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ATVAĻINĀJUMA KOREKCIJAS 

 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Kā katru gadu Braila raksta nodaļa 

jūlijā dodas atvaļinājumā, lai varētu uz-

krāt spēkus jaunam darba cēlienam. 

Tomēr šogad daļai no mūsu komandas 

tas būs darbīgs, jo 23. — 25. jūlijam pil-

dīsim sadarbības pienākumus Servisa 

suņu un viņu turētāju praktiskajā 

seminārā Liepājā. Tāpēc aicinām visus, 

kurus šis seminārs interesē, 24. vai 

25. jūlijā ierasties viesnīcā «Līva» (Lielā 

iela 11, Liepāja) uz interesantām lekci-

jām. 

Vēl vienas izmaiņas sakarā ar nodaļas 

atvaļinājumu un sadarbības ar Servisa 

suņu biedrību TEODORS noslēguma akti-

vitātēm augusta sākumā ir saistītas ar 

augusta «Bazūnes» iznākšanu: tā tiek 

pārcelta par divām nedēļām, tāpēc lasītāji 

to saņems tikai 15. augustā. Līdz tam 

aicinām ar mums dalīties savos šīs vasa-

ras piedzīvojumos, uzrakstot par to «Ba-

zūnes» redakcijai: gunta.bite@neredzigo 

biblioteka.lv, lai augusta numurs mums 

sanāktu vasarīgi izklaidējošs. 

Atskatoties uz bibliotēkas jūnija aktivi-

tātēm, jāteic, ka esam paspējuši pieda-

līties divos sadarbības projektos, par 

kuriem informējām iepriekš: 

 27. un 29. jūnijā piedalījāmies RVNB 

«Redzi mani» organizētajā Helēnai 

Kellerei veltītajā izstādē «Helēna 

Kellere — sajūtu sieviete», kas notika 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas J. Pā-

vila II lasītavā. 27. jūnijā tā piedzīvoja 

atklāšanu, kuras laikā pastāstījām par 

mūsu bibliotēkā izveidotajiem un 

izdrukātajiem bukletiem par Kelleri: 

redzīgo, palielinātā un Braila rakstā. 

Tāpat iepazīstinājām apmeklētājus ar 

mūsu Tifloloģijas nodaļas izveidoto 

novadpētniecisko mapi par šo iedves-

mojošo sievieti, kā arī tieši šī pasāku-

ma ietvaros Braila rakstā reproducēto 

1936. gadā izdoto grāmatu «Helena 

Kellere. Aklās un kurlās amerikāņu 

meitenes brīnišķīgie sasniegumi». Šīs 

grāmatas priekšlasījumi publiski notika 

kopā lasīšanas priekšpusdienā 29. jū-

nijā. Fragmentu no Braila raksta grā-

matas eksemplāra lasīja tās atbildīgā 

redaktore Sarmīte Gromska. 

Īpašu auru atklāšanas pasākumam 

piešķīra aktrises Intas Bankovičas klāt-

būtne un emocionālās atmiņas no laikiem, 

kad viņa spēlēja Helēnu Kelleri izrādē 

«Kas brīnumu rada». 

Kaut arī izstāde ir noslēgusies, visi 

informatīvie materiāli par Helēnu Kelleri ir 

pieejami gan Latvijas Neredzīgo bibliotē-

kā, gan arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

Šīs sadarbības ietvaros bijām emocionāli 
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un garīgi bagātināti, tāpēc izsakām vis-

lielāko pateicību visiem izstādē iesaistī-

tajiem sadarbības partneriem, īpaši tās 

iniciatorei Līgai Ķikutei. 

