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Kā jau iepriekšējos «Bazūne» numuros 

pieminēju, šogad mūsu bibliotēka stāv lielu 

pārmaiņu priekšā. Varētu pat teikt — gran-

diozu. Šīs pārmaiņas skars ne tikai bibliotē-

ku kā juridisku organizāciju, bet arī tās 

darbiniekus un apmeklētājus, tāpēc jo īpaši 

svarīga būs savstarpējā sadarbība, iecietī-

ba, atbalsts un ticība. 

Kopš 1963. gada Latvijas Neredzīgo 

bibliotēka atrodas ēkā, ko 1853. gadā cēlis 

Johanna Teodora Pihlava vidējais dēls Ni-

kolajs Andrejs Pihlavs. Pēc viņa nāves 

nams pārgājis viņa sievas Sofijas Eliza-

betes īpašumā, ko viņa dāvinājusi savai 

meitai Karolīnai Sofijai sakarā ar precībām 

ar juristu Ernestu Kristjānu Aleksandru 

Panderu (tāpēc daži šo ēku dēvē par 

«Pandermuižu»). Laika gaitā bibliotēka par 

ēku ir rūpējusies savu iespēju robežās, to-

mēr, kā šogad izrādījās, ar to nepietika, lai 

varētu nodrošināt vēsturiskās ēkas sagla-

bāšanu labā tehniskā stāvoklī. Ēkai nepie-

ciešama renovācija, lai ne tikai saglabātu 

vēstures mantojumu, bet arī lai nodrošinā-

tu darbiniekiem un apmeklētājiem veselī-

bai drošas telpas. 

Šobrīd notiek intensīva rosība, lai ēkas 

Juglas ielā 14 renovācijas laikā bibliotēkas 

darbība neapstātos un visi bibliotēkas pa-

kalpojumi un aktivitātes apmeklētājiem 

tiktu nodrošinātas pilnā apmērā un labā 

kvalitātē. Šim nolūkam ar septembra bei-

gām notiks pakāpeniska bibliotēkas pār-

celšanās uz pagaidu telpām bijušajā nere-

dzīgo uzņēmuma administratīvajā ēkā 

Strazdumuižas ielā 80. Lasītāju apkalpoša-

na notiks ēkas pirmajā stāvā, kur atradī-

sies abonements, lasītava un tifloloģijas 

kabinets, savukārt pārējās nodaļas, t.sk., 

Braila raksta nodaļa un Skaņu ierakstu stu-

dija atradīsies ēkas 3. stāvā pa kreisi. 

Pārcelšanās procesos uz pagaidu trimdu 

tiks piesaistīti palīgi-brīvprātīgie, kā arī or-

ganizēta simboliska grāmatu ķēde no ve-

cās ēkas uz pagaidu mītni, kurā piedalīties 

būs aicināti ikviens atbalstītājs. Par deta-

lizētu pārcelšanās plānu informēsim vēlāk, 

bet pagaidām darbs bibliotēkā turpinās. 

Pēc vasaras brīvlaika darbu atsāks «La-

sītāju klubiņš». Tā kā septembris ir dze-

jas dienu mēnesis, tad aicinām pārlasīt sa-

va mīļākā dzejnieka darbus, lai par tiem 

26. septembrī plkst. 15.00 pastāstītu 

un nolasītu citiem klubiņa dalībniekiem. 

Šajā reizē klubiņā viesosies arī kāds dzej-

nieks. 

Septembrī būs apskatāmas arī dažādas 

izstādes, t.sk. humoristiska literatūras iz-

stāde «Skolas noskaņās» ar burtu un ci-

paru stūrīti, kur varēs krāsot burtus un 

interesantā veidā iepazīties ar alfabētu. 
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BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

GATAVOJOTIES LATVIJAS SIMTGADEI 

 

 

Ināra Zeltiņa 

LNerB Rēzeknes 

filiālbibliotēkas vadītāja 

 

Katrai valstij, katrai tautai ir sava vēs-

ture un savi varoņi, ar ko tā lepojas. Daž-

kārt aizmirstam, ka arī mūsu zemē tapuši 

izgudrojumi un produkti, kas Latvijas un 

Eiropas industriālā mantojuma vēsturē 

ierakstīti zelta burtiem. 

