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ŠAJĀ NUMURĀ
1. – 2. Priecīga vēsts 

tiem, kas studē, un tiem, 
kas to gatavojas darīt: tulka 
pakalpojumus būs iespē-
jams saņemt jau šogad!

2. – 4. Turpinās izlaidu-
mu laiks, un nedzirdīgie 
jaunieši saņem gatavības 
apliecības. Ko darīt tālāk – 
tā ir viņu izvēle un uzdrīk-
stēšanās

5.  – 6. Arī tiem, kuri 
jau sen aizvēruši skolas 
durvis, bija savi sapņi un 
cerības… Vai piepildījās? 
Šeit sirsnīgas sarunas, at-
miņas, pārdomas…

7. – 10. Vairāk nekā di-
vus gadus daudzi nedzirdī-
gie ļaudis bauda labumus, 
ko sniedz Eiropas Sociālā 
fonda atvēlētais finansē-
jums LNS projektam „Klu-
suma pasaule”. Vai pilnībā 
izmantojat šīs iespējas? 
Padomājiet par to un – ie-
saistieties!

11. – 12. Ir mums dros-
mīgi, uzņēmīgi cilvēki, 
kas tepat Latvijā meklē ie-
spējas ne tikai izdzīvot, bet 
– dzīvot. Kā tas izdodas? 
Lasiet ieskatu viņu saim-
niecībās!

13. Ja jums nav pie-
ejama informācija LNS 
mājaslapā internetā, jūsu 
uzmanībai – īss pārskats 
par to! Un vēl – „Kopsolī” 
vērtē mūsu lasītāji…

14. – 15. Ziņas no bied-
rībām. Sporta notikumi 
Latvijā un pasaulē.

16. „Kopsolī” pastā – 
pārdomas, apsveikumi, pa-
teicības. Mīļi sveicam jau 
augusta jubilārus, jo nāka-
mais „Kopsolī” numurs iz-
nāks tikai augusta nogalē.

Tālāk lasiet 2. lpp.

Tālāk lasiet nākamajā lpp.

CERĪBA: VALDĪBA ATBALSTA, SAEIMA LEMS
Inese Immure no KomunIKācIjas centra arhīva

Likuma grozījumu mērķis ir deleģēt (uzticēt) surdo-
tulka pakalpojuma izglītības programmas apguvei snieg-
šanas funkciju Latvijas Nedzirdīgo savienībai (LNS).

IZLAIDUMU LAIKS TURPINĀS

Ivars KalnIņš mārIs BleIdels

Iespējams, no 1. septembra tulka pakalpojums 
nedzirdīgiem studentiem tomēr būs.

16. jūnijā Saeima pirmajā lasījumā pieņēma 
grozījumus „Invaliditātes likumā”, kas atvieglos 
surdotulka pakalpojuma saņemšanas kārtību dzir-
des invalīdiem, kuri apgūst izglītības programmu 
profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās 
izglītības vai augstākās izglītības iestādē.

Apliecību par vidējo izglītību saņēma 150 šīs 
skolas absolventi, tostarp deviņi mūsējie: Raisa 
Civkunova, Guntis Andžāns, Raitis Rūrāns, 
Marina Ogorodņikova, Juris Mauriņš, Andis 
Zoldners, Inta Kuļikova, Toms Erbss un Valē-
rijs Gromovs. Šo absolventu trīs gadu skolas dzīvi 
pavadīja klases audzinātāja Inese Immure.

Svinīgajā aktā 12.n klases absolvente Marina 
uzstājās ar deklamāciju par vēju. Katram ir savs 
sapnis par labāku darbu, par labāku profesiju, tā-
pēc klases audzinātāja absolventiem novēlēja ne-
baidīties to īstenot. It īpaši tagad, kad no 1. sep-
tembra turpmākajās mācībās būs iespēja izmantot 
bezmaksas tulku. 

Savukārt Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organi-
zācijas prezidente Aļona Udovenko aicināja skolu 
beidzējus vairāk ticēt saviem spēkiem, domāt un 
izlemt par jaunu sākumu.

Kādu ceļu jaunieši iecerējuši iet tālāk?
Katram ir savs sapnis, katram arī kāds šķērs-

lis, kas jāpārvar. Guntis plāno iestāties Barkavas 

LieLajā dzīvē dodas rainieši

Izlaidumu laiks turpinās. Bērzu meijas, ziedu klēpji, laba  
vēlējumi, satraukumā pukstošas sirdis un šī netveramā sajūta, 
ka viss vēl priekšā.... Burvīgas ziedu smaržas bija jūtamas arī  
Dailes teātrī 19. jūnijā, kur notika Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) 
vidusskolas izlaidums.

arodvidusskolā, lai apgūtu 
apdares darbu tehniķa profe-
siju. Viņš nevēlas būt kādam 
palīgstrādnieks, tāpēc izlēmis 
pats apgūt amatu. Bet Raitis 
šobrīd strādā par grāmatveža 
palīgu NVA subsidētajā dar-
bavietā pie Aināra Osmaņa, 
viņš vēlas apgūt grāmatveža 
profesiju RRC Koledžā, bet 
līdz galīgajam lēmumam vēl 
padomās. Intai gan vēl nav 
zināmi nākotnes nodomi, viņa 
turpinās savu apkopējas darbu 
lielveikalā „Rimi”, priecājas, 
ka spēja izturēt līdz galam un 
pabeigt skolu, kaut viegli tas 
nebija.

Marina patiesi gandarīta 
par aizvadītajiem skolas ga-

diem, dalību ārpusstundu skolas dzīvē. Žēl šķirties 
no savas skolas! Marinai ir sapnis būt pedagoģei 
skolā vai bērnudārzā, bet viņa saprot, ka vajadzētu 
turpināt izglītību. 

Pa vasaru izlems, ko darīt tālāk. Juris turpinās 
savu palīgstrādnieka darbu uzņēmumā „Mārupes 
komunālie pakalpojumi”, kur viņš veic apsaimnie-
košanas un remontdarbus. 

Arī viņam ir savs sapnis – apgūt datortehniķa 
profesiju, tomēr viņš saprot, ka nespēs to apvienot 
ar pašreizējo darbu. Andim ir līdzīgs nodoms.

Savukārt Raisa ir priecīga par gūto uzvaru un 
saņemto vidusskolas beigšanas apliecību. Par spīti 
gadiem, viņa vēlas atgūt jaunībā nokavēto un vēl iz-
mācīties par sociālo darbinieci. Ja šāda iespēja tiktu 
piedāvāta bez maksas, tad viņa noteikti to izmanto-
tu. Raisa, protams, turpinās darbu Ventspils biedrī-
bā. Bet Valērijs un Toms jau meklē darbu Anglijā.

Lai visiem dzīvē un darbā izdodas savus šī 
brīža sapņus piepildīt!

UZMANĪBU! 
JŪLIJĀ INFORMĀ-

CIJAS CENTRA UN  
„KOPSOLĪ”  

DARBINIEKI IR  
ATVAĻINĀJUMĀ.
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Nesen izlasīju LNS mājaslapā in-
formāciju, ka valsts nenodrošinās ne-
dzirdīgajiem studentiem surdotulka 
pakalpojumus studiju laikā. 

Esmu vīlies un dusmīgs, jo arī es ga-
tavojos studēt akadēmijā ar nodrošinātu 
tulku un man bija liels prieks par it kā jau 
piešķirto iespēju, kas paredzēta Invalidi-
tātes likumā. Tagad situācija mainījusies, 
es šaubos, vai stāties akadēmijā, – bai-

dos, ka nesapratīšu, ko lektors runā. Man 
ir pieredze: mācījos dzirdīgo profesionā-
lajā vidusskolā, mocījos un ļoti maz ko 
sapratu bez tulka. 

No tā guvu sliktu pieredzi. Tas taču 
skaidrs, ka nedzirdīgajiem vieglāk mācī-
ties ar tulku, lai labāk apgūtu mācību vie-
lu. Ja tiešām nebūs tulka, tad nestudēšu.

Man ir prieks, ka LNS sadarbojas 
ar ministrijas speciālistiem par tulka 

nodrošinājumu, un es pateicos LNS 
par to darbu, ko tā dara nedzirdīgo 
labā. 

Ceru, ka šī tēma beigsies ar pozitīvu 
rezultātu. Pašlaik jūtos kā invalīds, kas 
nevar paiet! Nedzirdīgajiem arī savi sap-
ņi, ko viņi vēlas piepildīt, lai būtu laimīgi.

Vai tiešām pavisam atcelts tikai līdz 
2015. gadam? Vai turpināsiet cīnīties? 
Par to man šobrīd daudz jādomā. 

valdIs voItKevIčs

Pašreiz likums paredz, ka surdotulka 
pakalpojums izglītības apguvei tiek nodro-
šināts, piešķirot mērķdotācijas pašvaldībām. 

Pēc LNS domām, šāda sistēma nav pār-
skatāma, jo finansējums būtu izkaisīts pa 
dažādām pašvaldībām un sarežģītā un biro-
krātiskā sistēma ar pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem negarantēs, ka dzirdes invalīdi 
saņems apmaksātu tulka pakalpojumu mā-
cībām.

Surdotulka pakalpojuma (izglītības 
programmas apgūšanai) ieviešanai nauda 
valsts budžetā 2011. gadam nav paredzēta.

 Labklājības ministrija, ņemot vērā In-
validitātes likumā noteikto pasākuma ievie-

šanas termiņu – 2011. gada 1. septembri, 
pārplānos sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu  finansējumu (attiecīgi samazinot fi-
nansējumu citiem jau esošiem sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumiem), lai nodrošinātu 
surdotulka pakalpojuma ieviešanai nepie-
ciešamo finansējumu 19 888 latu apmērā šī 
gada četriem mēnešiem. Kopējais pasākuma 
finansējums vienam gadam plānots 42 044 
latu apmērā.

Saeimai vēl šie grozījumi jāpieņem galī-
gajā lasījumā 8. jūlijā. Paredzēts, ka likums 
stāsies spēkā 2011. gada 1. septembrī.

