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2022. gads Latvijas Neredzīgo bibliotēkai 

ir jubilejas gads, jo 23. martā tā svinēs sa-

vu 60. jubileju. 

Vēsturiski tā izgājusi cauri dažādiem lai-

kiem un notikumiem, kas ietekmējuši bib-

liotēkas darbu. Savos pastāvēšanas gados 

tā ir pierādījusi, ka iestāde bez cilvēkiem 

nevar funkcionēt, taču bez labiem speciā-

listiem nevar pilnvērtīgi attīstīties. Pie bib-

liotēkas šūpuļa stāvēja cilvēki, kuri iedegās 

par nepieciešamību apvienot vienuviet Brai-

la raksta grāmatas, lai tās var saņemt arī 

citi neredzīgie. Tika izcīnītas cīņas un lauzti 

šķēpi, lai panāktu juridisko statusu cilvēk-

iniciatīvas veidotajai vienībai. Tā 1962. ga-

dā izveidojās institūcija ar nosaukumu 

«Latvijas Neredzīgo bibliotēka».  

Mūsdienās bibliotēka piedzīvo jaunu cī-

ņu  — par tiesībām grāmatas lasīt visiem 

cilvēkiem, kuri nevar lasīt ne Braila rakstu, 

ne parasto druku. Tā ir mainījusi savu iz-

skatu, darbības virzienu, bet nav mainījusi 

savu galveno misiju — strādāt cilvēku labā. 

Tas iespējams tāpēc, ka bibliotēku veido 

tajā strādājošie speciālisti, kurus vada pro-

fesionāla, zinoša, atbalstoša un uz attīstību 

vērsta bibliotēkas direktore Andra Jākob-

sone. Jubilejas ietvaros aicināju viņu rak-

sturot bibliotēku caur vakar, šodien un rīt 

prizmu. 

— Sešdesmit gadi ir nozīmīgs laika posms 

ne tikai cilvēka, bet arī iestādes dzīvē,  — 

pārdomās dalās direktore. — Tāpat kā cil-

vēkam attiecīgos dzīves periodos ir jāap-

stājas un jāizvērtē sava dzīve, kas ir izdarīts 

un kas vēl ir jāizdara, arī iestādei ir jāizvērtē 

savos pastāvēšanas gados paveiktais. Bet 

ne jau katrs cilvēks un katra iestāde to da-

ra. Arī bibliotēka daudzus gadus bija dzīvo-

jusi rutīnas dzīvi. Pagrieziena punkts biblio-

tēkas dzīvē bija pārcelšanās uz jaunajām 

telpām. Tas nesa līdzi arī to, ka bija jāpār-

vērtē bibliotēkas darbība saistībā ar biblio-

tekāro pakalpojumu piedāvājumu, jāpiln-

veido grāmatu pielāgojuma veidi, jāpapla-

šina mērķauditorija, nodrošinot ar pielāgoto 

literatūru ne tikai cilvēkus ar redzes traucē-

jumiem, bet arī ar citādām lasīšanas grūtī-

bām. 

— Tavā vadībā tas notika ļoti īsā laika pe-

riodā, teiksim, pēdējo piecu gadu laikā. Par 

ko, Tavuprāt, bibliotēka šodien ir kļuvusi? 

— Bibliotēka ir kļuvusi par lielāko pie-

lāgotās literatūras resursu nodrošinātāju, 

kā arī par iestādi, kas ar pielāgoto literatūru 

nodrošina lasītājus pansionātos un sociālās 

aprūpes centros, tādējādi veicinot lielu lasī-

tāju skaita pieaugumu. Sadarbojoties ar re-

ģionu galvenajām bibliotēkām ar pielāgoto 

literatūru tiek nodrošināti lasītāji visā Lat-

vijas teritorijā, ne tikai bibliotēkas filiāļu ie-

tvaros. Un vēl, bibliotēka veidojas par me-

todisko un konsultatīvo centru visām pub-
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liskajām bibliotēkām darbā ar cilvēkiem, 

kuriem nepieciešama literatūra pielāgotā 

formātā. 

— Runājot par rītdienu, kādus nākotnes 

mērķus bibliotēka priekš sevis ir izvirzījusi? 

