dienā semināra dalībnieki iepazinās ar pielāgotās informācijas formātiem, ko
izmanto informācijas apmaiņā. Tika apskatīti jau zināmi formāti, kā mp3 audio grāmatas un
DAISY digitālās teksta un audio grāmatas, kā arī Latvijā šobrīd maz zināmi formāti – digitālais
Brails (brf dokumenti) un epub3 formāta e-grāmatas ar pielāgojumiem. Bija iespēja arī
izmēģināt dažādas ierīces, kas paredzētas šo formātu lasīšanai. Tika apspriestas arī apmaiņas
metodes un starptautiskie katalogi, tostarp WIPO ABC (kurā esam iestājušies) katalogs un
bookshare serviss.
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Galvenie rādītāji
5.tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
% salīdzinot ar

2017

2018

2019

Lietotāju skaits

1710

1680

2653

-1,75

+57,9

t. sk. bērni

156

162

317

+3,8

+95,6

Fiziskais apmeklējums

33297

31712

37389

-4,76

+17,9

t. sk. bērni

1859

2037

2684

+9,57

+31,7

Virtuālais apmeklējums

74447

70159

71020

-5,76

+1,2

237010

237934

+7,52

+0,38

98732

79672

92224

-19,31

+15,7

audiogrāmatas, 53635

40939

51136

-23,7

+24,9

Sociālo

tīklu

apmeklējums 220427

iepr. gadu

(skatījumi)
Izsniegums kopā
t.sk.

u.c.audiovizuālie dokumenti
t.sk. audiožurnāli

1661

1384

2125

-16,7

+53,5

t.sk. mūzikas ieraksti

2601

2337

1928

-10,15

-17,5

t.sk. grāmatas Braila rakstā

2768

2258

2578

-18,42

+14,1

t.sk. grāmatas redzīgo rakstā

8778

7783

9494

-11,34

+21,9

t.sk. seriālizdevumi

28168

23503

24250

-16,56

+3,1

t.sk. citi dokumenti (spēles, mapes)

108

84

713

-22,2

+ 748,8

t.sk. bērniem

2575

1667

3001

-35,3

+80

Pārskata periodā ir ievērojami palielinājušies bibliotēkas pamatrādītāji. To veicināja
bibliotēkas vadības plašais informatīvais un konsultatīvais darbs, uzrunājot pašvaldību sociālās
aprūpes centru un pansionātu vadītājus, iepazīstinot ar iespējām izmantot literatūru pielāgotā
formātā klientiem, kuriem ir redzes vai citādas lasīšanas grūtības. Sagatavoti un izsūtīti
reklāmas materiāli par LNerB pakalpojumiem visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām
republikā, Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošajām nevalstiskajām
organizācijām.
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LNERB REĢISTRĒTIE LASĪTĀJI 2019.GADĀ
5%
12%

45%

12%

4%
9%
7%

Rīga

Balvi

Cēsis

Daugavpils

6%

Jelgava

Liepāja

Rēzekne

Ventspils

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums
2019. gadā ir paplašinājies sadarbības partneru loks, aktivizēts darbs ārējās
apkalpošanas punktos, organizēti pasākumi - grāmatu atvēršanas svētki, tikšanās ar sabiedrībā
populāriem cilvēkiem, grāmatu autoriem, organizēti lekciju cikli, literatūras un mākslas darbu
izstādes. 2019. gadā LNerB Rīgā un tās filiālēs ir notikuši 199 tematiski pasākumi un
organizētas 252 izstādes. Pakalpojumu attīstība veicinājusi bibliotēkas galveno rādītāju
palielinājumu.
Organizētie lekciju cikli:
• Lekciju ciklā „Redze un acu veselība” notikušas 4 lekcijas par acu veselību, kuras vadīja
ārste oftalmoloģe Zane Jansone-Langina.
• “Lai sabirst notis kā sapņi” - izglītojošs pasākumu cikls par neredzīgiem mūziķiem.
Pirmais pasākums bija par izcilo itāliešu tenoru Andrea Bočelli. Otrais - romanču vakars ar
vietējās kopienas radošo, neredzīgo cilvēku sniegumu un piedalīšanos.
• Latviešu tradīcijas un ticējumi tika iepazīti kopā ar folkloras pētnieci un praktiķi Guntu
Sauli. Četras tikšanās ziemā, pavasarī, vasarā un rudenī ar folkloristi G.Sauli aicināja izzināt
latvisko dzīvesziņu, izdziedāt vasaras un ziemas saulgriežu dziesmas.
• Tika organizētas 5 lekcijas un praktiskās nodarbības par veselīga uztura nozīmi ar
ājurvēdas pārtikas tehnoloģi Natāliju Provornaju.
Audiogrāmatu atvēršanas pasākumi:
• LNerB Rīgā notika Aivara Kļavja triloģijas “Ceļš uz nezināmo zemi” audiogrāmatas
atvēršanas svētki. Bibliotēkā viesojās grāmatu autors Aivars Kļavis, kurš iepazīstināja
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pasākuma apmeklētājus ar triloģiju un vēstures notikumiem, tādējādi tikšanās bija arī vēstures
stunda bibliotēkā Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra audzēkņiem.
• LNerB Rīgā aicināja uz Lauras Vinogradovas audiogrāmatas ,,Izelpas” atvēršanas
svētkiem. Kopā ar autori pasākumā piedalījās dzejniece un dziesminiece Elīna Līce. Līdz šim
Laura rakstījusi bērniem, bet tagad debitē ar stāstu krājumu pieaugušajiem.
• LNerB Rīgā aktīvi darbojas lasītāju klubiņš “Mūsu laiks”. Tikšanās klubiņa
dalībniekiem notiek reizi mēnesī un tā ir veltīta dažādām tēmām — rakstniekiem un
dzejniekiem, nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem, literārajiem darbiem, kultūras dzīves
aktualitātēm. Tikšanās reizēs tiek dota iespēja neredzīgajiem bibliotēkas lasītājiem radoši
izpausties: runāt dzeju, esejas, muzicēt.
• Dzejas dienu ietvaros notika dzejas lasījumi un filmu pēcpusdiena. Tika skatīta un
komentēta Lindas Oltes dokumentālā filma “Jānis. Elza. Mīlas grāmata”.
• Gada nogalē LNerB Rīgā aicināja uz tikšanos ar grāmatas ,,Puika, kurš redzēja tumsā”
autori Rasu Bugavičūti – Pēci un raidījuma ,,Kultūras Rondo” veidotāju Tomu Treibergu, kurš
prezentēja savu jauno dzejas grāmatu “Biezoknis”. Sarunu ar grāmatas autori un bibliotēkas
lasītājiem varēja noklausīties Latvijas Radio 1 raidījumā ,,Kultūras Rondo”.
LNerB semināru telpā tika organizētas izstādes, kur savus radošos darbus varēja parādīt
neredzīgi un vājredzīgi cilvēki.
• Vasaras mēnešos LNerB semināru telpā varēja skatīt Cēsu kultūras biedrības
“Harmonija” vājredzīga mākslinieka Leona Stara gleznu izstādi ,,Ziedu noskaņas”.
•

Bibliotēkas apmeklētājiem tika piedāvāts skatīt klūdziņu pinumu izstādi ,,Klūgu
pavēlnieki”. Klūdziņu pīšana ir viens no populārākajiem un senākajiem neredzīgo un
vājredzīgo cilvēku arodiem. Izstādes noslēgumā notika tikšanās ar pinumu autoriem.

•

Gada nogalē bibliotēkas apmeklētāji apbrīnoja Tamāras Dorofejevas no Dagdas novada
izšūto gleznu (krustdūrienu un pērlīšu izšūšanas tehnikā) izstādi.

•

LNerB semināru telpā tika eksponēta universāla izstāde “Pieskāriens”, kas pielāgota arī
neredzīgiem apmeklētājiem. Šajā izstādē redzamas un aptaustāmas reljefa bildes,
miniatūri modeļi, kas veidoti uz 3D printera, kā arī varēja noklausīties audio aprakstu
par tiem. Eksponātu autore ir biedrības “Socintegra” vadītāja Marija Kožarina, kura
veidojusi arī dažādus uzrakstus Braila rakstā pilsētvidē un dabas takās.

•

Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Rīgā tika atklāta Anitas Orlovas radošo darbu izstāde
“Ēnas”. Izstādes ekspozīciju veido darbi, kurus var ne tikai vizuāli iepazīt, bet arī tiem
pieskarties. Stilistiski darbi pārstāv “mixed media art” jeb “jauktās tehnikas” virzienu.
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• Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Rīgā bija skatāma neparasta, biedrības “Debesmanna”
veidotā foto un audio izstāde “Estepatās”, kuras mērķis - runāt par jauno vecāku emocionālo
veselību.
• Kā jaunums Liepājas filiālē lielāku popularitāti gūst audioliteratūras pulciņš. Te tiek
piedāvātas

Liepājas Neredzīgo biedrības mākslas un rokdarbu pulciņa dalībnieku darbu

izstādes, kuras tiek atklātas bibliotēkā.
• Izmantojot jaunu darba formu, Rēzeknes filiāle atbalstīja Rakstniecības un mūzikas
muzeja rīkoto Valsts valodas dienas akciju, iesaistot tajā savus lasītājus, aicinot izdomāt
teikumus ar Latgalē lietotiem vecvārdiem un apvidvārdiem. Katru gadu muzejs aicina
bibliotēkas, skolas un citus interesentus piedalīties pasākumos, kas parāda latviešu valodas
daudzveidību. Lielu atsaucību lasītāju vidū guvis pasākumu cikls “Viens no mums”, kurš
piedāvā tikšanās ar radošām un interesantām personām no lasītāju vidus. Notikuši 2 cikla
pasākumi: tikšanās ar divām ilggadīgām, aktīvām Latvijas Neredzīgo biedrības biedrēm –
literāti, rokdarbnieci, pašdarbības kolektīvu un radošās literātu kopas „Latgales ūdensroze”
dalībnieci Inesi Boļšakovu un Latvijas Nopelniem bagāto skolotāju Mariannu Jukņeviču.
Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti
(pētījumi, aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste
2019. gadā ir veiktas divas bibliotēkas apmeklētāju aptaujas internetā par
pakalpojumu pieejamību un lietotāju lasīšanas interešu izpēte.
Apkopojot lietotāju atsauksmes, jāsecina, ka cilvēki ar redzes traucējumiem vai citādām
lasīšanas grūtībām bibliotēkas pakalpojumu vidū ļoti augstu vērtē tieši pasākumus un radošo
darbu izstādes, kuras papildus izglītojošai un kultūras funkcijai sniedz nozīmīgu saskarsmes,
informācijas un pieredzes apmaiņas iespēju. Liels skaits respondentu atzīmēja, ka bibliotēka ir
vienīgā vieta, kur var izpausties un parādīt savus radošos darbus, apmeklēt kultūras pasākumus.
Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums
Pārskata periodā par vienu no LNerB darba prioritātēm izvirzīta bibliotēkas jaunās
mērķauditorijas – personu ar citādām lasīšanas grūtībām – informēšana par jaunu tiesisku
iespēju saņemt literatūru un citus informācijas resursus pielāgotajā formātā, kas radusies
Autortiesību likuma izmaiņu rezultātā 2018. gada nogalē. Lai informētu iedzīvotājus par šo
bibliotēkas pakalpojumu, izstrādāti, nodrukāti un izplatīti informatīvie reklāmas materiāli par
bibliotēku un tās pakalpojumiem, mērķauditoriju, kā to paredz Autortiesību likuma 221. panta
pirmās daļas noteiktie kritēriji. Lielu darbu ieguldījusi LNerB direktore, veicot informatīvo un
konsultatīvo darbu, piedaloties Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā pašvaldību sociālo
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aprūpes centru un pansionātu direktoru seminārā, Rīgas domes organizētajā sēdē, informējot
personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju pārstāvjus par LNerB pakalpojumiem. Tiekoties
ar Rīgas domes Labklājības departamenta vadību, tika risināti jautājumi par pielāgotās
informācijas pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām.
Minētās aktivitātes sekmējušas jaunu lasītāju piesaisti un pakalpojuma izmantošanu.
2019. gadā, nostiprinoties sadarbībai ar sociālajām institūcijām – sociālās aprūpes
centriem (SAC) un pansionātiem, nevalstiskajām organizācijām, LNerB Rīgā un filiāles
Balvos, Daugavpilī, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī veic lasītāju apkalpošanu 59
ārējās apkalpošanas punktos. Pilnveidota pielāgotās literatūras aprite visā Latvijas teritorijā, kas
paredzēta ne tikai redzes invalīdiem, bet arī cilvēkiem ar citādām lasīšanas grūtībām, tādējādi
paplašinot bibliotēkas mērķauditoriju, kā to nosaka Marrākešas līgums un Autortiesību likums.
Rīgas teritorijā tiek apkalpotas 27 sociālās aprūpes iestādes. Bibliotēkas ĀAP darbojas
Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo Biedrībā “Redzi mani” un ,,Rīgas aktīvo senioru alianse”
(RASA) telpās. Ar vairākiem ĀAP notiek plašāka sadarbība. Bibliotēkas darbinieki ne tikai
piedāvā pielāgotās literatūras apmaiņu, bet nodrošina arī jauno audiogrāmatu apskatus, priekšā
lasīšanas pakalpojumu, kā arī iepriecina ĀAP lasītājus gan ar dzejas lasījumiem, gan rīko
grāmatu atvēršanas pasākumus. Dzejas dienu ietvaros, bibliotēka organizēja Rīgas sociālās
aprūpes centrā "Mežciems", biedrības "Rūjienas Senioru Māja" klientiem dzejas un dziesmu
pēcpusdienu ,,Mēs satiekamies smaidā, kas dienu pilda ar gaismu zeltainu...” 2019. gada rudenī
Latvijas Neredzīgo bibliotēka organizēja Dzidras Meikšānes audiogrāmatas “Otrpus kalnam:
pārdomas no seniora senioram” atvēršanas pasākumu biedrībā “Rīgas Aktīvo Senioru Alianse”.
Skanot dziesmām un grāmatas fragmentu lasījumiem, sarunās ar grāmatas autori, profesori
Dz.Meikšāni tika aizvadīta sirsnīga pēcpusdiena kopā ar biedrības aktīviem senioriem.
6.tabula “ĀAP pamatrādītāji”
Rīga

Balvi

Cēsis

Daugavp

Jelgava

Liepāja

Rēzekne

ils

Ventsp

Kopā

ils

Lasītāju
skaits

464

36

113

25

32

71

55

12

808

9455

1103

872

264

186

3932

2139

26

17977

Izsniegu
ms

Ir veiksmīgi uzsākta pakalpojumu sniegšana ārējos apkalpošanas punktos, piedāvājot
sociālās aprūpes centru klientiem pieeju pielāgotajiem informācijas resursiem, tomēr
saskaramies ar tādu problēmu, kā nepietiekamu SAC tehnisko nodrošinājumu, lai izmantotu
mūsu piedāvātos pakalpojumus.
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Lasītāju skaits ĀAP
7%

2%

9%
4%
3%

57%
14%

4%

Rīga

Balvi

Cēsis

Daugavpils

Jelgava

Liepāja

Rēzekne

Ventspils

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas
raksturojums
Personām ar īpašām vajadzībām (cilvēkiem ratiņkrēslā) ir nodrošināta piekļuve
apmeklēt LNerB Rīgā, filiāles Balvos, Liepājā un Ventspilī.
LNerB viena no pamatfunkcijām ir apkalpot lasītājus, kuri nevar lasīt parasto
iespiedrakstu. Arī citus pakalpojumus bibliotēka cenšas padarīt maksimāli pielāgotus šo
cilvēku vajadzībām.
Bibliotēka piedāvā tiešajai mērķauditorijai – personām ar redzes traucējumiem vai
citādām lasīšanas grūtībām –


pielāgoto krājumu (grāmatas un periodiskie izdevumi audio formātā, Braila rakstā,
palielinātajā drukā) un brīvpieeju tam;



priekšā lasīšanas pakalpojumu;



iespēju izmantot Braila raksta printeri, datoru ar specializētu aprīkojumu un
palielināšanas iekārtas;



pielāgotas izstādes un pasākumu aktivitātes (informācija audio formātā, sagatavoti
materiāli Braila rakstā un palielinātajā drukā);



dokumentu piegādi lasītāja dzīvesvietā, izmantojot bibliotēkas transportu, Latvijas
Pasta pakalpojumus;

Personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām
bibliotekārie pakalpojumi ir bez maksas.
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6.tabula “Īpašie pakalpojumi (Rīga un filiālbibliotēkas)
2017

2018

2019

5425

6109

6377

Lasījumu

943

916

1544

laiks

497h50min

835h15min

1360h45min

Izdrukas
Braila rakstā
Priekšā lasīšana:

skaits

2019. gadā veiktas 6377 izdrukas Braila rakstā. Braila rakstā tika sagatavota Konvencija
par personu ar invaliditāti tiesībām, Tiesībsarga biroja informatīvie materiāli, informācija par
pasākumiem bibliotēkā, izstādēm, kā arī dziesmu teksti vietējās kopienas pašdarbniekiem un
vietējai draudzei. Pārskata periodā palielinājies arī priekšā lasījumu skaits, jo tas tiek piedāvāts
ne tikai bibliotēkās uz vietas, bet arī senioriem ĀAP.
Nozīmīgs un pieprasīts pakalpojums, kurš tiek sniegts lietotājiem ar redzes
traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām, ir priekšā lasīšana. LNerB Rīgā klusās lasītavas
telpā notiek gan individuāli, gan grupu priekšā lasīšanas pakalpojumi. Daugavpils filiālē katru
ceturtdienu noteiktā laikā notiek aktuālu periodisko izdevumu priekšā lasīšana grupā, kurā ik
nedēļu vidēji pulcējas 10 cilvēki, savukārt individuāla informācijas (publikācijas periodiskajos
izdevumos, rēķini, vēstules u.c.) un literatūras priekšā lasīšana tiek īstenota pēc pieprasījuma.
Bibliotēka piedāvā tiešajai mērķauditorijai pieejamas vai pielāgotas izstādes un pasākumus,
veicinot kultūras un informācijas pieejamību, kā arī cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem
iekļaušanos sabiedrībā. Piemēram, izšūtu gleznu izstādes “Dvēseles krāsas” aplūkošanai
nodrošināta lupa, lai arī vājredzīgiem apmeklētājiem būtu iespēja iepazīt krustdūriena un
pērlīšu izšuvuma tehnikā veidotās gleznas. Pārskata periodā Daugavpils filiālē organizētajā
novadpētniecības lasījumu cikla “Daugavpils mozaīka” noslēguma pasākumā, kura ietvaros
notika tikšanās ar novadpētnieku Nikolaju Pavloviču, piedāvāta unikāla iespēja iepazīties ar
pētnieka vēsturiskajiem atradumiem ar taustes palīdzību. Savukārt izglītojoša kultūras
pasākuma “Virtuāls ceļojums pa Latvijas muižām un pilīm” satura sagatavošanā īpaša vērība
pievērsta detalizēta stāstījuma veidošanai un mūzikas skaņdarbu un skaņu efektu (zirgu pakavu
skaņa, putnu čivināšana, u.c.) izmantošanai, lai rosinātu neredzīgu un vājredzīgu pasākuma
apmeklētāju iztēli un ar dzirdes uztveres starpniecību radītu klātbūtnes efektu virtuālajā
ceļojumā.
Papildus tam bibliotēkas rīkotie pasākumi tiešā veidā sekmē sabiedrības integrāciju, jo,
pirmkārt, tos apmeklē atšķirīgas sabiedrības grupas, kuras bibliotēkā savstarpēji iepazīstas un
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iegūst jaunu pieredzi par citiem, un, otrkārt, bibliotēka sniedz personām ar funkcionāliem
traucējumiem nenovērtējamu iespēju radoši izpausties un pašapliecināties.
Rēzeknes filiāle aktīvi strādā ar bibliotēkas apmeklētāju grupu - personu ar invaliditāti
asistentiem. Asistenta pakalpojums paredzēts, lai veicinātu personas ar smagu invaliditāti
mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. Šie bibliotēkas lietotāji uzrāda lapu
“Ārstniecības pakalpojumi, valsts un pašvaldības iestādes, finanšu institūcijas u. c. instanču
apmeklējumi”, kurā bibliotekāram ir jāapstiprina bibliotēkas apmeklējums, norādot
pakalpojuma saņemšanas laiku. Pārskata periodā šīs lietotāju grupas informēšanai un
izglītošanai organizēta informatīva stunda „Par asistenta pakalpojumiem”, kurā lasīti priekšā
likumdošanas akti un jaunākā informācija presē un elektroniskajos resursos.
Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām,
tematiskie pasākumi.
LNerB rīko tematiski daudzveidīgus pasākumus, kuri būtu interesanti dažāda vecuma
un interešu pārstāvjiem un kuri veicinātu informācijas un kultūras pieejamību, saskarsmi,
kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, kā arī daudzpusīgu izglītošanos mūža garumā. Pasākumu
piedāvājumu veido izglītojoši kultūras pasākumi, lekcijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar
ievērojamiem cilvēkiem, amatniecības un mākslas darbu izstādes.
Balvu filiāle organizēja tematisku stundu“ Brīnumi caur dvēseli un sirdi” veltītu
Starptautiskajai Neredzīgo dienai, kuras mērķis pievērst sabiedrības uzmanību tiem cilvēkiem,
kuri zaudējuši acu gaismu un kuriem mūsu atbalsts un sapratne ir ļoti nepieciešama.
Daugavpils filiālē pārskata periodā lielu apmeklētāju interesi izraisīja izglītojošs
kultūras pasākums “Virtuāls ceļojums pa Latvijas muižām un pilīm” (30 apmeklētāji), kas bija
veltīts Baltā galdauta svētkiem un piedāvāja interesentiem virtuālā ceļojuma veidā iepazīt četras
Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma pērles – Vecsalienas muižas pili, Preiļu muižas
kompleksu, Krustpils pili un Dundagas pili. Papildus eksponēti saturiski un ilustratīvi bagāti
nozaru literatūras izdevumi un tematiski materiāli par Latvijas pilīm un muižām.
Tematisks pasākums “Ielu muzikanta stāsti”, kuru apmeklēja 40 cilvēki, piedāvāja
radošu tikšanos ar daugavpilieti Jevgeņiju Hairulinu – virtuozu saksofonistu, ceļotāju un
grāmatas Записки бродячего музыканта ("Klejojošā muzikanta piezīmes") autoru. Pasākuma
apmeklētājiem bija iespēja pārliecināties par viesa personības harizmu un daudzajiem
talantiem, ieklausoties gan saksofona spēlē, gan stāstos.
Arī Tamāras Dorofejevas izšūto gleznu izstādi “Dvēseles krāsas” apmeklētāji uzņēma
ar lielu atzinību, novērtējot ne tikai eksponēto darbu smalkumu un skaistumu, bet arī
vājredzīgās autores garīgā spēka apliecinājumu lietišķajā mākslā.
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Cēsu filiāle sadarbībā ar kultūras biedrību ,,Harmonija” bibliotēkā organizēja 4 gleznu
izstādes, kuras autori ir cilvēki ar redzes problēmām un biedrības ,,Harmonija” izdoto grāmatu
izstādi. Te darbojas pašdarbnieku teātra pulciņš, kas sagatavo teatralizētus uzvedumus un
literāras kompozīcijas mērķauditorijai.
Jelgavas filiālē notika dzejas dienām veltīts pasākums “Klauvēsim klusi uz dzejas pusi”
ar Jelgavas Latviešu biedrības dzejas kluba “Pieskāriens” dalībniekiem, Ziemeļvalstu
literatūras nedēļas “Svētki Ziemeļvalstīs” Krēslas stundas lasījums, Latvijas dzimšanas dienai
veltīts pasākums „Ar dziesmām un stāstiem par Latviju”, kurā piedalījās vēsturnieks Andris
Tomašūns. Tematiskie un literārie pasākumi notika arī ārpus bibliotēkas telpām, kā piemēram,
ik mēneša tematiskās tikšanās VSAC “Zemgale” filiālē “Jelgava” - “REDZI TU– REdzēt,
DZIrdēt TUvāk”, „Es uz tevi dzejā saku”, „Mans pirmais skolotājs”, „Mana mazā, mana lielā
Latvija” u.c. Gatavojoties Baltā spieķa dienai, oktobrī bibliotēka uzrunāja vājredzīgo lasītāju
Ivi Vaļģi, kura zīmētie darbi, kas tapuši no 1988.–1995. gadam par militārās tehnikas vēsturi,
tika apstrādāti datorā un izveidota izstāde “Paralēlā pasaule”.
Rēzeknes filiālē atsaucību guvis pasākumu cikls “Viens no mums”, kurš piedāvā
tikšanās ar radošām un interesantām personām no lasītāju vidus. Notikuši 2 cikla pasākumi:
tikšanās ar divām ilggadīgām, aktīvām Latvijas Neredzīgo biedrības biedrēm – literāti,
rokdarbnieci, pašdarbības kolektīvu un radošās literātu kopas „Latgales ūdensroze” dalībnieci
Inesi Boļšakovu un Latvijas Nopelniem bagāto skolotāju Mariannu Jukņeviču. Atsevišķai
lasītāju grupai – sievietēm tika rīkots Sieviešu dienai veltīts literāri muzikāls pasākums –
tikšanās ar žurnālisti, aktrisi, dziesmu autori un izpildītāju, titula “Gada sieviete Rēzeknē 2015”
īpašnieci Olgu Meirāni. Lasītājas ar interesi klausījās gan savdabīgajā Olgas dzīvesstāstā, viņas
neparasto mūzikas instrumentu kolekcijas skaņās, kā arī pašas iemēģināja dziedošās bļodas no
Tibetas – līdzekli meditācijai ar ārstnieciskajām īpašībām. Latvijas Neredzīgo biedrības
biedrēm rokdarbniecēm - pērļotājām bibliotēkā organizētas 3 radošās darbnīcas.
Balvu filiāle, atbalstot Balvu Centrālās bibliotēkas un pieaugušo neformālās izglītības
centra „Azote” sadarbības projekta programmu “Motivācijas programma darba meklēšanai un
sociālā mentora pakalpojums” realizēšanu, uzņēma ekskursantu grupas, mācību centra
“Austrumvidzeme” Balvu nodaļas aprūpētāju mācību grupas. Tās tika iepazīstinātas ar
bibliotēkas pakalpojumiem un iespējām, krājumu. Īpaši viesi bija Kedaiņu (Lietuva) pieaugušo
un jauniešu izglītības centra darbinieki, kurus interesēja tieši specializētā datortehnika.
Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums)
Rēzeknes filiālbibliotēka jau vairākus gadus, atbalstot personu ar invaliditāti literāri
radošā potenciāla attīstīšanu un izaugsmi, piedalās Rēzeknes pilsētas pašvaldības rīkotajā
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pasākumā “Prieks dod zvaigznes spožumu”. Šī pasākuma mērķis - veicināt, sociāli
mazaizsargāto personu grupu un personu ar funkcionāliem traucējumiem vispusīgu attīstību,
pašrealizāciju un radošu pašizteiksmi, atbalstīt iespēju apmainīties ar pieredzi un idejām, attīstīt
radošumu un intelektuālās spējas, kā arī apvienot iestādes un NVO, veicināt sadarbību. 2019.
gadā šim pasākumam, kurš notika Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”,
bibliotēka bija sagatavojusi dzejas performanci “Dzīve kā grāmata”, kurā uzstājās 12 lasītāji ar
bibliotēkā organizētajā dzejas jaunrades akcijā 14 sacerētiem dzejoļiem.
Izglītojošajās ekskursijās – pieredzes gūšanas un profesionālās pilnveides pasākumos
publisko bibliotēku bibliotekāri Rēzeknes filiālbibliotēkā iepazinās ar pielāgoto literatūru
personām, kas nevar lasīt parasto iespiedrakstu, par tās reproducēšanas iespējām, par sadarbības
iespējām pielāgotās literatūras saņemšanai, izmantojot SBA pakalpojumu. Pasākumā piedalījās
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas, Rēzeknes 2. bibliotēkas, Rēzeknes novada Feimaņu, Griškānu,
Sakstagala, Audriņu, Bērzgales, Silmalas, Štikānu, Stoļerovas, Verēmu, Nautrēnu, Ozolaines
pagastu bibliotēku bibliotekāri.
2019. gadā 24 ekskursijās LNerB Rīgā apmeklēja 387 interesenti. Apmeklētāju vidū
bija gan kolēģi no Rīgas Centrālās bibliotēkas, gan LU studenti, gan vairāku skolu audzēkņi.
Balvu filiāle E-nedēļas ietvaros organizēja informācijpratības pasākumu “Digitālā
pēda”, kas ikvienam interesentam deva iespēju pārbaudīt savas prasmes un zināšanas interneta
resursu izmantošanā. Bija sagatavoti uzdevumi, kas ļāva uzzināt, ko dalībnieki par savām
aktivitātēm var atrast interneta dzīlēs, mācīties e-vides uzvedības etiķeti.
Uzziņu un informācijas darbs
Bibliotēka pārskata periodā sniegusi uzziņu un informācijas pakalpojumu gan klātienē,
gan attālināti (pa tālruni). 2019. gadā sniegtas 1937 uzziņas par pielāgotās literatūras
izmantošanu un piegādi, par e-kataloga lietošanu, par pasākumiem, pakalpojumiem. Uzziņas
tika sniegtas gan bibliotēkas apmeklējuma laikā, gan telefoniski.
Pārskata periodā palielinājies bibliotēkas sniegto uzziņu skaits (vidēji 20 uzziņas
mēnesī), jo lietotāju vidū ir daudz senioru un dažāda vecuma cilvēku ar redzes traucējumiem,
kuri nav apguvuši datorlietošanas prasmi vai kuriem mājās nav piekļuves datoram un
internetam, tāpēc uzziņu pakalpojumam ir ļoti liela nozīme. To vidū dominē bibliogrāfiskās
(adresālās, tematiskās) un faktogrāfiskās uzziņas, kuru izpildē izmantota Latvijas Neredzīgo
bibliotēkas informācijas sistēma, bibliotēkas krājums, abonētās datubāzes, uzticami
elektroniskie uzziņu avoti. Visbiežāk lietotājiem uzziņas ir sniegtas ikdienā nepieciešamo
jautājumu risināšanā – izmaiņas likumdošanā, sociālā palīdzība, valsts institūciju un vietējās
pašvaldības darbs, pasākumi pilsētā, to pieejamība.
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Bibliotēka veikusi nozīmīgo iedzīvotāju digitālās un informācijpratības veicināšanas
darbu, sniedzot lietotājiem individuālas konsultācijas darbā ar datoru (atmiņas kartes lietošana,
failu kopēšana un ierakstīšana, printera pieslēgšana u.c.), internetu (e-pasta lietošana,
grāmatzīmju veidošana pārlūkā, sociālie tīkli u.c.), programmām (Adobe Acrobat Reader,
ekrānlupa, Excel, Skype u.c.), elektroniskajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem (
Latvija.lv, internetbanka, klientu portāli, VID EDS u.c.). Lietotāji ar redzes traucējumiem
konsultēti un apmācīti atskaņošanas tehnikas (magnetola “Concerto”, MP3 atskaņotājs), USB
zibatmiņas, kā arī dažādu ierīču (mobilo telefonu, diktofonu) lietošanā.
Pārskata periodā Daugavpils filiālē organizēta informatīva tikšanās ar Swedbank
Daugavpils filiāles pārstāvjiem ar mērķi nodrošināt bibliotēkas lietotājiem un citiem
interesentiem informācijas pieejamību sakarā ar banku pāreju uz drošiem autentifikācijas
risinājumiem un veicināt iedzīvotāju digitālo pratību. Savukārt bibliotēkas darbinieki 2019.
gada maijā apguva mācību kursu “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi erisinājumi”, kļūstot pat digitālajiem aģentiem, kuru uzdevums ir izglītot iedzīvotājus par epakalpojumu izmantošanas iespējām.
Eiropas Medijpratības nedēļas ietvaros Rēzeknes filiāle rīkoja izglītojošu lekciju “Vai
var ticēt visam, kas rakstīts?”, kurā medijpratības meistare Anna Romanovska informēja
klātesošos par to, kā milzīgajā informācijas daudzumā atšķirt dezinformāciju un mācīja domāt
kritiskāk, lai secinātu, kas ir patiesa informācija, bet kas – meli.
LNerB un tās filiāļu pakalpojumi un darbs iedzīvotāju informētības un pratības
nodrošināšanai, kā arī tā novērtējums no lietotāju puses liecina par to, ka bibliotēkas veic
aktuālu un nozīmīgu darbu informācijas sniegšanā.
Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība
iedzīvotājiem
LNerB nodrošina iedzīvotājiem iespēju iepazīties ar dažādu iestāžu un organizāciju
informāciju, turklāt liela daļa informatīvu materiālu (piemēram, Konvencija par personu ar
invaliditāti tiesībām, Latvijas Neredzīgo biedrības, Servisa suņu biedrības TEODORS,
Tiesībsarga biroja informatīvie materiāli u.c.) pieejama pielāgotajā formātā – audio formātā,
Braila rakstā, palielinātajā drukā.
Bibliotēkas informācijas sistēma
LNerB un tās septiņas filiāles strādā vienotā bibliotēkas informācijas sistēmā “Krājuma
uzskaites un lasītāju apkalpošanas programma” (turpmāk – BIS), kas nodrošina visas
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bibliotekārās darbības – resursu apstrādi, reģistrēšanu, uzskaiti, apmaiņu (SBA), lasītāju
reģistrāciju un apkalpošanu, statistikas datu ieguvi par krājumu un pakalpojumiem bibliotēkā.
Komplektēšana tiek veikta centralizēti – Rīgā, Komplektēšanas un apstrādes nodaļā.
BIS ievadītie dati nodrošina informāciju par resursiem e-katalogā. Lasītāji informāciju par
krājumu var iegūt vienkāršajā un paplašinātajā meklēšanā. Vienkāršajā - pēc dokumenta
atrašanās vietas, formāta un frāzes bibliogrāfiskajā ierakstā. Paplašinātā meklēšana nodrošina
meklēšanu pēc dažādiem kritērijiem: izdevuma autora, nosaukuma, izdošanas gada, atrašanās
vietas, anotācijas, resursa formāta, UDK, valodas, audioieraksta diktora. E-kataloga darbība
tiek pilnveidota un uzlabota.
Pārskata

periodā

bibliotēka

aktīvi

piedalījusies

BIS

pilnveidošanas

darbā

(sistēmbibliotekāra aptauja par BIS izmantošanu, elektroniskās uzskaites salīdzināšana ar
manuālo uzskaiti, neskaidrību risināšana, ieteikumi), uzlabotas BIS lietošanas prasmes.
7.tabula “BIS Krājuma uzskaites un lasītāju apkalpošanas programma izmantošana”
Reģions/

Bibliotēku

Cik bibliotēkas

Strādā ar moduļiem

Pilsēta/

skaits

strādā ar

Lasītāju

e-katalogu

apkalpošana

8

8

Novads
LNerB un tās

8

SBA

Komplektēšana

8

1 (LNerB Rīga)

filiāles Balvos,
Cēsīs,
Daugavpilī,
Liepājā, Jelgavā,
Rēzeknē,
Ventspilī
Digitalizācija
LNerB atjauno un digitalizē audiogrāmatas no magnetafona lentām un kasetēm.
Pārskata periodā digitalizētas 93 audiogrāmatas, tā nodrošinot kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu.
Iekšzemes un starptautiskais SBA:
Lietotāju pieprasījumu un interešu apmierināšanai, kā arī izstāžu satura veidošanai
pārskata periodā aktīvi izmantoti iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumi, pasūtot no
citām bibliotēkām dokumentus dažādos formātos.
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8.tabula “SBA rādītāji”
SBA
No

2017
citām

Latvijas

bibliotēkām 595

2018

2019

827

800

1415

3429

6

27

saņemto dokumentu skaits
Uz

citām

Latvijas

bibliotēkām 748

nosūtīto dokumentu skaits pielāgotā
formātā
SSBA
t. sk. no ārvalstu bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
uz ārvalstu bibliotēkām nosūtīto

10

dokumentu skaits
Pārskata periodā aktivizēts darbs SBA jomā ar pašvaldību publiskajām bibliotēkā
Latvijā.
Lai sekmētu pielāgotās literatūras pieejamību, ar 96 pašvaldību publiskajām
bibliotēkām noslēgta vienošanās par sadarbību starpbibliotēku abonementa (SBA) ietvaros.
2019.gadā SBA kārtā izsniegto dokumentu skaits palielinājies par 2014 vienībām.
Iesaistoties Baškīrijas Republikas Neredzīgo bibliotēkas veidotajā projektā «Родной
земли многоголосье: мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках народов
Республики Башкортостан”, audiogrāmatu apmaiņas ietvaros, tika nosūtīti 10 latviešu autoru
darbi latviešu valodā.
Daugavpils filiālei sadarbība SSBA jomā izveidojusies ar Krievijas Neredzīgo
bibliotēku, no kuras saņemta nozaru literatūra un daiļliteratūra audio formātā krievvalodīgu
lietotāju interešu un informācijas vajadzību apmierināšanai.

6. Krājums
Krājuma komplektēšanas politika un organizācija
Krājuma apstrādes un komplektēšanas procesā LNerB speciālisti vadās pēc 2018. gadā
apstiprinātajām “Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Krājuma komplektēšanas vadlīnijām 2018.–
2021. gadam.” Prioritāte ir grāmatu parastajā iespiedrakstā iegāde un dāvinājumu no
iedzīvotājiem pieņemšana, lai veiktu reproducēšanu pielāgotajos formātos (audio formātā,
Braila rakstā un palielinātā drukā), tādējādi nodrošinot bibliotēkas mērķauditorijai - cilvēkiem
ar redzes un citādām lasīšanas grūtībām pielāgoto literatūru.
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9.tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2017

2018

2019

4112

4778

5197

t. sk. grāmatām

2279

2812

2870

t. sk. bērnu grāmatām

744

894

450

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

1833

1966

2327

Grāmatu reproducēšana

3481

4412

4227

Cits finansējums krājuma

3896

4176

3739

Valsts budžeta finansējums krājuma
komplektēšanai

komplektēšanai
t.sk. bez atlīdzības no Nacionālās
bibliotēkas projekta “Latviešu
oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās”

—
579

—

no LNB ,,Kinomāksla. Ievads”
t.sk. dāvinājumi un ziedojumi no
izdevniecībām un citām organizācijām
t.sk. dāvinājumi un ziedojumi no
lasītājiem
Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz 1

106
248

456

201

3069

3720

3432

2.4

2.84

3.55

bibliotēkas lietotāju
Budžeta piešķīrums grāmatu komplektēšanā tiek sadalīts Rīgas un septiņu LNerB filiāļu
krājumu papildināšanai. Kopumā izmantoti 2870 EUR, vadoties pēc lasītāju skaita un
izsnieguma.
Rekataloģizācija
Krājuma rekataloģizācija pabeigta 2018. gadā.
Krājuma pārbaude (inventarizācija)
LNerB krājuma inventarizācijas veiksmīgai norisei tika izstrādāts inventarizācijas
nolikums un procesa izpildes instrukcija.
2019.gadā inventarizācijas ietvaros tika organizēta Balvu, Daugavpils, Cēsu, Jelgavas,
Liepājas un Ventspils filiāļu summārās uzskaites salīdzināšana ar krājuma datiem e-katalogā.
Konstatētās uzskaites nesakritības novērstas - samazināta vai palielināta konkrētas filiāles
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krājuma vērtība. Rīgas krājuma kvalitāte uzlabota, izvērtējot 20.gs. 30.-to gadu Braila rokraksta
grāmatas, norakstot nolietotus un mūsdienām saturiski neatbilstošus izdevumus, e-katalogā
papildinot ziņas par dokumentiem iepriekšējo gadu ierakstos.
Krājuma rādītāji:
10.tabula “Krājuma rādītāji”
2017.

2018.

2019.

Jaunieguvumi

3977

4216

5743

t.sk.grāmatas

905

1028

1020

-t.sk.parastā iespiedrakstā

799

746

715

—

12

37

106

263

268

(nosauk.)

14

38

23

-t.sk.taktilas

—

7

-

107

161

146

102

138

131

—

6

9

5

17

6

t.sk. audiovizuālie un pārējie

2599

2789

2556

-t.sk. audiogrāmatas

2405

2598

2396

298

222

192

1187

1610

938

305

363

215

6

5

14

18

7

-t.sk. audiogrāmatās

876

1211

711

t.sk. seriālizdevumi

473

399

2167

-t.sk.palielinātā drukā
-t.sk.Braila rakstā (vien.)

-t.sk. bērniem/jauniešiem
-t.sk.parastā iespiedrakstā
-t.sk.palielinātā drukā
-t.sk.Braila rakstā (nosauk.)

t.sk.bērniem/jauniešiem
t.sk. latv. oriģinālliteratūra
-t.sk.parastā iespiedrakstā
-t.sk.palielinātā drukā
-t.sk.Braila rakstā (nosauk.)

(eks.)
-t.sk.parastā iespiedrakstā

139

126(nos.)

1794
(eks.)

-t.sk.Braila rakstā

190

114

185

-t.sk. audiožurnāli

144

159

188

40862

36125

6669

53

11922

2086

Izslēgtie dokumenti
t.sk grāmatas
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-t.sk.parastā iespiedrakstā

11

8258

1588

-t.sk.Braila rakstā

42

3663

442

-t.sk.taktilas

—

1

1

t.sk. audiovizuālie un pārējie

39936

23551

3207

-t.sk. audiogrāmatas

39936

23540

55

t.sk. seriālizdevumi

873

652

1376

Krājuma kopskaits

114469

81207

80195

t.sk. grāmatas

75005

31111

33057

t.sk. audiovizuālie un pārējie

34581

45466

41719

4883

4630

5419

Grāmatu krājuma apgrozība

0,77

0,9

Periodisko izdevumu apgrozība

5,41

4,5

t.sk. prese

LNerB krājumu papildina iepirkumi, dāvinājumi un LNerB sagatavotie (Braila raksta
nodaļā un Skaņu ierakstu studijā ražotie) resursi:
1. Par budžetā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem krājumam iegādātas 363 grāmatas
parastajā iespiedrakstā. No tām 215 izdevumi ir latviešu oriģinālliteratūra.
2. Dāvinājumos saņemtas 544 dažādi resursi – grāmatas, grāmatas palielinātā drukā, DVD,
audiogrāmatas CD un CD mp3 formātos, mūzikas CD, spēles. No minētā resursu klāsta 323 ir
parastā iespiedraksta grāmatas, 77 satur latviešu oriģinālliteratūru. Nozaru literatūra papildināta
ar LNB, kā arī ar atsevišķu autoru un organizāciju dāvinājumiem. Piemēram, psiholoģijas
doktores Dz.Meikšānes grāmata “Otrpus kalnam: pārdomas no seniora senioram” un labdarības
organizācijas “Giving for Latvia” H.Montgomerijas darbs “Vecāku maģija”. No valsts iestāžu
dāvinājumiem izceļami: “Kinomāksla. Ievads.”, “1920.-1925. gads Latvijas Republikas
Ministru kabineta sēžu protokolos, notikumos, atmiņās”, “Garā pupa: dzejas gadagrāmata
bērniem 2019” u.c. Mazos lasītājus un arī pieaugušos iepriecina Latvijas Radio dāvinātās
“Kārļa Skalbes Pasakas”. Atzinīgi vērtēti no iedzīvotājiem saņemtie DVD.
3. LNerB Centra krājuma papildināšanai LNerB Skaņu ierakstu studijā sagatavotas 2347
vienības audiogrāmatas. No 190 nosaukumu audiogrāmatām 57 ir latviešu oriģinālliteratūras
darbi. Jaunākie izdevumi klausāmi 62 ieskaņotās audiogrāmatās, kas pavairotas 1164 kopijās.
Divi ieskaņojumi pieejami tikai digitālā veidā. No magnetofona lentēm un kasetēm 2019. gadā
restaurēti 92 nosaukumu ieraksti: 588 kopijās, 47 izsniedzami USB.
No Igaunijas Neredzīgo bibliotēkas pārskata periodā saņemti un lasīšanai pielāgoti 26
nosaukumu grāmatu ieraksti (pavairots 390 kopijās). No Latvijas Radio iepriekšējo gadu
28