 Otrs sadarbības projekts bija no 28. 

līdz 30. jūnijam Daugavpilī notikušais 

Servisa suņu biedrības seminārs. Arī 

šajā seminārā mūsu bibliotēka piedalī-

jās ar informatīvo materiālu reprodu-

cēšanu Braila rakstā, padarot lekcijās 

pausto informāciju pieejamu arī nere-

dzīgajiem semināra dalībniekiem. No-

slēgumā LNerB Daugavpils filiālbiblio-

tēka organizēja semināra dalībniekiem 

ekskursiju pa Daugavpili. Bibliotēkas 

vadītāja Jana Šlapaka bija izstrādājusi 

ļoti interesantu un izglītojošu maršrutu 

pa pilsētas nozīmīgākajām vietām. 

 

Darbs pie dažādām sadarbības for-

mām un partneriem mūsu bibliotēkā tur-

pinās. Šobrīd notiek intensīva gatavo-

šanās Lietuvas Neredzīgo bibliotēkas rī-

kotajai starptautiskajai konferencei, kas 

notiks oktobra beigās. Tās pamattēmas ir 

veiksmīgu iekļaujošo pakalpojumu cilvē-

kiem ar īpašām vajadzībām nodrošinā-

šana bibliotēkās, kā arī dažādi darbinieku 

kapacitātes stiprināšanas un attīstīšanas 

instrumenti. Ar referātiem konferencē no 

mūsu bibliotēkas uzstāsies Ieva Velde un 

Gunta Bite. 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

SVEICAM ZELTA KĀZĀS! 
 

 

 

Alda Zariņa 

LAN bibliotekāre 

 

Šajā numurā vēlamies sveikt mūsu 

bibliotēkas kolēģi Guntu Hofmani ar brī-

nišķīgiem svētkiem! 

 

Gadiem kāpuši vienā kalnā 

Divi cilvēki saprot un jūt — 

Pēc kopīgi pārciestām salnām 

Pat rūgtajā saldums var būt. 

50 gadus nodzīvot kopā — tas ir 

skaisti, tas ir brīnumaini, tas nav viegli, 

un, kā pierāda abi vaininieki, tas nav ne-

iespējami. 

Mūsu kolēģe Gunta Hofmane ar savu 

vīru Vili šogad 8. jūlijā svinēs Zelta kāzas. 

Hofmaņu ģimene jau 50 gadus savos 

plecos kā nēšos nesuši un līdzsvarā 

spējuši noturēt gan dzīves baltās, gan ne 

tik baltās dienas. Izaudzināts dēls un 

meita, dzimtu turpina mazbērni — Kriš-

jānis un Patrīcija. 

Sveicam Guntiņu un Vili ZELTA KĀZĀS! 

 

 

MŪSĒJIE VAR! 
 

Valkas novada Centrālā bibliotēka 

2016. gada 18. aprīlī bija izsludinājusi 

foto konkursu «Iztēles projekcija», uz 

kuru savas fotogrāfijas aizsūtīja arī mūsu 

Ieva Velde. 

Jūnija beigās Ieva uzzināja, ka viņas 

fotogrāfija, kas izmantota mūsu biblio-

tēkas akcijas «Aklais randiņš ar grāmatu» 

plakāta noformējumam, ir uzvarējusi mi-

nētajā foto konkursā. 

8. jūlijā Valkas novada Centrālajā bib-

liotēkā būs foto konkursa darbu izstādes 

atklāšana un godalgoto darbu autoru go-

dināšana. 
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Alberts Einšteins ir teicis tā: 

«Ir divi veidi, kā dzīvot: viens — dzīvot, 

it kā viss būtu brīnums; otrs – it kā 

brīnumu vispār nebūtu.» 

Ieviņ! 

Dzīvo un brīnies! 

Apsveicam savu kolēģi Ievu un vēlam 

daudz radošu «lidojumu»! 
 

 

ARDIEVU, KARMA! 
 

 

 

 

Ieva Velde 

LAN vecākā bibliotekāre 

 

Aptuveni pirms gada rakstīju par kādu 

jaunumu mūsu bibliotēkas krājumā — par 

pašmāju autores Intas Blūmas grāmatu 

«Latvietes karma», kas vēlāk kļuva par 

2015. gada pārdotāko grāmatu Latvijas 

lielākajās grāmatnīcās. «Latvietes karma» 

piedzīvoja arī nozīmīgu pagodinājumu — 

tika nolemts to reproducēt Braila rakstā, 

un nu jau pavisam drīz — jūlija mēnesī — 

tā būs pieejama arī mūsu lasītājiem.  