— Bibliotēka ir izvirzījusi vairākus mēr-

ķus. Tā turpinās grāmatu izdošanu palieli-

nātā drukā, palielinot tirāžu; turpinās ie-

sākto darbu pie mācību literatūras pielā-

gošanas skolēniem ar lasīšanas traucēju-

miem; uzsāks grāmatu izdošanu vieglajā 

valodā, jo līdz šim šīs grāmatas bija Vieglās 

Valodas aģentūras izdevumi, kurus pielā-

gojām dažādos formātos. Bibliotēka turpi-

nās pildīt savas kā kultūras centra funk-

cijas, pilnveidojot un dažādojot piedāvātos 

pasākumus lasītājiem. Turpināsim gan ka-

nisterapiju darbā ar bērniem, gan dažā-

dosim lekciju ciklus. Diemžēl kovida laiks vi-

sus brīnišķīgos pasākumus ir apturējis, bet 

cerēsim, ka, jau sākot ar aprīli, atsāksim 

pilnvērtīgu pasākumu programmu. 

— Tas būtu lieliski. Noslēgumā, ko Tu 

novēlētu bibliotēkas kolektīvam, tātad savai 

komandai, un ko — lasītājiem? 

— Neko nevar izdarīt bez komandas. Ne-

vienam izvirzītam mērķim nav seguma, ja 

nav cilvēku, uz kuriem var paļauties, ar ku-

riem var sastrādāties, uz kuriem var balstī-

ties, tādēļ novēlu savai komandai, savam 

kolektīvam būt tikpat saliedētiem, drau-

dzīgiem, un tikpat atbildīgiem, veicot savus 

darba pienākumus, kā līdz šim. Mēs esam 

un būsim laba komanda! Lasītājiem novēlu 

vienmēr atcerēties, ka mēs strādājam priekš 

jums, jo jūsu vēlme lasīt nosaka mūsu dar-

bu. Tikai pieprasījums nosaka piedāvājumu. 

Intervija ir noslēgusies, taču darbs pie 

mērķauditorijas vajadzībām turpinās. Mēs 

esam un būsim viens otram vajadzīgi. 
 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

LASĪŠANAS MARATONS NOSLĒDZIES 

 

Līga Daudzvārde 

LAN vecākā bibliotekāre 

 

Februārī Latvijas Neredzīgo bibliotēkā 

Rīgā noslēdzās Latvijas Nacionālās biblio-

tēkas Bērnu literatūras centra lasīšanas 

veicināšanas programmas «Bērnu, Jau-

niešu un Vecāku žūrija 2021» lasīšanas 

maratons. Tajā piedalāmies jau ceturto 

gadu, sadarbojoties ar Rīgas Strazdumui-

žas vidusskolas — attīstības centra 3., 4., 

6. un 7. klašu zinātkārajiem grāmatu lasī-

tājiem un audzinātājām Kristīni Saliņu un 

Daci Izotovu. 

Arī šoreiz grāmatu lasīšana bija ne-

daudz citādāka un izaicinājumiem bagātā-

ka nekā iepriekšējos gados, kolekcijas 

grāmatas tika čakli izlasītas un viedokļi iz-

teikti gan klātienē, kad tas vēl bija iespē-

jams, gan attālinātā veidā. Īpašu prieku 

lasītājiem sagādāja tas, ka 6 kolekcijas grā-

matas ir reproducētas pielāgotā formātā. 

Audioformātā reproducēts Lūkasa Hart-

maņa stāsts «Tik garš deguns», Katrīnas 

Randelas «Čells, Sofija un Parīzes jumti», 

Delfīnes de Vigānas romāns «Lojalitātes» 

un Kristīnes Ulbergas «Kariete uz Santja-

go», Braila rakstā un palielinātā drukā Dzin-

tara Tilaka stāsts «Šausmiņa» un Lauras 

Vinogradovas grāmata «Upe». Audioformā-

tā laikā gaitā tiks reproducētas šādas grā-

matas: Anetes Shāpas «Lampiņa», Andrusa 

Kivirehka «Tilda un putekļu eņģelis», Sāras 

Penipārkeres «Pakss» un Lauras Vinogra-

dovas «Upe», Braila rakstā tiks pārveidota 

Džeinas Šteinbergas grāmata «Lasītāja». 

Pēc grāmatu izlasīšanas aizpildītas elek-

troniskās anketas un apkopots vērtējums, 

kā rezultātā izveidoti mūsu trīs labāko 

grāmatu saraksti: 
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5+ 

1. Agnese Vanaga «Pagalma enciklopēdi-

ja jeb kas tad tas?» 