dāvinājumiem pārskaņotas 2 grāmatas (15 vienības). 19 LNerB sagatavotās audiogrāmatas ir
nozaru literatūra, četri izdevumi ar novadpētniecisku informāciju. Noteikti jāizceļ LNerB Braila
raksta nodaļas vadītājas sakārtotā grāmata “Klusie vēstures veidotāji”, kas stāsta par
ievērojamiem 30 cilvēkiem, kuriem ir būtiska nozīme Latvijas valsts un redzes invalīdu
kopienas attīstībā. Grāmata reproducēta trijos formātos – palielinātā drukā, Braila rakstā un
ieskaņota audiogrāmatā.
4. Braila raksta nodaļā izdotas 23 grāmatas Braila rakstā (268 vienības). No kopējā skaita
67 eksemplāri uzglabāti LNB krātuvē Silakrogā kā obligātais eksemplārs. Četri izdevumi satur
latviešu oriģinālliteratūru. 2019. gada nogalē uzsākta grāmatu palielinātā drukā izdošana.
Sagatavotas 4 nosaukumu grāmatas (25 vienības). Gada sākumā 12 eksemplāri jeb 4 izdevumi
dāvinājumos saņemti no iedzīvotājas I.Jurgevičas.
Resursi bērniem. Bērnu un jauniešu mērķauditorijai par bibliotēkas līdzekļiem
iegādātas 75 grāmatas, 31 eksemplārs - latviešu literatūra. Dāvinājumos saņemti 82 vienības
dažādi informācijas nesēji: 57 grāmatas (27 latviešu literatūru saturošas), 9 vienības jeb 3
nosaukumu grāmatas palielinātā drukā, 10 audiogrāmatas, 1 mūzikas CD, 2 DVD un 3 spēles.
LNerB SIeS izdotas 11 audiogrāmatu (pavairotas 182 kopijās), to skaitā 7 latviešu
oriģinālliteratūras darbi. Braila raksta nodaļā bērnu un jauniešu auditorijai sagatavotas 6
grāmatas (48 vienības) Braila rakstā un 3 grāmatas (9 vienības) palielinātā drukā.
Preses izdevumi
2019. gadā krājums papildināts ar 2167 preses eksemplāriem. Vislielāko skaitu veido
žurnāli parastajā iespiedrakstā. Tie tiek izmantoti audio žurnālu ,,Doma” un ,, Kaleidoskop”
veidošanai. Pārskata periodā veiktas izmaiņas uzskaitē – pāreja no komplektiem uz
eksemplāriem. Līdz ar to ienākušo skaits būtiski atšķiras no iepriekšējā gadā uzrādītā. LNerB
Rīga krājumā bija pieejami 24 nosaukumu žurnāli un 1 avīžu komplekts parastajā iespiedrakstā.
Tai skaitā 3 izdevumi dāvināti (Rīgas laiks latviešu un krievu valodā un Domuzīme), viens
izdevums bērniem (Spicīte), divi jauniešu auditorijai (Ilustrētā Junioriem, Ilustrētā Pasaules
Vēsture). Žurnālu klāsts daudzveidīgs – no ikdienišķiem dzīves stāstiem līdz psiholoģijai,
zinātnei, vēsturei un ģeogrāfijai.
Braila rakstā visiem LNerB lasītājiem piedāvāts Latvijas Neredzīgo biedrības žurnāls
“Rosme” un Liepājas nodaļas sagatavotais informatīvais materiāls “Gaisma tumsā”.
LNerB veidotie audiožurnāli mp3 formātā “Doma” (katru mēn.) un “Kaleidoskop”
(reizi ceturksnī) gadā sastāda 44 eksemplārus. Tajos ietverti saistošākie raksti no periodikas
latviešu un krievu valodā.
LNerB Rīgas un septiņu filiāļu krājumu kvalitāte uzlabota, izslēdzot nolietotus un
nepieprasītus izdevumus. Filiālēs inventarizācijās norakstīti zudušie vai saturā mūsdienām
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neatbilstoši eksemplāri. Rīgas krājumā konstatētās dubletes (kvalitatīvas un fiziski labā stāvoklī
esošas grāmatas parastā iespiedrakstā) pārceltas uz filiāļu krājumiem. Darbs vēl turpināms.
Preses sadaļā veikta inventarizācija un precizēts izdevumu skaits pa veidiem un valodām.
2020. gada uzdevumos paredzēts krājuma uzskaitē iekļaut e-resursus, kartogrāfiskos un
nepublicētos izdevumus, digitalizēt un e-katalogā ievadīt ziņas par novadpētniecības
materiāliem, veidot pētniecības datu bāzi. Tā dos iespēju plašākai sabiedrības daļai attālināti
piekļūt novadpētniecības, tifloloģijas materiāliem.
Datubāzes:
11.tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze

2017

2018

2019

Letonika

494/264

1068/501

181/124

News

128

202

527

Krājuma un datubāzu popularizēšana
Krājuma popularizēšana notiek ar dažādiem informatīviem materiāliem. Viens no tiem
– jaunais informatīvais materiāls e-formātā “Gaisma” par jaunākajām grāmatām, ar iespēju to
izdrukāt parastajā iespiedrakstā un Braila rakstā. Krājuma popularizēšana notiek arī bibliotēkas
sociālajos tīklos un bibliotēkas mājaslapā — regulāri tiek publicēti jaunieguvumu saraksti.
Savukārt, lai popularizētu bibliotēkā pieejamās datubāzes, ir izveidoti informatīvie
materiāli, kas novietoti pie lasītājiem pieejamajiem datoriem.
Daugavpils filiālē pārskata periodā krājuma popularizēšanas nolūkā izmēģinājuma
kārtā organizēts literārais apskats, kura mērķis bija iepazīstināt lietotājus ar literatūras un
grāmatniecības aktualitātēm, autoriem un viņu darbiem, tādējādi palīdzot orientēties plašajā
literatūras pasaulē un bibliotēkas grāmatu piedāvājumā. Apskats ar simbolisku nosaukumu
“Kompass” izpelnījās daudz pozitīvu atsauksmju, 2019. gadā organizēts vēl viens apskats –
“Kompass #2”.
Pārskata periodā organizēti Latvijas simtgadei veltītas unikālas novadpētniecības
grāmatas “Klusie vēstures veidotāji” atvēršanas svētki, kā arī vesela virkne izstāžu gan noteiktu
daiļliteratūras žanru (izstāde “Uz pludmali ar jaunu detektīvu!”) un autoru daiļrades
aktualizēšanai (latviešu rakstnieces Dzintras Žuravskas 80. jubilejai veltīta izstāde “Mana
tumsa ir gaismas pielieta”, vācu rakstnieka Ēriha Kestnera 120. jubilejai veltīta izstāde
“Humors ir gudru ļaužu lietussargs”), gan nozaru literatūras un tematisku materiālu kopu
popularizēšanai (Lieldienām veltīta izstāde “Priekam ir apaļa forma”, Baltā galdauta svētkiem
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veltīta izstāde “Latvijas muižas un pilis”, Starptautiskajai neredzīgo dienai veltīta izstāde
“Iespējām nav robežu”).
Organizētā izstāde “Literārā aptieka”, kuras tapšanu iedvesmojis Ninas Georges romāns
“Lavandu istaba”, bija īpaša ar vizuālo noformējumu un koncepciju, saskaņā ar kuru
apmeklētājiem piedāvāts atrast piemērotu grāmatu cīņai ar kādu no četrām kaitēm, kuras bieži
sastopamas pārejas periodā no ziemas uz pavasari. Savukārt 2019. gada nogalē rīkotā izstāde
“LALIGABA 2011–2019”, kurā eksponēti Latvijas Literatūras gada balvas laureātu darbi audio
formātā un parastajā iespiedrakstā, iepazīstināja apmeklētājus ar aizejošās desmitgades
spilgtākajiem un visaugstāk novērtētajiem latviešu literatūras sasniegumiem.
Rēzeknes filiāle jaunāko grāmatu popularizēšanai, ko dāvinājuši paši autori, organizē
tikšanās ar grāmatu autoriem. 2019. gadā notikušas 4 šādas tikšanās un grāmatu prezentācijas
– ar literātu kopu “Latgales ūdensroze” ( “Ejam pa dzīvi”), Rūdolfu Linužu (“Laika apstākļi
sirdij”), Viktoru Filatovu (“Букет любви”) un Īrijā dzīvojošo latgaliešu dzejnieci Ingridu
Tāraudu (“Pajautys”).
Krājuma popularizēšanai regulāri tiek rīkotas tematiskas, rakstnieku un dzejnieku
jubilejām veltītas literatūras izstādes.
Darbs ar parādniekiem
Darbs ar parādniekiem notiek regulāri. Tiek zvanīts un atgādināts par paņemtajiem
iespieddarbiem. Tiem lasītājiem, kuri izmanto e-pastus, tiek sūtīti elektroniski atgādinājumi.
Problēmas darbā ar parādniekiem – nepatiesa kontaktinformācija, daļa – aizbraukuši uz
ārzemēm, vai citi iemesli.
Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības
Tā kā bibliotēka apkalpo ne tikai neredzīgas personas, ar redzes un lasīšanas problēmām
un vecuma redzes pasliktināšanos, tad nepieciešams pilnveidot resursu saturu un formas. Par
esošo finansējumu lielākoties tiek iegādāta daiļliteratūra, bet tās klāstu vēlams paplašināt.
Vairāk nepieciešama jaunākā nozaru literatūra, kas interesē lasītājus – vēsturē un ģeogrāfijā,
psiholoģijā un kultūrvēsturē.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
Pārskata periodā ievērojami pieaudzis bērnu un jauniešu skaita (+95,6%), apmeklējuma
(+17,9 %) un izsnieguma (+80 %) rādītāji, salīdzinot ar 2018. gadu. Šīs pozitīvās pārmaiņas
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skaidrojamas ne tikai ar efektīvu bērnu grāmatu krājuma atjaunošanu, bet arī spēļu iekļaušanu
krājumā, izmaiņām lietotāju apkalpošanas laikā, radot bērniem iespēju apmeklēt bibliotēku
sestdienās, un bibliotēkas organizētajiem pasākumiem vasaras brīvlaikā.
Pasākumu skaits ir pieaudzis bibliotēkai piedaloties lasītveicināšanas programmās ,,Mūsu
mazā bibliotēka", ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija"'. Bibliotēka organizēja aktivitātes -,,Lasām
kopā ar suni", grāmatu atvēršanas svētkus un tikšanās ar autoriem,

radošās darbnīcas,

medijpratības stundas.
Bibliotēka ir nopietni strādājusi pie bērnu un jauniešu krājuma papildināšanas. LNerB
Rīgā martā organizēja akciju ,,Uzdāvini bērnu grāmatu bibliotēkai|”. Aicinājumam atsaucās visi
bibliotēkas darbinieki, papildinot bibliotēkas bērnu un jauniešu literatūras krājumu ar 25
vērtīgiem izdevumiem 3 galda spēlēm.
Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma
grupām
LNerB bērniem nodrošināta brīvpieeja krājumam, bērnu stūrītis ar četrām darba vietām,
iespēja izmantot datoru mācību vajadzībām, drukas, skenēšanas, kopēšanas pakalpojums,
interneta pieslēgums un bezvadu internets, abonētās datubāzes, uzziņas un konsultācijas, dažādi
pasākumi un izstādes.
Skolēniem tiek sniegtas uzziņas par visdažādākajām tēmām: piemēram par latviešu u.c.
tautu tradīcijām un svētkiem, Latvijas u.c. valstu vēsturi, rakstniekiem, sporta veidiem,
sengrieķu mitoloģiju, mākslas vēsturi, modi, rakstniekiem, ķīmiju, ģeogrāfiju u.c. Veicot
uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi – uzziņu krājums,
seriālizdevumi, dažādi interneta resursi un bibliotēkā abonētās datu bāzes. Vajadzības gadījumā
bibliotēkas darbinieces apmāca un konsultē skolēnus informācijas meklēšanā, tādejādi veicinot
informācijas meklēšanas prasmes.
Pārskata periodā Rēzeknes filiālbibliotēka uzņēma vispārizglītojošo skolu četru klašu
skolēnu grupas, lai ekskursiju un bibliotekāro stundu laikā sniegtu atbildes uz bērnu jautājumu
„Kas ir Neredzīgo bibliotēka?”. Bērni atzina, ka šī ir citādāka bibliotēka. Bibliotēkā bērni
iepazinās ar citu pasauli, kas eksistē viņiem līdzās – ar neredzīgu cilvēku informacionālo
vajadzību apmierināšanu, uzzināja plašāku informāciju par neredzīgiem cilvēkiem, mācījās būt
iejūtīgākiem, labestīgākiem, sniegt palīdzīgu roku līdzcilvēkiem. Mutisks bibliotekāra
stāstījums mijās ar praktisku skolēnu darbošanos dažādās viņiem sagatavotās aktivitātēs: taktilu
grāmatu iepazīšana, savu taustes spēju novērtēšana, lasīt un rakstīt vingrinājumi Braila rakstā,
teksta izdrukāšana Braila rakstā, Burtiņspēle Brailā. Šo Burtiņspēli bibliotēkas radošajās
nodarbībās pagatavojuši Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” vasaras
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nometnes dalībnieki skolotājas Dzintras Gribustes vadībā. Bērnu čaklās rokas izveidojušas
vizualizētus burtus punktrakstā, Šī saliekamā ābece palīdz bibliotēkas viesiem – skolēniem,
studentiem un arī citiem interesentiem vieglāk un ātrāk saprast neredzīgo raksta
pamatprincipus, iepazīt Braila alfabētu, kā arī, spēlējoties ar burtiem, veidot vārdus.
Daugavpils filiāle pusaudžiem un jauniešiem piedāvāja iespēju apgūt piespraužu
darināšanas prasmes radošajā darbnīcā. Tā kā darbnīca bija veltīta jaunajai Latvijas simtgadei,
tās laikā no atlasa lentēm un pērlēm izgatavotas svētku piespraudes valsts karoga krāsās.
Savukārt bērniem vasaras brīvlaikā organizēts pasākumu cikls “Kopā ir jautrāk!”, kas
piedāvāja tematiski daudzveidīgas izglītojošas, lasīšanu un radošumu veicinošas aktivitātes.
Ciklu veidoja pieci pasākumi, kurus vidēji apmeklējuši 55 bērni.
Viens no cikla “Kopā ir jautrāk!” pasākumiem piedāvāja iepazīt tauriņus – papildus
izglītojošai komandu spēlei “Tauriņu pasaulē” organizēta radošā darbnīca, kuras ietvaros bērni
iemācījās taisīt 3D kartītes ar tauriņa attēlu. Cita cikla pasākuma „Paspēlēsimies mazliet!”
mērķis bija iepazīstināt bērnus ar dažādos laikos aktuālām spēlēm, kuras var noderēt brīvā laika
pavadīšanai arī mūsdienās, un popularizēt bibliotēkas krājumu – grāmatas un spēles. Pasākuma
laikā izmēģinātas senlatviešu rotaļas un 20. gadsimta nogalē populāras spēles, sarīkots spēles
„Alias” turnīrs. Papildus tam bērniem bija iepriekš jānoskaidro vecāku mīļākās spēles un
jāpastāsta par tām pasākuma dalībniekiem, šādi bagātinot vienaudžu pieredzi.
Lielu interesi vasaras brīvlaika pasākumu cikla ietvaros izraisījis tematisks pasākums
“Mana īpašā bibliotēka”, kas ne tikai iepazīstināja bērnus ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku un
tās īpašajām grāmatām, bet arī izglītoja par neredzīgu cilvēku dzīvi, sasniegumiem un
pielāgošanās iespējām, rosinot pārdomas un empātiju pret līdzcilvēkiem. Jāatzīmē, ka bērni
labprāt pildīja dažādus uzdevumus aizsietām acīm un izmēģināja tiflotehniskos līdzekļus, kuri
ikdienā palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Vasaras brīvlaikā bibliotēka iesaistījusi dažāda vecuma bērnus brīvprātīgajā darbā,
aicinot palīdzēt biedrībai “Punktu brālība” projekta “Laimīga bērnība bez šķēršļiem”
īstenošanā. Projekta gaitā bērni piedalījušies pielāgoto spēļu izgatavošanā un ieguvuši jaunas
zināšanas un izpratni par līdzcilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Liepājas filiāle aktīvu darbu ar bērniem veic vasaras mēnešos, sadarbojoties ar pilsētas
skolu bērnu vasaras nometnēm un bērnu un jauniešu organizācijām, tiek rīkotas informatīvi
izglītojošas ekskursijas bibliotēkā. Jaunieši uzzina par bibliotēkas iespējām, speciālo tehniku,
vēsturi. Tiek demonstrēti audio ieraksti, izmēģināts Braila raksts, taktilie piemēri un tml.
Lielākā daļa no visām ekskursijām bibliotēkā ir Liepājas mācību iestāžu audzēkņi.
Vidusskolēniem un studentiem tiek sniegtas tematiskas, bibliogrāfiskas un faktogrāfiskas
uzziņas, kā arī konsultācijas par informācijas meklēšanu katalogos un datubāzēs. Pieņemta
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kvalifikācijas praksē (240 stundas) studente ar īpašām vajadzībām no Sociālās integrācijas
valsts aģentūras Jūrmalas Profesionālās vidusskolas izglītības programmas “Datoru lietošana”,
iegūstamā kvalifikācija “Informācijas ievadīšanas operators”. Prakses programma tika
veiksmīgi realizēta.
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
LNerB Rīgā iesaistījās izdevniecības “Liels un mazs” lasītveicināšanas programmā
“Mūsu mazā bibliotēka” 4-8 gadus veciem bērniem. Projekts tika aizsākts 2018. gadā, un tas
ilga līdz 2019. gada maijam. Piedaloties pasākumos, katrs projekta dalībnieks saņēma dāvanu
– darba burtnīcu ar uzdevumiem par kopā izlasītajām grāmatām, tādām kā “Nenotikušais
atklājums”, “Vista vai ola?”, “Lūdzu, apskauj mani”, “Sniegbaltais un ogļmelnais”, “Uzvāri
man pasaciņu!”, “Brīnumu gredzens”. Šajā laika posmā Latvijas Neredzīgo bibliotēkā notika
literāras un radošas nodarbības PII “Laimes Lācis” grupiņu ,,Ezīši” un ,,Pūcītes” bērniem,
veicinot bērnu interesi par literatūru, grāmatu ilustrācijām un rosināt radoši izpausties – zīmēt
savas ilustrācijas, attēlojot stāstā dzirdēto, iesaistīties sarunā par grāmatām, izspēlēt literāras un
muzikālas rotaļas, dziedāt. Bērniem ļoti patika lasīt kopā ar suni Džerodu no Servisa suņu
biedrības “Teodors”. Nodarbības kopā ar suni radīja īpaši atvērtu, jauku un draudzīgu gaisotni,
saistīja bērnu interesi par literatūru un lasīšanu kā jautru un vērtīgu laika pavadīšanas veidu.
LNerB Rīgā jau otro gadu aktīvi iesaistās LR Kultūras ministrijas un Latvijas
Nacionālās bibliotēkas finansētajā Bērnu literatūras centra iniciētā lasīšanas veicināšanas
programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019". Par žūrijas ekspertiem kļuva Rīgas
Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra 1.-5. kl. un C kl. skolēni ar garīga rakstura
traucējumiem un audzinātājas. Skolēni regulāri apmeklēja literāri radošās nodarbības gan
LNerB Rīgā bērnu stūrītī, gan bibliotekāres devās pie skolēniem nodarbības vadīt klašu telpās.
2019.gadā elektroniskās anketas aizpildīja 25 žūrijas eksperti, kuri lasīja un klausījās kolekcijas
grāmatas, iesaistījās savstarpējās diskusijās par literārajos darbos saskatītajām vērtībām, pauda
savu viedokli, radoši līdzdarbojās aktivitātēs – zīmēja savas ilustrācijas, ar taustes, smaržas un
pat ar garšas palīdzību izzināja grāmatās sastapto pasauli, radīja savus dzejoļus. Tā kā
skolēniem ir īpašas vajadzības, nodarbībās bibliotekāres kolekcijas grāmatas lasīja skolēniem
priekšā, atsevišķi skolēni lasīja fragmentus palielinātajā drukā un Braila rakstā. Lai skolēni
varētu aktīvi līdzdarbotos lasīšanas procesā, 4 Bērnu žūrijas grāmatas tika reproducētas Braila
rakstā. Bērniem ļoti patika lasīt kopā ar suni Franko, kas nodarbībās radīja atvērtu un labvēlīgu
noskaņu un bērnu interesi par literatūru un lasīšanu. Skolēni katru tikšanās reizi gaidīja ar
prieku, jo tajā ne tikai iepazina jaunāko literatūru, bet arī tā bija iespēja paust savu viedokli,
34