Bet šoreiz stāstīšu par citu grāmatu. 

Par grāmatu, kas ir kā turpinājums «Lat-

vietes karmai» — pavisam nesen iznākusi 

Intas Blūmas otrā grāmata «Ardievu, kar-

ma!», kas parastajā iespieddrukā ienākusi 

arī LNerB abonementa krājumā. Grāmatu 

ievada vārdi: 

«Pienāk mūsu dzīvē tāds brīdis, kad 

mēs atejam malā no drāmas un tās radī-

tājiem. Mēs paliekam ar cilvēkiem, ar 

kuriem varam kopā smieties. Aizmirstam 

slikto un fokusējamies uz labo. Mīlam cil-

vēkus, kuri izturas pret mums atbilstoši, 

un lūdzamies par pārējiem. Dzīve ir tik īsa, 

un tā jādzīvo nekā citādi kā laimīgi. Pa-

klupt — tā ir daļa no dzīves, piecelties — 

tā ir dzīves pieredzēšana. Būt dzīvam — 

tā ir dāvana, būt laimīgam — tā ir izvēle». 

Vārdu autors ir Ošo — indiešu garīgais 

skolotājs un rakstnieks — un tieši šis 

citāts pasvītro grāmatas «Ardievu, kar-

ma!» pamatvēstījumu. Šoreiz autore vairs 

nekoncentrējas uz karmisko pieredzi, bet 

runā par nākamo pakāpienu, nākamo 

līmeni — par to, kas notiek tālāk, kā 

gūtās mācības iemāca mums pieredzēt 

dzīvi laimīgāk, izdarot citādākas izvēles, 

kas noved pie pozitīvākām izjūtām. Par 

to, kā smagumu nomaina vieglums, un 

dzīve kļūst par brīnumu, tomēr atgādinot, 

ka tas ir mūsu pašu darbs ar sevi un iz-

vēle to veikt. «Ja mēs pieņemam situā-

ciju, spējam ieraudzīt tajā svētību, 

mācību, lietas, kas sevī jāmaina, jādzie-

dina, jāpieņem, tad jebkura šī situācija 

ļoti ātri un samērā viegli atrisinās, vien-

laikus ienesot mūsu dzīvē lielu viegluma 

un brīvības izjūtu,» raksta Inta Blūma. 

Lasot grāmatu, atcerējos savu paziņu, 

kura nesen man sacīja, ka dzīve katru 

dienu pasniedzot viņai dāvanas. Tā tas 

vienkārši esot noticis — kādu dienu viņa 

izdarījusi izvēli pieņemt dzīves sniegtās 

dāvanas un sapratusi, ka tās arī tiek do-

tas — kaimiņiene atnes kūkas gabaliņu, 

kolēģe uzdāvina puķi, paziņa uzaicina 

izbraucienā uz laukiem un tā visu laiku, 

un tā ik dienu. Jo patiesībā jau viss ir at-

karīgs no tā, kā mēs paši saredzam lietas, 

kas ar mums notiek. Pamainīsi savu re-

dzes leņķi, pārvērtīsies pilnīgi viss. «Laimi 

nevar piedzīvot, kavējoties atmiņās vai 

ražojot vēlmes. Laime ir tas, kas tev ir ta-

gad, kad tu izbaudi to, priecājies un 

pateicies par to,» grāmatā min autore. 