LNS prezidents Arnolds Pavlins var 
būt gandarīts par šādu iznākumu: „Jā, pa-

tiešām, jo pirmkārt, pilnīgi nepieņemamā 
situācija, kad arodskolas un augstskolas 
faktiski nedzirdīgajiem nebija pieejamas, ir 
likvidēta un, otrkārt, LNS tik ilgus gadus un 
tik smagi cīnījās, lai panāktu šo pakalpoju-
mu, ka es patiešām jūtos ļoti ļoti gandarīts. 

Ziniet, paies gadi un nedzirdīgie studen-
ti uzskatīs tulku pakalpojumus mācību ies-
tādēs par pašu par sevi saprotamu pakalpo-
jumu un mūs, kas te tā cīnījās un to panāca, 
pat aizmirsīs, bet pakalpojums paliks. Tātad 
paliks mūsu kopējais darbs un kopējais pa-
nākums. Tas tāds darbs, kas nu padarīts, 
tagad gaida nākošie - televīzija, 112, auto-
vadīšana un vēl, un vēl, un vēl...” 

Prieks, Pēc tam viLšanās ... vaLdis var atkaL Priecāties

Beidzies mācīBu gads vaLmieras skoLā

Tuvāk par to informē direktora vietniece 
audzināšanas darbā INA KURSĪTE „Val-
mieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu 
46. izlaidumā absolvēja 16 skolēni:  Jānis 
Cureinis, Emīls Krams, Kristaps Krastiņš, 
Vladislavs Kravalis, Elvis Kristapsons, Di-
āna Grenevica, Paula Kesenfelde, Laura 
Igare, Valdis Galvans, Aļona Kurakina, 
Agnese Migliniece, Ilona Mežīte, Ieva 
Freimane, Atis Upītis, Katrīna Pavloviča, 
Agnis Leišavnieks. 

Savus skolēnus dzīvē pavadīja skolo-
tājas Ilva Lore, Antra Rrozenberga, Valda 
Rulle, Ruta Ulme, Baiba Garsija. 

Izlaiduma dienā skolas Goda grā-
matā par uzcītību mācībās un aktīvu sa-
biedrisko darbu tika ierakstītas DIANA 
GRENEVICA un ILONA MEŽĪTE.

Par sasniegumiem sportā Latvi-
jas Nedzirdīgo sporta federācijas vār-
dā tika apsveikts Emīls Krams. Dau-
dzi absolventi vairākus gadus arī aktīvi 
darbojās skolas domē – Elvis Kristap-

sons vadīja  diskotēkas, daudz labu ide-
ju izteikuši un īstenojuši – Emīls Krams, 
Paula Kesenfelde un Diana Grenevica. 
Mūsu absolventi plāno mācības turpināt  
mūsu pašu skolas 10. klasē (vidusskolā), 
Rīgas Raiņa 8.vakara vidusskolā, Barkavas 
arodvidusskolā, Alsviķu profesionālajā sko-
lā un citur.  Lai visiem jauka šī vasara! Lai 
izdodas uzkrāt spēkus tālākām mācībām!”

Par saviem iespaidiem stāsta  Elvja 
Kristapsona māmiņa Zane: „Bijām pa-
tiesi aizkustināti par izlaiduma pārdomāto, 
skaisto norisi. Zāle jauki izdekorēta – pal-
dies 8. klases skolēniem, kuri šo pienākumu 
veic tradicionāli katru gadu. Gan skolēni, 
gan pedagogi uzstājās ar melodziesmām 
zīmju valodā. Skolotāji, goda viesis LNS 
prezidents Arnolds Pavlins, LNSF pārstāvis 
svinīgi sveica absolventus, vēlot laimīgu tā-
lāko gaitu, zināšanas un darba prasmes vai-
rojot. Vecāki pateicās skolai, dāvinot lielu 
sienas pulksteni.

Man šis bija jau otrā dēla izlaidums šajā 
skolā, un esmu gandarīta, ka skola glabā 
tradīcijas, kā, piemēram, lielās kopbildes 
uzņemšanu pagalmā. Pēc tam notika jaunie-
šu vizināšana limuzīnā pa Valmieru, simbo-
liski atvadoties no šīs pilsētas, kurā mācīju-
šies. Mūsu klase noslēguma vakaru sarīkoja 
atpūtas bāzē „Mazais Ansis”. Paldies par 
organizatorisko darbu Ingunai Kramai. Un 
paldies skolai par darbu, kas ieguldīts mūsu 
bērnos.” 

11. jūnijā mācību gada centrālais notikums – 9. klases audzēkņu izlaidums, kā 
šai skolā ierasts, risinājās svinīgi un reizē sirsnīgi, izvadot tālākajās gaitās divu de-
vīto klašu jauniešus.

no sKolas arhīva

IZLAIDUMU LAIKS TURPINĀS
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Skolas direktors ANDRIS TAURIŅŠ 
„Kopsolī” pastāstīja, ka veiksmīgi beidzies 
arī  pirmais vidusskolas apmācības gads: uz 
11. klasi pārcelti 11 skolēni, mācībām 10. 
klasē jau pieteikušies 5 skolēni.

„Mācību gada rezultātus vidusskolas 
10. klasē pozitīvi novērtēja arī eksperti no 
Izglītības ministrijas Valsts speciālās izglī-
tības nodaļas  un Valmieras Valsts ģimnāzi-
jas. Mēs mācām pēc vidusskolu vispārējās 
programmas ar profesionālu ievirzi divās 
jomās – vizuālā komunikācija (ietver zīmē-
šanu, gleznošanu, grafiku, datordizainu utt.) 
un apdares darbi celtniecībā. Audzēkņu in-
terešu izvēle dalās vienlīdzīgi – 5 un 6 katrā 

grupā.  Skolēni apgūst arī divas svešvalodas 
– angļu un krievu. 

Mūsu pedagogu kolektīvs ir kvalificējies 
darbam vidusskolas klasēs, tiekam galā sa-
viem spēkiem, pieaicinot „no malas” tikai 
dabaszinību skolotāju.

Līdz jaunajam mācību gadam plānojam 
labiekārtot teritoriju: pie restaurētās in-
ternāta ēkas iekārtot rotaļu laukumu mūsu 
mazajiem bērnudārzniekiem, pateicoties 
Rietumu bankas projektu konkursā „Sprīdis 
labākai dzīvei” iegūtajam finansējumam. 
Šogad bērnudārzā bija 14 audzēkņu, un 3 
no viņiem būs pirmklasnieki.

Vēl labs jaunumus tas, ka Dzirdes centru 
pārceļam no pagrabstāva uz labiekārtotām 
pirmā stāva telpām. Par to sirsnīgs paldies 
god. mecenātam Robertam Mēlmanim, kurš 
regulāri organizē mums sponsoratbalstu no 
Vācijas. Sadarbojamies arī ar pašvaldību.” 

UZMANĪBU! Valmieras skola gaida 
pieteikumus no topošiem skolēniem vidus-
skolas 10. klasē un pamatskolas 1. klasē. 
Vidusskolā uzņemšana 22. – 23. augustā. 
Plašāk lasiet mājaslapā www.vvbis-ac.val-
miera.lv 

Materiālu organizēja: Ilze Kopmane

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

jūrmaLas ProfesionāLo skoLu Beidz desmit mūsējie

Pavāra profesijas apliecību saņēma Rūta 
Bernaua, Daiva Jankovska, Ance Lediņa, 
Jekaterina Mitenberga, Egdars Priede, 
Baiba Rubeza, Sergejs Tomsons, Jolanta 
Tūtiņa un Intis Zvirbulis, bet elektrotehni-
kas montētāja – Aivars Upesjuris.

Izlaiduma svinīgo aktu ar uzrunu pago-
dināja labklājības ministre Ilona Jurševs-
ka, skolas beidzējus aicinot: „Jūsu priekšā  

atvērtas durvis, pa kurām iziesiet patstāvī-
gā dzīvē ar iegūto profesiju. Jāiet tālāk, lai 
izdotos sasniegt to, ko esat iecerējuši katrs 
savā dzīvē…” 

Direktores vietniece Ilze Erdmane rak-
sturoja pavāru grupu kā atraktīvu un radošu, 
izsakot pateicību jauniešiem par viņu iegul-
dījumu skolas sabiedriskajā dzīvē. Savukārt  
grupas audzēkņi atzina, ka, atnākot pirms 

trīs gadiem, šeit jutušies  nedroši, bet tagad 
izauguši par patstāvīgiem cilvēkiem, iegu-
vuši ne tikai amatprasmes zināšanas, bet arī 
jaunus draugus un dzīvei noderīgu pieredzi 
itin visā.  

Skolotāja Irēna Važa vēlēja, lai viņi 
turētos uz vietas Latvijā, katrs atrastu pie-
mērotu darbavietu, lai dzīve un darbs visiem 
sagādātu prieku. 

Starp citu, šī pavāru grupa, iespējams, 
vispār skolā bija pēdējā, jo nākamajā gadā 
tāda netiks veidota interesentu trūkuma dēļ.

ko jaunieši darīs tāLāk?
Absolventi saņēma daudz labu novēlē-

jumu, to vidū arī svarīgāko – atrast darbu 
savā apgūtajā profesijā.

 Bet ko viņi paši izlēmuši darīt pēc sko-
las? Aivars apņēmies sameklēt elektrotehni-
kas montētāja darbu, viņam tā ir pirmā ie-
gūtā profesija. Rūta, Intis, Jekaterina un Jo-
lanta nolēmuši rudenī uzsākt mācības Raiņa 
vakarskolā, paralēli meklēs darbu atbilstoši 
iegūtajai profesijai. Bet Ance un Edgars ne-
turpinās izglītību un uz vasaras beigām cer 
iekārtoties darbā. Savukārt Sergejs atgrie-
zīsies  uzņēmumā „Lido” gaļas nodaļā, kur 
viņš  strādājis jau agrāk. 

Bet divas absolventes izlēmušas  Latvi-
ju atstāt. Daiva gatavojas doties uz Beļģiju, 
kur viņu gaida garantēts darbs ēdināšanas 
jomā, bet Baibai esot solīts darbs šokolādes 
fabrikā Īrijā, bet, ja viņai tur nepatiks, tad 
pārcelsies uz Angliju un tur strādās saldumu 
fabrikā. 