domas, pārdomas un izjūtas par izlasīto un saklausīto. Katra tikšanās reize notika sirsnīgā,
draudzīgā un brīvā atmosfērā, vairojot lasīšanas prieku.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra projektā “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija 2019”piedalījās arī Jelgavas filiālbibliotēka, iesaistot Jelgavas Paula Bendrupa
pamatskolas audzēkņus ar īpašām vajadzībām lasīšanas un grāmatu vērtēšanas darbā.
2019. gadā turpinājās 2018. gadā aizsāktā lasītveicināšanas aktivitāte “Lasām kopā ar
suni!” dažādu vecumu bērniem un skolēniem Latvijas Neredzīgo bibliotēkas telpās. Veiksmīga
sadarbība ir izveidojusies ar PII “Laimes Lācis” un Rīgas Strazdumuižas vidusskolas –
attīstības centru, tā pirmsskolas grupu. Nodarbības regulāri apmeklēja gan pirmsskolas vecuma
bērni, gan skolēni ar īpašām vajadzībām. Bērni lasīja kopā ar suni Džerodu no Servisa suņu
biedrības “Teodors”, ar terapijas suņiem Gesi, Barbi un Auroru no biedrības ,,Maigais suns”,
suni Franko un tā saimnieci Lindu, kas nodarbībās radīja īpaši atvērtu, jauku un draudzīgu
gaisotni, ļaujot bērniem justies drošāk un saistīja bērnu interesi par literatūru un lasīšanu kā
jautru un vērtīgu laika pavadīšanas veidu. Īpaši svarīga suņa klātbūtne bibliotēkā un lasīšanas
procesā ir bērniem ar īpašām vajadzībām, jo tiek radīta draudzīga, nomierinoša un droša
apkārtējā vide. Suņu saimnieki pastāstīja par suņa raksturu, audzināšanu, kopā ar suni parādīja
apgūtos trikus. Bērni varēja suni glaudīt un ķemmēt, tādējādi ar to iedraudzēties, bet galvenais
lasīt priekšā sunim grāmatu. Bērniem tiek piedāvātas ar lasīto grāmatu saistītas radošas
aktivitātes.
2019. gada vasaras mēnešos Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Rīgā tika izveidota
galda spēļu un rotaļu izstāde “Spēles māca domāt”. Te bija iespējams ne tikai apskatīt dažādas
galda spēles, kas asina prātu, attīsta radošumu, bagātina valodu, aicina kļūt par pasaku un stāstu
radītāju, raisa iztēli un zinātkāri, pārbauda veiklību un attapību, bet tās arī izspēlēt un radīt savu
unikālo galda spēli. Apmeklējot bibliotēku, spēlējot galda spēles un aizpildot spēļu bingo,
varēja iegūt īpašu galda spēļu meistara titulu, vērtīgi pavadīt laiku un sagatavoties galda un
kustību spēļu turnīriem. Galda spēļu izstādes un turnīru laikā palielinājās reģistrēto bērnu un
jauniešu, apmeklējumu un izsniegumu skaits bibliotēkā. Bērnu stūrīti apmeklēja arī bērni un
jaunieši, kam sākotnēji lasīšana neinteresēja, bet, pozitīvās un draudzīgās gaisotnes rosināti, sev
izvēlējās arī grāmatas. Daudzas bibliotēkas spēles ir pielāgotas bērniem ar īpašām vajadzībām
un kopā līdzdarbojoties ar vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, tiek veicināta bērnu ar īpašām
vajadzībām integrēšana sabiedrībā.
2019. gadā Latvijas Neredzīgo bibliotēkā notika “Literārie rīti”, kas tika organizēti
gan skolēnu grupām, gan zibakciju veidā bibliotēkas apmeklētājiem. Bērnu stūrītī mazie lasītāji
atzīmēja dzejniekam Jānim Baltvilkam – 75 ar mīklupantu lasīšanu, minēšanu un savu mīklu
domāšanu. Lasītavā viesojās PII “Laimes Lācis” grupiņas bērni, lai piedalītos literārā rīta
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pasākumā “Piedzīvojums Muminielejā”. Pasākums tika veltīts rakstnieces un mākslinieces
Tūves Jānsones radītajiem literārajiem tēliem – Trollīšiem Muminiem. Bērni klausījās
fragmentus no daiļdarba “Burvja cepure”, aktīvi iesaistījās burvja cepures meklēšanā, krāsojot
radīja savus neparastos trollīšus, skatījās animācijas filmas fragmentus par neparasto ķiparu un
radījumu piedzīvojumiem un sūtīja īpašus sveicienus mākonim. Dienas gaitā arī pārējie mazie
bibliotēkas lasītāji varēja veikt radošas un izzinošas aktivitātes, lai iepazītu aizraujošo un
pārsteidzošo Trollīšu Muminu pasauli. Dzejas dienai bibliotēkas lasītāji un arī garāmgājēji tika
aicināti ar krītu uz asfalta uzrakstīt savas mīļākās dzejas rindas vai brīvi izvēlētas no
piedāvātajiem dzejas krājumiem.
LNerB Rīgā notika Aivara Kļavja triloģijas “Ceļš uz nezināmo zemi” audiogrāmatas
atvēršanas pasākums. Bibliotēkā viesojās grāmatu autors Aivars Kļavis, kas iepazīstināja
lasītājus un Rīgas Strazdumuižas vidusskolu-attīstības centra vecāko klašu skolēnus ar triloģiju
un vēstures notikumiem, tādējādi tikšanās bija arī vēstures stunda bibliotēkā.
Pārskata periodā bibliotēka piedalījās projektā “Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa”. 2019.
gada lasīšanai izvēlētās grāmatas vienoja temats “Svētki Ziemeļvalstīs”, aicinot klausītājus
piedalīties literārās svinībās, piedzīvojot rakstītā vārda burvju spēku. Šoreiz Rītausmas lasījumā
Rīgas Strazdumuižas vidusskolas-attīstības centra 1.-5. klases skolēni īpašā svētku noskaņā
iepazina norvēģu autoru Klausa Hāgerupa un Līsas Aisatū stāstu “Meitene, kas gribēja izglābt
grāmatas”, kurā varoņu iemīļota nodarbe ir grāmatu lasīšana, saudzēšana un dalīšanās priekā ar
izlasītajiem stāstiem.
Bibliotēkā skolēniem, studentiem un pieaugušo grupām interesantā un atraktīvā veidā
noris ekskursijas, kuru laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar bibliotēkas vēsturi tās nodaļām Braila raksta nodaļu, Tifloloģijas sektoru, Skaņu ierakstu studiju, Braila raksta grāmatu vēstures
ekspozīciju.
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 2019. gadā Rēzeknes filiālē bija triju
izstāžu cikls “Vasaras brīvlaikā kopā ar grāmatu!”. Izstādes piedāvāja interesantu lasāmvielu
vasaras atpūtas brīžiem gan mazākiem, gan lielākiem lasītājiem. Dalība Ziemeļvalstu
Literatūras nedēļā, organizējot izstādes un lasījumus, parādīja, cik daudz dažādu Ziemeļvalstu
autoru grāmatu ir bibliotēkas krājumā.
Daugavpils filiāle par vienu no veiksmīgākajām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm
pārskata periodā uzskata jaunieguvumu izstādi “Lasāmvasara”, kuras mērķis bija piesaistīt
jaunākās paaudzes apmeklētāju uzmanību un rosināt interesi par lasīšanu. Izstādē eksponētu
grāmatu vidū bija ne tikai jauni, košām ilustrācijām rotāti izdevumi, bet arī neparastas grāmatas
ar kustīgām bildēm, skaņu efektiem un 3D attēliem. Izstādes iecere bijusi veiksmīga, jo tā
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saistījusi gan bērnu, gan viņu vecāku un vecvecāku interesi, tādējādi veicinot lasīšanas praksi
ģimenē.
Vasaras brīvlaika aktivitāšu cikla “Kopā ir jautrāk!” ietvaros organizēti vairāki
lasītveicināšanas pasākumi, turklāt to rīkošanai bibliotēkas Lasītavā tika izveidota īpaša
bibliotelts. Viens no pasākumiem bija veltīts Andželas Naneti grāmatai “Mans vectēvs bija
ķiršu koks” – tā laikā grāmatas fragmentu priekšā lasīšana mijās ar atraktīviem uzdevumiem
par tekstu, kuru mērķis bija trenēt bērnu uzmanību, atmiņu un iztēli. Savukārt cita pasākuma
ietvaros tika rīkota „Pasaku darbnīca”, kuras laikā bērni ar Propa kāršu palīdzību izgudroja
kopīgu pasaku.
Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri,
sadarbības vērtējums
LNerB Rīgā cieši sadarbojas ar tuvumā esošajām skolām un pirmsskolas iestādēm — ar
Strazdumuižas vidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem. Kopīgi ar
skolas audzēkņiem bibliotekāri piedalījās “Bērnu un jauniešu žūrijā”, lasot un vērtējot
grāmatas, piedaloties radošajās aktivitātēs, apmeklēja meistardarbnīcas, literāros rītus, vēstures
stundas, grāmatu atvēršanas pasākumus bibliotēkā.
Pārskata gadā bibliotēkai Rīgā izveidojusies cieša sadarbība arī ar privāto bērnudārzu
“Laimes Lācis”, kura audzēkņi piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā “Mūsu mazā
bibliotēka”, piedaloties radošajās aktivitātēs un apmeklējot literāros rītus.
Balvu filiāle Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā organizēja izstādi “Luijam Brailam
210”, kas skolēniem deva iespēju iepazīt Braila rakstu. Gadu gaitā ir izveidojusies veiksmīga
sadarbība ar Balvu Centrālo bibliotēku. Pasākuma “Bibliotēku nakts” ietvaros tika rīkota
kopīga izstāde un pasākums, kas bērniem un jauniešiem deva priekšstatu par Braila grāmatām
un audiogrāmatām, Braila rakstu un neredzīgo bibliotēkas funkcijām.
Darbs ar bērniem un jauniešiem Rēzeknes filiālbibliotēkā notika sadarbībā ar pilsētas
izglītības iestādēm. Veiksmīga sadarbība jau vairākus gadus turpinās ar Rēzeknes 5.
vidusskolu. Latviešu valodas skolotājas Ilgas Buldures vadībā pārskata periodā noorganizētas
divu klašu ekskursijas uz bibliotēku. 2019. gadā nodibināta jauna sadarbība ar Rēzeknes Katoļu
vidusskolu. Sadarbībā ar šīs skolas skolotāju Lolitu Strucinsku ekskursijās uzņemtas divas
klases.
Liepājas filiālē sadarbojoties ar pilsētas skolām, bērnu un jauniešu organizācijām, tiek
rīkotas ekskursijas bibliotēkā. Vasaras brīvlaikā bibliotēku apmeklēja Liepājas 8. un
2.vidusskolas bērnu vasaras nometnes un Nevalstiskās organizācijas Bērnu un jauniešu
biedrības “Jaunie vanagi” bērnu nometnes un brīvprātīgo darbā nodarbinātie jaunieši no citām
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valstīm. Regulāri viesi bibliotēkā ir jaunieši no Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā
darba fakultātes un Rīgas Stradiņa Universitātes Liepājas filiāles. Jaunā paaudze šeit iegūst
informāciju par bibliotēkas specifiku, pielāgotām tehnoloģijām, saskarsmi ar cilvēkiem ar
redzes problēmām, Braila rakstu.
Ventspils filiāle sadarbojas ar Ventspils pilsētas 1. pamatskolu, Ventspils mūzikas
vidusskolu un pirmskolas izglītības iestādi “Bitīte”. Skolu audzēkņiem bibliotēka radošās
darbnīcas, pārrunas par grāmatām, vienlaikus popularizējot bērnu literatūru un bibliotēku.
Ventspils Mūzikas skolas bērni ņem dalību dažādu pasākumu norisēs bibliotēkā.

8. Novadpētniecība
Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes
Novadpētniecība un tifloloģija
Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes
LNerB novadpētniecības darbs ir cieši saistīts ar tifloloģijas darbu. Tifloloģija — tā ir
medicīnisko zināšanu kopums par redzes zuduma cēloņiem, ārstēšanu un profilaksi. Plašākā
interpretācijā tifloloģija ietver arī jautājumus par neredzīgo aprūpi, rehabilitāciju un sociālo
integrāciju. Tifloloģiskais tāpat kā novadpētniecības darbs ir saistīts ar informācijas uzkrāšanu
par neredzīgo dzīvi, sadzīvi, viņu izglītošanu, darbību un sasniegumiem gan Latvijā, gan
ārvalstīs.
LNerB Tifloloģijas sektorā Rīgā un bibliotēkas filiālēs tiek uzkrāta un tematiskajās
mapēs apkopota informācija par neredzīgiem zinātniekiem, mūziķiem un citiem kultūras
darbiniekiem, novadniekiem, novada, LNerB un Latvijas Neredzīgo biedrības vēsturi u.c.
tēmām.
Pārskata gadā kā prioritāte novadpētniecības un tifloloģijas darbā ir izvirzīta jaunu
tifloloģijas un ar to saistīto tēmu (piem. disgrafija, disleksija, autisms, utt.) grāmatu
komplektēšana, tematisko materiālu vākšana un apkopošana, novadpētniecības un tifloloģijas
tematikai veltītu publikāciju sagatavošana, kā arī dažādu tematisku izstāžu un pasākumu
organizēšana.
Pārskata periodā par prioritāti Daugavpils filiālē izvirzīta novadpētniecības lasījumu
cikla “Daugavpils mozaīka” organizēšana, kā arī darbs ar novadpētniecības interviju cikla
“Mana ciemata vēsture” ietvaros savāktu mutvārdu vēstures liecību audioierakstiem, kas prasīja
ievērojamu laika resursu ieguldījumu un paredzēja audioierakstu atšifrēšanu, pierakstīšanu,
rediģēšanu un tulkošanu. Paveiktais tiks atspoguļots Daugavpils Neredzīgo biedrības ciemata
vēstures albumā.
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Novadpētniecības un tifloloģijas krājums
Visplašākais novadpētniecības un tifloloģijas krājums atrodasLNerB Rīgā Tifloloģijas
sektorā. Krājums ietver grāmatas un seriālizdevumus (redzīgo rakstā, Braila rakstā, audio
grāmatas), audiovizuālos dokumentus, kā arī tematiskās mapes. Krājums ir organizēts pēc
nozaru sadalījuma. Mazāki krājumi pieejami arī visās filiālēs.
Tematiskās mapes tiek regulāri papildinātas, kā arī tiek veidotas jaunas. 2019 .gadā tika
izveidotas 3 jaunas mapes:
• Neredzīgo sporta veidi un izcilākie sasniegumi,
• Nedzirdīgi neredzīgie,
• Novadnieki.
Bibliotēka savu iespēju robežās iegādājas arī dažādas grāmatas par šīm tēmām. Diemžēl
latviešu valodā iznāk maz grāmatu par tifloloģiju un ar to saistītām zinātnes nozarēm, tomēr
pieprasījums pēc šīs informācijas ir diezgan liels. Bibliotēkas lasītāji izrāda lielu interesi gan
par sava novada vēsturi, gan jaunāko informāciju, kas saistīta ar neredzīgu cilvēku
sasniegumiem dažādās dzīves jomās. Bibliotēku apmeklē medicīnas un sociālo zinātņu
studenti, kas raksta kādu zinātnisku darbu. Krājuma papildināšana 2019.gadā tika turpināta arī
ar veco audio ierakstu (kasetēs un magnetofona lentēs) atjaunošanu CDmp3 formātā. Sadarbībā
ar Skaņu ierakstu studiju Tifloloģijas un novadpētniecības krājums tika papildināts ar 2 audio
diskiem
• “Vēsturiskie skaņu ieraksti par LNerB”,
• “Latvijas Neredzīgo biedrības XII kongress 1992. gada maijā”.
Pārskata periodā tika izstrādāts plāns novadpētniecības un tifloloģijas krājuma
digitalizācijas procesa uzsākšanai 2020. gadā. 2019. gadā apzināts digitalizējamo materiālu
saturs un apjoms, kā arī pamatprincipi pētniecības datu bāzes veidošanai un atspoguļošanai ekatalogā. 2020. gadā paredzēts darbs pie datu bāzes koncepcijas izstrādes, datu ievades
precizēšanas un digitalizācijas.
Novadpētniecības darba popularizēšana
Pārskata periodā bibliotēka regulāri organizēja dažādas tematiskās izstādes,
pasākumus un pasākumu ciklus.
2019.gadā sagatavotas un bibliotēkas mājaslapā publicētas arī divas virtuālās izstādes:
“Neredzīgie mākslas darbos” un “Neredzīgu cilvēku sasniegumi”.
Kā vērienīgāko novadpētniecības pasākumu 2019. gadā jāatzīmē projektu “Pasākumu
cikls “Klusie vēstures veidotāji””, ko LNerB Latvijas valsts simtgades ietvaros īstenoja ar
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai — 100” atbalstu. Projekta mērķis bija
39

godināt tos cilvēkus, kas ir gan redzes invalīdi, gan arī šajā struktūrā strādājošie, kuri ar savu
dzīvi, darbu, zināšanām un talantiem arī ir atstājuši pēdas Latvijas attīstībā, taču par viņiem
skaļi nerunā. Viņi ir devuši vai turpina dod ieguldījumu redzes invalīdu kopienā tādās jomās kā
kultūra, izglītība, zinātne, sports u.c. Projekta noslēgumā tika izdota novadpētniecības grāmata
“Klusie vēstures veidotāji. Ievērojami cilvēki, par kuriem skaļi nerunā”, kurā ir apkopoti 30
cilvēku dzīvesstāsti un viņu atstātās “pēdas”. Šī grāmata ir pieejama arī Braila rakstā, audio
formātā un palielinātajā drukā. Projekts noslēdzās 3. septembrī Latvijas valsts simtgades biroja
telpās ar fotoizstādes “Klusie vēstures veidotāji” un taustāmās izstādes “Latvijas
grāmatniecības klusie dalībnieki 1918. – 2018.” atklāšanu, kā arī ar novadpētniecības grāmatas
atvēršanu un tajā aprakstīto cilvēku godināšanu ar piemiņas medaļām, ko viņiem pasniedza
Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska.
Pasākumā piedalījās arī Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā
referente Vanda Bērziņa un eksperte Linda Langenfelde, kā arī Latvijas valsts simtgades biroja
vadītāja Linda Pastare.
Novadpētniecības un tifloloģijas darba popularizēšanai Rēzeknes filiālbibliotāka rīko
izstādes, organizē pasākumus. 2019. gadā notikušas izstādes “Rēzekne – septiņi pakalni,
septiņu sauļu lēkti (A.Kūkojs)”, “Ievērojami neredzīgie – 2019. gada jubilāri”, Starptautiskajai
Neredzīgo dienai veltīts pasākums „Es neatsakos no gaismas pat tad, ja tās nav (K.Elsbergs)”,
tikšanās ar grāmatu autoriem – novadniekiem Gaļinu Kolenkovu, Ingridu Tāraudu, autoriem Latvijas Neredzīgo biedrības biedriem Rūdolfu Linužu, Viktoru Filatovu. Lai celtu „saulītē”
savus lasītājus, organizēts pasākumu cikls „Viens no mums”, notikuši pirmie 2 pasākumi.
Lai vairāk iepazītu sava novada kultūru un vēsturi, Eiropas Kultūras mantojuma dienu
ietvaros bibliotēka lasītājiem organizēja 2 izglītojošas ekskursijas ( 32 lasītāji) uz
kultūrvēsturisko pērli – Rēzeknes Zaļo sinagogu. Izglītojošajās ekskursijās dalībnieki atraktīvā
gida Voldemāra Ivdra vadībā smēlās jaunas zināšanas par citas tautas (ebreju) sakrālajām
tradīcijām un vēsturiskajām liecībām.
Bibliotēkas darbs novadpētniecības un tifloloģijas jomā atspoguļots presē un
internetvidē.
Sadarbība novadpētniecības jomā
Bibliotēkas sadarbības tīkls novadpētniecības un tifloloģijas jautājumos ir plašs.
Bibliotēka sadarbojas ar citām publiskām bibliotēkām un iestādēm. Plaša sadarbība tifloloģijas
jautājumos izveidojusies ar Latvijas Neredzīgo biedrību un tās teritoriālajām organizācijām.
Bibliotēka īstenojusi veiksmīgu sadarbību arī ar novadniekiem, kuri pārstāv dažādas darbības
jomas.
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Daži sadarbības piemēri:
• Sadarbība ar Latvijas Neredzīgo biedrības izdoto žurnālu “Rosme”, kur tika publicēti
raksti par novadpētniecības un tifloloģijas tēmām,
• Sadarbība ar Strazdumuižas radio, sagatavojot informāciju par izstādēm un
pasākumiem LNerB,
• Sadarbība ar Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociāciju “Sadzirdi.lv”, Rīgas Vājredzīgo
un Neredzīgo Biedrību “Redzi mani”, organizējot radošo semināru „Esi atvērts pasaulei”,
• Sadarbība ar Latvijas Neredzīgo biedrību un tās teritoriālajām organizācijām dažādu
pasākumu organizēšanā un norisē,
• Sadarbība ar Latvijas valsts simtgades biroju, īstenojot projektu “Pasākumu cikls
“Klusie vēstures veidotāji”.
Daugavpils filiālē pārskata periodā īstenota veiksmīga sadarbība ar novadniekiem, kuri
pārstāv dažādas darbības jomas. Novadnieki piedalījušies bibliotēkas rīkotajos pasākumos un
bagātinājuši bibliotēkas krājumu ar vērtīgiem dāvinājumiem – novadpētnieks Nikolajs
Pavlovičs uzdāvinājis bibliotēkas mini muzejam Mītavā (Jelgavā) izdotos 1890. un 1912. gada
dokumentus attiecībā uz naudas līdzekļu vākšanu Krievijas impērijas neredzīgo vajadzībām,
savukārt mūziķis un autors Jevgeņijs Hairulins – savu grāmatu Записки бродячего музыканта
(“Klejojošā muzikanta piezīmes”) un mūzikas ierakstus.
Tifloloģijas jomā bibliotēka sadarbojusies ar biedrību “Punktu brālība”, iesaistot
projekta “Laimīga bērnība bez šķēršļiem” norisēs brīvprātīgos – bērnus un jauniešus. Projekta
gaitā tapušas vairākas pielāgotās spēles (tostarp Braila raksta apguves spēle), kuras dāvinājuma
veidā papildinās bibliotēkas krājumu.
Svarīgi atzīmēt, ka pārskata periodā vairākas fiziskās personas atbalstījušas bibliotēkas
īstenoto Daugavpils Neredzīgo biedrības ciemata vēstures izpētes darbu un uzdāvinājušas
dažādas vēstures liecības (fotoattēli, Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpils mācību
ražošanas uzņēmuma produkcija u.c.).
Rēzeknes filiālbibliotēka novadpētniecības jomā aktīvi sadarbojas ar Latgales Kultūras
centra izdevniecību,

vietējo laikrakstu “Rēzeknes Vēstis”, Rēzeknes pilsētas Centrālo

bibliotēku, novadniekiem-literātiem, tifloloģijas jomā - ar Latvijas Neredzīgo biedrības
Rēzeknes teritoriālo organizāciju, Rehabilitācijas centra Rēzeknes filiāli, žurnālu „Rosme”.
Jauninājumi novadpētniecības un tifloloģijas darbā
Pasākumu cikls „Lai sabirst notis kā sapņi”.
2019.gada rudenī aizsākās pasākumu cikls „Lai sabirst notis kā sapņi”. Tie ir muzikāli
- literāri pasākumi, kuros pastāstām par kādu no neredzīgiem vai vājredzīgiem dziedātājiem un
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mūziķiem, kā arī uzaicinām neredzīgus un vājredzīgus novadniekus sniegt priekšnesumus.
Pirmais šī pasākuma cikls bija veltīts Andrea Bočelli daiļradei. Ļoti lielu apmeklētāju skaitu
pulcēja romanču vakars ar klāt pieaicinātiem romanču izpildītājiem no Strazdumuižas ciemata
- neredzīgajiem Nataļju un Georgiju Muravjoviem. Turpmāk pasākumi tiek plānoti reizi 2-3
mēnešos.
Novadpētniecības un tifloloģijas darba problēmas un to risinājumi
Galvenā novadpētniecības un tifloloģijas problēma ir mūsdienīgas literatūras par
dažādiem tifloloģijas jautājumiem trūkums. Lai risinātu jautājumu par jaunākās literatūras
trūkumu novadpētniecībā un tifloloģijā, jāveic izpēte par pieejamajiem mūsdienīgajiem
iespieddarbiem un jāaktualizē to komplektēšana.
Vēl aktīvāk jāpievēršas novadpētniecības un tifloloģijas krājuma popularizēšanai,
izmantojot izstādes, publikācijas, organizējot dažādus tematiskos pasākumus.
Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības
2019. gadā tika veiksmīgi turpinātas 2018.gadā veiktās iestrādnes un tika pievērsta
lielāka uzmanība novadpētniecības un tifloloģijas jautājumiem. Arī turpmāk jāturpina uzkrāt,
sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi un novadniekiem. Lai
saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu un nodrošinātu informācijas pieejamību plašākai
sabiedrības daļai, pārskata periodā ir veiktas iestrādnes sakrātā materiāla digitalizēšanas
procesa uzsākšanai un tiešsaistes datubāzes veidošanai. Arī nākamā pārskata perioda plānos
ietilpst virtuālu izstāžu veidošana, popularizējot novadpētniecības un tifloloģijas materiālus un
tematus, kas ir saistīti ar redzes invalīdu dzīvi un sadzīvi. Tāpat ir nepieciešams turpināt
pieredzes apmaiņu ar citām bibliotēkām novadpētniecības jautājumos. Radot iespēju attālināti
piekļūt novadpētniecības un tifloloģijas materiāliem, tiks veicināta arī lielāka sabiedrības
izpratne par jautājumiem, kas skar gan redzes invalīdu, gan cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīvi
un sabiedrisko darbību.

