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IEZĪMĒJAM VĒRŠA GADU 
 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Jaunā gada zīme — Metāliskais Vēr-

sis — šķiet īpaši smagnējs, jo apvieno se-

vī divus masīvus elementus. Tomēr ne-

skatoties uz to, austrumu horoskopi vēs-

ta, ka gads pēc būtības būs neatlaidīgs un 

darbīgs, taču uz ātru veiksmi nav ko ce-

rēt. Vērša gadā ieteicams uzsākt ilgtermi-

ņa projektus gan mājās, gan darbā. Taču 

panākumi būs tikai tiem, kuri strādās čakli 

un neatlaidīgi. 

Atskatoties uz iepriekšējo gadu, jāteic, 

ka uzplaiksnījusī pandēmija visu cilvēci 

bija atturējusi no bezmērķīgas skriešanas. 

Tagad ir pienācis laiks to visu pārdomāt 

un lēniem, bet noteiktiem soļiem virzīties 

uz kaut ko jaunu, bet patiesu un dzīvu. 

Arī Latvijas Neredzīgo bibliotēka ir pār-

domājusi sava darba nozīmību un guvusi 

pārliecību, ka jaunais gads nāks ar daudz 

piesātinātāku darbu, daudz vienojošāku 

sadarbību un daudz noteiktākiem izaicinā-

jumiem gan pašiem darbiniekiem, gan la-

sītājiem. Būs pienācis laiks arī lasītājiem 

kļūt zinošākiem un patstāvīgākiem litera-

tūras izvēlē un saņemšanā. Ja no pandē-

mijas laika var izlobīt kaut ko labu, tad 

tās ir praktiskās iemaņas darboties attā-

lināti, kas noteiktos gadījumos dod pat-

stāvību, nevis atsvešināšanos. Galvenais 

ir nebaidīties no jaunā! 

Vai mums tas izdosies būs atkarīgs no 

epidemioloģiskās situācijas pasaulē. To-

mēr mēs esam pozitīvi domājoši, un ti-

cam, ka Vērša gads atgriezīs sabiedrības 

veselību un kultūra atdzims atkal no jau-

na ar savu krāšņumu un mūziku. 

Kaut arī gada beigās jau tika uzsākta 

iedzīvotāju vakcinēšana pret Covid-19, ir 

jābūt gataviem uz ilgstošu atveseļošanās 

procesu. Šī iemesla dēļ mūsu bibliotēka 

turpinās pakalpojumu attālinātu nodroši-

nāšanu, tomēr neaizmirstot par cilvēkiem, 

kuriem nav iespējams izmantot šāda vei-

da pakalpojumus. Tā piemēram, jaunajā 

gadā bibliotēka vairāk plāno organizēt 

tikšanos ar grāmatu autoriem raidījuma 

«Kafijas pauze» ietvaros, kas nodrošina 

attālinātu pārraidi un tomēr klātienes 

sajūtu, jo būs iespēja uzdot jautājumus 

un saņemt tūlītēju atbildi ēterā. Šāds pa-

sākuma veids dod iespēju tikties ar au-

toriem arī sociālās aprūpes centra iemīt-

niekiem, kuri pandēmijas laikā ilgstoši ir 

palikuši bez klātienes tikšanās pat ar 

saviem radiniekiem. 

Kultūras dzīve nav apstājusies, bet tikai 

kļuvusi klusāka. Šajā laikā, kā vēl nekad, 

liela nozīme ir internetam un mobilajiem 

viedtālruņiem. Un tomēr. Ne visiem tas ir 

pieejams, tāpēc mūsu bibliotēka aicina 

būt saprotošiem un atbalstošiem pret līdz-

cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība 

arī kultūras dzīves baudīšanā. Tas nozī-
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mē, ka ikviens, kam tas ir iespējams, var 

uz laiku piedāvāt savu interneta pieslē-

gumu un datoru cilvēkam, kurš vēlas ska-

tīties/klausīties mūsu bibliotēkas video vai 

audio ierakstus. 