Ivars KalnIņš anžela vInogradova

22. jūnijā notika izlaidums Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Jūr-
malas profesionālajā vidusskolā. Piecās dažādās mācību programmās to beidza 64 
absolventi, tostarp mūsējie deviņi pavāri un viens elektrotehnikas montētājs. Tātad 
pēc neilga pārtraukuma šo  iestādi atkal absolvē nedzirdīgo jauniešu grupa.

Mūsu sabiedrībā netrūkst drosmīgu jaunie-
šu, kas izvēlas apgūt sev tīkamo profesiju. Viņu 
vidū valmierietis Gatis Vingris, kurš šogad, 
beidzot Valmieras 36. arodvidusskolu, saņēmis 
viesmīlības servisa speciālista diplomu.

Kāpēc Gatis izvēlējās šo profesiju? Viņš 
atceras: „Pēc pamatskolas beigšanas nezināju, 
ko darīt tālāk. Sāku skatīties, kādas skolas ir 
Valmierā, un man ieteica  36. arodvidusskolu. 
Šajā specialitātē četros gados apguvu ne vien 
viesmīļa, bet arī bārmeņa, viesnīcas adminis-
tratora un pavāra darba prasmes. Meklēšu 
darbu apgūtajā profesijā. 

Pagaidām dzīvošu Valmierā, bet vēlāk re-

dzēs, kā veidosies dzīves un darba gaitas.
Es patiešām vēlētos strādāt par viesmīli, 

jo tas ir interesants darbs – ikdienā var iepa-
zīt arvien jaunus  cilvēkus, novērot dažādus 
raksturus, izpildīt apmeklētāju vēlmes, lai visi 
priecīgi un apmierināti. Bez šaubām, gribētu 
izmēģināt arī citus darbus, pavisam kaut ko 
jaunu. Protams, esmu priecīgs, saņemot šo 
savu pirmo profesionālo diplomu.”

Lai Tev, Gati, izdodas darba meklēšanā! 
Noteikti vēl kādiem jauniešiem, kas spēruši lī-
dzīgu soli, ir savs cīņas spars ceļā uz diplomu. 
Lai visiem pietiktu enerģijas līdz iecerētā mēr-
ķa sasniegšanai! 

vaLmierietis gatis – jaunais viesmīLis
Ivars KalnIņš no personIsKā arhīva
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Šī raksta autors piedalījās gan au-
dzēkņu teorētiskajā, gan praktiskajā 
eksāmenā. Skolas tulks Ritma Egle  
(4. attēlā) pastāstīja, ka nedzirdīgie au-
dzēkņi parasti teorētiskajā eksāmenā nav 
tik stipri kā dzirdīgie skolēni. Tomēr viņi 
ir diezgan izveicīgi praktiskajā eksāme-
nā, kad jādemonstrē savas spējas praktis-
kos darbos, un rezultātā vidējais punktu 
skaits ir tāds pats kā citiem audzēkņiem.  

Praktiskajā eksāmenā novēroju, kā 
trīs mūsējie, kas mācās par pavāra palī-
giem: Uva Gāršniece, Mārīte Mukāne 
un Armands Auziņš, pēc saņemtajiem 
uzdevumiem pagatavo katrs savu ēdie-
nu. Tam tika dota stunda laika. Viss bija 
jāpaveic pašiem, sākot jau ar kartupeļu 
mizošanu, burkānu sagriešanu sīkos ga-
baliņos un tamlīdzīgi. Ēdiens jāsagatavo 
divās porcijās, vienu atdod eksāmenu ko-
misijai, bet otru porciju noliek uz speciā-
la galda un klāt plāksnīte ar pagatavotāja 
vārdu. Komisija katru ēdienu izgaršo un 
uzdod jautājumus, piemēram, kādas gar-
švielas pieliktas klāt, cik ilgi vārīts utt. 
Fotogrāfijās var aplūkot, kādus ēdienus 
mūsējie pagatavoja.

Arī teorētiskajā eksāmenā audzēk-
ņiem tika dota stunda laika, lai atbildētu 
uz četrdesmit testa  jautājumiem. Atbilžu 
varianti katram jautājumam ir četri, bet 
vajadzēja izvēlēties vienu pareizo. Kā 
novēroju, Mārīte, Uva un Armands neva-
rēja vien izvēlēties pareizos atbilžu vari-
antus. Eksāmena jautājumi tiešām grūti. 
Piemēram: „Kuras no garšvielām var 
izmantot kā krāsvielas?” un: „ Ar kādu 
mērci ieteicams pasniegt tvaikotu butes 
fileju?”. 

Nedzirdīgajiem, kuriem valodas uz-
tvere nav tik laba, tiešām grūtības var 
sagādāt jautājumi, kur atbilžu varianti 
faktiski visi ir pareizi, bet tomēr ir viens 
vispareizākais. Un, lai to atrastu, teicami 
jāizprot vārdu nozīme un formulējumu 
atšķirības. 

Bet katram eksāmenam reiz pienāk 
beigas. Ko gan mūsu trīs audzēkņi ir no-

domājuši darīt tālāk? 
Armandam Auziņam (1. attēlā) ir 

jau trīsdesmit gadu. Pastrādājot par pa-
vāra palīgu, viņš vēlas kādreiz turpināt 
mācības tepat Alsviķos, grib apgūt vēl 
šuvēja arodu. Par šuvēju jāmācās trīs 
gadi, tātad par gadu ilgāk nekā par pa-
vāra palīgu. Armands ar visu ir apmieri-
nāts, Alsviķos viņam ļoti patīk, arī mā-
cīties patīk. Viņš ir no Valmieras rajona 
Rožkalniem. Visvairāk viņam patīk cept 
smalkmaizītes un piparkūkas.

Uvai Gāršniecei (2. attēlā) ir divdes-
mit viens gads, arī viņa nāk no Valmie-
ras puses. Viņai nācās pamest Valmieras 
Vājdzirdīgo skolu gadu pirms pamatiz-
glītības iegūšanas un pēc klases audzinā-
tājas ieteikuma viņa atnāca mācīties uz 
Alsviķiem. Šeit viņa līdztekus pavāra pa-
līga apliecībai ieguva arī pamatizglītību. 
Uva plāno atgriezties mājās, jo drīzumā 
viņai gaidāms bērniņš. Viņai vislabāk pa-
tīk gatavot auksto biešu zupu.

Mārītei Mukānei (3. attēlā) arī ir 
divdesmit viens gads, viņa ir no Ogres. 
Viņa plāno kaut kur mācīties tālāk. Kon-
krētu plānu nav, vēl nezina, kur strādās. 
Mārītes dzīvē ļoti daudz nosaka un kon-
trolē mamma, tāpēc viņa sapņo par pat-
stāvīgu dzīvi, tomēr baidās, ka viena pati 
netiks galā. 

Viņai iestāstīts, ka viņa ir nedzirdīga 
un viena pati bez palīdzības nevar dzīvot. 
Mārītei ļoti gribas aizbraukt kādā ekskur-
sijā un jautri pavadīt laiku. Vislabprātāk 
gatavo kartupeļu pankūkas, jo tas ir viņas 
mīļākais ēdiens.

Tulks Ritma Egle ir pārsteigta, ka 
daudzi nedzirdīgie negrib izmantot labās 
iespējas, kādas sniedz Alsviķu skola. Pie-
mēram, desmit gadu laikā neviens nav iz-
vēlējies apgūt teksta redaktora operatora 
amatu, kas ir pieprasīta profesija. 

Skola piedāvā arī pedagoģiskās ko-
rekcijas programmu – būvstrādnieks , tas 
nozīmē, ka tie vājdzirdīgie vai nedzirdī-
gie jaunieši, kuri nav ieguvuši pamatiz-
glītību, to var izdarīt šeit. 

aLsviķu skoLā: eksāmeni un izLaidums
ZIgmārs ungurs

Šajā mācību gadā, kas nu jau beidzies, Alsviķu Profesionālajā skolā mācījās deviņi audzēkņi ar dzirdes traucējumiem. Viena 
meitene mācās par šuvēju, viens puisis par apavu labotāju, viens par būvstrādnieku (šo profesiju Alsviķu skolā varēja mācīties 
otro reizi) un trīs par pavāriem. Bet par pavāra palīgiem mācījās trīs audzēkņi, un viņiem 22. jūnijā notika eksāmeni un tajā 
pašā vakarā arī izlaidums. 

1.

2.

3.

4.



Pagājis gads, kopš no-
tika plašas diskusijas par 
Rīgas Nedzirdīgo bērnu in-
ternātpamatskolas mītnes 
vietas maiņu, arī sarunas ar 
atbildīgajām institūcijām, 
parakstu vākšana,  jaunas 
direktores iecelšana. 

Pateicoties skolas darbi-
nieku, skolēnu vecāku un ne-
dzirdīgo kopienas aktivitātei, 
no Rīgas Domes tika panākts, 
ka jaunās mītnes renovācijai 
un labiekārtošanai Graudu ielā 
19 iepriekš  solīto 50 tūkstošu 
latu vietā tika atvēlēts turpat 
viens miljons latu.

Tagad Čaka ielas ēkas  no-
dotas citās rokās. „KS” skaid-
ro, kā šis process beidzies.

Skolas direktore Kristiāna 
Pauniņa stāsta: „Skolas ēka  
nodota Rīgas Domes īpašumā, 
bet internātu pārņēmusi LNS. 
Savstarpēju pretenziju nav. 

Pārcelšanas darbos prak-
tiski strādājām 24 stundas 
diennaktī. Darbs bija apjo-
mīgs, mantu pārvešana ir sma-
ga lieta. Vienlaikus  iegādājā-
mies arī visu nepieciešamo ie-
kārtu jaunajām telpām, turklāt 
jāveic vēl arī mazi  pielaboju-
mi, jo, nesot mēbeles, neizbē-
gami rodas kādi nelieli bojāju-
mi. Celtnieki to pielabo.”