Arī šoreiz Inta Blūma grāmatu raksta 

caur savu un citu sieviešu dzīves pieredzi, 

daloties stāstos, tomēr papildus teorētis-

kajam apskatam grāmatas beigās ir 

pievienotas arī 18 meditācijas un prakses 
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patstāvīgam darbam un sevis dziedinā-

šanai. Grāmata daudz runā par pārmaiņu 

laiku, ko noteikti visi esam sajutuši un 

pamanījuši, uzsverot to, ka tas ir ne tikai 

pārbaudījums un izaicinājums, bet arī pie-

dzīvojums. Raugoties uz lietām no garīgās 

psiholoģijas viedokļa, autore redz Dvēseli 

kā rotaļīgu būtni, kā taureni, kas izvēlē-

jusies iemiesoties, lai smeltos pieredzi un 

gūtu mācības, tomēr arī ar prieku laistos 

dzīvē arī kā piedzīvojumā, cenšoties pēc 

iespējas mazāk pieķerties un piesaistīties 

ne tikai materiālās pasaules lietām, bet 

arī emocijām, citiem cilvēkiem un lomām, 

ko mēs spēlējam. 

«Pieņem šo pasauli ar visām tās reali-

tātēm un plāniem, ar visām cilvēces 

atstātajām neglītajām pēdām, bet skaties 

un redzi skaisto, brīnišķīgo. Jo tas, uz ko 

tu skaties, vairojas. Ja tu atradīsies savā 

labajā, apkārt redzot skaisto, tas radīs 

tevī šo apgaroto harmoniju, bet tavas 

šābrīža izjūtas un situācijas rada tavu 

rītdienu,» aicina Inta Blūma. 
 

IESKATS GRĀMATĀ 

 

MATILDE 
 

Šī gada jūlijā iznāk vēl viena inte-

resanta grāmata Braila rakstā 2 sējumos. 

Šoreiz tā ir paredzēta jaunākajiem lasī-

tājiem. Angļu rakstnieka Roalda Dāla 

grāmata «Matilde» stāsta par neparastu 

meiteni, kura ir jūtīga un izcili apdāvināta, 

tomēr viņas vecāki domā, ka viņa uzdod 

pārāk daudz jautājumu un tikai traucē 

pieaugušos. Matildē mājo gan nemiera 

gars, gan taisnības cīnītāja, gan arī zināt-

kāre. Viņai ļoti patīk lasīt grāmatas. 

«Kopš tās reizes katru pēcpusdienu, 

tiklīdz māte bija aizbraukusi spēlēt bingo, 

Matilde tipināja uz ciema bibliotēku. Jāiet 

bija tikai desmit minūtes, un viņas rīcībā 

bija divas brīnišķīgas stundas, kad viņa 

viena pati klusu sēdēja ērtā stūrītī, aiz-

gūtnēm lasīdama vienu grāmatu pēc otras. 

Kad viņa bija izlasījusi visas bērnu grā-

matas, kas tur bija atrodamas, tad sāka 

staigāt apkārt, meklēdama kaut ko citu. 

Felpa kundze, kas šo pāris nedēļu laikā 

bija viņu ar apbrīnu vērojusi, tagad piecē-

lās no sava krēsla un pienāca viņai klāt: 

«Vai es varu tev palīdzēt, Matilde?» viņa 

jautāja. 

«Es domāju, ko lai es lasu tālāk,» Ma-

tilde teica. «Es jau izlasīju visas bērnu 

grāmatas.» 

«Tu gribu teikt, ka esi apskatījusies vi-

sas bildes?» 

«Jā, bet es tās grāmatas arī izlasīju.» 

[..] Felpa kundze bija kā apdullusi no 

pārsteiguma. «Cik tev īsti ir gadu, Matil-

de?» viņa jautāja. 

«Četri gadi un trīs mēneši,» Matilde 

teica.» 

Šī ir jauka lasāmviela vasaras brīvlaikā. 

 

 
 

 

 

 

 

Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas 

bezmaksas avīzīte 

Izdota Braila raksta nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. 

Redaktore Gunta Bite. 

E-pasts: gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv 

Mājaslapa: www.neredzigobiblioteka.lv sadaļā Pakalpojumi 

Tālr. 67522131, 29137112 

Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas 

viedokli. Par publikācijām atbildīgi paši autori. 
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