Lai palīdzētu nevajag daudz: vien labu 

sirdi un pavisam nedaudz brīvā laika. Lat-

vijas Neredzīgo bibliotēka izsaka pateicību 

ikvienam, kurš līdz šim ir palīdzējis mūsu 

lasītājiem tikt pie literatūras vai baudīt 

YouTube kanālā publicētos ierakstus. Aici-

nām lasītājus, kuri ir saņēmuši šādu palī-

dzību uzrakstīt mums par saviem atbal-

stītājiem un palīgiem, lai varam viņiem 

pateikties publiski. Īpaši šajā laikā ir sva-

rīgi atcerēties par tiem, kuri, neskatoties 

uz apdraudējumu, spēj rast iespēju palī-

dzēt citiem. Šo labvēļu vārdus un nelielu 

aprakstu gaidīsim bez laika ierobežojuma, 

jo labiem darbiem nav termiņa. 

Paldies visiem, kas līdz šim ir bijuši 

kopā ar mums un turpinājuši izmantot 

bibliotēkas pakalpojumus. Tas dod mums 

spēku turpināt un rast jaunas iespējas 

radoši izpausties. 

Novēlam veselīgu un spēka pilnu Jauno 

gadu! Lai izdodas ātrā laikā atgūt noka-

vēto un gūt neaizmirstošas sajūtas! 

 
BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

ATTĀLINĀTĀ BIBLIOTĒKA 
 

 

Līga Daudzvārde 

LAN vecākā bibliotekāre 

 

«Balto svētku nakts brīnumam ticēt, 

Sniegpārslu dejā vieglumu rast. 

Sirdī gaišos mirkļus nosargāt spēt, 

Prieku sev ikdienā izsaiņot prast.» 

(Valentīna Erele) 

 

Pagājušā gada 17. decembrī valdība 

lēma veikt grozījumus Ministru kabineta 

rīkojumā Nr. 655 «Par ārkārtējās situā-

cijas izsludināšanu», no 21. decembra līdz 

11. janvārim pastiprinot drošības pasāku-

mus. Tas nozīmē, ka no 21. decembra 

visas kultūrvietas klātienes apmeklēju-

mam tika slēgtas. Arī Latvijas Neredzīgo 

bibliotēka šajā laikā būs slēgta apmeklē-

tājiem. 

Tāpēc informējam, ka digitālās audio-

grāmatas iespējams saņemt arī elektro-

niski. Par audiogrāmatu lejupielādi infor-

māciju meklējiet Latvijas Neredzīgo biblio-

tēkas mājaslapā. Lasītājiem attālināti tiks 

sniegtas konsultācijas par e-kataloga lie-

tošanu un cita veida uzziņas. 

Savukārt mēs, bibliotēkas darbinieki, 

turpināsim gatavot ikmēneša audiožur-

nālu «Doma», avīzīti «Bazūne», kā arī do-

simies uz Strazdumuižas teritoriālās orga-

nizācijas vietējo radio, lai informētu lasī-

tājus par aktualitātēm, lasītu interesantus 

un aktuālus rakstus no bibliotēkas krāju-

mā esošajiem žurnāliem un literāro darbu 

fragmentus.  

Arī šobrīd, ārkārtējās situācijas laikā, 

mēs piedalāmies Kultūras ministrijas In-

formatīvajā kampaņā #Ēkultūra un pie-

dāvājam saviem lasītājiem ielūkoties bib-

liotēkas sociālajos tīklos: «Facebook», 

«YouTube» un «Twitter». Tādējādi no-

drošinot ikvienam iespēju baudīt kultūru 

attālināti, paliekot mājās. Piedāvājam ie-

spēju klausīties Jēkaba Janševska  romā-

na «Mežvidus ļaudis» lasījumus no biblio-

tēkas krājuma literatūras klasikas pūra. 

