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lasītāji 2343 2396

tai sk. lasītāji, kas 
nevar lasīt parasto 
iespiedrakstu

1501 1520

apmeklējums 43657 44447

tai sk. virtuālais 
apmeklējums

2951 4229

izsniegums 536960 484207



Latvijas Neredzīgo bibliotēka (ar 7 filiālēm - Balvos, Cēsīs, 
Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Ventspilī), nodrošina

INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBU CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM 
VAJADZĪBĀM, VIŅIEM PIEJAMĀ FORMĀTĀ: 
AUDIOGRĀMATAS un GRĀMATAS BRAILA RAKSTĀ
Bibliotēkas Skaņu ierakstu studijā ieskaņotas – 43 grāmatas.
Ieskaņoti audiožurnāla “Doma” 12 numuri.
Bibliotēkas Braila raksta nodaļā izdotas– 17 grāmatas 37 
sējumos, 3 eksemplāros (116 sējumi).
Sniegti  33 informatīvie pakalpojumi pēc individuāla 
pasūtījuma (izdrukātas 1800 lapas Braila rakstā).
Lasītāji ar bibliotekāru palīdzību, izmanto biedrības “Ideju 
Forums” piedāvāto iespēju klausīties audiogrāmatas un 
reģistrējas par lasītājiem e-bibliotēkā. Notiek kolektīva 
grāmatu klausīšanās, jo ne visiem lasītājiem ir datori ar 
interneta pieslēgumu.



Centrā un filiālbibliotēkās ir pieejama specializēta 
datortehnika bibliotēkas lietotājiem ar īpašām 
vajadzībām. Radīta iespēja pašiem strādāt ar datoru 
izmantojot JAWS un Braila displeju, izdrukāt tekstus 
Braila rakstā, vājredzīgiem lietotājiem - strādāt pie datora 
ar 22'' LCD monitoru, izmantot divu veidu palielināšanas 
ierīces. Neredzīgie studenti aktīvi izmanto iespēju 
bibliotēkas lasītavā  izdrukāt mācību materiālus Braila
rakstā. Bibliotekāri sniedz konsultācijas datoru lietošanā. 
Pamazām lasītāji apgūst jauno tehniku un sāk to aktīvāk 
izmantot. 



LNerB radītas iespējas personām ar invaliditāti integrēties 
sabiedrībā piedalīties kultūrizglītojošos un atpūtas 
pasākumos. Invalīdi tika iesaistīti pašdarbības aktivitātēs.  
(lasīja lekcijas, dzejnieki klausītājus iepazīstināja ar savu 
dzeju,  mūziķi piedalījās pasākumos ar priekšnesumiem, 
aktīvi piedalījās diskusijās, konkursos u.c.). Daudziem bija 
iespēja radoši izpausties iepazīstinot ar sava darba 
rezultātiem, piedaloties izstādēs ar eksponātiem 
(kokgrebumiem, rokdarbiem, floristikas darbiem, gleznām 
u.c.).



Izstāžu (127) organizēšanā arvien vairāk tiek iesaistīti
bibliotēkas lasītāji.

Cēsis — Leona Stara gleznu izstāde, floristes Daces Silītes
izstāde, prezentācija.

Liepāja — Vaļasprieks mūža garumā G.I.Zālīša kokgrebumu un 
Dz.Ķempes rokdarbu izstāde. 

Jelgava — Mans izaudzētais zieds, Lieldienu dekori. 
Rēzekne — Mans vaļas prieks, izstāde-akcija: Uzdāvini grāmatu 

savai bibliotēkai , Vasariņa smaida, grāmatiņa gaida
Daugavpils — Viss par āboliem u.c.



2009. gadā notika 98 tematiskie pasākumi:
“Jāņu dziesmu mācīšanās” (izdrukātas dziesmas Braila

rakstā).
“Tu tas esi” dzejas dienām veltīta kompozīcija (dzejnieki —

lasītāji, darbinieki).
Pavārmākslas stunda – interesentu tikšanās, lasītāju hobijs. 
„Sārts un garšīgs”, viss par āboliem.
Neredzīgo ciemata svētku ietvaros notika orientēšanās 
sacensības ar kontrolpunktiem (LNerB, Braila piemineklis 
utt.).
“Sapnis par balto dūju” Ziemeļvalstu b-ku nedēļas laikā,
“Man tik viena Tēvu zeme” (18. novembris).



Sadarbībā ar žurnālu «Mūzikas Saule» un «Saules muzeju»
labdarības pēcpusdiena «Uzdāvini SAULI!» pilsētas
Rātslaukumā 22. septembrī ar mērķi savākt līdzekļus
2010.gada grāmatu izdošanai redzes invalīdiem.
Pasākuma patronese Vaira Vīķe-Freiberga.