2. Bens Berants «Bubuļbailes» 

3. Petri Tamminens «Kā sagaidīt citplanē-

tieti» 

9+ 

1. Mika Kerenens «Armando» 

2. Halina Vdovičenko «36 un 6 kaķi» 

3. Lūkass Hartmanis «Tik garš deguns» 

Vecāku žūrija 

1. Delfīne de Vigāna «Lojalitātes» 

2. Laura Vinogradova «Upe» 

3. Kristīne Ulberga «Kariete uz Sant-

jago» 

 

Izsakām visiem «Bērnu, Jauniešu un 

Vecāku žūrija 2021» ekspertiem pateicību 

par dalību lasīšanas maratonā! Aicinām 

arī turpināt lasīt un vērtēt grāmatas. 

 

PATIESAIS CILVĒKS — ZIGURDS NEIMANIS 

 
Gunta Bite 

Braila raksta nodaļas vadītāja 

 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas skaņu ie-

rakstu studijā ir strādājuši vairāki diktori, ku-

ri grāmatām piešķīruši savu balsi. Starp vi-

ņiem ir arī tautā iemīlēti aktieri Līga Liepiņa, 

Aivars Bogdanovičs un Zigurds Neimanis, 

kuram martā apritēs 75 gadi. Lai audiogrā-

matu lasītājiem būtu iespēja tuvāk iepazīties 

ar pazīstamās balss īpašnieku, aicināju Zi-

gurdu Neimani uz sarunu. 

«Tu tikai neprasi kurā gadā es sāku iela-

sīt un kura bija pirmā manis ielasītā grāma-

ta, jo es to neatceros. Tas bija tik sen.» Ar 

kūpošas tējas krūzi rokās, iesāk Zigurds. 

«Sarunāts,» es pasmaidu. «Taču vai tu 

atceries, kā uzzināji par šādu iespēju ielasīt 

neredzīgiem audiogrāmatas?»  

«Jā, to es atceros. Tas bija tālajā padom-

ju laikā, kad mans ļoti labs kolēģis Aivars 

Bogdanovičs, ar kuru kādus 20 gadus teātra 

grimētavā sēdējām blakus, sāka stāstīt, kur 

viņš papildus teātrim vēl strādā. Aivars pie-

dāvāja parunāt ar Neredzīgo bibliotēku vai 

nevajag vēl kādu, kas ierunā grāmatas, ja 

mani tas interesētu. Un izrādījās, ka vajag.» 

«Vai pašam patīk ielasīt grāmatas? Vai, 

lasot, atslābinies vai tomēr jūti stresiņu?» 

«Stresiņa nav, bet ir tā kā neērti, kad sa-

nāk pārāk bieži pārteikties. Šķiet, cilvēks, 

kurš to visu rediģēs un labos, teiks: ko tad 

jūs tādus idiotus ņemiet, kuri nevar normāli 

nolasīt divus teikumus. Ik pēc pāris teiku-

miem apstājas, jo ir ielasījis nepareizi. To-

mēr es tajā redzu kādu nelielu attaisnoju-

mu: es mēģinu iejusties tēlos, kas savā ziņā 

ir profesionālais kretīnisms, jo, redzot grā-

matā dialogu, es mēģinu to ielasīt dažādās 

balsīs, lai klausītājs saprot, ka runātāji ir divi 

cilvēki. Otra lieta ir tā, ka bieži vien grāmatu 

izdevēji grēko ar pieturzīmju lietošanu. Ja 

teikums ir bezgalīgi garš, dažreiz pat pa pus 

lapu, tad nav ne mazāko nojautu vai teiku-

ma beigās nebūs jautājuma zīme. Ja ir, tad 

visu teikumu jāpārlasa tā, ka tas cilvēks ir 

jautājis,» atceras Zigurds un pasmaida. «Bija 

viens gadījums, kad grāmatā bija teksts «Es 

tevi nositīšu!», ko nolasīju skaļi un dusmīgi, 

taču tam sekoja piebilde: «viņa nočukstēja.». 

Nācās pārlasīt, jo kāda jēga bija iekliegties?» 

«Tas nozīmē, ka tu ierunā grāmatas ie-

priekš tās neizlasot?» 

«Diemžēl. Man nav tam laika. Turklāt, ja 

es grāmatu vienreiz izlasīšu, es zināšu tikai 

saturu, nevis kurā teikumā kāda intonācija 

nepieciešama. Tad būtu jāveic atzīmes, kas 

aizņemtu pārāk daudz laika un nebūtu sa-

mērojams ne ar darba intensitāti, ne samak-

sas apjomu.» 

«Vai ir kāds žanrs, ko patīk ielasīt visvai-

rāk un kāds, kurš nepatīk nemaz?» 