Katru dienu mūsu bibliotēkas «YouTube» 

kanālā ievietojam jaunu šī romāna audio 
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fragmentu, ko ir ielasījusi Dina Kāgane-

Kovaļova. 

Aicinām lasītājus būt pacietīgiem un 

tiksimies drīz! 

 

 
IESKATS GRĀMATĀ 

 

PLASTMASAS HULIGĀNI 
 
 

Pagājušajā gadā Braila rakstā iznāca 

divas Agneses Vanagas grāmatas bērniem 

«Plastmasas huligāni» par diviem Čiekur-

kalna puikām Klāvu un Intaru, kuri sastop 

plastmasas maisiņu vārdā Dusmukule. 

Viņš ir ne tikai dzīvs un pļāpīgs, bet arī 

dusmīgs, jo ticis izmests miskastē un ta-

gad bezdarbībā vazājas pa ielām, pinas 

koku zaros un draiskojas peļķēs. Tādu 

plastmasas huligānu kā Dusmukule pil-

sētā ir daudz, tāpēc puikām jāizdomā, kā 

palīdzēt gan pilsētai, gan pašiem huligā-

niem. 

TV žurnāliste, divu puišu mamma un 

«Pasaules dabas fonda» vēstnese Kristīne 

Garklāva šo literāro darbu raksturo kā 

«grāmata, kas liek mainīties un atgādina 

par būtisko. Bērni klausījās ar atvērtām 

mutēm — tā ir aizraujoša un emociju pie-

sātināta!» 

Notikumi grāmatā lasītāju tur nepār-

trauktā spraigumā. Interesanti, ka autore 

šo pirmo grāmatu ir noslēgusi ar praktis-

ku padomu ikvienam, kurš veikalā pa-

ņemto plastmasas maisiņu izmanto atkār-

toti. Lai tie nebūtu nekārtīgā juceklī kādā 

no atvilktnēm, autore piedāvā maisiņu 

lietošanas instrukciju, kas skan šādi: 

«[..] Paņem maisiņu, iztaisno un noglu-

dini. Sakārto rokturus, izvelc stūrīšus. 

[..] Tad tādu plakanu saloki gareniski 

uz pusēm. Un vēlreiz uz pusēm. 

Sanāk gara, plakana desa... 

Tad šo strēmeli no lejas loki pa dia-

gonāli [..] līdz rokturiem, kurus salokot 

iebāz lielā trijstūra vidū. 

[..] Sanāk smuks, čaukstīgs trijstūris!» 

Tā noslēdzas pirmā grāmata, taču brā-

ļu Klāva un Intara piedzīvojumi ar plast-

masas maisiņu Dusmukuli turpinās otrajā 

grāmatā «Plastmasas huligāni. Draugs 

pazudis», kur turpinās pasaules glābšana 

no piesārņojuma. Tomēr šoreiz viņu 

draugs ir pazudis... Kur gan palicis Dus-

mukule un vai viņš vispār atradīsies? Grā-

matā aprakstīti vēl citi pasaules glābšanas 

plāni, kas zēniem ir padomā, tomēr šoreiz 

viņiem būs jātiek galā arī ar Čiekurkalna 

nešpetno puišeļu bandu. 

Par autores pastāstītajiem notikumiem 

otrajā grāmatā vides pētnieks un piecu 

bērnu tēvs Māris Olte saka, ka «ieraudzīt 

parastas lietas un par tām pastāstīt tā, ka 

nevienam nav garlaicīgi, — tā ir liela lie-

ta.» 

Grāmatas māksliniece Līva Ozola izsaka 

pateicību autorei «par stāsta turpinājumu, 

ļaujot visiem grāmatas varoņiem no jauna 

atdzīvoties arī ilustrācijās. Paldies manam 

vīram Normundam par atbalstu un palī-

dzību tehniskos jautājumos. Paldies Rūtai 

Briedei par vērtīgiem padomiem.» 