Par Čaka ielas 42 ēku nā-
kotni informē Rīgas Domes 
Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta Izglītības pār-
valdes Ivars Balamovskis: 
„Precīzu faktu šobrīd vēl nav. 
Jānoskaidro, kas notiks ar in-
ternāta ēku, kā būs ar pagalmā 
iebraukšanu, jo zeme, uz kuras 
ir internāta ēka, pieder LNS. 

Rīgas Dome, kad saņems 
informāciju no internāta ēkas 
īpašnieka, vēl  izvērtēs, kādiem 
mērķiem skolas ēku varētu iz-
mantot.  Pirmām kārtām, pro-
tams, tas varētu būt izglītības 
jomā.”

Bet no LNS puses galīga 
lēmuma par internāta ēkas iz-
mantošanu pagaidām nav. 

29. jūnijā tieši tur uz vietas 
notika LNS Domes sēde, kurā 
izskatīja arī šo jautājumu. Se-
kojiet turpmākajai informāci-
jai LNS mājaslapas jaunumos 
un nākamajā „KS” numurā 
augustā. 
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BIJA DAUDZ SAPŅU,  
BET DZĪVE IEGROZĪJĀS CITĀDI

Ivars KalnIņš

RĪGAS  
SKOLAS  
JURĢIInese Immure no tāmaras saveIKas un aIvara KronBerga personIsKā arhīva

1971. gadā pamatizglītību Valmieras sko-
lā ieguva 10 skolēni: Tamāra Saveika, Elita 
Kronberga, Aivars Kronbergs (agrāk Sālavs), 
Lonija Heidemane (Pūce), Jānis Heidemanis, 
Irēna Pakse (Bunga), Ludmila Kozlova, Gunta 
Nebija-Lange (Baķe), Vera Gobiņa (Narnicka) 
un Vilis Upmalis (Butka).  

Tamāra Saveika vēlējās kļūt par audēju, jo 
skolā labi padevās aušana. Viņa gribēja iestāties 
Lietišķās mākslas vidusskolā kopā ar Irēnu, jo di-
vatā būtu drošāk studēt.

 „Bet Irēna iestājās Celtniecības tehnikumā,  
un es viena baidījos mācīties, tāpēc nolēmu pa-
likt laukos pie mammas Vecbebros. Man par lielu 
brīnumu, uz laukiem ar Nedzirdīgo biedrības au-
tomašīnu atbrauca Veronika Cvetkova, šūšanas 
skolotāja. Viņa aicināja mani mācīties par šuvēju 
16. profesionāli tehniskajā skolā Rīgā (16.PTS) 
nedzirdīgo grupā. Piekritu, jo uzzināju, ka tur 
mācās manas klasesbiedrenes.

 Paralēli visas mācījāmies arī Raiņa vakara 
vidusskolā, lai iegūtu vidējo izglītību, un spēlē-
jām basketbolu Rīgas Nedzirdīgo biedrības klu-
bā. Arodskolā biju praksē firmā „Latvija”, un tur 
arī paliku strādāt pēc skolas beigšanas. Galveno-
kārt šuvu virsdrēbes. Vēlāk mani pārcēla uz ek-
sperimentālo cehu, kur bija jāšuj virsdrēbju pa-
raugi. Dzīvoju kopmītnē, līdz 1991. gadā dabūju 
dzīvokli. Repšes naudas laikā man piedāvāja šūt 
vējjakas un mēteļus kādā šūšanas kooperatīvā. 
No 1994. gada līdz šai dienai strādāju somu fir-
mā SIA „Flare – Rīga”. Šuju ne tikai virsdrēbes, 
bet arī kleitas, svārkus, blūzes. Tā visi šie gadi 
pagājuši šujot, un to darīšu arī līdz pensijai.”

Aivars Kronbergs, ilggadīgākais Rīgas bied-
rības Tukuma grupas priekšsēdētājs, sapņoja 

kļūt par basketbola treneri, jo viņam ļoti pa-
tika sports. Pēc skolas beigšanas viņš plānoja 
iegūt vidējo izglītību un stāties Fizkultūras insti-
tūtā. Bet dzīve izvērtās citādi.

 „ Esmu no Liepājas rajona, Vaiņodes pagas-
ta. Negribēju palikt uz dzīvi laukos, tāpēc Rīgā 
meklēju tādu darbu, kur var dabūt arī kopmītnes. 
Agrāk darba sludinājumi bija izvietoti paziņoju-
mu stendos uz ielas. Tur arī kādu dienu izlasīju 
sludinājumu, ka Rīgas Gāzes saimniecības pār-
valdei vajadzīgs galdnieks. Valmieras skolā biju 
apguvis galdnieka amatu, tāpēc pieteicos šim 
darbam.

 Gribēju Rīgā palikt arī tādēļ, lai varētu 
turpināt spēlēt basketbolu Latvijas Nedzirdīgo 
biedrības (LNB) izlasē. Tolaik LNB sadarbojās 
ar skolām un savās izlases komandās iesaistīja 
skolēnus. Es, pilnīgi nedzirdīgs būdams, biju arī 
trenera tulks, jo labi lasu no lūpām. Pa vakariem 
mācījos vakarskolā un „Rītausmā” dejoju tautis-
kās dejas.

 Septiņus gadus nostrādāju Gāzes pārvaldē, 
tad darbavieta man piešķīra dzīvokl Tukumā, un 
es sameklēju darbu vietējā mēbeļu kombinātā 
(vēlāk pārdēvēts par SIA „Sāga”). Tur gatavoju 
mēbeļu paraugus, pēc tam mēbeļu šablonus.

 Bet 2009. gadā šī SIA  bankrotēja, un tā gadu 
biju bezdarbnieks. Tagad, pateicoties Nodarbinā-
tības valsts aģentūras projektam, kas sniedz at-
balstu invalīdiem, dabūju darbu Tukuma rajonā. 
Esmu ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzi-
nis. Darbs man būs līdz šā gada beigām. Pēc tam 
ceru dabūt darbu vecajā vietā, jo „Sāga” plāno 
atsākt darbību. Ceru tur strādāt vēl divarpus ga-
dus, kas palikuši līdz pensijai,” saka Aivars. 

  

Tālāk lasiet nākamajā lpp.

Vasara ir pašā plaukumā, un skaistais izlaiduma laiks jau garām. Jaunajiem  absolven-
tiem priekšā lielā dzīve ar nedaudziem izvēles ceļiem. Šoreiz aicinu ieskatīties to cilvēku dzī-
ves ceļos, kas beidza Valmieras Vājdzirdīgo skolu pirms 40 gadiem. Par ko viņi sapņoja kļūt, 
un kurp aizvijās viņu darba ceļš? 

Attēla paraksts: Izlaidums 1971. gadā Valmieras vājdzirdīgo skolā 
No kreisās: pirmajā rindā Gunta Nebija-Lange (Baķe), Elita Kronberga, Vera Gobiņa (Narmicka), 

Irēna Pakse (Bunga), audzinātājas Rita Tanberga, Emma Ārena, klases audzinātāja Zaiga Riekstiņa, 
Lonija Heidemane (Pūce), Ludmila Kozlova, Tamāra Saveika. 

Otrajā rindā: Aivars Kronbergs (Sālavs), Vilis Upmalis (Butka), Jānis Heidemanis.
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Elita, kādreizējā Tukuma grupas priekšsē-
dētāja, sapņoja kļūt par balerīnu. Viņas 
elks bija slavenā Latvijas baletdejotāja Velta 
Vilciņa. Mājās Elita visas istabas sienas ap-
līmēja ar Vilciņas attēliem un bieži atdarinā-
ja baleta soļus. Tā arī neuzdrošinoties inte-
resēties par iespēju apgūt baletmākslu, viņa 
izdomāja, ka varētu strādāt rūpnīcā „Dzin-
tars” pie smaržu ražošanas, kur reiz bija eks-
kursijā skolas laikā. Diemžēl rūpnīca nepie-
dāvāja kopmītnes, un dzimtajā Stendē Elita 
negribēja atgriezties, jo tur būtu garlaicīgi.

 „Aicināju Loniju, kas dzīvoja Kuldī-
gā, kopā ar mani mācīties par šuvēju kādā 
arodskolā Rīgā. Uzņemšanas komisija ietei-
ca mums iet uz 16. PTS, speciālā grupā. Tā 
kā tur vēlējās mācīties arī citas mūsu klases-
biedrenes, piekritām.”

Līdzīgi kā pārējiem klasesbiedriem, Eli-
tas brīvais laiks aizritēja basketbola un tau-
tas deju nodarbībās. 

 „Tā varēju daļēji realizēt savu sapni 
par dejošanu,” saka Elita. „Pēc 16. PTS 
nostrādāju firmā „Latvija” 6 gadus. Pēc 
tam pārcēlos uz Tukumu un atradu darbu 
fabrikas „Lenta” filiālē – šuvu bikšturus un 
jostas. Pēc 15 gadiem nācās aiziet, jo dar-
bavieta vairs nevarēja izmaksāt algu. Tad 
sameklēju darbu zviedru firmā SIA „Snic-
kers”, kur strādāju jau sešpadsmito gadu. 
Šuju darba apģērbus, kurus realizē visās 
Eiropas valstīs. Ceru te nostrādāt līdz pen-
sijai. Ar darba kolektīvu braucu ekskursijās, 
apmeklēju teātra izrādes, piedalos sporta 
spēlēs. Ar vīru Aivaru esam Tukuma Inva-
līdu sporta biedrībā jau no tās pirmsāku-
miem, un esmu arī Tukuma rajona veterānu 
basketbola izlasē.”

 Intervijas noslēgumā Elita uzvēra, ka 
joprojām uztur ciešas saites ar bijušajiem 
klasesbiedriem. Tikšanās reizēs viņi cits no 
cita smeļ jaunus spēkus turpmākai dzīvei.

Lonija Heidemane atceras, ka Elita 
viņu pierunāja mācīties Rīgā par šuvēju. Un 
viņa tam piekrita, jo neredzēja citu iespēju, 
kaut gan viņai bija sapnis kļūt par med-
māsu. Bet Lonija baidījās viena, bez tulka, 
mācīties Medicīnas skolā. Drīz pēc 16. PTS 
un Raiņa vakarskolas beigšanas viņa pārcē-
lās uz dzīvi Liepājā pie vīra un sāka strādāt 
Liepājas metālizstrādājumu rūpnīcā. Tā bija 
specializējusies bērnu ratiņu ražošanā, un 
Lonija 17 gadus šuva ratiņu pārvalkus.