9. Projekti
12.tabula “Projektu apkopojums”
Projekta

Finansētājs

nosaukums
“SVECĪŠU

RD IKSD

Finansējuma

Projekta apraksts (īss

Atbalstīts/

apjoms

kopsavilkums)

neatbalstīts

1762,00 EUR

Projekta ietvaros pasākuma

atbalstīts

AIZDEGŠANA

dalībnieki bibliotēkas

STRAZDUMUI

semināru telpā varēja skatīt
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ŽĀ.

foto izstādi par Latvijas

Bermontiādes

Brīvības cīņu notikumiem

simtgade”

1919. gadā. Radošās
darbnīcas “Katram savu
Latvijas karogu” dalībnieki
no papīra, filca, dzijas
veidoja Latvijas karogu.
Lāčplēša dienas ietvaros
tika rīkota izglītojoša lekcija
“Strazdumuižas pamiers un
tā nozīmība Latvijas
vēsturē’’. Lektors: Latvijas
Kara muzeja Starpkaru
vēstures nodaļas vēsturnieks
Kristaps Pildiņš. Noslēgumā
lāpu gājiens un ugunskura
iedegšana, kopīgi dziedātās
patriotiskās dziesmas radīja
pasākuma dalībniekos
kopības sajūtu, piederību
vietējai kopienai un Latvijai.

Pasākumu cikls

VKKF

5000,00

Godināt tos cilvēkus, kuri ar

“KLUSIE

savu dzīvi, darbu,

VĒSTURES

zināšanām un talantiem ir

VEIDOTĀJI”

atstājuši pēdas Latvijas

atbalstīts

valsts sabiedrības attīstībā,
bet par kuriem līdz šim skaļi
netika nerunāts. Šie cilvēki
ir devuši vai turpina dot
ieguldījumu kultūrā,
izglītībā, zinātnē, sportā u.c.
Projekts, kura laikā iznāca
arī novadpētniecības
grāmata “Klusie vēstures
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veidotāji” ne tikai palīdzēja
informēt plašāku sabiedrību
par šīs kopienas
ieguldījumu, bet arī kalpoja
kā iedvesmas avots jaunajai
paaudzei-redzes invalīdiem,
ka, neskatoties uz
invaliditāti, ikvienam ir
iespēja dot nozīmīgu
ieguldījumu Latvijas
sabiedrības attīstībā un
sasniegt labus rezultātus.

Projektu apraksts
PROJEKTA
“PASĀKUMU CIKLS “KLUSIE VĒSTURES VEIDOTĀJI””
APRAKSTS
Projekta vadītāja – Braila raksta nodaļas vadītāja Gunta Bite
“Pasākumu cikls “Klusie vēstures veidotāji”” bija Latvijas simtgades projekts, lai valsts
svētku laikā godinātu redzes invalīdus un šajā struktūrā strādājošos, jo arī VIŅI IR LATVIJA
— gan visi kopā, gan katrs atsevišķi. Projekta laikā tika godināti tie cilvēki, kuri ar savu dzīvi,
darbu, zināšanām un talantiem arī ir atstājuši pēdas Latvijas sabiedrības attīstībā, taču par
viņiem skaļi nerunā. Šie cilvēki ir devuši vai turpina dod ieguldījumu kultūrā, izglītībā, zinātnē,
sportā u.c. Projekts ne tikai palīdzēja informēt plašāku sabiedrību par šīs kopienas ieguldījumu,
bet arī kalpoja kā iedvesmas avots jaunajai paaudzei-redzes invalīdiem, ka, neskatoties uz
invaliditāti, ikvienam ir iespēja dot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas sabiedrības attīstībā un
sasniegt labus rezultātus. Projektā tika ietverts pasākumu cikls “Klusie vēstures veidotāji” ar
trīs galvenajiem elementiem:
1. Dāvanas Latvijai gatavošana — Sadarbībā ar partneriem notika faktu vākšana un
pētniecība par personām, kuras devušas savu ieguldījumu un kuras nepieciešams godināt. Starp
viņiem bija arī jaunieši redzes invalīdi, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē, izcīnot medaļas
paralimpiskajās spēlēs un Eiropas čempionātos. Par katru no šīm personām tika veidoti apraksti,
kas bija apkopoti novadpētniecības grāmatā “Klusie vēstures veidotāji”, lai nodrošinātu šī
projekta ilglaicību. Izveidotā grāmata nav paredzēta pārdošanai, bet tā būs pieejama bibliotēkās.
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2. Rotāšanās — Šajā daļā notika novadpētniecības grāmatā aprakstīto personu
fotosesija viņu darbības vidē vai mājas apstākļos. Savdabīga grāmatas varoņu rotāšanās notika
bibliotēkā vai tās filiālēs, kad viņi ieradās uz tikšanos ar lasītājiem. Aizsaulē esošos grāmatas
varoņus godinājām kopā ar radiniekiem, uzkopjot viņu kapa vietas vai noliekot ziedus. (Skat.
https://www.neredzigobiblioteka.lv/?page_id=2205)
Aktivitāšu saraksts:


No 21. maija sākās kapu sakopšanas aktivitātes: Lielajos kapos, kur tika godināts Nikolajs
Andrejs Pihlavs, 1. meža kapi, kur tika nolikti ziedi uz Arnolda Skrides kapa un Miķeļa
kapos — kapu sakopšana un ziedu stādīšana uz Irēnas Gailes kapa vietas.



23. maijā Latvijas Neredzīgo bibliotēkā piemiņas pasākums, kurā tika pieminēti Ida
Valentinoviča, Oskars Alberts Johans Notnāgels, Albert Rutkis un Pāvils Eihe.



29. maijā — Kūdupes kapos (Alūksnes nov.) kapu sakopšana un ziedu stādīšana, godinot
Valdi Stilvi.



30. maijā — Biķeru kapos iestādītas puķes, godinot Aivaru Lorencu.



jūnijā — Kocēnu kapos (Valmieras raj.) stādītas puķes, godinot Edgaru Rungu



jūnijā — tikšanās bibliotēkā Rīgā ar reformatorēm Ligitu Ģeidi un Svetlanu Sproģi



12. jūnijā — tikšanās ar reformatorēm Andru Jākobsoni un Zaigu Kļaviņu



14. jūnijā — tikšanās ar sabiedrisko darbinieku Aleksandru Svilānu



17. jūnijā — tikšanās Ventspils filiālbibliotēkā ar sabiedrikso darbinieci un dzejnieci Aiju
Zentu Veseli



19. jūnijā — tikšanās Rīgā ar dzejniekiem Imantu Smirnovu un Laimu Locāni



20. jūnijā — tikšanās Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Rīgā ar sportistiem Vladimiru Priedi,
Kasparu Biezo un Māri Kaušeli



26. jūnijā — tikšanās Liepājas Neredzīgo biedrībā ar tās valdes priekšsēdētāju Māri Ceiruli



Kopā, apmeklējot kapus vai tiekoties klātienē, tika godināti 22 no 30 cilvēkiem. Par
atlikušajiem nebija informācija par viņu atdusas vietām. Pārējie nevēlējās tikšanos klātienē
vai lai viņi tiktu apmeklēti mājas apstākļos. Mēs respektējām viņu viedokli.



septembrī tika izveidota elektroniskā grāmata “Klusie vēstures veidotāji”. Bija gatavas arī
grāmatas pielāgotā formātā.
3.Dāvanu pasniegšana Latvijai — 2019. g. 3. septembrī plkst. 13.00 Latvijas valsts

simtgades informācijas centrā (turpmāk — LV100) Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika
prezentētas jeb pasniegtas projekta ietvaros tapušās “dāvanas”.
Pirmā no tām bija taustāmā izstāde “Latvijas grāmatniecības klusie dalībnieki 1918. —
2018.”, kur tika izstādīti šādi eksponāti:
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 Braila raksta grāmatas, kas Latvijā bija pieejamas no 1918. līdz 2018. gadam (ieskaitot
grāmatas ar kombinētajiem pielāgojumiem). Izstādes slēgtajos ekspozīciju galdos bija
apskatāma arī 1886. gadā Parīzes Neredzīgo institūtā iespiestā grāmata, kas 1913. gadā tika
atsūtīta uz Neredzīgo institūtu Strazdumuižā Rīgā un no kuras neredzīgie audzēkņi varēja
mācīties mūziku, kā arī pirmā latviešu valodā (vecajā drukā) Braila rakstā reproducētā
grāmata.
 Audiogrāmatas, sākot ar lentēm, un beidzot ar SD kartēm, kā mūsdienu informācijas
nesējiem.
 Tehniskie palīglīdzekļi, kas tika izmantoti, ar roku pārrakstot grāmatas Braila rakstā.
Otra – bija fotoizstāde “Klusie vēstures veidotāji” ar grāmatā aprakstīto personu portretiem.
Pasākuma laikā tika godināti šie cilvēki, pasniedzot viņiem piemiņas medaļas. Pēc projekta
noslēguma fotoizstāde ceļoja pa Latvijas bibliotēkām.
Aktivitāšu saraksts:
 3. septembrī plkst. 13.00 notika izstāžu atklāšanas un novadpētniecības grāmatas atvēršanas
pasākums Latvijas valsts simtgades informācijas centrā LNB.
 No 3. līdz 30. septembrim LV100 informācijas centrā bija apskatāma fotoizstāde “Klusie
vēstures veidotāji” ar 20 portretiem un īsiem aprakstiem (kopā 7 planšetes).
 No 3. līdz 17. septembrim LV100 informācijas centrā bija apskatāma taustāmā izstāde
“Latvijas grāmatniecības klusie dalībnieki 1918. — 2018.”
 No 18. līdz 30. septembrim izstāde pārcēlās uz Latvijas Neredzīgo bibliotēku Juglā.
“SVECĪŠU AIZDEGŠANA STRAZDUMUIŽĀ. Bermontiādes simtgade”
Projekta vadītāja – LNerB sistēmbibliotekāre Dinija Bite
Latvijas Neredzīgo bibliotēka 11. novembrī aicināja uz interesantu un radošu Lāčplēša
dienas pasākumu “Svecīšu aizdegšana Strazdumuižā. Bermontiādes simtgade”. Pasākums
sākās ar grāmatu izstādi un radošu darbnīcu “Katram savu Latvijas karogu”. Radošās darbnīcas
laikā fonā skanēja bibliotēkā ierakstīts audio ieraksts par Latvijas karoga vēsturi. Turpinājumā
notika tikšanās ar vēsturnieku Kristapu Pildiņu lekcijā “Strazdumuižas pamiers un tā nozīme
Latvijas vēsturē”, bet vakarā aicinājām uz lāpu gājienu no Strazdumuižas parka Juglā līdz
Latvijas Neredzīgo bibliotēkai, kur tika aizdedzināts ugunskurs un noliktas svecītes. Vakara
noslēgumā notika koncerts, kurā uzstājās Gunārs Meijers un Uldis Kākulis. Pasākumu
līdzfinansēja Rīgas dome.
Pasākuma mērķis bija parādīt Strazdumuižas ciematam tā vēsturisko nozīmību Latvijas
Brīvības cīņās, kā arī šīs vietas iedzīvotājiem sajust piederību šai vēsturiskajai vietai. Pēdējo
gadu laikā Lāčplēša dienu svinības Rīgā koncentrējas ap vecpilsētu, aizmirstot, ka kaujas tika
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izcīnītas arī Rīgas toreizējā pievārtē. Atzīmējot bermontiādes simtgadi, ir jādod iespēja arī
Strazdumuižai Juglā teikt savu vārdu.
11. novembrī bibliotēka piedāvāja visiem pieejamu un interesantu svētku programmu:


Grāmatu izstāde, “Bērnu rīts” ar radošā darbnīca “Katra savu Latvijas karogu”;



Tikšanās ar vēsturnieku Kristapu Pildiņu. Lekcija “Strazdumuižas pamiers un tā nozīme
Latvijas vēsturē”;



Lāpu gājiena sākums Strazdumuižas parka Braila ielā 5;



Svētku koncerts. Uzstājas Gunārs Meijers un Uldis Kākulis. Dzejas lasījumi;



Pasākuma fona mūzika ar patriotiskām dziesmām. Karstas tējas baudīšana, pārdomas
pie ugunskura un svecīšu nolikšana.

10. Publicitāte
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas
funkcijām, pakalpojumiem
 2019. gadā izstrādāti un nodrukāti bibliotēkas informatīvie materiāli - reklāmas lapas
un bukleti, kas nosūtīti pašvaldību publiskajām bibliotēkām Latvijā. Sadarbībā ar Rīgas domes
Labklājības departamentu informatīvie materiāli izsūtīti 50 nevalstiskajām organizācijām, kā
arī nodoti bukleti Rīgas domes klientu apkalpošanas centriem.
 Izveidots reklāmas video reklāmas rullītis par bibliotēkas funkcijām un pakalpojumiem
un ievietots sociālajos tīklos (https://www.youtube.com/watch?v=Gtl6lWXfcds) un bibliotēkas
mājaslapā.
 Bibliotēka ar sabiedrības informēšanas aktivitātēm piedalījusies sporta spēlēs cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām Ķeizarmežā (18.05.2019), Latvijas Neredzīgo biedrības organizētajā
pasākumā Esplanādē “Saredzi iespējas” (06.08.2019), Latvijas Nacionālās bibliotēkas un
Tiesībsarga biroja rīkotajā pasākumā “Pastāvēs, kas draudzēsies” (31.08.2019), Dobeles
novada Centrālās bibliotēkas rīkotajā seminārā, kur mūsu bibliotēka piedalījās ar prezentāciju
“Latvijas Neredzīgo bibliotēkas piedāvājums cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām” (30.10.2019),
Tiesībsarga un biedrības “Apeirons” rīkotajā meistarklasē “Esi drosmīgs — pamēģini”, kas
notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (30.11.2019). LNerB direktores uzstāšanās LNB
Bibliotēku attīstības centra rīkotajā seminārā ,,Bibliotēkas un sabiedrības ilgspējīga attīstība:
mēs būvējam šo pasauli paši” un bibliotēku darbinieku informēšana par jaunu tiesisku iespēju
saņemt literatūru un citus informācijas resursus pielāgotajā formātā, kā to paredz Autortiesību
likuma 221.panta pirmās daļas noteiktie kritēriji.
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Bibliotēkas informācija tīmeklī:


bibliotēkas tīmekļa vietne : www.neredzigobiblioteka.lv



sociālie tīkli:
 Facebook: https://www.facebook.com/LNerB/
 Twitter: https://twitter.com/LNerB
 Draugiem.lv: https://draugiem.lv/neredzigobiblioteka.lv
 Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC2SZa8cE4ukjB_D5P1Qp8rQ?vie
w_as=subscriber

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
2019. gadā organizēts V pasaules diktāts latviešu valodā Braila rakstā
Pasaules diktāts latviešu valodā 2019. gadā norisinājās 9. novembrī. Lai sniegtu iespēju
neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem izmēģināt savas spējas diktāta rakstīšanā Braila rakstā,
pirmo reizi diktātam pievienojās Latvijas Neredzīgo bibliotēka Rīgā. To varēja darīt, izmantojot
Braila raksta rakstāmmašīnas vai tāfelītes ar grifeli. Diktātā piedalījās 6 neredzīgi un viens
redzīgs dalībnieks.
Diktātus Braila rakstā pārbaudīja vienīgā Latvijā profesionālā Braila raksta redakcija,
kas darbojas Latvijas Neredzīgo bibliotēkā.
Diktoru lomu, lasot diktātu klātienē, uzņēmās sabiedrībā pazīstami cilvēki. Latvijas
Neredzīgo bibliotēkā diktātu lasīja aktieris Juris Kalniņš
Rēzeknes filiāle par veiksmīgāko bibliotēku popularizējošo pasākumu uzskata
izglītojošo lekciju “Par 112 un būtiskiem jautājumiem ugunsdrošībā”, kas tika rīkota sadarbībā
ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļu.
Bibliotēkas ievietotā publikācija par šo pasākumu sociālajā tīklā twitter.com atnesusi 4976 tvītu
skatījumus, ievērojami vairojot Rēzeknes filiālbibliotēkas popularitāti.
Balvu filiālei veiksmīgi bibliotēkas tēla atpazīstamība tika panākta piedaloties Balvu
Centrālās bibliotēkas rīkotajā pasākumā “Bibliotēku nakts 2019”, kurā tika popularizētas
bibliotēkas un to vieta sabiedrībā. Pasākums, kurš tika veltīts Jānim Klīdzējam, atzīmējot
rakstnieka 105 gadu jubileju.

11. Sadarbības tīkla raksturojums
Sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes
LNerB izveidojies daudzpusīgs sadarbības partneru loks:
 Ir izveidota sadarbība ar valsts un pašvaldību SAC, pansionātiem un biedrībām;
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 Sadarbība SBA jomā tiek veidota ar pašvaldību publiskajām bibliotēkām Latvijā par
pielāgotās literatūras pieejamību. Lai sekmētu pielāgotās literatūras apriti, noslēgta vienošanās
par sadarbību starpbibliotēku abonementa ietvaros ar 96 pašvaldību publiskajām bibliotēkām
Latvijā. Aktīva sadarbība notiek ar Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas,
Jēkabpils, Liepājas, Limbažu, Madonas, Ogres Centrālo bibliotēku un citām publiskajām
bibliotēkām Latvijā;
 Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku tiek nodrošināta Nacionālās enciklopēdijas
,,Latvija” pieejamība digitāli, pielāgojot redzes invalīdu vajadzībām;
 LNB Bibliotēku attīstības centrs kā konsultatīvais atbalsts jautājumos par krājumu,
bibliotēkas statistiku, datu ievadīšanu digitālajā kultūras kartē;
 Sadarbība ar LNB grāmatu krātuves Silakrogā izmantošanu;
 Latvijas Bibliotekāru biedrība;
 Bibliotēka aktīvi sadarbojas ar Rīgas Strazdumuižas vidusskolas - attīstības centra
vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem vadību un pedagogiem. Tās pedagogi un skolas audzēkņi
aktīvi iesaistās bibliotēkas pasākumos, kuros bieži izmanto iespēju paust savas radošās spējas
– dzied, spēlē, runā dzeju;
 LNerB izveidojusies ļoti cieša sadarbība ar Latvijas Neredzīgo biedrību un tās
teritoriālajām organizācijām – Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī,
kā arī Strazdumuižas Dienas centru, Strazdumuižas klubu, Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas
centru;
 Veiksmīga sadarbība veidojas ar privātā bērnudārza “Laimes lācis” vadību un
audzinātājām. Bibliotēkā uzsākti PII grupiņām grāmatu lasīšanas pasākumi ,,Lasām kopā ar
suni”, sadarbojoties ar Servisa suņu biedrību ,,Teodors”, biedrību ,,Maigais suns”;
 Kopš 2017. gada kopā ar Servisa suņu biedrību ”Teodors” LNerB piedalās biedrības
organizētajos Servisa suņu un viņu turētāju praktiskajos semināros Rīgā, Cēsīs, Daugavpilī,
Liepājā un Saulkrastos, nodrošinot ekskursijas un informatīvos materiālus redzes invalīdiem
pieejamos formātos.;
 Bibliotēkas Braila raksta nodaļa sniedz konsultācijas par Braila rakstu, kā arī
informācijas pieejamības noteikumiem neredzīgajiem iedzīvotājiem, t.sk. uz zāļu kastītēm,
vides objektos, publiskajās būvēs utt. gan uzņēmējiem, gan privātpersonām;
 Bibliotēka kļuvusi par konsultatīvo centru pašvaldību publiskajām bibliotēkām, valsts
un pašvaldību SAC, pansionātiem un biedrībām par pielāgotās literatūras pieejamību un
izmantošanu.
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Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība
 Noslēgts Pilnvaroto struktūru līgums starp Latvijas Neredzīgo bibliotēku (LNerB) un
Pasaules Intelektuālās īpašuma organizāciju (World Intelectual Property Organization
(WIPO)), kas ļauj apkalpot lasītājus ārpus Latvijas valsts robežām, kā to nosaka Marrākešas
līgums. Bibliotēka uzsāka sadarbības tehniskās pārrunas, lai piedalītos ABC (Accessible Books
Consortium) globālajā grāmatu servisā, ko pārvalda WIPO.
 Sadarbība ar Lietuvas Neredzīgo bibliotēku. LNerB speciālisti piedalījās pieredzes
braucienā uz Lietuvas Neredzīgo bibliotēku, kur apmeklēja starptautisku semināru “Marrākešas
līgums: Darbu uzsākot” (“The Marrakesh Treaty: Getting Started”).
 Igaunijas Neredzīgo bibliotēku par audiogrāmatu savstarpēju apmaiņu.
 Bibliotēkai iesaistoties Baškīrijas Republikas Neredzīgo bibliotēkas veidotajā projektā
«Родной земли многоголосье: мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках
народов Республики Башкортостан”, ir izveidota sadarbība SSBA jomā.
 Daugavpils filiālei sadarbība SSBA jomā izveidojusies ar Krievijas Neredzīgo
bibliotēku, no kuras saņemta nozaru literatūra un daiļliteratūra audio formātā krievvalodīgu
lietotāju interešu un informācijas vajadzību apmierināšanai.