«Protams. Man kā vīrieša cilvēkam visin-

teresantāk ir ielasīt detektīvus, bet, tā sau-
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camā, sieviešu literatūra, kur katrā otrā lapā 

tiek aprakstīts vēl līdz šim nepiedzīvots or-

gasms, man nākas iesmiet, nevaru pat pala-

sīt,» nosmejas Zigurds. «Manā skatījumā tā-

das grāmatas ir nevērtīgāka literatūra salī-

dzinājumā ar klasiķu darbiem, tāpēc, ja ir ie-

spēja, tad es izvairos no šādām grāmatām. 

Es novērtēju, ka man kā ilgstošam kadram 

parasti no kādām trim vai četrām grāmatām 

ļauj izvēlēties.» 

Saruna nemanot pievēršanas lasīšanas 

paradumu globālām problēmām. Kaut arī ir 

pierādīts, ka grāmatu lasīšana palīdz atpūs-

ties un uzlabo veselību, tiek novērots, ka in-

terese par grāmatām ik gadu sarūk. Īpaši 

tas novērojams jauniešu vidū. Kad jautāju, 

kāds būtu risinājums jauniešu piesaistei pie 

grāmatām, cienījamais mākslinieks atbild: 

«Ļauj man uzdot provokatīvu jautājumu: 

vai vispār vajag piesaistīt? Varbūt cilvēks ir 

atradis citu veidu kā sevi izglītot, nodarbināt, 

vai atpūsties. Tā ir bijusi viņa izvēle, no šo-

brīd tik daudz iespējām: internets, televīzija. 

Agrāk šādu iespēju nebija, tāpēc lasīja grā-

matas. Protams, arī šodien izdevniecības 

vērtē, ko izdot un vai uz konkrēto autoru va-

rēs nopelnīt. Tomēr šobrīd mums ir arī 

daudz literatūras šarlatānu, kuri vienu tēmu 

ir uzķēruši un tad to tik maļ un maļ. Pamai-

na tikai personāžu vārdus, darbības vietu, 

bet sižeta risinājums atkārtojas.» 

«Pēdējā laikā esmu ievērojusi, ka jaunā-

kajā literatūrā autori bieži lieto rupjus vār-

dus…» Uz brīdi samulstu. «Teiksim tā, lietas 

nosauc īstajos vārdos. Kā tu vērtē šādas 

literārās izpausmes?» 

«Ja tu pati tikko lietoji tādu terminoloģiju 

kā rupji vārdi un tajā pašā laikā saki, ka lie-

tas nosauktas pareizajos vārdos, tad mums 

parādās dilemma. Ja tas vārds patiešām at-

bilst tai ķermeņa daļai, tad jautājums vai tas 

ir rupjš vārds?» Zigurds pasmaida. «Šajā sa-

karībā, es atceros, ka mēs ar Kārli Sebri bi-

jām uzaicināti uz tikšanos attālā lauku mies-

tiņā. Viss notika pie galdiņiem ar ēšanu un 

dzeršanu. Sarunas ievirzījās par šo pašu tē-

mu, resp., rupjajiem vārdiem latviešu lek-

sikā. Konkrēti par vārdiņu dirsa. Par ko cie-

nītais vecmeistars mūs apgaismoja: «Pakaļa 

ir ratiem, dupsis ir bērnam, dibens ir katlam 

vai akai, bet cilvēkam, gribi vai negribi, tā 

vieta saucas dirsa. Tas nav lamuvārds, tas ir 

ķermeņa daļas nosaukums.» Ja kāds uz-

trauktos: ārprāts, ja nu mans bērns tādus 

vārdus izlasīs grāmatā, tad es uzskatu, ka 

tas bērns agri vai vēlu, neatkarīgi no lite-

ratūras, pats uzzinās, kā tās vietas sauc un 

ko ar tām dara. Ja jau visā pasaulē grāma-

tās lieto šādus vārdus, tad kāpēc mums jā-

atšķiras un jācenzē vai jāliek daudzpunkte 

šo vārdu vietā. Varbūt kāds tajā vietā iedo-

māsies kaut ko trakāku, nekā sākotnēji bija 

uzrakstīts.» 

«Kādas grāmatas pašam ir tuvākas?» 

«Ārpus darba es ļoti reti lasu literatūru, 

bet man patīk bērnu grāmatas. Tā kā man ir 

trīs mazbērni, tad bija laiks, kad lasīju vi-

ņiem priekšā. Tad es konstatēju, ka man šis 

žanrs tīri labi patīk. Es pat aizdomājos, vai 

man pašam nevajadzētu uzrakstīt kādu bēr-

nu grāmatu,» smejas Zigurds. 

(nobeigums nākamajā numurā) 
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