 “Sākās Latvijas valsts neatkarības 
gadi, rūpnīca bankrotēja, un tās vietā tika 
izveidota šūšanas firma. Tur par darbu ļoti 
maz maksāja, tāpēc pēc pāris gadiem aiz-
gāju projām. Turpmākos gadus dažādās 
firmās šuvu sieviešu apakšveļu. Pēdējā 
darbavieta man  uzņēmums ”V.O.V.A”, kur 
nostrādāju 11 gadus. No šā gada esmu pār-
cēlusies uz dzīvi Rīgā, tāpēc darbu Liepājā 
pametu un esmu bezdarbniece. Tagad mek-
lēju kādu darbu. Negribētos atkal strādāt  
par šuvēju,” saka Lonija.

 Uz jautājumu, kāpēc nevēlas apmeklēt 
kādus bezdarbnieku kursus un apgūt jaunu 
amatu, viņa atbildēja, ka jau par vēlu to da-
rīt, jo līdz pensijai palikuši vairs tikai 3 gadi. 
Kad intervijas laikā viņai pateicu, ka nav par 
vēlu mācīties un tieši tagad bezdarbnieku 
kursos ir iespēja izmantot tulka pakalpo-

jumu, Lonija apsolīja painteresēties par šo 
iespēju. Lai viņai veicas!  

“Mans sapnis sagruva kā kāršu na-
miņš,” raksta Gunta Nebija Lange, kad 
viņu lūdzu atcerēties laiku pirms 40 gadiem. 
“Pēc skolas beigšanas, jā, mātes piespiesta,  
mācījos par šuvēju, kaut arī mans īstais sap-
nis bija kļūt par daiļamatnieci vai dejotāju. 

Ļoti gribēju aizbraukt uz Spāniju un re-
dzēt spāņu temperamentīgās dejas, tērpus, 
mūziku un tā tālāk, bet mani sagrāva mātes 
vārdi: “Tu jau nedzirdi, jo nevari pa īstam 
dzirdēt, ko runā no mugurpuses! Jā, vienīgi 
no lūpām!”

 Tas, kā jutos pēc tam, nav aprakstāms 
un aizmirstams. Pēc Valmieras skolas beig-
šanas paralēli  mācījos Raiņa vakara vidus-
skolā un  16. PTS , ko veiksmīgi pabeidzu. 
Vēlāk  apmeklēju dažādus kursus zināšanu 
uzlabošanai.  Spiestā kārtā strādāju modes 
ateljē par šuvēju.

 Vēlāk Kuldīgā labu laiku strādāju par 
līmētāju kokapstrādes fabrikā „Vulkāns” 
līdz štatu samazināšanai. Tad strādāju Aiz-
putē kādā firmā, šuvu zvejnieku tērpu, ko 
pasūtīja Īslande, bet pēdējos gados notika 
lielas pārmaiņas gan Latvijā, gan pasaulē 
finanšu krīzes dēļ, un piespiedu kārtā nonā-
cu bezdarbniekos. Kādu laiku biju kluba va-
dītāja Kuldīgā un vairākiem nedzirdīgajiem, 
kuriem grūti sazināties ar dzirdīgajiem, pa-
līdzēju tulkot, piemēram, tiesā, poliklīnikā, 
darbavietā utt. Pēdējos gados vadu piemā-
jas saimniecību.”

Arī Ludmila Kozlova izmācījās par šu-
vēju. Kā atceras klasesbiedri, Ludmila aiz-
gāja strādāt uz kādu modes ateljē. Kontakti 
ar viņu ir pazuduši, tāpēc nekas par viņu 
vairāk nav zināms. 

Irēna Pakse ir vienīgā, kas izvēlējās iet 
citu ceļu: „Pēc skolas beigšanas beidzu Rīgas 
Celtniecības tehnikuma Arhitektūras spe-
cialitāti, iegūstot arhitektes - tehniķes diplo-
mu (1975). Mana darba karjera sākās pro-
jektēšanas institūtā „Latkomunālprojekts”, 
pēc tam strādāju Vissavienības projektēša-
nas institūtā „Siltumelektroprojekts”,kur 
projektējām lielas jaudas siltumcentrāles 
–  TEC un VRES, kā arī AES Pečoros, Rīgā, 
Tatārijā. Izstrādāju arhitektūras rasējumus, 
labiekārtošanas un 
apzaļumošanas pro-
jektus. Gatavoju pre-
zentāciju materiālus. 

 AS „Rūpnīc-
projekts” birojā ga-
tavojām rasējumus 
Imantas autobusu 
parka rekonstrukcijai, 
„Latvijas finiera” re-
konstrukcijai, skolu 
rekonstrukcijai u.c. 
Pēc tam, līdz 2009. 
gadam, biju arhitekte 
SIA „RUP”. Projek-
tējām dažāda profila 
būvju arhitektūras da-
ļas skiču un tehniskos 
projektus: pārtikas 
pārstrādes un rūpnie-
cības uzņēmumiem, 
piemēram, „Ādažu 

čipsi” rūpnīcai, saldētavām, katlumājām, 
veikaliem, viesnīcām, dzīvojamām ēkām.  
Mana darba biogrāfija tagad veidojas kā 
pa viļņiem -  kā jau  krīzes situācijā, nereti 
jāmeklē cita nodarbošanās. Tagad strādāju 
par aprūpētāju Valsts sociālās aprūpes cen-
tra „Rīga” filiālē „Jugla””. 

Ar Vili Upmali 
neizdevās satikties. 
Vien zināms, ka viņš 
pēc Valmieras skolas 
uzreiz iestājās Rīgas 
Nedzirdīgo mācību 
ražošanas uzņēmumā 
(MRU) un tur nostrā-
dāja par apavu virsu 

piegriezēju 30 gadus. Kurpnieka amatu viņš 
bija apguvis jau Valmieras skolā, un  MRU 
bija viņa vienīgā darbavieta. 

Arī Veru Gobiņu nesatiku. Klasesbiedri 
zināja teikt, ka viņa vēlāk mācījās Raiņa va-
kara vidusskolā un vairāk nekā 20 gadus no-
strādāja Rīgas MRU par šuvēju. Tagad Vera 
strādā par apkopēju kādā Rīgas veikalā.

Diemžēl viens absolvents kopš 2005. 
gada vairs nav mūsu vidū. Tas ir Jānis Hei-
demanis. Aivars Kronbergs atminas, ka pēc 
Valmieras arī viņš meklēja Rīgā tādu darbu, 
kur var dabūt kopmītnes, līdz atrada to celt-
niecībā. Strādāja un pa vakariem mācījās 
kopā ar saviem klasesbiedriem vidusskolā. 
Pēc skolas beigšanas Jānis atgriezās savā 
dzimtajā pusē Liepājā un sāka strādāt par 
formētāju metāliztrādājumu rūpnīcā “Seļ-
maš”. 

Pēc pāris gadiem viņš sāka strādāt par 
galdnieku sērkociņu fabrikā “Baltija”, kur 
tēvs bija galvenais inženieris. Un tad nāca 
piedāvājums vadīt Liepājas nedzirdīgo klu-
bu, kur nostrādāja 15 gadus. 

Tādi bija vājdzirdīgo cilvēku sapņi 
pirms 40 gadiem, un tāda izveidojusies  
60 – gadnieku  paaudzes dzīve. Nevar no-
liegt to, ka dzirdes traucējumi ietekmēja 
šo absolventu karjeru un neļāva dau-
dziem īstenot savus sapņus. Viņu izvēli 
ietekmēja arī apkārtējie cilvēki. Kā teica 
kāda absolvente: “Par šuvēju neviena ne-
sapņoja un neplānoja būt, bet dzīve iegro-
zījās pavisam citā gultnē.” 

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

Absolventu salidojumā Valmierā 2010. gadā
No kreisās 2.rindā: A.Kronbergs, T.Saveika, L.Heidemane, 

V.Gobiņa un I.Pakse, otrā no kreisās 1.rindā: E.Kronberga ar 
pārējiem skolasbiedriem. Vidū skolotāja Marta Kļaviņa



KOPSOLĪ 2011. gada jūlijs nr. 7 7PROJEKTI

TVEROT PASAULI FOTO OBJEKTĪVĀ
anna moIsejaaIvars slIšāns

Ieguldījums tavā nākotnē

LNS projekts „KLUSUMA PASAULE”
Tematisko materiālu kopa nr. 5 EIROPAS SAVIENĪBA

Lielākais projekts gan laika perioda (2009 – 2013), gan finansējuma apjoma 1,58 milj. Ls 
ziņā ir nonācis līdz vidum. Daudz kas jau paveikts un devis labus, savā ziņā pat pārsteidzošus 
rezultātus, vēl daudz kas ir jāpaveic uz tagad esošo iestrāžu pamata.

Projektā tiek īstenotas 14 aktivitātes, par to norisi regulāri varat lasīt gan LNS mājaslapas 
jaunumos, arī citās sadaļās, kā arī „Kopsolī” ikmēneša numuros. Šeit plašāk par vairākām no 
tām!

Nodarbības notiek divas reizes mēnesī. 
Viens no aktīvākajiem dalībniekiem ir Francis 
Mauriņš – viņš uz nodarbībām ierodas no tāla-
jiem Preiļiem, bet nodarbības nav nokavējis. Pa-
raugs visiem pārējiem! 

Radošās nodarbības fotomākslā vada profe-
sionāls fotogrāfs Aivars Slišāns. Kā īsts peda-
gogs viņš uzdod mājasdarbus, pēc tam paveikto 
kopīgi izvērtē, norāda uz konkrētām kļūdām vai 
veiksmēm.

Tulka pienākumus veic viņa asistents Val-
dis Krauklis, kuram fotomāksla jau sen kļuvusi 
par sirdslietu. Ar savu fotoaparātu Valdis neiz-
trūkstoši ir klāt vai visos lielākajos nedzirdīgo 
kopienas pasākumos gan šī projekta ietvaros, 
gan ārpus tā.