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs
Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata
periodā
LNerB Rīgā darbojas kā metodiskais centrs 7 filiālbibliotēkām Balvos, Cēsīs,
Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Ventspilī. Bibliotēkas metodisko darbu organizē un
vada Metodikas nodaļas vadītāja sadarbībā ar LNerB Rīga struktūrvienībām.
Metodikas nodaļas vadītāja pārrauga darba procesu kvalitāti, sniedz regulāras
konsultācijas filiālbibliotēkām, izmantojot e-pasta un telefonsarunu starpniecību. Kopā ar
bibliotēkas speciālistiem izstrādā instrukcijas: LNerB informācijas sistēmas lietošanas
Rokasgrāmata, Koncepcijas izstrāde darbam ar pētniecības datu bāzi. LNerB speciālisti regulāri
sniedz metodisko palīdzību un konsultācijas darba jautājumos filiāļu darbiniekiem
Filiālbibliotēku vizitācijas notiek divas reizes gadā. Vizitāciju laikā tiek apzināta situācija un
izstrādātas rekomendācijas darba uzlabošanai. Lai uzlabotu darbu informācijas jomā ar filiālēm,
bibliotēkā darbojas failu un dokumentu tiešsaistes apmaiņas sistēma, mākoņpakalpojums, kas
pieejams filiālbibliotēku darbiniekiem. Piekļuve dokumentiem nodrošināta atbilstoši
piešķirtajām atļaujām. Darbinieki var tiešsaistē saņemt, augšupielādēt, izveidot un rediģēt
dokumentus, piešķirt atļaujas citiem lietotājiem, skatīt vai rediģēt savus dokumentus. Mākonim
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ir pieejama arī mobilā lietotne. Ir iespēja tiešsaistē rediģēt Word, Excel, PowerPoint un teksta
dokumentus. Šajā sistēmā pieejams arī kalendārs individuālai vai koplietošanai. Tehniski šī
sistēma izvietota uz servera datora, un pakalpojuma nodrošināšanai tiek izmantota bezmaksas
programmatūra. Filiālbibliotēkām sniegtas konsultācijas par ielogošanos bibliotēkas mākonī –
www.cloud.neredzigobiblioteka.lv. Nosūtīta Mākoņa lietošanas pamācība. Ātrai saziņai un
informācijas apmaiņai ar filiālēm izveidota WhatsApp grupa – LnerBibliotēkas.
Lai uzlabotu statistikas rādītāju uzskaiti, tika izstrādāti vienoti statistiskās uzskaites
kritēriji.
Metodikas nodaļa apkopo un analizē bibliotēkas struktūrvienību statistikas un teksta
atskaites, sagatavojot pārskatus par LNerB darbību, veic LNerB statistisko datu ievadīšanu
Kultūras datu portālā, popularizē bibliotēkas labāko pieredzi, organizē un pārrauga bibliotēkas
publicitāti, izplata aktuālo nozares informāciju. Veic LNerB darbības rezultatīvo rādītāju
analīzi, sniedzot ziņas Kultūras ministrijai. Par īstenotajiem pasākumiem ,,Valsts valodas
politikas pamatnostādnēs 2015-2020” ziņas tiek sagatavotas un iesniegtas Izglītības un zinātnes
ministrijai. Kopā ar LNerB vadību piedalās ĀAP apmeklēšanā un izveidošanā, reģionu galveno
bibliotēku semināros, popularizējot LNerB pakalpojumus cilvēkiem ar redzes problēmām un
citādām lasīšanas grūtībām. Pārskata periodā bibliotēka piedalījās ar prezentāciju “Latvijas
Neredzīgo bibliotēkas piedāvājums cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām” Dobeles novada Centrālās
bibliotēkas rīkotajā seminārā. 2019. gada 10. jūnijā LNerB tika organizēts seminārs Rīgas
Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku vadītājiem, lai veicinātu sadarbību SBA jomā un
sekmētu bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu nodrošināšanu pielāgotā formātā (audio
formātā, palielinātā drukā, Braila rakstā) personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem
vai citādām lasīšanas grūtībām un kuras atbilst vismaz vienam kritērijam, kas atrunāti
Autortiesību likuma 22.1 panta pirmajā daļā.
Metodikas nodaļas vadītāja veicina un koordinē bibliotēkas darbinieku profesionālo
tālākizglītību. Pārskata periodā 23 LNerB darbinieki ir apmeklējuši 48 profesionālās pilnveides
pasākumus, kurus organizēja LNB Bibliotēku attīstības centrs, LNB Kompetenču attīstības
centrs, reģionu galvenās publiskās bibliotēkas un citi sadarbības partneri (skat.4., 12..tabula un
Pielikums Nr.1).
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12. tabula “LNerB īstenotie profesionālās pilnveides pasākumi”
Norises

Norises vieta

Organizētājs

tēmas

laiks
17.05.

Pasākuma nosaukums, galvenās

Latvijas

LNerB

Bibliotēkas darbinieku seminārs

Neredzīgo

1.Mērķauditorijas paplašināšana –

bibliotēka Rīgā

sadarbības nostiprināšana ar valsts un
pašvaldību iestādēm (publiskajām
bibliotēkām, sociālās aprūpes centriem,
pansionātiem u.c.), nevalstisko sektoru.
2.Krājuma komplektēšanas un
uzskaites jautājumi. Inventarizācijas
gaita filiālbibliotēkās. Darbs ar
Bibliotēkas informācijas sistēmu.
3.Bibliotēkas statistikas rādītāji, to
uzskaite.
4. Atskats uz Latvijas bibliotekāru
20.konferenci ,,Bibliotēkas – dialogs
ceļā uz pārmaiņām”. Atskats uz
,,Latvijas bibliotēku festivāla 2019’’
Bibliotekāru modes un stila dienu.
5. Latvijas simtgades projekts ,,Klusie
vēstures veidotāji”.

10.06.

LNerB

LNerB

Seminārs Rīgas Centrālās bibliotēkas
un filiālbibliotēku vadītājiem par
LNerB pakalpojumiem - Latvijas
Neredzīgo bibliotēkas piedāvājums
cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām.

29.04.

LNerB

LNerB

Darbs ar speciālo tehniku redzes
invalīdu apkalpošanā bibliotekāriem”.

Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā darba jomā)
Metodiskā un konsultatīvā darba jomā LNerB sadarbojas ar LNB Bibliotēku attīstības
centru, iesaistoties dažādos profesionālās pilnveides pasākumos un konsultējoties par
metodiskā darba jautājumiem, kā arī ar pašvaldību publiskajām bibliotēkām Latvijā.
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2019. gada 2. septembrī Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Rīgā viesojās Latvijas Valsts
prezidents Egils Levits. Viņš iepazinās ar bibliotēku un Skaņu ierakstu studijā ielasīja Latvijas
Republikas Satversmes preambulu. Bibliotēkas viesu grāmatā viņš atstāja ierakstu –
,,Liels paldies par jūsu nenovērtējamo darbu un entuziasmu, veicot šo atbildīgo un mūsu
sabiedrībai tik ļoti nepieciešamo darbu neredzīgo cilvēku labā!”
Egils Levits Valsts prezidents

Direktore

Andra Jākobsone

Pārskatu apkopoja
Metodikas nodaļas vadītāja Vija Circāne
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Pielikumi
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Pielikums Nr. 1

Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi
N.p.

Norises

Norises

Organizētājs(-

Pasākuma nosaukums,

Stundu

k.

laiks

vieta

i)

galvenās tēmas

skaits

LNB

Erasmus+Proje

Konference par

16

ct MIL+LAB

medijpratības

supervisor

jautājumiem

Biedrība

Medijpratība un digitālās

“Sadarbības

iespējas kā komunikācijas

platforma”

līdzeklis dažādu etnicitāšu

sadarbībā ar

cilvēku saskarsmē,

British Council

apmācību programma

pārstāvniecību

projekta “Latvijas kultūras

Latvijā

vēstnieku akadēmija-1

1.
24.01.

2.

16.02. -

Rēzekne

17.02.

16

ietvaros”
6.

22.03.

LNB

LNB

Medijpratības meistaru

16

diskusija par medijpratības
zināšanu pārneses
aktivitātēm, to formām un
metodēm
Par publisko bibliotēku

7.
27.03.

Balvi

Balvu Centrālā

“Apaļā galda diskusijām”

bibliotēkā

LNB.

4

Informācija par Neredzīgo
bibliotēkas iespējām un
sadarbību ar publiskajām
bibliotēkām.
Par mācībām
“Informācijas meklēšana”
un “Informācijas
meklēšanu
juridiskajājomā.”
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“Krucifikss Zīmeļlatgolys
ainovā”
Lektorijs“ Nikod nav par
vālu uzadreiksteit
pīruodeit sevi”
8.

02.04.

Latgales

Latgales

Konference “Bibliotēka

Centrālā

Centrālā

digitālajā laikmetā:

bibliotēka

bibliotēka

tradīcijas un inovācijas”,

16

apliecinājumi
9.

05.04.

Lielais

Kurzemes

Interreg V-A Latvijas-

Dzintars.

plānošanas

Lietuvas programma 2014-

reģions

2020 Projekts LLI-212

4

“Saredzi citādāk”
Noslēguma konference
“Pasaule man, es pasaulei”
10.
05.04.

Gulbene

Gulbenes

Gulbenes novada

novada

bibliotēku darbinieku

bibliotēka

seminārs

1

Gulbenes novada projekti,
kuros aktīvi iesaistījusies
bibliotēka
Latvijas Neredzīgo
bibliotēkas Balvu
filiālbibliotēkas
pakalpojumi
VID – gada ienākuma

13.
17.04.

Balvi

Balvu Centrālā

deklarācijas iesniegšana,

bibliotēkā

attaisnotie izdevumi,

4

mobilā lietotne un citas ar
to saistītas un aktuālas
tēmas.
Par LNB semināru
“Bibliotēkas un
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sabiedrības ilgtspējīga
attīstība: mēs būvējam šo
pasauli paši ”Par LNB
pavasara konferenci
“Vārds un attēls”
Par konferenci Daugavpils
Universitātē “Bibliotēka
digitālajā laikmetā:
tradīcijas un inovācijas”
Par medijpratības meistaru
diskusiju LNB
“Medijpratības zināšanu
pārneses aktivitātes, to
formas un metodes”
14.

15.05.

Daugavpi

Daugavpils

Informatīvs seminārs

ls novada

novada

Daugavpils novada

Kultūras

Kultūras

kultūras darbiniekiem

centrs

pārvalde

8

“Vārpa”
15.

20.05.

LNB

LNB

Konference ,,Literatūras

4

zināšanas mūsdienīgam
bibliotekāram”
17.

17.05.

Latvijas

Latvijas

Latvijas Neredzīgo

Neredzīg

Neredzīgo

bibliotēkas darbinieku

o

bibliotēkas

seminārs

bibliotēka

Metodikas

6

nodaļa
18.

31.05.

Mācību

Vides

Mācību kurss “Digitālā

centrs

aizsardzības un

saziņa ar valsti: dzīves

LatInSoft

reģionālas

situācijās noderīgi e-

attīstības

risinājumi”, apliecinājumi

ministrija

Nr. 0102/2018 – DZC/710

16

un 0102/2018 – DZC/711
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Lubānas evaņģēliski

19.
19.06.

Lubāna

Balvu Centrālā

luteriskās baznīcas

bibliotēkā

apskate- baznīca baznīcā.

6

“ Dzejas klēts” apcirkņu
izstaigāšana kopā ar Annu
Eglienu Lubānas nov.
Indrānu pag. “ Dārziņos”.
Akmeņu parks: akmeņu,
seno darbarīku, sadzīves
priekšmetu, krūžu
kolekcija.
Lubānas Jaunie kapiB.Martuževas atdusas
vieta.
22.

28.08..

Dobeles

Latvijas

LBB Zemgales reģiona

novads,

Bibliotekāru

bibliotekāru seminārs

Bikstu

biedrības

"Vasaras iedvesmas un

pagasts

(LBB)

radošuma skola"

6

Zemgales
nodaļa un
Dobeles novada
Centrālā
bibliotēka
24.

03.10.

LNB

LNB BAC

Latviešu terminoloģija

5

simts gados: pirmās
Terminoloģijas komisijas
atceres konference
Konference “Literatūras

25.
.

04.10.

Balvu

Latvijas

zināšanas mūsdienīgam

novada

Nacionālā

bibliotekāram”

muzejs

bibliotēka

1)¿ (ne)dzeja ?

5

Mārtiņš Laizāns, Latvijas
Universitātes Humanitāro
Atbalsta:

zinātņu fakultātes
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Latvistikas un baltistikas
Valsts

nodaļa

Kultūrkapitāla

2)Ideoloģijas uzstādījumi

fonds

literatūrā – daži piemēri

Balvu Centrālā

Sigita Kušnere, Latvijas

bibliotēka

Universitātes Humanitāro
zinātņu fakultātes
Latvistikas un baltistikas
nodaļa
3)Latvijas teātra
zinātnieku veikums
aktiermākslas izpētē:
sasniegumi, problēmas,
izaicinājumi
Silvija Radzobe, Latvijas
Universitātes Humanitāro
zinātņu fakultātes
Latvistikas un baltistikas
nodaļa
4)Laba izklaides literatūra
– latviešu rakstniecības
jaunais izaicinājums
Ieva Kalniņa, Latvijas
Universitātes Humanitāro
zinātņu fakultātes
Latvistikas un baltistikas
nodaļa
5)Jaunākā latgaliešu
literatūra
Ilze Sperga, dzejniece,
pētniece un sabiedriskā
darbiniece
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26.

04.10.

Rēzekne

Izglītības un

Emocionālā inteliģence –

attīstības centrs

efektīvas komunikācijas

“EGO”

pamats daudzveidīgā

8

sabiedrībā starpvalstu
migrācijas/integrācijas
procesu ietekmē
27.

10.10.

Rīgas
Strazdum
uižas
vidusskol
aattīstības
centrs

28.

16.10.

Ziemeļvalstu
Seminārs ,,Par nedzirdību
Ministru
– neredzību”
padomes birojs
Latvijā,
Rīgas
Strazdumuižas
vidusskolaattīstības centrs

Rīgas

Rīgas Izglītības

Speciālās zināšanas

Izgl. un

un informatīvi

pedagogiem bērnu tiesību

inf.Met.ce metodiskais
ntrs

6

8

aizsardzības jomā

centrs (RIIMC)

(RIIMC)
Parunāsim par disleksiju.

29.
18.10.

Balvu

Balvu Centrālā

2

Andra Vabale– RSU

pamatskol bibliotēka

Rehabilitācijas katedras

a

docētāja, audiologopēds.
Atbalsta:

Eva Birzniece –

Zvaigzne ABC

dr.philol.,LatvijasDisleksij

Balvu novada

as biedrības valdes

pašvaldība

priekšsēdētāja.
Evija Gulbe – rakstniece,
skolotāja, mamma
Seminārs Balvu reģiona

30.
19.10.

Balvu

Balvu Centrālā

bibliotēku darbiniekiem

Centrālā

bibliotēka

1) Iespējas un resursi

bibliotēka

4

informācijas meklēšanā
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2)Digitālo kolekciju
veidošana, informācijas
apstrāde, meklēšana;
3)Bibliotēka kā atbalsta
punkts sabiedrībai saziņā
ar valsti;
4)Bibliotekārs kā iestādes
veiksmes atslēga;
5)Dāvinājumi bibliotēkas
krājumā: vadlīnijas
bibliotēkām;
6) Aktualitātes
bibliotekārajā darbā;
7) Mājas lapa – bibliotēkas
tēla veidotāja.
31.

06.11.

LNB

LNB BAC

Seminārs krājuma

5

komplektēšanas
speciālistiem
32.

15.11.

Rēzekne

Rēzeknes

Rēzeknes reģiona

pilsētas

bibliotēku darbinieku

Centrālā

seminārs

5

bibliotēka
33.

Klienta emociju un
20.11.

Balvu

Balvu Centrālā

rakstura atpazīšana

Centrālā

bibliotēka

1) Lietišķā saskarsme jeb

bibliotēka

efektīva klientu
Atbalsta:

apkalpošana t. sk. ar

Latgales reģ.

klientiem ar īpašām

attīstības

vajadzībām;

8

aģentūra, Valsts 2) Klientu apkalpošanas
Kultūrkapitāla

pamatprincipi, “es”

fonds, Latvijas

faktors, kas ir sadarbība;

valsts meži.
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3) Kā sadarboties ar
manipulatīvu, emocionālu
un agresīvu klientu;
4) Pozitīvā motivēšana
klientiem. Noteikumi,
konsekvence.
Pasniedzēja Anda Pēkšēna
34.

12.12.

Ventspils

Ventspils

Kurzemes reģionālais

galvenā

seminārs par ANO

bibliotēka

ilgtspējīgas attīstības

Sadarbībā ar

mērķiem.

5

UNESCO
LNK, LBB un
Ziemeļvalstu
atbalstītājiem
35.

20.12.

Ludza

Ludzas pilsētas

Ludzas, Ciblas, Kārsavas,

galvenā

Zilupes, Rēzeknes un

bibliotēka

Viļānu novadu publisko

5

bibliotēku darbinieku gada
noslēguma sanāksme seminārs
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Pielikums Nr. 2

LNerB publicitāte 2019.g.
LNerB Rīgā
Preses izdevumos
1. Audiogrāmatas : [par LNerB piedāvātajām audiogrāmatām] // Rosme. - ISSN 0201811X. - Nr.3 (2019), 23.lpp.
2. Bibliotēkā viesojas valsts prezidents : [par valsts prezidenta Egila levita vizīti LNerB
2.septembrī] // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.9 (2019), 23.lpp.
3. Bite Dinija. Atskats uz simtgades projektu : [par LNerB projektu „Pasākumu cikls
„Klusie vēstures veidotāji””] / Dinija Bite // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.9 (2019), 21.23.lpp.
4. Bite Dinija. Bermontiādes simtgade : [par LNerB organizēto pasākumu Lāčplēša dienā 11.novembrī] / Dinija Bite // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.10 (2019), 18.-19.lpp.
5. Bite Gunta. Klusie vēstures veidotāji : [par LNerB projektu Latvijas simtgades projekta
ietvaros] / Gunta Bite // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.8 (2019), 15.-16.lpp.
6. Daugule Zane. Palīdzīgas rokas sniegšana : [par LNerB Braila raksta nodaļas vadītāju
Guntu Biti] / Zane Daugule // Ievas Stāsti. – ISSN 1691-1857. - Nr.21 (2019), 36.-39.lpp.
7. Dažādas ziņas : [par LNerB lasītākajām grāmatām 2018.gadā] // Rosme. – ISSN
8. Enikova Anete. Grāmatu jaunumi : [par LNerB jaunajām audiogrāmatām] / Anete
Enikova // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.6 (2019), 20.-21.lpp.
9. Enikova Anete. Grāmatu jaunumi : [par LNerB jaunajām audiogrāmatām] / Anete
Enikova // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.7 (2019), 14.-15.lpp.
10. Enikova Anete. Izrāde par neredzīgu meiteni : [rakstā minēta LNerB Braila nodaļas
speciāliste Sarmīte Gromska] / Anete Enikova // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.2 (2019),
12.-13.lpp.
11. Enikova Anete. Latvijas Neredzīgo bibliotēkā : [par LNerB jaunajām
audiogrāmatām] / Anete Enikova // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.4 (2019), 18.-19.lpp.
12. Enikova Anete. LNerB grāmatu jaunumi : [par LNerB jaunajām audiogrāmatām] /
Anete Enikova // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.8 (2019), 17.lpp.
13. Enikova Anete. LNerB grāmatu jaunumi : [par LNerB jaunajām audiogrāmatām] /
Anete Enikova // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.10 (2019), 23.-24.lpp.
14. Enikova Anete. Noslēgusies LNB iespēju diena : [rakstā minēta LNerB] / Anete
Enikova // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.8 (2019), 9.-10.lpp.
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15. Enikova Anete. Sadzirdēt iz-elpas : [par Lauras Vinogradovas LNerB ieskaņoto
audiogrāmatu „Izelpas”] / Anete Enikova // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.3 (2019), 19.20.lpp.
16. Grāmatu jaunumi : [par LNerB jaunajām audiogrāmatām] // Rosme. – ISSN 0201811X. - Nr.11 (2019), 27.lpp.
17. Hofmanis Ilgvars. Plānota un neplānota tikšanās : [rakstā minēta LNerB] / Ilgvars
Hofmanis // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.6 (2019), 18.-19.lpp.
18. Isajeva Dzintra. Aizvadīta Pasaules neredzīgo diena : [LNerB LAN vec.bibliotekāres
raksts par tifloloģijas tēmu] / Dzintra Isajeva // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.11 (2019),
15.-16.lpp.
19. Isajeva Dzintra. Nedzirdīgi neredzīgās personas : [LNerB LAN vec.bibliotekāres
raksts par tifloloģijas tēmu] / Dzintra Isajeva // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.7 (2019),
15.-18.lpp.
20. Isajeva Dzintra. Neredzīgo cilvēku sasniegumi vēsturē: sievietes mākslā : [LNerB
LAN vec.bibliotekāres raksts par tifloloģijas tēmu] / Dzintra Isajeva // Rosme. – ISSN 0201811X. - Nr.3 (2019), 20.-23.lpp.
21. Knusle Ilze. Otro reizi Jelgavā diktātu varēs rakstīt klātienē : [rakstā minēta LNerB] /
Ilze Knusle // Jelgavas Vēstnesis. - ISSN 1691-4201. - Nr. 44 (635) (2019. gada 31. oktobris)
3.lpp.
22. LNerB viesojas valsts prezidents : [fotostāsts] // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.
(2019), 27.lpp.; foto: Ilmārs Znotiņš, Ieva Jēkabsone.
23. Sabale Aija. Noslēgusies LNB iespēju diena : [rakstā minēta arī LNerB] / Aija Sabale
// Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.8 (2019), 9.-10.lpp.
24. Vītola Beāte. LNerB audiogrāmatu jaunumi / Beāte Vītola // Rosme. – ISSN 0201811X. - Nr.2 (2019), 25.-27.lpp.
25. Ziņas : [minēts LNerB darba laiks un informācija par ģimenes pasākumiem
sestdienās] // Rosme. – ISSN 0201-811X. - Nr.9 (2019), 24.lpp.
Elektroniskās publikācijas
26. Aicina uz radošu nedzirdīgi – neredzīgo dienas semināru [Elektroniskais resurss] :
[par pasākumu “Esi atvērts pasaulei”, kas notika LNerB 27.jūn.]. – Tiešsaistes pakalpojums. b.v. : BNN, b.g. — Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
https://bnn.lv/aicina-uz-radosu-nedzirdigi-neredzigo-dienas-seminaru-332269. - Resurss
aprakstīts 2020.gada 22.janv.
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27. Bite Dinija. Noslēgsies Latvijas valsts simtgades pasākumu cikls “Klusie vēstures
veidotāji” [Elektroniskais resurss] : [par LNerB noslēguma pasākumu Latvijas valsts
simtgades informācijas centrā 3.sept.]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga : v/a "Kultūras
informācijas sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis
www.URL: http://www.library.lv/News/ArticleItem.aspx?article=49973&type=0. - Resurss
aprakstīts 2020.gada 20.janv.
28. Bite Gunta. Latvijas Neredzīgo bibliotēka turpina Latvijas valsts simtgades pasākumu
ciklu “Klusie vēstures veidotāji” [Elektroniskais resurss] : [par LNerB noslēguma pasākumu
Latvijas valsts simtgades informācijas centrā 3.sept.]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga : v/a
"Kultūras informācijas sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis
www.URL: http://www.library.lv/News/ArticleItem.aspx?article=49642&type=0. - Resurss
aprakstīts 2020.gada 20.janv.
29. Bite Gunta. Seminārs “Esi atvērts pasaulei” [Elektroniskais resurss] : [par LNerB
pasākumu 27.jūn.]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas",
2011. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis www.URL:
http://www.library.lv/News/ArticleItem.aspx?article=49772&type=1. - Resurss aprakstīts
2020.gada 22.janv.
30. Circāne Vija. Baltijas ceļa 30. gadadiena Latvijas Neredzīgo bibliotēkā
[Elektroniskais resurss] : [par LNerB pasākumiem 22. un 23.aug.]. - Tiešsaistes
pakalpojums. – Rīga : Latvijas valsts simtgades birojs, [b.g.]. - Nos. no tīmekļa lappuses. —
Pieejas veids : tīmeklis www.URL:https://lv100.lv/programma/kalendars/baltijas-cela-30gadadiena-latvijas-neredzigo-biblioteka/. - Resurss aprakstīts 2020.gada 22.janv.
31. Elksnīte Gita. Bibliotēkas pakalpojums noderīgs ikvienam! [Elektroniskais resurss] :
[par LNerB sadarbību ar publiskajām bibliotēkām]. – Tiešsaistes pakalpojums. - b.v. :
Lursoft, Lursoft IT 1997-2019. — Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis
www.URL: http://news.lv/Jekabpils-Vestis/2019/11/28/bibliotekas-pakalpojums-noderigsikvienam. - Resurss aprakstīts 2020.gada 20.janv.
32. Grāmatas arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem [Elektroniskais resurss] : [par
sadarbību ar LNerB]. – Tiešsaistes pakalpojums. - b.v. : Lursoft, Lursoft IT 1997-2019. —
Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis www.URL: http://news.lv/SalaspilsVestis/2019/01/04/gramatas-ari-cilvekiem-ar-redzes-traucejumiem. - Resurss aprakstīts
2020.gada 20.janv.
33. Izvēlies audiogrāmatu, ja parasto nevari lasīt! [Elektroniskais resurss] : [par sadarbību
ar LNerB]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
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http://www.library.lv/Libraries/aluksnes-pilsetasbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50101&type=0. - Resurss aprakstīts 2020.gada
20.janv.
34. Knusle Ilze. Otro reizi Jelgavā diktātu varēs rakstīt klātienē [Elektroniskais resurss] :
[minēta LNerB]. – Tiešsaistes pakalpojums. - b.v. : Lursoft, Lursoft IT 1997-2019. — Nos. no
tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis www.URL: http://news.lv/JelgavasVestnesis/2019/10/31/otro-reizi-jelgava-diktatu-vares-rakstit-klatiene. - Resurss aprakstīts
2020.gada 20.janv.
35. Lasi audiogrāmatas! [Elektroniskais resurss] : [par sadarbību ar LNerB]. – Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses.
— Pieejas veids : tīmeklis www.URL : http://www.library.lv/Libraries/adazubiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49300&type=0. - Resurss aprakstīts 2020.gada
20.janv.
36. Latvijas Neredzīgo bibliotēka [Elektroniskais resurss] : [videosižets par LNerB]. –
Tiešsaistes pakalpojums. - b.v. Google LLC, 2020. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas
veids : tīmeklis www.URL : https://www.youtube.com/watch?v=Gtl6lWXfcds. - Resurss
aprakstīts 2020.gada 22.janv.
37. Nacionālā bibliotēka pirmajā gadadienā dāvina šķirkļu audio ierakstus
[Elektroniskais resurss] : [rakstā minēta LNerB]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : AS
DELFI, 2020. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/nacionala-enciklopedija-pirmajagadadiena-davina-skirklu-audio-ierakstus.d?id=51560137. - Resurss aprakstīts 2020.gada
20.janv.
38. Nedzirdīgi neredzīgo pasākums Strazdumuižā [Elektroniskais resurss] : [videosižets
par pasākumu “Esi atvērts pasaulei”, kas notika LNerB 27.jūn.]. – Tiešsaistes pakalpojums. –
b.v. Google LLC, 2020. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
https://www.youtube.com/watch?v=Pvw7J2uY06w. - Resurss aprakstīts 2020.gada 22.janv.
39. Orupe Aisma. Bibliotēkas un administratīvi teritoriālā reforma [Elektroniskais
resurss] : [sarakstā minēta arī LNerB]. – Tiešsaistes pakalpojums. - b.v. : Lursoft, Lursoft IT
1997-2019. — Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://news.lv/Neatkariga_Rita_Avize_Latvijai/2019/11/07/bibliotekas-un-administrativiteritoriala-reforma. - Resurss aprakstīts 2020.gada 20.janv.
40. Platpīre Rita. 2019.gada spilgtākie notikumi Lielvārdes pilsētas bibliotēkā
[Elektroniskais resurss] : [rakstā minēta sadarbība arī LNerB]. – Tiešsaistes pakalpojums. b.v. : Lursoft, Lursoft IT 1997-2019. — Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis
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www.URL: http://news.lv/Lielvardes-Novada-Zinas/2019/12/19/2019-gada-spilgtakienotikumi-lielvardes-pilsetas-biblioteka. - Resurss aprakstīts 2020.gada 20.janv.
41. Saldovere Anda. Tikšanās bibliotekāru stāvā: Nacionālās enciklopēdijas piedāvājums
[Elektroniskais resurss] : [minēta LNerB un tās direktore Andra Jākobsone]. – Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses.
— Pieejas veids : tīmeklis www.URL : http://www.library.lv/Libraries/latvijas-nacionalabiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48256&type=0. - Resurss aprakstīts 2020.gada
20.janv.
42. Valsts prezidents ierunā audioierakstā Satversmes ievadu ar komentāriem
[Elektroniskais resurss] : [par valsts prezidenta Egila Levita LNerB apmeklējumu]. –
Tiešsaistes pakalpojums. - b.v. Google LLC, 2020. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas
veids : tīmeklis www.URL : https://www.youtube.com/watch?v=uL53rtwBcKE. - Resurss
aprakstīts 2020.gada 22.janv.
43. Valsts prezidents papildina Neredzīgo bibliotēkas krājumu, ierunājot audioierakstā
Satversmes ievadu ar komentāriem [Elektroniskais resurss] : [par valsts prezidenta Egila
Levita LNerB apmeklējumu]. – Tiešsaistes pakalpojums. – b.v. Latvijas Valsts prezidenta
kanceleja, 2019. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis www.URL:
https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-papildina-neredzigo-bibliotekaskrajumu-ierunajot-audioieraksta-satversmes-ievadu-ar-komentariem-25888. - Resurss
aprakstīts 2020.gada 22.janv.