Gatavojoties Latvijas simtgadei, LNerB 

Rēzeknes filiālbibliotēkā šogad organizēts 

priekšlasījumu cikls «Latvijas zīmolu le-

ģendas». Tā mērķis ir izzināt Latvijas vēs-

turi un izcelt Latvijas vērtības. Pasākumu 

cikls visa gada garumā informē klausītā-

jus par Latvijas zīmolu leģendām. Katru 

mēnesi tiek sagatavots stāsts par kāda 

zīmola vēsturi, par tā ražojumiem, par cil-

vēkiem, kas to radījuši un attīstījuši, darot 

Latvijas vārdu pazīstamu pasaulē. 

No gada sākuma mūsu lasītāji jau no-

klausījušies priekšlasījumus par kosmētikas 

un parfimērijas zīmola «Dzintars» vēsturi, 

fotokameru «Minox», valsts elektrotehnis-

ko fabriku VEF, Leitnera fabrikas velosipē-

diem, motocikliem un automobiļiem, Rīgas 

porcelāna un Līvānu stikla attīstības stās-

tus, kā arī ieskatījušies Latvijas modes 

vēsturē, atceroties zīmola «Rīgas Modes» 

augsto kvalitāti, un degustējuši dažādus 

«Gotiņu» veidus, ar lepnumu atzīstot, ka 

šis zīmols arī šobrīd ieņem stabilu vietu 

Latvijas atpazīstamāko produktu topa sa-

rakstos. Šogad vēl paredzēti priekšlasījumi 

par Mildas jaunkundzi, kas rotā monētas, 

par produktu zīmoliem «Laima», «Rīgas 

šprotes», «Rīgas Melnais balzams». 

Šogad atzīmējām Latgales kongre-

sam — 100. Šim notikumam par godu, kā 

arī ceļā uz Latvijas simtgadi aicinām 

Rēzeknes filiālbibliotēkas lietotājus sep-

tembrī — Dzejas mēnesī sacerēt dzejoļus 

par Latgali, lai mēneša beigās pulcētos 

skaistā un garīgi bagātā dzejas pasāku-

mā. Dzejoļu iesniegšanas termiņš — 

25. septembris. 

 

NOVADPĒTNIECĪBA BALVU FILIĀLĒ 

 

 

Ilona Laicāne 

LNerB Balvu filiālbibliotēkas 

bibliotekāre 

 

Viena no mūsdienu bibliotēkas darba 

neatņemamām sastāvdaļām ir novadpēt-

niecība. Galvenais novadpētniecības uzde-

vums ir — apzināt, vākt, apkopot, glabāt 

un nodrošināt pieejamību sagatavotajiem 

materiāliem. Vienā no Balvu filiālbibliotē-

kas tematiskajām mapēm tiek apkopota 

informācija par Latvijas Neredzīgo biedrī-

bas Balvu teritoriālās organizācijas darbī-

bu. Un viena no aktivitātēm, kas pēdējā 

laikā izpelnījusies īpašu uzmanību ir ak-

tiermāksla. Bibliotēkā ikvienam interesen-

tam pieejami video ieraksti no izrādēm, 

materiāli no preses izdevumiem, interneta 

resursiem, arī audio ieskaņojumi. Lūk, 

neliels ieskats savāktajos materiālos: 

«Dara pasauli labāku» — tā par 

Balvu neredzīgo cilvēku teātra kopu teica 

teātra kritiķi Latvijas amatierteātru iestu-

dējumu «Gada izrāde 2016» reģionālajā 

skatē Alūksnē. Balvenieši skatē piedalījās 
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ar literāro kompozīciju «Vārds», kurā 

izskanēja Selmas Lāgerlēvas un kristīgā 

izdevuma «Mieram tuvu» teksti. 

Starp 84 Latvijas amatierteātru kolektī-

viem tikai divi izpelnījās žūrijas pašu 

lielāko atzinību, iegūstot lielāko punktu 

skaitu un līdz ar to — augstāko pakāpi. 