Noklausoties pasniedzēja lekcijas dalībnie-
kiem, arvien atklājas kaut kas jauns, interesants 
un pamācošs. Viņi iepazinušies ar dažādiem 
fototehnikas paraugiem – arī ar tādiem, ko lie-
toja senāk. Salīdzinot veco fototehniku ar jau-
nākajiem sasniegumiem, var pārliecināties par 
strauju attīstību šajā jomā. Pirmatnējo fotoattēlu 
iegūšanai bija vajadzīgas astoņas stundas. Tagad 
fotoaparāts, kas apvienots ar mobilo telefonu, 
jau burtiski pēc mirkļa rāda attēlu. 

No malas skatoties, šāda fotografēšana it 
kā neprasa nekādu īpašu piepūli. Tomēr, izrādās, 
daudz kas jāapgūst. Un, lūk, šajās nodarbībās tas 
arī notiek!

Arī bez praktiskām iemaņām neiztikt, un tās 
iespējams nostiprināt tikai tiešā darbībā – foto-

grafējot. Nodarbībās katrs mācās izzināt sava 
personīgā fotoaparāta uzbūvi un pielietojuma ie-
spējas attiecīgajā situācijā, apgūstot tādus jēdzie-
nus kā slēdža ātrums, displeja atvērums, gais-
mas jutība, dažādu papildtehniku izmantošana, 
piemēram, fotografēšana ar statīvu. Pasniedzējs 
veido daudz pamācošu situāciju fotografēšanai: 
tiek uzņemti gan portreti, gan ainavas, dažādu 
notikumu fotoreportāžas, publisko pasākumu 
norise utt. Apmācību programma ir tik daudz-
veidīga un plaša, ka to visu grūti šeit aprakstīt.

Un mūsu ļaudis acīmredzami pilnveido 
savu fotoprasmi. Lūk, daži piemēri! No dažā-
diem skatupunktiem fotografējot topošo Nacio-
nālo bibliotēku Daugavas krastā, M. Cvetkovs 
veiksmīgi savā objektīvā fiksējis arī netālu esošo 
zemledus makšķernieku. I. Sīle veidojusi īpat-
nēju foto – it kā caur koku zariem lūkojoties tā-
lumā. I. Rūtiņa savās klusās dabas fotogrāfijās 
atklāj gaismas un krāsu spēles. P. Kursītis iemū-
žinājis mājas mīluļa – kaķa kustības mirkli. Mi-
nētie foto skatāmi izstādē k/c „Rītausma”. Tur 
arī citu dalībnieku darbi.

Tas vēl nebūt nav viss! Padoms nav liegts 
arī zinošiem fotoamatieriem. Ziemas/pavasara 
nodarbību noslēgumā pasniedzējs ieteica foto-
grafēt kādu objektu vai tēmu ilgākā laika posmā, 
tverot objektīvā tā izmaiņas. Rudenī nodarbības 
turpināsies, tad notiks vasaras veikuma kopīgā 
vērtēšana. Vēlreiz paldies šo nodarbību organi-
zatoriem un pasniedzējam. Lai visiem veicas!

Projekta „Klusuma pasaule” ietvaros darbojas dažādas interešu grupas. Vienā no tām 
notiek foto apmācības. Par tām šoreiz gribu pastāstīt.

Uz „KS” jautājumiem at-
bild LNS prezidents, projekta 
„Klusuma pasaule” vadītājs 
ARNOLDS PAVLINS 

1.  Kā jūs visumā vērtē-
jat  paredzēto uzdevumu izpil-
des gaitu un vairāk nekā 100 
iesaistīto darbinieku veikumu 
projekta pusceļā?

Jā, grūti tam noticēt, bet 
mūsu „Klusuma pasaule” jau 
pusceļā. Divi gadi ne vienkārši 
pagājuši, tie aizlidojuši vienos 
darbos. Kā jau lielā projektā, 
bijušas gan veiksmes, gan prob-
lēmas. Par cilvēkiem gan jāsaka 
– tie, kas uzņēmušies un strādā 
nopietni, tie šo projektu „iznes” 
uz saviem pleciem. 

Negribētu nevienu īpaši iz-
celt, bet mūsu cilvēki, kas pie-
dalās projekta aktivitātēs, paši 
lieliski var novērtēt iesaistīto 
profesionalitāti un atdevi. Gri-
bētu atzīmēt mūsu aktivitāti 2.4 
(Motivācijas programma rein-
tegrācijai komūnā un dzirdīgo 
sabiedrībā) ar vadītāju K. Pav-
lovu, kas tiek realizēta lielākajās 
biedrībās, kā arī aktivitāti 2.8 
un 2.9 (Sociālās rehabilitācijas 
programmas dzirdes invalīdiem) 
ar vadītāju I. Kalniņu,  kuru mēs 
veicam kopā ar SIVu Jūrmalā.

2. Kas sagādāja lielākās 
grūtības un kādus šķēršļus 
nācās pārvarēt vadības grupai 
to risināšanai?

Projekta risku analīze ir 
viens no smagākajiem un sva-
rīgākajiem uzdevumiem tik lie-
lu un ilgu projektu realizēšanā. 
Labi, ka to darījām savlaicīgi, 
jo tik daudz pārmaiņu mūsu ap-
kārtējā dzīvē, tik daudz neskaid-
rību kā pašlaik,  pirms četriem 
gadiem, kad rakstījām projektu, 
mēs pat paredzēt nevarējām. 

Lielākās grūtības? Varētu at-
zīmēt to, ka visai daudz cilvēku, 
kuri sākotnēji pieteicās projekta 
aktivitātēm, dažādu iemeslu dēļ 
tika izslēgti no mūsu klientu 
loka – kas aizbrauca uz dzīvi ār-
zemēs, kas nomira, kas pārcēlās 
uz dzīvi dziļos laukos un vairs  
 

nevarēja un negribēja piedalīties 
mūsu pasākumos. 

Otra lieta – ārkārtīgi un 
briesmīgi lielie papīru plūdi. Tos 
blāķus visvisādu dokumentu, ko 
tā mīl visi revidenti, mēs „ražo-
jam” katru dienu pa simtam. Tas 

Tālāk lasiet nākamajā lpp.
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PIRMAIS GADS ĻOTI RADOŠS UN VEIKSMĪGS

tāds „šķērslis”, kas paņem lielu darbu un 
laiku.

3. Ko jūs uzskatāt par lielāko panā-
kumu aizvadītajā periodā?

Grūts jautājums. Laikam vieglāk būtu 
atbildēt cilvēkiem „no malas”.  Varbūt tā 
– „Klusuma pasaule” sniedz tik daudz pa-
līdzības un pakalpojumu mūsu cilvēkiem, 
cik nekad vēl LNS (vai LNB) pastāvēšanas 
vēsturē neesam varējuši sniegt. Šis projekts 
parāda, kā jābūt, kā jāstrādā, kā mūsu or-
ganizācijai jāattīstās un jāplāno savi darbi 
nākotnē. 

4. Kas būtu galvenais turpmāk?
Nākošie divi gadi mūsu darbā būs no-

teicošie. Mums jāspēj sasniegt pašu izvirzī-
tos mērķus un rezultātus. Tas nebūs viegli, 
jo ekonomiskās krīzes sekas Latvijā būs 
jūtamas vēl ilgu, ilgu laiku. Tātad panākt 
jūtamu progresu nedzirdīgo nodarbinātības 
problēmu risināšanā nebūs viegli. 

Otra no mūsu lielākajām problēmām 
būs nodrošināt priekšfinansējumu projek-
ta pabeigšanai 150 000 LVL apmērā, jo 
finansiālā krīze – tie nav tukši vārdi, LNS 
to izjūt ļoti konkrēti. Līdz ar to finansiālo 
problēmu risināšana nākošajos divos gados 
kļūs par mūsu prioritāti. 

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

dana KalpIņa - geIdavaldIs KrauKlIs

Sākotnēji organizatori ļoti baiļojās, kāda 
būs klientu ieinteresētība gan par nodarbī-
bām, gan nometnēm, taču jau pirmajos mē-
nešos bija vērojams, ka nodarbības apmeklē 
vairāk dalībnieku,  nekā iepriekš plānots. 
Atsaucība bija liela gan nodarbībās Rīgā, 
k/c „Rītausma”, gan reģionos, kur nodarbī-
bas notika vidēji reizi mēnesī katrā biedrībā. 

No janvāra, kad uzsākām organizēt ra-
došās nometnes, kurās sastapās klienti no 
visas Latvijas, saskārāmies ar problēmu, ka 
uz nometni vēlas braukt vairāk klientu nekā 
programmā paredzēts, tāpēc maijā ieplāno-
jām vēl vienu papildu nometni. Šie apstāk-

ļi patiesi priecē, jo arī pēc nodarbībām un 
nometnēm veiktajās aptaujās klienti izsakās 
visnotaļ pozitīvi un vēlas šādus pasākumus 
apmeklēt vēl, kā arī iesaka to darīt citiem 
projekta klientiem.

Jūnijā nometne bija īpaša ar to, ka 
tajā piedalījās vēl nepieredzēti liels klientu 
skaits – pamatā Latvijas Nedzirdīgo savienī-
bas pašdarbnieki, kas pēc pašdarbnieku fes-
tivāla devās uz nometni, lai smeltos jaunas, 
radošas idejas.

 Nometne atradās jūras krastā netālu no 
Liepājas. Dalībnieki tika sadalīti  grupās, 
jo ar tik lielu dalībnieku skaitu vienlaikus 

strādāt radoši nav iespējams. Grupu darbs 
caurvija visu nometni, un tās noslēgumā 
visi varēja vērot, ko citas grupas paveiku-
šas dažādajās nodarbībās (Deja un kustība, 
Muzicēšana, Teātris, Idejas pasākumu orga-
nizēšanā, Vizuāli plastiskā māksla u.c.). Šā-
das nometnes rada patiesu kopības izjūtu un 
pozitīvu atmosfēru radošajai pašizpausmei.