Akcijas laikā cilvēki tika aicināti ziedot savu balsi 
audiogrāmatu ielasīšanai.

Pieteicās — 57 brīvprātīgie.
Šobrīd ielasa grāmatas — 7



Labdarības akcijas rezultāti: 

o bibliotēkas ziedojumu kontā tika ieskaitīti 1638 lati, 
o no tiem ziedojumu kastēs tika savākti  271.66 lati.
o Pa ziedojumu tālruni  tika zvanīts 952 reizes, kā rezultātā 
bibliotēka saņems 842,09 latus. 

Latvijas Neredzīgo bibliotēka izsaka lielu pateicību visiem
atbalstītājiem un katram atsevišķi, kas piezvanīja, kas papildināja 
ziedojumu kastīti, kas veica ieskaitījumu LNerB ziedojumu kontā! 









15. oktobrī notika muzikāli informatīvs pasākums
"Baltā spieķa dziesma"

iespēja iegūt dažāda rakstura informāciju par neredzīgā 
cilvēka ikdienas dzīvi — par drošību uz ielas, par suņiem-
pavadoņiem, par neredzīga cilvēka attiecībām ar sabiedrisko 
transportu.
notika orientēšanās ar Balto spieķi (pāriet ielu). 
atsaucīgākie dalībnieki dāvanā saņēma Balto spieķi kā 
piemiņas vai atgādinājuma zīmi par cilvēkiem mums blakus.



22. decembrī notika Ziemassvētku pasākums
“Ieklausies ar sirdi, saredzi ar dvēseli“.

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas kolektīvs dāvināja saviem 
lasītājiem-redzes invalīdiem koncertu.
Koncerta īpašā viešņa Ieva Akurātere ar Ilzi Grunti. 
Uzstājās jaundibinātais bibliotēkas ansamblis “Šeit un tagad”
ar jauku muzikālo priekšnesumu.



2009. gadā priekšā lasīšanas pakalpojumi tika sniegti
426 lasītājiem, lasītas 157 stundas.

Jaunākās preses lasījumi
Dokumenti, mācību literatūras lasījumi
Tematiskie lasījumi

Plašākie lasījumi S.Meieres grāmatas „Krēsla” 9 lasījumi -
„Krēsla sirdī un prātā”. (Pēc katra lasījuma domu apmaiņa,
izlasītā analīze. Pēc grāmatas izlasīšanas konkurss, uzvarētāji
saņēma balvā CD ar grāmatas lasījumu, mūzikas ierakstus kā
arī MP3 atskaņotājus.



Tika sagatavoti un nolasīti 70 radioraidījumi Latvijas
Neredzīgo biedrības vietējā Strazdumuižas radio.

Iknedēļas jaunākās preses apskati,
Tifloloģijas literatūras apskati.
Rakstnieku un kultūras darbinieku jubilejas.
Gadskārtu pasākumi.
Radio konkursi.



Gada laikā bibliotēku un tās filiālbibliotēkas apmeklējusi 51
ekskursija ar 500 apmeklētājiem, Rīgā 12 ekskursijas ar 80
apmeklētājiem.

Apmeklētāju vidū bija Latvijas universitātes Sociālo Zinātņu
fakultātes studenti un maģistranti, augstskolas “Attīstība”,
Kultūras koledžas studenti, Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes Katoļu
vidusskolu un bērnu dārza audzēkņi , sociālie darbinieki, kolēģi
un citi interesenti.



2009. gadā LNerB ienākušie līdzekļi bija 286953 lati, no tiem 
valsts budžeta piešķirtie līdzekļi bija 285315 lati (2008.g. –
421291 lati). Sponsorējumi, ziedojumi 1638 lati. Kārtējie 
izdevumi 285315 Ls., no tiem: bruto darba samaksa 
206335Ls., Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas - 49952 Ls. Krājuma komplektēšanai 5002 lati. 
Grāmatām 2686 lati, periodiskajiem izdevumiem 1804 lati, 
informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 531 lati, pārējie kārtējie 
izdevumi 4051 lati. Samazinātā finansējuma darbinieku 
atalgojumiem ar 2009. gadu  pārcelti darbā uz 0,5 slodzi 6 
darbinieki un uz 0,75 darba slodzi 8 darbinieki. Tika 
samazinātas 11 amata vietas. 



Ināra Martinsone
www.neredzigobiblioteka.lv

bibmet@lnerbibl.apollo.lv


	Valsts aģentūra�Latvijas Neredzīgo bibliotēka
	�
	�Galvenie darba rādītāji �
	�
	Slide Number 5
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	Finanses
	�Paldies!