Lai grāmatā aprakstītie notikumi un 

varoņi varētu dzīvot tālāk un doties jau-

nos piedzīvojumos, nepieciešams lasītāju 

novērtējums un atbalsts. Tādu autore Ag-

nese Vanaga bija saņēmusi pēc pirmās 

grāmatas, tāpēc saka: «Esmu pateicīga 

visiem pirmās grāmatas «Plastmasas hu-

ligāni» lasītājiem, atbalstītājiem un līdzi 

jutējiem. Jūs ļāvāt Klāvam, Intaram un 

Dusmukulei turpināt piedzīvojumus! 
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Lauri, Ieva, Līva, Liene — jums nākas 

staigāt pa manām iedomu takām. Par to 

sirsnīgs paldies!» 

Abas grāmatas Braila rakstā ietilpst 

vienā sējumā. Tās ir gan izklaidējošas, 

gan izzinošas. Patīkamu lasīšanu! 

 

 

PAPILDINĀJUMS JŪSU ZINĀŠANĀS 

PAR VESELĪBU 
 

 

Ivars Ozoliņš 

BRN Braila raksta redaktors 

 

Bibliotēkas Braila raksta nodaļa piedā-

vā vēl vienas neparastas grāmatas repro-

dukciju — «Dakteri un šamaņi» (2 sēju-

mos). Titullapā ierakstītais otrs grāmatas 

nosaukums «Anatolijs Danilāns un Pēteris 

Strubergs diskutē par zinātnisko medicīnu 

un tautas dziedniecību» uzreiz liecina, par 

ko šajā grāmatā ir runa. 

Profesors Anatolijs Danilāns sarakstījis 

vairākas populāras grāmatas par veselīgu 

dzīvesveidu un kuņģa un zarnu trakta lie-

lo nozīmi, savukārt Pēteris Strubergs ir 

pasaules apceļotājs, kura krāšņie iespaidi 

eksotiskās pasaules valstīs arī aprakstīti 

vairākās grāmatās. Šajā izdevumā abas 

spilgtās personības iesaistās dialogā par 

mūsdienu un netradicionālo medicīnu, zi-

nātniskajām ārstniecības metodēm un 

tautas dziedniecību. A. Danilāns nepagu-

ris atgādina, ka mūsdienu rietumu medicī-

na ir pārāka par šamanismu, jo balstīta uz 

plašiem, zinātniskiem pētījumiem, kas 

ilgst gadiem un iesaista tūkstošiem cil-

vēku. Zinātne pastāvīgi attīstās; ja attīstī-

ba un pilnveidošanās nenotiek, tad tā ir 

šamaņu dziedniecība, kas pielīdzināma 

placebo efektam. Savukārt P. Struber-

gam, apceļojot eksotiskas zemes, bijusi 

izdevība iepazīt vietējo iedzīvotāju gad-

simtiem senas paražas, kas saglabājušās 

līdz mūsdienām, turklāt daudzviet tās nav 

tikai tūristu izklaidei paredzēts priekšne-

sums, bet joprojām tiek praktizētas ārst-

niecībā. 

Visticamāk, nekur citur jūs neatradīsiet 

tādu informāciju kā šajā grāmatā gan par 

veselību, gan par vairākām eksotiskām 

tautām, piemēram, par to, ka Papua-

Jaungvinejas cilvēkēdāji kādreiz ēduši ne 

vien tikko mirušus cilvēkus, bet arī nedēļu 

kapā pastāvējušus, pēc tam izraktus līķus, 

pie tam ar visiem tajos saradušamies tār-

piem, par etiopiešu dīvaino kafijas dzerša-

nu nevis, lai padzertos, bet lai izvemtos, 

par Dienvidamerikas indiāņu kokaīnu sa-

turošo kokas lapu košļāšanu un daudz ko 

citu. 
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