Kopumā jāsecina, ka gads aizvadīts 
ļoti veiksmīgi, jo esam veikuši vairāk nekā 
iepriekš plānots, turklāt ar visnotaļ atzīsta-
miem rezultātiem unpozitīvām atsauksmēm. 
Cerams, ka arī turpmāk mūsu „burās pūtīs 
pozitīvi vēji”! 

Aprit pirmais projekta „Klusuma pasaule” 2.10 aktivitātes „Saskarsmes un radošās pašizpausmes iemaņu apguves prog-
rammas izstrāde un realizācija” realizācijas gads. Programma tika uzsākta ar radošo nometni 2010. gada augustā un tagad 
noslēgusies ar radošo nometni 2011. gada 18. – 19. jūnijā Liepājā, kurā piedalījās neticami liels klientu skaits – 125 klienti.

8. jūnijā KC „Rītausma” notika 
apmeklētāju kārtējā publiskā tikšanās 
„Aci pret aci” ar projekta „Klusuma 
pasaule” informācijas nodrošināšanas 
aktivitātes 2.12 darba grupu.

Projekta realizācijas periodā tādas no-
tikušas jau desmit – ne tikai Rīgā, bet arī 
reģionos. 

Arī šoreiz saieta telpa bija pārpildīta, 
un aizmugurē daudzi stāvēja kājās. Izrādās, 
zālē bija arī ļaudis no Daugavpils un Vents-
pils biedrībām, un tā bija iespēja uzrunāt 
arī citu reģionu klientus.

Un tā vairāku stundu garumā risinājās 
saruna par aktuāliem jautājumiem, ko risi-
na ikdienā darba grupa, veicot savus darba 
uzdevumus.

Grupas vadītāja Inese Immure vēl-
reiz pamatīgi izskaidroja LNS mājaslapas 
lietošanas kārtību, sadaļu saturu un pieeja-
mību dažādām ziņām.

Viņa pastāstīja arī par to, kas panākts 
vairāku svarīgu jautājumu risināšanā, 
kurā piedalījusies pati. Piemēram, par TV 

raidījumu plašāku pieejamību (konkrēti –  
titrēšanu) nedzirdīgajiem un par Glābšanas 
dienesta izsaukšanas pieejamību ar mobilā 
telefona īsziņu.

„Par visiem minētajiem jautājumiem 
un to risināšanu arī līdz šim regulāri ziņo-
jām,” atzīmēja Inese Immure. 

„Jums tikai vajag lasīt un mācīties iz-
mantot uzzināto informāciju. Ja kaut kas 
nav skaidrs, – laipni lūdzam Jāņa sētā 5, 
mūsu Informācijas centrā.”

Par uzziņu servisa pakalpojumiem in-
formēja tehniskā asistente – klientu apkal-
pošanas speciāliste Gunta Birnīte, bet par 
laikraksta „Kopsolī” darbu – galvenā re-
daktore Ilze Kopmane.

Ziņu korespondenti Zigmārs Un-
gurs un Ivars Kalniņš vērsās pie nedzir-
dīgo tautas ar lūgumu būt atsaucīgiem un 
neatteikt intervijas, sarunas, informāciju,  
„lai avīzi interesantu veidotu kopīgi”.

Nobeigumā publika varēja noskatīties 
jaunāko videoziņu izlaidumu. 
Foto skatīt: www.lns.lv/jaunumi (10.06)

INFORMĀCIJAS IR DAUDZ: JĀMĀCĀS 
TO ATRAST, LASĪT UN IZMANTOT

IlZe Kopmane
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PILSĒTĀ, KURĀ PIEDZIMST VĒJŠ
ZIgmārs ungursjurIs grundulIs

Pārsteigumi
Arī šogad neizpalika tradicionālais gājiens, Liepājā tas virzījās no 

Rožu laukuma līdz brīvdabas estrādei „Pūt, vējiņi”. Šajā festivālā bija 
ļoti plaša programma –  trīsdesmit viens priekšnesums. Tos bija saga-
tavojušas visas biedrības, „Rītausma”, atsevišķi Alūksnes un Jelgavas 
grupas, Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācija. Pārsteidza jelgav-
nieki, viņi vispār bija festivāla debitanti, turklāt bija sagatavojuši piecus 
priekšnesumus. Jelgavnieki bija atveduši līdzi daudziem nepazīstamo 
Gintu Jezdovski, kurš pārsteidzoši labi izpildīja savu melodeklamāciju, 
bet „Rītausmas” melodeklamācijai „Džimij, nāc!” sniedza priekšspēli 
– īstu dejas šovu, kuru skatītāji vēroja ar aizturētu elpu. 

aktieri sPējīgi, Bet…
Tomēr ne jau visi priekšnesumi bija aizraujoši. Manuprāt, daudzi 

bija pārāk stiepti, bet skatītāji vēlas redzēt aktīvu darbību, citādi nav 
interesanti. Kāpēc šovs „Krāsaini sapņi” bija tik interesants? Tāpēc, ka 
tur priekšnesumus palīdzēja sagatavot vairāki režisori! Bet festivālā, 
manuprāt, daudziem priekšnesumiem pietrūka tieši režisora padoma 
un slīpējuma. Būtu lieliski, ja kāds režisors varētu regulāri darboties 
ne tikai Rīgā, bet arī biedrībās, vismaz pirms festivāliem pastrādāt ar 
vietējiem pašdarbniekiem. 

Man bija žēl skatīties, ka festivālā daudziem centīgi iestudētiem 
priekšnesumiem bija viena vaina: izpildītāji lieliski, bet priekšnesuma 
saturs garlaicīgs. Citiem vārdiem, aktieri ļoti labi un spējīgi, bet viņiem 
vienkārši nav ko spēlēt, paši izdomā sižetus pantomīmām, skečiem un 
citiem saviem priekšnesumiem. Bet ko gan paši var dižu izdomāt, la-
bāk tomēr būtu meklēt jau pasaulē esošus asprātīgus un aizraujošus 
sižetus. Vajadzētu, bet kas meklēs, kas palīdzēs iestudēt? Lūk, jautā-
jums. Un, ja šim jautājumam rastu risinājumu, tad festivāli paceltos 
jaunā kvalitātē.

kas Bija LaBākais
Festivālā man īpaši patika rēzekniešu „Maskas restorānā”, Jelgavas 

talanta Ginta Jezdovska (1. attēlā) melodeklamācija „Novelc drēbes” 
un viņa deja „Džimij, nāc” ievadā, valmieriešu super omammas un, 
protams, daugavpilieša Igora Čaikas (2. attēlā) šoviņš „Austrumu 
cirks”. Valmieriešu omammas Dace Lāce, Marta Kraule un Gunta Te-
tere bija iespaidīgas! 

Igors Čaika, manuprāt, vēl nemaz sevi tā pa īstam nav parādījis, 
viņa talants vēl netiek pilnībā izmantots. Ar labu režisoru, labu sižetu – 
oi, ko viņš mums parādītu! Arī rītausmieši, protams, bija līmenī, bet, 
ja ņem vērā viņu iespējas, tad jāatzīst, ka ne ar ko īpašu nepārsteidza. 

BaLvu Birums
Festivāla noslēgumā balvas tika pasniegtas visām biedrībām, gru-

pām un LNJO, kas piedalījās festivālā, bet LNS prezidents Arnolds 
Pavlins pasniedza savu īpašo balvu diviem labākajiem izpildītā-
jiem Gintam Jezdovskim un Igoram Čaikam. 

LNS prezidents paziņoja, ka nākamajā gadā festivālu rīkot uzticēts 
Kuldīgas biedrībai. Tās jaunajam vadītājam Guntaram Jurševskim tās 
būs īstas ugunskristības. Lai izdodas! 

Visi zina, ka šī pilsēta ir Liepāja. Un mēs zinām, ka tieši Liepājā šogad 18. jūnijā notika nedzirdīgo pašdarbības festivāls. 
Tajā piedalījās ap 135 pašdarbnieku no visas Latvijas, un tas ilga apmēram četras stundas. Bet tikai tie, kas bija klāt, redzēja 
un zina, ka pilsētā, kurā piedzimst vējš, piedzima arī jauni mūsu skatuves talanti. Diemžēl šogad skatītāju bija jūtami mazāk 
nekā pagājušā gada festivālā Pļaviņās. Varbūt turpmāk vajadzētu padomāt ne tikai par bezmaksas transporta noorganizēšanu 
pašdarbniekiem, bet arī līdzi braukt gribētājiem, skatītājiem. 

1.

2.
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KURSI. APMĀCĪBAS. SEMINĀRI

Kursu dalībnieki atzina, ka žēl šķirties no jau ierastās vietas pie 
„sava datora” Jāņa sētas plašajā, mājīgajā apmācību telpā jaukās 
pasniedzējas Ivetas Krazes vadībā, kura ar lielu pacietību mācījusi 
jaunas zinības.

„Kaut arī kaut ko par datoriem jau uzzināju, mācoties Valmieras 
skolā, te man atklājās pavisam jaunas tā plašās iespējas un pielieto-

šanas noslēpumi. Var teikt, esmu ieguvusi tādas pa-
matzināšanas, kuras pati varu pilnveidot tālāk,” – tā 
nodarbības vērtē Lilita Lukina. 

Arī pārējie uzsvēra zināšanu praktisko pusi: ta-
gad varēs lasīt bez maksas avīzes, sarakstīties ar 
draugiem, veikt dažādus maksājumus, aprēķinus, 
LNS mājaslapā lasīt jaunumus un vērot videoziņas. 
Bet kāds nopūtās: „Atliek tikai tāds „sīkums” kā da-
tortehnikas iegāde…”

Pašlaik apmācības jau uzsākusi jauna grupa.
Rima Bankovska, kura beigusi šos kursus pirms 

gada, atzīst: „Datorprasmes nodarbībās mums mā-
cīja pa druskai no visa kā: sākot ar datora ieslēgša-
nu, sagatavošanu darbam un beidzot ar tādām man 
sarežģītām lietām kā tabulu, grafiku utt. veidošanu. 