Tas deva iespēju kolektīvam doties uz 

«Gada izrāde 2016» finālu, kas 2017. ga-

da 22. un 23. aprīlī notika Rīgā, Dailes 

teātra Mazajā zālē. Skatē tika saņemts 

Diploms par emocionāli iedarbīgu 

kamerizrādes iestudējumu. 

Pirmais mēģinājums Eiropas Sociālā 

fonda ietvaros Balvu neredzīgo biedrības 

telpās notika pirms sešiem gadiem. Teāt-

ra kopā darbojas cilvēki ar redzes problē-

mām, arī tie, kuri neredz nemaz. Cilvēki 

uz mēģinājumiem brauca no Alūksnes, 

Balvu, Gulbenes un Viļakas novadiem. Pir-

mais iestudējums bija muzikāli-literāra 

kompozīcija «Redzēt ar sirdi», tālāk 

sekoja literāra kompozīcija «Bēgšana uz 

Ēģipti». 2013. gadā projekta dalībnieki 

iestudēja Jāņa Jaunsudrabiņa «Baltās 

grāmatas» stāstus. 2015. gadā skatītāju 

vērtējumam tika nodota literārā kompo-

zīcija «Vārds». Pašreiz notiek aktīvi mē-

ģinājumi pie jauna uzveduma, ar kuru ok-

tobrī balvenieši brauks uzstāties uz Rē-

zeknes koncertzāli «Gors». 

Jāpiebilst, ka visi teātra kopas dalīb-

nieki ir aktīvi Neredzīgo bibliotēkas pakal-

pojumu izmantotāji, tāpēc jūtos patiesi 

gandarīta par viņu sasniegumiem. Lai 

viņiem veicās! 

 

ATGRIEZTIES SAVĀ DZĪVĒ 
 

 

 

Sarmīte Gromska 

BRN redaktore 

 

Šajā «Bazūnes» numurā vēlos turpināt 

stāstu par «Eņģeļu acīm», par otro Kris-

tīnes Mucinieces grāmatu ar nosaukumu 

«Vēstules». Šeit varoņi jau ir citi, taču pa-

tiesībā autore turpina pirmajā grāmatā 

aizsākto tematiku. Stāsts ir par jaunu puisi 

Aleksu, kuram jāiziet atvēršanās un at-

tīrīšanās ceļš un jāieskatās savas būtības 

tumšākajā pusē, lai saskatītu gaismu sevī. 

Autore mudina: «Ir pienācis laiks ikvienam 

atbrīvot Gaismu sevī, lai to sniegtu citiem 

cilvēkiem un Zemei, dāvājot pasaulei brī-

numu caur Mīlestību un Līdzsvaru. Un, 

protams, lai to tūkstoškārt saņemtu pretī.» 

Aleksam ir īpašas spējas, viņam ir cieša 

saikne ar dzīvo dabu, it sevišķi ar zirgiem. 

Visa viņa dzīve ir dzīvības spēka piepildīta. 

Ļoti daudz laika viņš pavada dabā kopā ar 

savu zirgu Ugunīgo. Bet tad zēna dzīvē 

notiek kas tāds, kas izraisa lielas sāpes — 

viņš zaudē kādu sev ļoti tuvu un mīļu cil-

vēku. Un Alekss uz vairākiem gadiem ie-

slīgst savas apziņas tumsā, depresijā un 

apātijā. Puisim ir vajadzīga palīdzība — 

viņa dvēsele to lūdz, pašam neapzinoties. 

Un tā atnāk pie viņa negaidītā veidā. Viņš 

satiek viedus un gaišus cilvēkus, kuri pa-

līdz viņam tikt galā ar sāpēm un atvērties 

mīlestībai. Alekss iegūst zināšanas par 

PASAULES LIETU KĀRTĪBU, par to, ka vi-

sam ir sava nozīme un ka ne viss ir tā kā 

izskatās. Viņš iziet piedošanas mācību un 

saprot, ka viņa mamma patiesībā nekur 

nav pazudusi — viņa joprojām ir kopā ar 

viņu, bezgalīgi mīlot. Un Alekss iegūst 

pārliecību un apstiprinājumu tam, ka 

pienāks brīdis, kad viņi atkal satiksies. 