Radio
44. Klusā vēsture - izstādēs stāsta par neredzīgo kopienu un Braila raksta attīstību Latvijā
[radio sižets par fotoizstādi LNB “Klusie vēstures veidotāji” un taustāmo izstādi “Latvijas
grāmatniecības klusie dalībnieki 1918. – 2018.” sagat. Toms Treibergs] // Latvijas Radio 1. –
Raidījums “Kultūras Rondo” (2019, 4.sept.). – Radio sižets pieejams arī portālā “LSM.LV”
(2019, 4.sept.). – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/klusa-vesture-izstades-stasta-par-neredzigokopienu-un-braila-raksta-attistibu-latvija.a330921/. - Resurss aprakstīts 2020.g. 27.janv.
45. Rasa Bugavičute-Pēce un Toms Treibergs ciemojas Latvijas Neredzīgo bibliotēkā :
[radio raidījums tika ierakstīts tikšanās laikā ar Rasu Bugavičuti-Pēci un Tomu Treibergu
LNerB 18.12.] sagat. Santa Lauga, Toms Treibergs] // Latvijas Radio 1. – Raidījums
“Kultūras Rondo” (2019, 24.dec.). – Radio sižets pieejams arī portālā “LSM.LV” (2019,
24.dec.). – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
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https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/rasa-bugavicute-pece-un-toms-treibergs-ciemojaslatvijas-neredzi.a124812/. - Resurss aprakstīts 2020. g. 27. janv.
Televīzija
46. Tie, kas nespēj lasīt vai noturēt rokās grāmatu - var to klausīties! [par LNerB
audiogrāmatām ne tikai neredzīgajiem stāsta direktore Andra Jākobsone] // LTV1 kanāls,
Kristapa Puriņa sižets raidījumā „4.studija”, 2019, 12.marts. - TV sižeta ieraksts pieejams arī
portālā LTV.lv (2019, 12.marts). - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis
www.URL : https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/12.03.2019-tie-kas-nespej-lasit-vai-noturet-rokasgramatu-var-to-klausities.id153737/. - Resurss aprakstīts 2020.g. 20.janv.
Fotomateriāli
47. Znotiņš Ilmārs. Valsts presidents Egils Levits apmeklē Latvijas Neredzīgo bibliotēku
un ieraksta Satversmes preambulas audio ierakstu [Attēls] / Ilmārs Znotiņš // Rosme. - ISSN
0201-811X. - Nr.9 (2019), 1. lpp.
Balvu filiālbibliotēka
Preses izdevumos
48. Logina Zinaida. Atskatās uz paveikto un svin jubileju : [ rakstā ir minēta LNerB
Balvu filiālbibliotēka ] / Zinaida Logina // Vaduguns. – ISSN 1407-9844. – Nr.43 (2019),
6.lpp.
49. Laicāne, Ilona. Mēs no zvaigznēm ņemti... : [par Balvu filiālbibliotēkas bibliotekāres
piedalīšanos Centrālās bibliotēkas izbraukuma seminārā "Sirds. Dvēsele. Gars. Dievs"] / Ilona
Laicāne // Bazūne, Nr.8 (2019, 5.aug.), 2.-3.lpp.
Elektroniskās publikācijas
50. Izstāde Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā [Elektroniskais resurss] : [tekstā minēta
LNerB Balvu filiālbibliotēka]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Balvi : Balvu Valsts ģimnāzija,
b.g. - Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://www.bvg.lv/?p=10515&lang=en. - Resurss aprakstīts 2019.g. 4.janv.
51. Laicāne Ilona. Augusts Balvu filiālbibliotēkā [Elektroniskais resurss] : [par
tematiskajām izstādēm filiālbibliotēkā ]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : LNERB, 2011. Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-balvu68

filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49912&Type=0. - Resurss aprakstīts 2019. g.
2. aug.
52. Laicāne Ilona. Februāris Balvu filiālbibliotēkā [Elektroniskais resurss] : [par izstādēm
bibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. –
Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-balvufilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48073&type=0. - Resurss aprakstīts 2019. g. 4.
feb.
53. Laicāne Ilona. Gaidīsim Lieldienas [Elektroniskais resurss] : [par izstādi Balvu
filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas",
2011. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-balvufilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49039&type=0. - Resurss aprakstīts 2019. g.
11. apr.
54. Laicāne Ilona. Izstādes Balvu filiālbibliotēkā [Elektroniskais resurss] : [par izstādēm
bibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. –
Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-balvufilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47809&type=0. - Resurss aprakstīts 2019. g.
11. janv.
55. Laicāne Ilona. Jūlijs Balvu filiālbibliotēkā [Elektroniskais resurss] : [par tematiskajām
izstādēm bibliotēkā ]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : v/a "Kultūras informācijas
sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-balvufilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49814&type=0. - Resurss aprakstīts 2019. g. 3.
jūl.
56. Laicāne Ilona. Maijs Balvu filiālbibliotēkā [Elektroniskais resurss] : [par izstādēm
bibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. –
Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-balvufilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49317&type=0. - Resurss aprakstīts 2019. g. 7.
maijā
57. Laicāne Ilona. Oktobris Balvu filiālbibliotēkā [Elektroniskais resurss] : [par
tematiskajām izstādēm bibliotēkā ]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : v/a "Kultūras
informācijas sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis
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www.URL : http://biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-balvufilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50263&type=0. - Resurss aprakstīts 2019. g. 3.
okt.
58. Laicāne Ilona. Saules un pankūku svētki [Elektroniskais resurss] : [par izstādi Balvu
filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas",
2011. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-balvufilialbiblioteka/Galleries/ViewGallery.aspx?Id=36627. - Resurss aprakstīts 2019. g. 26. febr.
Cēsu filiālbibliotēka
Elektroniskās publikācijas
59. Feldmane Sarmīte. Stiprina grāmatas [Elektroniskais resurss] : [rakstā minēta
sadarbība ar Cēsu filiālbibliotēku un bibliotekāre Irēna Lāce ]. – Tiešsaistes pakalpojums. b.v. : Lursoft, Lursoft IT 1997-2019. — Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis
www.URL : http://news.lv/Druva/2019/12/05/stiprina-gramatas. - Resurss aprakstīts
2020.gada 22.janv.
Daugavpils filiālbibliotēka
Preses izdevumos
60. Ja nevari lasīt parasto grāmatu – izvēlies audiogrāmatu : [par LNerB Daugavpils
filiālbibliotēkas pakalpojumiem] // Latgales Laiks. – ISSN 1407-9216. – Nr.58 (2019, 2.aug.),
7.lpp.
61. Jonāne Egita Terēze. Iznākusi auduma taktilā grāmata par Latvijas simboliem :
[tekstā minēta sadarbība ar LNerB Daugavpils filiālbibliotēku grāmatas izdošanā] / Egita
Terēze Jonāne // Latgales Laiks. – ISSN 1407-9216. – Nr.2 (2019, 8.janv.), 5.lpp.
62. Аудиокниги – для всех, кто не может читать обычные книги : [об услугах
Даугавпилсского филиала Латвийской библиотеки для незрячих] // Латгалес Лайкс. –
ISSN 1407-9216. – № 45 (14 июня 2019), с. 5.
63. Йонане Эгита Терезе. Вышла тканевая тактильная книга о символах Латвии : [в
статье упоминается сотрудничество с Даугавпилсским филиалом Латвийской
библиотеки для незрячих в создании книги] / Эгита Терезе Йонане // Латгалес Лайкс. –
ISSN 1407-9216. – № 5 (18 янв. 2019), с. 4.
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Elektroniskās publikācijas
64. Afiša 12.01. – 18.01. [Elektroniskais resurss] : [minēta arī Tamāras Dorofejevas izšūto
gleznu izstāde LNerB Daugavpils filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. - b.v. : Lursoft,
Lursoft IT 1997-2019. — Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://news.lv/Latgales_Laiks/2019/01/11/afisa-1201-1801. - Resurss aprakstīts 2020.gada
22.janv.
65. Grāmatas "Klusie vēstures veidotāji" atvēršanas svētki [elektroniskais resurss] : [par
pasākumu LNerB Daugavpils filiālbibliotēkā 15.10.2019.]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga
: v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids :
tīmeklis www.URL : http://biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-bibliotekadaugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50312&type=1. – Resurss
aprakstīts 2019. g. 9. okt.
66. Informatīva tikšanās ar "Swedbank" pārstāvi [elektroniskais resurss] : [par pasākumu
LNerB Daugavpils filiālbibliotēkā 08.02.2019.]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : v/a
"Kultūras informācijas sistēmas", 2011. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis
www.URL : http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpilsfilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48046&type=1. – Resurss aprakstīts 2019. g.
1. febr.
67. Ja nevari lasīt parasto grāmatu – izvēlies audiogrāmatu [Elektroniskais resurss] : [par
LNerB Daugavpils filiālbibliotēkas pakalpojumiem]. – Tiešsaistes pakalpojums. - b.v. :
Lursoft, Lursoft IT 1997-2019. — Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis
www.URL : http://news.lv/Latgales_Laiks/2019/08/02/ja-nevari-lasit-parasto-gramatuizvelies-audiogramatu. - Resurss aprakstīts 2020.gada 22.janv.
68. Jonāne Egita Terēze. Iznākusi auduma taktilā grāmata par Latvijas simboliem
[elektroniskais resurss] : [tekstā minēta LNerB Daugavpils filiālbibliotēka kā viena no taktilās
bērnu grāmatas izdevējām]. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Daugavpils] : Latgales Laiks,
2000–2019. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://latgaleslaiks.lv/raksti/2019-01-10-iznakusi-auduma-taktila-gramata-par-latvijassimboliem?fbclid=IwAR09r6YWw0Uc7YKrCbkqCc3pisaqEu4N1HWX9ORw7tAMR_w_2
BaDWuz6Ojs. – Resurss aprakstīts 2019. g. 10. janv.
69. Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka tagad piedāvā
audiogrāmatas visiem, kuri nevar lasīt grāmatas parastajā drukā [elektroniskais resurss]. –
Tiešsaistes pakalpojums. – [Daugavpils] : Daugavpils pilsētas Domes kultūras pārvalde, 2019.
– Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
https://kultura.daugavpils.lv/lv/Zinas/1/3677/Latvijas_Neredzigo_bibliotekas_Daugavpils_fili
71

albiblioteka_tagad_piedava_audiogramatas_visiem_kuri_nevar_lasit_gramatas_parastaja_dru
ka. – Resurss aprakstīts 2019. g. 24. maijā.
70. Literārais apskats KOMPASS #2 [elektroniskais resurss] : [par pasākumu LNerB
Daugavpils filiālbibliotēkā 31.10.2019.]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : v/a "Kultūras
informācijas sistēmas", 2011. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis
www.URL : http://biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpilsfilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50380&type=1. – Resurss aprakstīts 2019. g.
24. okt.
71. Novadpētniecības lasījumu cikla "Daugavpils mozaīka" noslēguma pasākums
[elektroniskais resurss] : [par pasākumu LNerB Daugavpils filiālbibliotēkā 27.02.2019.]. –
Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. – Nos. no
tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpilsfilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48310&Type=1. – Resurss aprakstīts 2019. g.
20. febr.
72. Pirmais literārais apskats “Kompass” [elektroniskais resurss] : [par pasākumu LNerB
Daugavpils filiālbibliotēkā 12.04.2019.]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : v/a "Kultūras
informācijas sistēmas", 2011. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis
www.URL : http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpilsfilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48938&type=1. – Resurss aprakstīts 2019. g.
4. apr.
73. Smagare Silvija. Daugavpils neredzīgo ciems cilvēkiem ērts, bet koncepts izzūdošs
[elektroniskais resurss] : [par ciemata vēsturi stāsta LNerB Daugavpils filiālbibliotēkas
vadītāja Jana Šlapaka]. – Tiešsaistes pakalpojums. – [B.v.] : LSM.LV, 2019. – Nos. no
tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/daugavpils-neredzigo-ciems-cilvekiem-erts-betkoncepts-izzudoss.a332251/?fbclid=IwAR3N_ztR6PKGqyBziK5Xgkoz6b1Flm9DUl1JQPFm-2C7CTkRiBe2HXolt0. – Resurss aprakstīts 2019. g. 23.
sept.
74. Šlapaka Jana. Datubāze "Letonika.lv" arī attālināti [elektroniskais resurss] : [par
jaunu LNerB Daugavpils filiālbibliotēkas pakalpojumu]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga :
v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids :
tīmeklis www.URL : http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-bibliotekadaugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47823&type=0. – Resurss
aprakstīts 2019. g. 1. febr.
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75. Šlapaka Jana. Izšūtu gleznu izstāde "Dvēseles krāsas" [elektroniskais resurss] : [par
vājredzīgas rokdarbnieces Tamāras Dorofejevas darbu izstādi LNerB Daugavpils
filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas",
2011. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpilsfilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47715&type=0. – Resurss aprakstīts 2019. g.
1. febr.
76. Šlapaka Jana. Ja nevari lasīt parasto grāmatu – izvēlies audiogrāmatu [elektroniskais
resurss] : [par LNerB Daugavpils filiālbibliotēkas pakalpojumiem]. – Tiešsaistes
pakalpojums. – [Daugavpils] : Latgales Laiks, 2000–2019. – Nos. no tīmekļa lappuses. –
Pieejas veids : tīmeklis www.URL : http://latgaleslaiks.lv/raksti/2019-06-13-ja-nevari-lasitparasto-gramatu-izvelies-audiogramatu. – Resurss aprakstīts 2019. g. 13. jūn.
77. Šlapaka Jana. Lasāmvasara Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā
[elektroniskais resurss] : [par bērnu literatūras izstādi “Lasāmvasara” un bibliotēkas
piedāvātajām vasaras brīvlaika aktivitātēm bērniem]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : v/a
"Kultūras informācijas sistēmas", 2011. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis
www.URL : http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpilsfilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49654&type=0. – Resurss aprakstīts 2019. g.
5. jūn.
78. Šlapaka Jana. Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka tagad
piedāvā audiogrāmatas visiem, kuri nevar lasīt grāmatas parastajā drukā [elektroniskais
resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Daugavpils : Daugavpils.lv, 2007–2019. – Nos. no
tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/latvijas-neredzigo-bibliotekasdaugavpils-filialbiblioteka-tagad-piedava-audiogramatas-visiem-kuri-nevar-lasit-gramatasparastaja-druka. – Resurss aprakstīts 2019. g. 28. maijā.
79. Šlapaka Jana. Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka tagad
piedāvā audiogrāmatas visiem, kuri nevar lasīt grāmatas parastajā drukā [elektroniskais
resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Daugavpils] : Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
SOCIĀLAIS DIENESTS, 2007–2019. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis
www.URL : http://www.socd.lv/aktualitates/latvijas-neredzigo-bibliotekas-daugavpilsfilialbiblioteka-tagad-piedava-audiogramatas-visiem-kuri-nevar-lasit-gramatas-parastajadruka. – Resurss aprakstīts 2019. g. 24. maijā.
80. Šlapaka Jana. Literatūras izstāde "Mana tumsa ir gaismas pielieta" [elektroniskais
resurss] : [par Dzintras Žuravskas 80. jubilejai veltītu literatūras izstādi LNerB Daugavpils
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filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas",
2011. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpilsfilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48051&type=0. – Resurss aprakstīts 2019. g.
1. febr.
81. Šlapaka Jana. Literatūras izstāde "Uz pludmali ar jaunu detektīvu!" [elektroniskais
resurss] : [par izstādi LNerB Daugavpils filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga :
v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids :
tīmeklis www.URL : http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-bibliotekadaugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49798&type=0. – Resurss
aprakstīts 2019. g. 1. jūl.
82. Šlapaka Jana. Novadpētniecības lasījumu cikls “Daugavpils mozaīka” [elektroniskais
resurss] : [par lasījumu ciklu LNerB Daugavpils filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. –
Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids
: tīmeklis www.URL : http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-bibliotekadaugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47686&type=0. – Resurss
aprakstīts 2019. g. 1. febr.
83. Šlapaka Jana. Šķiro baterijas bibliotēkā! [elektroniskais resurss] : [par iespēju nodot
nolietotas baterijas LNerB Daugavpils filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga :
v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids :
tīmeklis www.URL : http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-bibliotekadaugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49610&type=0. – Resurss
aprakstīts 2019. g. 30. maijā.
84. Vasaras brīvlaika aktivitāšu cikls bērniem "Kopā ir jautrāk!" [elektroniskais resurss] :
[par pasākumu ciklu bērniem LNerB Daugavpils filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums.
– Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas
veids : tīmeklis www.URL : http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigobiblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49655&type=1. –
Resurss aprakstīts 2019. g. 5. jūn.
85. Virtuāls ceļojums pa Latvijas muižām un pilīm [elektroniskais resurss] : [par Baltā
galdauta svētku pasākumu LNerB Daugavpils filiālbibliotēkā 03.05.2019.]. – Tiešsaistes
pakalpojums. – Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. – Nos. no tīmekļa lappuses.
– Pieejas veids : tīmeklis www.URL : http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijasneredzigo-biblioteka-daugavpils74

filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49217&type=1. – Resurss aprakstīts 2019. g.
26. apr.
86. Даугавпилсский филиал Латвийской библиотеки для незрячих предлагает
«говорящие» книги [elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Daugavpils : SIA
Gorod.lv, 2004–2019. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
https://gorod.lv/novosti/303354-daugavpilsskii-filial-latviiskoi-biblioteki-dlya-nezryachihpredlagaet-govoryaschie-knigi. – Resurss aprakstīts 2019. g. 28. maijā.
87. Кузнецов Сергей. Жизнь незрячих в Даугавпилсе : социализация, спортзал и
«Позитив» (ФОТО) [elektroniskais resurss] : [rakstā par bibliotēku kā saskarsmes un sociālās
integrācijas centru stāsta LNerB Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja Jana Šlapaka]. –
Tiešsaistes pakalpojums. – [B.v.] : LSM.LV, 2019. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas
veids : tīmeklis www.URL https://rus.lsm.lv/statja/novosti/obschestvo/jizn-nezrjachih-vdaugavpilse-socializacija-sportzal-i-pozitiv-foto.a310742/. – Resurss aprakstīts 2019. g. 26.
febr.
88. Общество слепых готовится к Пасхе [elektroniskais resurss] : [rakstā minēta
LNerB Daugavpils filiālbibliotēkā rīkotās izstādes par godu Lieldienām]. – Tiešsaistes
pakalpojums. – Daugavpils : SIA MEDIASTRIMS, [b.g.]. – Nos. no tīmekļa lappuses. –
Pieejas veids : tīmeklis www.URL : http://www.grani.lv/daugavpils/106411-obschestvoslepyh-gotovitsya-k-pashe.html. – Resurss aprakstīts 2019. g. 23. apr.
89. Орлова Катрина. Есть еще капелька зрения… [elektroniskais resurss] : [rakstā
minēta LNerB Daugavpils filiālbibliotēka]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Daugavpils : SIA
MEDIASTRIMS, [b.g.]. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://www.grani.lv/daugavpils/105175-est-esche-kapelka-zreniya.html. – Resurss aprakstīts
2019. g. 1. martā.
90. Орлова Катрин. О жизни незрячих людей Даугавпилса. Светлана Комиссарова,
которая поёт романсы : [rakstā minēta LNerB Daugavpils filiālbibliotēka]. – Tiešsaistes
pakalpojums. – [B.v.] : Chayka.lv, 2020. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids :
tīmeklis www.URL : https://chayka.lv/2019/12/30/svetlana-komissarova/. – Resurss
aprakstīts 2020. g. 3. janv.
91. Шлапака Яна. Аудиокниги – для всех, кто не может читать обычные книги
[elektroniskais resurss] : [par LNerB Daugavpils filiālbibliotēkas pakalpojumiem]. –
Tiešsaistes pakalpojums. – [Daugavpils] : Latgales Laiks, 2000–2019. – Nos. no tīmekļa
lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL : http://latgaleslaiks.lv/raksti/2019-06-13audioknigi-dlya-vsekh-kto-ne-mozhet-chitat-obychnye-knigi. – Resurss aprakstīts 2019. g. 13.
jūn.
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92. Шлапака Яна. Аудиокниги – для всех, кто не может читать обычные
[elektroniskais resurss] : [par LNerB Daugavpils filiālbibliotēkas pakalpojumiem]. –
Tiešsaistes pakalpojums. – Daugavpils : SIA MEDIASTRIMS, [b.g.]. – Nos. no tīmekļa
lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL : http://www.grani.lv/daugavpils/107345audioknigi-dlya-vseh-kto-ne-mozhet-chitat-obychnye.html. – Resurss aprakstīts 2019. g. 24.
maijā.
93. Шлапака Яна. Даугавпилсский филиал Латвийской библиотеки для незрячих
теперь предлагает аудиокниги всем, кто не может читать книги в обычном формате
[elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Daugavpils : Daugavpils.lv, 2007–2019.
– Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
https://www.daugavpils.lv/ru/gorod/o-daugavpilse/gorodskie-novosti/latvijas-neredzigobibliotekas-daugavpils-filialbiblioteka-tagad-piedava-audiogramatas-visiem-kuri-nevar-lasitgramatas-parastaja-druka. – Resurss aprakstīts 2019. g. 28. maijā.
94. Шлапака Яна. Даугавпилсский филиал Латвийской библиотеки для незрячих
теперь предлагает аудиокниги всем, кто не может читать книги в обычном формате
[elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Daugavpils] : Daugavpils pilsētas
pašvaldības iestāde SOCIĀLAIS DIENESTS, 2007-2019. – Nos. no tīmekļa lappuses. –
Pieejas veids : tīmeklis www.URL : http://www.socd.lv/aktualitates/latvijas-neredzigobibliotekas-daugavpils-filialbiblioteka-tagad-piedava-audiogramatas-visiem-kuri-nevar-lasitgramatas-parastaja-druka-2. – Resurss aprakstīts 2019. g. 24. maijā.

Radio
95. Audiogrāmatas jeb “runājošās” grāmatas kļūst arvien pieejamākas un pieprasītākas :
[radio sižetā par pielāgotās literatūras piedāvājumu un izmantojumu stāsta LNerB Daugavpils
filiālbibliotēkas vadītāja Jana Šlapaka un bibliotēkas aktīvie lasītāji Raisa un Juris Lārmaņi,
sagat. Silvija Smagare] // Latvijas Radio 1. – Raidījums “Pēcpusdiena” (2019, 10.jūn.). –
Radio sižets pieejams arī portālā “Lsm.lv” (2019, 10.jūn.). – Tiešsaistes pakalpojums. –
Pieejas veids : tīmeklis www.URL : https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/audiogramatasjeb-runajosas-gramatas-klust-arvien-pieejamakas-un.a118717/. – Resurss aprakstīts 2019. g.
11. jūn.
96. Daugavpils Neredzīgo ciemata pastāvēšana visdrīzāk ir laika jautājums : [radio sižetā
par ciemata vēsturi stāsta LNerB Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja Jana Šlapaka, sagat.
Silvija Smagare] // Latvijas Radio 1. – Raidījums “Īstenības izteiksme” (2019, 17.sept.). –
Radio sižets pieejams arī portālā “Lsm.lv” (2019, 17.sept.). – Tiešsaistes pakalpojums. –
Pieejas veids : tīmeklis www.URL : https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/istenibas-izteiksme-1576

minutes/daugavpils-neredzigo-ciemata-pastavesana-visdrizak-ir-laika-jaut.a121449/. –
Resurss aprakstīts 2019. g. 17. sept.
97. Общество незрячих в Даугавпилсе : отсутствие зрения – не приговор : [radio
sižetā par bibliotēku stāsta LNerB Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja Jana Šlapaka, sagat.
Karina Važnaja, Sergejs Kuzņecovs] // Latvijas Radio 4. – Raidījums “Latgales studija”
(2019, 23.febr.). – Radio sižets pieejams arī portālā “Lsm.lv” (2019, 23.febr.). – Tiešsaistes
pakalpojums. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/latgale/obschestvo-nezrjachih-v-daugavpilse-otsutstvie-zrenija--neprigo.a115126/. – Resurss aprakstīts 2019. g. 26. febr.
98. Спорт для людей с особыми потребностями в Балви : у каждого своя маленькая
победа : [radio sižetā minēta Tamāras Dorofejevas darbu izstāde LNerB Daugavpils
filiālbibliotēkā, sagat. Karina Važnaja, Sergejs Kuzņecovs] // Latvijas Radio 4. – Raidījums
“Latgales studija” (2019, 9.febr.). – Radio sižets pieejams arī portālā “Lsm.lv” (2019, 9.febr.).
– Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/latgale/sport-dlja-lyudey-s-osobimi-potrebnostjami-v-balvi-ukazhdogo-sv.a114620/. – Resurss aprakstīts 2019. g. 19. febr.
Jelgavas filiālbibliotēka
Preses izdevumos
99. Rotgalvis Emīls. Jelgavas Neredzīgo biedrībā – trīs izstādes: [par LNerB Jelgavas
filiālbibliotēkas sadarbību ar Jelgavas Neredzīgo TO un bibliotēkas izstādēm “Klusie vēstures
veidotāji” un “Paralēlā pasaule”] / Emīls Rotgalvis // Jelgavas Vēstnesis. - ISSN 1691-4201. Nr. 44 (2019. gada 31. oktobris) 8.lpp.
100. Skapste Iveta. Notikumi Jelgavas filiālē: [par filiālbibliotēkas dalību Rīgas svētkos,
projekta pieteikumu UNESCO LNK “Stāstu bibliotēkas” un dalību Latvijas Bibliotekāru
biedrības Zemgales reģiona seminārā] / Iveta Skapste // Bazūne. – Nr.10 (2019, 7. oktobris)
2.lpp.
101. Skapste Iveta. Pārmaiņas Jelgavas filiālē: [par izmaiņām un sadarbības paplašināšanu
LNerB Jelgavas filiālē] / Iveta Skapste // Bazūne. – Nr. 8 (2019, 5. augusts) 2.lpp.
102. Skapste Iveta. Svētkus protam svinēt: [par Jelgavas filiālbibliotēkas organizētajām
Baltā spieķa dienas svinībām Jelgavā, par pasākumu “Ar dziesmām un stāstiem par Latviju”
u.c.] / Iveta Skapste // Bazūne. – Nr.12 (2019, 2. decembris) 1.lpp.
Elektroniskās publikācijas
103. Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvā klausāmgrāmatas : [Elektronisks resurss] : [par
sadarbību ar LNerB Jelgavas filiālbibliotēku]. - Tiešsaistes pakalpojums. – [Jelgava] :
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Jelgavas pilsētas bibliotēka, 2013. – Nos. no tīmekļa lappuses. - Pieejas veids : tīmeklis
www.URL : http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-pilsetasbiblioteka-piedava-klausamgramatas-1028. - Resurss aprakstīts 2019. gada 15. aug.
Liepājas filiālbibliotēka
Preses izdevumos
104. Kārkliņa Ilze. Bibliotēkas ziņas : [par jaunumiem LNerB Liepājas filiālbibliotēkā] /
Ilze Kārkliņa // Gaisma Tumsā. – Nr.2 (2019), 6.lpp.
105. Kārkliņa Ilze. Mīklu meistars : [par Liepājas filiālbibliotēkas lasītāja Gunāra Gūžas
oriģinālmīklām, minēts arī bibliotēkas audioliteratūras pasākums ] / Ilze Kārkliņa // // Bazūne.
- Nr.12 (2019), 4.lpp.
106. Liepājas Neredzīgo biedrība. Kopīgi pavadītas gadskārtējās Baltā spieķa dienas
svinības [rakstā minēta LNerB Liepājas filiālbibliotēka] // Gaisma Tumsā. – Nr.6 (2019),
5.lpp.
Elektroniskās publikācijas
107. Biedrus iepazīstināja ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Liepājas filiāles piedāvājumu
[Elektroniskais resurss] : [rakstā minēta LNerB Liepājas filiālbibliotēka]. – Tiešsaistes
pakalpojums. – Liepāja : Liepājas Neredzīgo biedrība, 2019. - Nos. no tīmekļa lappuses. —
Pieejas veids : tīmeklis www.URL : http://www.redzigaismu.lv/lat/projekti/projekts-tavaliela-iespeja-but-iesaistitam-piederigam-un-noderigam-2019/biedrus-iepazistinaja-ar-latvijasneredzigo-bibliotekas-filiales-piedavajumu/. - Resurss aprakstīts 2019.gada 2.okt.
108. Bibliotēkas ziņas [Elektroniskais resurss] : [rakstā minēta LNerB Liepājas
filiālbibliotēka]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Liepāja : Liepājas Neredzīgo biedrība, 2019. Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://www.redzigaismu.lv/lat/gaisma-tumsa/nr22019-gaisma-tumsa/bibliotekas-zinas-3/. Resurss aprakstīts 2019.gada 23.apr.
109. Kopīgi pavadītas gadskārtējās Baltā spieķa dienas svinības [Elektroniskais resurss] :
[rakstā minēta LNerB Liepājas filiālbibliotēka]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Liepāja :
Liepājas Neredzīgo biedrība, 2019. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis
www.URL : http://www.redzigaismu.lv/lat/jaunumi/kopigi-pavaditas-gadskartejas-baltaspieka-dienas-svinibas/. - Resurss aprakstīts 2019.gada 17.okt.
110. Skudra Daiga. Audioliteratūras pulciņam jau vesels gadiņš [Elektroniskais resurss] :
[par jaunumiem LNerB Liepājas filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Liepāja :
Liepājas Neredzīgo biedrība, 2019. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis
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www.URL : http://www.redzigaismu.lv/lat/gaisma-tumsa/nr22019-gaisma-tumsa/bibliotekaszinas-3/. - Resurss aprakstīts 2019.gada 23.apr.
Rēzeknes filiālbibliotēka
Preses izdevumos
111. 15.oktobris – Baltā spieķa diena : [rakstā minēta Atvērto durvju diena LNerB
Rēzeknes filiālbibliotēkā] // Rēzeknes Vēstis. – ISSN 1407-9488. – Nr.120 (2019, 11.okt.),
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http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknesfilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48056&type=0. - Resurss aprakstīts 2019.gada
2.febr.
167. Zeltiņa Ināra. Neredzīgo bibliotēkā tikšanās ar Olgu Meirāni [Elektroniskais resurss] :
[par pasākumu LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Rēzekne :
Rēzeknes bibliotēkas ziņas, [b.g.]. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis
www.URL : http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php/pilsetas-bibliotekas/dazadi/2179neredzigo-biblioteka-tiksanas-ar-olgu-meirani. - Resurss aprakstīts 2019.gada 6.martā.
168. Zeltiņa Ināra. Par būtiskiem jautājumiem ugunsdrošībā [Elektroniskais resurss] : [par
pasākumu LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Rēzekne : Rēzeknes
bibliotēkas ziņas, [b.g.]. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php/pilsetas-bibliotekas/dazadi/2168-par-butiskiemjautajumiem-ugunsdrosiba. - Resurss aprakstīts 2019.gada 21.febr.
169. Zeltiņa Ināra. Pasākums “Viens no mums: Ina Marks” [Elektroniskais resurss] : [par
pasākumu LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga : v/a "Kultūras
informācijas sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis
www.URL : http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes85

filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49507&type=1. - Resurss aprakstīts 2019.gada
23.maijā.
170. Zeltiņa Ināra. Radošā darbnīca “Rotāsim Lieldienas!” [Elektroniskais resurss] : [par
pasākumu LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga : v/a "Kultūras
informācijas sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis
www.URL : http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknesfilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48970&type=1. - Resurss aprakstīts
2019.gada 11.apr.
171. Zeltiņa Ināra. Radošā darbnīca “Uzziedini sev hiacinti!” [Elektroniskais resurss] : [par
pasākumu LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga : v/a "Kultūras
informācijas sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis
www.URL : http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknesfilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48673&type=1. - Resurss aprakstīts 2019.gada
20.martā.
172. Zeltiņa Ināra. Tematiska izstāde "Acu veselība dzīves kvalitātei" [Elektroniskais
resurss] : [par izstādi LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga :
v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids :
tīmeklis www.URL : http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-bibliotekarezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48969&type=0. - Resurss aprakstīts
2019.gada 6.apr.
173. Zeltiņa Ināra. Tematiska izstāde “Medus veselībai, skaistumam un dvēselei”
[Elektroniskais resurss] : [par izstādi LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses.
— Pieejas veids : tīmeklis www.URL : http://www.library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigobiblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50015&type=0. - Resurss
aprakstīts 2020.gada 23.janv.
174. Zeltiņa Ināra. Tematiska izstāde, veltīta Rēzeknes 734.gadadienai

[Elektroniskais

resurss] : [par izstādi LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga :
v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids :
tīmeklis www.URL : http://www.library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-bibliotekarezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49936&type=1. - Resurss aprakstīts
2020.gada 23.janv.
175. Zeltiņa Ināra. Tikšanās ar dzejnieci Gaļinu Kolenkovu [Elektroniskais resurss] : [par
pasākumu LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga : v/a "Kultūras
informācijas sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis
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www.URL : http://www.library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknesfilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50343&type=0. - Resurss aprakstīts 2020.gada
23.janv.
176. Zeltiņa Ināra. Tikšanās ar Īrijā dzīvojošu latgaliešu dzejnieci Ingridu Tāraudu
[Elektroniskais resurss] : [par pasākumu LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses.
— Pieejas veids : tīmeklis www.URL : http://www.library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigobiblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50264&type=1. - Resurss
aprakstīts 2020.gada 23.janv.
177. Zeltiņa Ināra. Tikšanās ar radošu un sabiedriski aktīvu sievieti Olgu Meirāni
[Elektroniskais resurss] : [par pasākumu LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses.
— Pieejas veids : tīmeklis www.URL : http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijasneredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48535&type=0.
- Resurss aprakstīts 2019.gada 6.martā.
178. Zeltiņa Ināra. Trešo reizi vasarā atjaunota bērnu grāmatu izstāde [Elektroniskais
resurss] : [par bērnu grāmatu izstādi LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga : v/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses.
— Pieejas veids : tīmeklis www.URL : http://www.library.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigobiblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49935&type=0. - Resurss
aprakstīts 2020.gada 23.janv.
179. Zeltiņa Ināra. Valsts valodas dienai veltīta akcija

[Elektroniskais resurss] : [par

akciju LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga : v/a "Kultūras
informācijas sistēmas", 2011. - Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis
www.URL : http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknesfilialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49383&type=1. - Resurss aprakstīts 2019.gada
9.maijā.
180. Zute Lāsma. Rēzeknē Medijpratības nedēļā pasākumi gan bērniem, gan pieaugušajiem
[Elektroniskais resurss] : [par Medijpratības pasākumu LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā]. –
Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga : Latvijas Sabiedriskie Mediji, 2019. - Nos. no tīmekļa
lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/rezekne-medijpratibas-nedela-pasakumi-gan-berniemgan-pieaugsajiem.a313398/. - Resurss aprakstīts 2019.gada 28.martā.
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Televīzija
181. Norit pirmā Eiropas Medijpratības nedēļa : [par Medijpratības nedēļas pasākumu
LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā 19.03.2019.] // LTV1 kanāls, Lāsmas Zutes un Latgales
reģionālās televīzijas sižets raidījumā “Dienas ziņas”, 2019, 20.marts – TV sižeta ieraksts
pieejams arī portālā Replay.lv (2019, 20.marts). – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids:
tīmeklis www.URL : https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/rezekne-medijpratibas-nedelapasakumi-gan-berniem-gan-pieaugsajiem.a313398/. - Resurss aprakstīts 2019. g. 28. martā.
182. Šonedēļ norisinās pirmā Eiropas Medijpratības nedēļa : [par Medijpratības nedēļas
pasākumu LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā 19.03.2019.] // LRTV kanāls, Lāsmas Zutes un
Latgales reģionālās televīzijas sižets, 2019, 21.marts. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas
veids: tīmeklis www.URL : http://www.lrtv.lv/zinas/sonedel-norisinas-pirma-eiropasmedijpratibas-nedela-8143. - Resurss aprakstīts 2019. g. 28. martā.
Fotomateriāli
183. Linužs Rūdolfs. LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā notika tikšanās ar dzejnieci Ina
Marks [Attēls] / Rūdolfs Linužs // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.6 (2019), 28. lpp.
Ventspils filiālbibliotēka
Preses izdevumos
184. Bite Gunta. Darbīgā jūnija raža : [atsauksme par Ventspilī notikušo pasākumu
“Klusie vēstures veidotāji”] / Gunta Bite // Bazūne. – Nr. 7 (2019, 1. jūlijs), 1.lpp.
185. Bite Gunta. Godināšanas aktivitātes bibliotēkā : [aicinājums uz 17. jūnija pasākumu
“Klusie vēstures veidotāji” Ventspils filiālbibliotēkā] / Gunta Bite // Bazūne. – Nr. 6 (2019, 3.
jūnijs), 1.lpp.
186. Fišere Anda. Rubrika "Hallo, Ventas Balss klausās" : [atsauksme par Sieviešu dienas
pasākumu, kas sadarbībā ar Ventspils filiālbibliotēku notika LNB Ventspils TO telpās] / Anda
Fišere // Ventas Balss. - ISSN 1407-9151. – Nr. 49 (2019, 12. marts), 2.lpp.
187. Fišere Anda. Rubrika “Hallo, Ventas Balss klausās” : [atsauksme par Lāčplēša dienas
pasākumu, kas sadarbībā ar Ventspils filiālbibliotēku notika LNB Ventspils TO telpās] / Anda
Fišere // Ventas Balss. - ISSN 1407-9151. – Nr. 218 (2019, 14. novembris), 2.lpp.
Elektroniskās publikācijas
188. Bormane Anita. Skaistajā kleitā - uz bibliotēku [Elektroniskais resurss] : [rakstā
minēta sadarbība ar Ventspils filiālbibliotēku ]. – Tiešsaistes pakalpojums. - b.v. : Lursoft,
Lursoft IT 1997-2019. — Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis www.URL :
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http://news.lv/Latvijas_Avize/2019/12/18/skaistakaja-kleita-uz-biblioteku. - Resurss
aprakstīts 2020.gada 22.janv.
Sagatavoja, apkopoja un papildināja
Dz. Isajeva, LAN vec. bibliotekāre
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Pielikums Nr. 3

Projekta ,,Mūsu mazā bibliotēka” noslēguma pasākumā
10.04.2019
Foto: Ieva Jēkabsone

Bibliotēkā Rīgā viesojās rakstnieks Aivars Kļavis.
15.10.2019
Foto: Uģis Skuja

Latvijas valsts prezidenta Egila Levita vizīte. 02.09.2019
Foto: Uģis Skuja

90

Lasām kopā ar suni. 03.12.2019
Foto: Ieva Jēkabsone

V pasaules diktāts latviešu valodā 09.11.2019
Foto: Uģis Skuja

Svecīšu aizdegšanu Strazdumuižā. Bermontiādes
simtgade. 11.11.2019
Foto: Uģis Skuja
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Klusie vēstures veidotāji. Noslēguma pasākums
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 03.09.2019
Foto: Uģis Skuja

Baltā galdauta svētkiem veltīts
izglītojošs kultūras pasākums Daugavpils filiālē
Foto: J. Šlapaka

Bērnu un jauniešu iesaistīšanās pielāgoto spēļu
izgatavošanā Daugavpils filiālē
Foto: J. Šlapaka
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Bibliotekārā stundā “Kas ir Neredzīgo bibliotēka?”
Rēzeknes filiālbibliotēkā

Neredzīgā dzejnieka Viktora Filatova grāmatas
“Букет любви” atvēršanas svētki Rēzeknes
filiālbibliotēkā

Radošā darbnīca Rēzeknes filiālē
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