Šī ir fantastiska un aizkustinoša grā-

mata, kuru lasot pārņem iedvesmojošas 

sajūtas. Pārvarēt sevi — tas nav viegli, 

tas nenotiek uzreiz, tam ir vajadzīgs laiks, 

taču rezultāts noteikti ir, un tas ir labs. Tā 

ir viena no svarīgākajām atziņām, ar ko 



 4 

sastapos šajā grāmatā. Turpinājumā pie-

dāvāju divus citātus no šīs grāmatas: 

«Kā vēl nekad viņš juta saikni ar visu 

dzīvo, likās, ka visa pasaule ir sākusi 

runāt, runāt īpašajā sirds valodā, kura 

Aleksam atklājās kā jauna, bet tai pat 

laikā līdz sirds dziļumiem pazīstama. Re-

dzot augstu gaisā lidojam skaistos un 

graciozos jūras ērgļus, viņa sirds no prie-

ka meta kūleņus, sajūtot vēju sejā, viņš 

bija laimīgs, pieskaroties zaļajai zālei un 

Zemei, viņš knapi valdīja sajūsmu par to, 

ka ir šīs burvīgās pasaules daļa. Tagad 

Alekss bija atgriezies, un pasaule viņu ie-

skāva savas īpašās mīlestības skavās.» 

Citāts par delfīniem: «Tās ir īpašas un 

ļoti jūtīgas būtnes, kuru uzdevums ir 

rūpēties par Līdzsvaru jūrā. Viņi pārzina 

Spēku, un viņu valoda ir Sirds valoda, kurai 

vārdi nav vajadzīgi. Domas spēks ir liels, un 

tam nav šķēršļu. Viņi nes tīru mīlestības 

enerģiju, un viņu apziņa ir viena no tīrā-

kajām uz Zemes, jo viņi nepazīst ļaunumu. 

Mums ir daudz no viņiem jāmācās. Jūras 

Eņģeļi nekad neatteiksies palīdzēt, ja tu 

viņus aicināsi ar sirdi. Viņu klātbūtne dzie-

dē, jo viņi ir īpaši Visuma enerģijas nesēji 

un līdzsvarotāji. Arī cilvēka spējām patiesī-

bā nav robežu. [..] Ja ir atvērta sirds, tad 

Mīlestība, kas no tās plūst, veic brīnumus 

un pārvērš pasauli. Un Jūras Eņģeļi vien-

mēr ir ar atvērtām sirdīm un vienmēr dod, 

negaidot neko pretī.» 

Novēlu jums patīkamu lasīšanu! 
 

TUVOJAS TIESĪBASARGA KONFERENCE 
 

Anete Ilves 

Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību 

nodaļas juridiskā padomniece 

 

Tiesībsargs jau trešo gadu pēc kārtas 

sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu 

apvienību «Apeirons» un Latvijas Nacio-

nālo bibliotēku rīko personu ar invaliditāti 

dienai veltītu konferenci. Šī gada konfe-

rences tēma ir «Personu ar invaliditāti 

nodarbinātība». 

Konference notiks Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā šī gada 29. novembrī. Konfe-

rences norises vieta ir pieejama personu 

ar invaliditāti vajadzībām. Detalizētāka 

informācija par pieteikšanos konferencei 

un konferences programmu drīzumā se-

kos. 

Gatavojoties konferencei, Jums ir ie-

spēja pateikties arī tām nevalstiskajām 

organizācijām, kas pēdējā gada laikā ir 

aktīvi darbojušās, lai uzlabotu personu ar 

invaliditāti dzīves kvalitāti, kā arī veicinā-

jušas personu ar invaliditāti tiesību attīs-

tību. Ikvienam interesentam būs iespēja 

nominēt personu ar invaliditāti organizā-

ciju. Starts pieteikumu iesniegšanai tiks 

dots septembra otrajā pusē. 

Aicinām sekot līdzi informācijai tiesīb-

sarga mājaslapā www.tiesibsargs.lv, Lat-

vijas Neredzīgo bibliotēkā, kā arī plaš-

saziņas līdzekļos. 
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