Tagad jau jūtos drošāk, bet pēc kursa beigām 
diezgan bieži nācās konsultēties pie Guntas Birnītes 
Infocentra uzziņu servisā, lai nostiprinātu praktiskās 
iemaņas, lietojot publisko datoru. Viņas vadībā iemā-
cījos lietot internetu komunālo un citu pakalpojumu 
apmaksai elektroniskā veidā. Domāju, ka tieši šādām 

praktiskām lietām, kas noder ikdienā, vajadzētu atvēlēt vairāk laika 
datorprasmes apmācībās. 

Man jau ir dators mājās, un to es lietoju arī sarakstei  
e-pastā, kā arī jaunākās informācijas ieguvei Delfi portālā un  
LNS mājaslapā.” 

„atLiek tikai iegādāties datoru…”

Jūnijā apmācības kursu datorlietošanā Rīgā beidza projekta „Klusu-
ma pasaule” kārtējā grupa: Iveta Kraze,   Jeļena Suslova, Pēteris Logins,   
Lilita Lukina, Laura Gaile un Dace Brūvere (attēlā no kreisās).

IlZe Kopmane  jurIs grundulIs

Semināra materiālus šī gada no-
darbībām darba grupā (Jeļena Lāma, 
Guntars Jurševskis un es) sākām ga-
tavot aprīlī, bet jau maijā devāmies 
izbraukumos uz Jelgavu un Liepāju, 
jūnijā bijām Tukumā.

Semināra saturs virzīts uz nodar-
binātības veicināšanu, tāpēc tajā tiek 
skaidrotas tādas tēmas kā, piemēram, 
darba meklēšanas iespējas, pieteikša-
nās, sagatavošanās intervijai, tehniskie 
nosacījumi (līguma noslēgšana, darba 
uzteikšana, pārtraukšana), valsts at-
balsts bezdarbniekiem un darba mek-
lētājiem, sava biznesa uzsākšana, NVA 

pakalpojumi, sociālā tīkla (interneta) 
izmantošana utt.

Nodarbības ietver arī praktisku 
darbošanos – savas vizītkartes, dzīves 
un darba biogrāfijas (CV) un iesniegu-
ma sagatavošanu darba devējam utt.

Semināra dalībnieki saņēma iz-
smeļošas atbildes uz saviem jautāju-
miem un dažkārt pat raisījās plašāka 
diskusija par šo tik svarīgo dzīves jau-
tājumu – nodrošinājumu ar darbu.

Uzmanību! Nākamie izbrauku-
mi plānoti uz Rēzekni un Daugavpili 
27. augustā. 

tavas tiesīBas un Pienākumi
žanete šKapare  no personIsKā arhīva

Tā saucas mūsu izbraukuma semināra 2.6 aktivitāte, kas arī raksturo 
nodarbību būtību. Katram cilvēkam taču jāzina šīs divas dzīves puses, 
kas veido jebkuru sabiedrības pastāvēšanas pamatus.

APMEKLĒJIET, PIEDALIETIES!
PASĀKUMI LNS BIEDRĪBĀS JŪLIJĀ – AUGUSTĀ 
RĪGĀ
6.,13., 20., 27. VII pl. 16 Pārrunas
3.,10., 17., 24. VIII pl. 16 Pārrunas
TUKUMĀ
16. VII pl. 12 Izziņas gājiens „Iekļaujies!”
JELGAVĀ
23. VII pl. 12 Pasākums „Jēkaba un Annas diena”
11. VIII pl. 17 Lekcija
LIEPĀJĀ
1., 5., 12., 19., 26., VII pl. 15.30   Koplasīšana „Sapratne” 
7., 21. VII   pl. 15.30    Lekcija/pārrunas par nedzirdīgo 
dzīvi                
16. VII   pl. 11 Pārgājiens  „Sveika,  vasara !”         
30.  VIII pl. 15.30   Koplasīšana „Sapratne” 
VALMIERĀ
4., 11., 18., 25. VIII pl. 14 Koplasīšana „Sapratne”
15. VIII pl. 14 Pasākums „Lielā Māra”
22. VIII pl. 14 Rekomendējošās konsultācijas
29. VIII pl. 14  „Lekcijas, pārrunas” 
DAUGAVPILS
2., 9., 16.; 23., 30. VIII pl. 13 Koplasīšana „Sapratne”
4. VIII pl. 13 Lekcijas, pārrunas par nedzirdīgo dzīvi
11. VIII pl. 13 Interešu klubs „ Nezinīši” 
18. VIII pl. 13  Prasmju konkurss „ Asini prātu” 
27. VIII pl. 17 Pasākums „ Tikai draugi tiekas”  
RĒZEKNĒ
16. VII pl. 10  Labrenča diena
19. VII pl. 13 Lekcija „Esi vesels!”
21. VII un 4.; 24 VIII pl.13 Avīžu un žurnālu koplasīšana 
„Sapratne”
23. VII pl. 13 Izziņas gājiens „Iekļaujies!”
26. VII un 11. VIII pl. 13 Mutvārdu žurnāls „Gribam visu 
zināt”
28. VII pl. 13 Interešu klubs „Saimniecīte” 
 2. VIII pl. 13 Interešu klubs “Zelta zivtiņa”
 9. VIII pl. 13 Pārrunas

Laikraksta “Kopsolī“ tematisko materiālu kopa nr. 5 tiek izdota LNS projekta “Klusuma pasaule“ aktivitātes 2.14 ietvaros ar 
Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts (15%) līdzfinansējumu. 

Atbildīgā par materiālu saturu: Ilze Kopmane
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BRUCOS: PIE MĀRTIŅA VĒŽA
ZIgmārs ungurs

trīs vīri Laivā, nē – mājās Bija...
Apciemoju Mārtiņu, lai sagatavotu fo-

toreportāžu par to, kā dzīvo nedzirdīgie 
lauku saimnieki. Tajās mājās sastapu vien 
trīs vīriešus – vienas ģimenes trīs paaudžu 
pārstāvjus. 

Mārtiņa tēvs Aivars remontēja tehniku, 
bet Mārtiņš ar savu mazo dēlu – arī Mār-
tiņu izvadāja mani pa saimniecību. Mārti-
ņa mamma Aelita strādā Anglijā, arī sieva 
Elīna turp devās pirms trim mēnešiem, taču 
uzņēmumā, kurā viņa strādāja, krīzes dēļ 
vairs nebija darba, un pašlaik  viņa jau  at-
griezusies mājās. Arī pats Mārtiņš jau agrāk 
bijis Anglijā, taču nepaveicies atrast darbu 
un nācies atgriezties. Tagad Anglijā palikusi 
vienīgi Mārtiņa mamma.

Pirms trim gadiem ra-
dās ideja 

Mārtiņa ģimene toreiz sāka bū-
vēt lielu viesu māju, jo  bija ideja 
nodarboties ar lauku tūrisma  biz-
nesu. Taču šī iecere krīzes dēļ nu  ir 
apstājusies un  ideja palikusi pus-
ceļā -  viesu māja stāv nepabeigta.

Līdz Bruciem vispār ir ļoti grūti 
nokļūt. Vienīgo ceļu, kas iezīmēts 
kartē uz šīm mājām,  aizšķērsojis 
sabrucis tilts. Kamēr nokļuvu pie 
Mārtiņa saimniecības, nācās maldī-
ties pa šauriem meža apkārtceļiem. 

Mudināju Mārtiņu, lai iet un 
pieprasa pašvaldībai salabot tiltu, 
jo tā ir īsta diskriminācija, ka visi 
šīs puses iedzīvotāji  spiesti brau-
kāt pa garu, sliktu apkārtceļu, lai 
vispār kaut kur nokļūtu. Kāda gan 
jēga viesu mājai, ja, piemēram, 
lielais tūristu autobuss tam nemaz 
nevarētu piekļūt.

Pie stūres no četriem gadiem
Mārtiņam tuva ir tehnika, visus auto 

un traktorus, kas ir saimniecībā, viņš prot 
remontēt. To viņam iemācījis tēvs. Mārtiņš 
vienu gadu mācījies arī Cīravas arodvidus-
skolā par automehāniķi.

Mārtiņš saka, ka braukt iemācījies jau 
četru gadu vecumā – gan ar auto, gan ar 
traktoru. Mārtiņš ir liels ātras braukšanas 
cienītājs, ar savu BMW viņš traucas pa ap-
kārtējiem grants ceļiem, veicot dažādas vi-
rāžas, prot arī ātrumā apmest auto par 180 
grādiem. Viņš labprāt piedalītos arī autosa-
cīkstēs nedzirdīgajiem, ja vien tādas tiktu 
rīkotas. 

Māris mani laipni sagaidīja un izrādī-
ja visu. Aiga gatavoja pusdienas un vēlāk 
mums pievienojās.  Interesanti, ka viņi ie-

pazinušies autobusā, braucot mājās 
no darba. Tad apprecējušies, vi-
ņiem ir divi bērni.

Savas dzimtas īpašums 
 Māris un Aiga  to atguva pa-

gājušā gadsimta deviņdesmito gadu 
sākumā. Sākumā viņi bija aizņemti 
ar īpašuma sakopšanu. Vasarā uz 
ezeru bieži brauca cilvēki un lūdza 
saimniekiem atļauju piebraukt pie 
ezera un tur atpūsties. Tā arī pa-
mazām radās ideja par kempinga 
izveidošanu.

 Viņi sāka no nulles
 Māris apgalvo, ka nekad nekā-

dus aizdevumus bankās nav ņēmu-
ši. Tas ir ļoti pārsteidzoši, ja paska-
tās, kas tur sabūvēts un iekārtots.

 Sākumā bijušas tikai telšu vie-
tas ar ugunskuriem, labierīcības un 
sporta laukums. Toties tagad kem-
pings sastāv no diviem viesu na-

miem, kur katrā ir arī pirts; sešām mazajām 
viesu mājiņām, volejbola laukuma, basket-

Kurzemē, Kuldīgas novada Rumbas pagastā 
ir tāda lauku saimniecība „Bruci”.  Tur dzīvo un 
strādā viens no mūsu Kuldīgas biedriem Mār-
tiņš Vēzis. Viņa ģimenei pieder zeme un meži, 
pašlaik Mārtiņš kopā ar tēvu Aivaru darbojas 
mežistrādes jomā. 

EZERMAĻOS: PIE MĀRA ĶIKURA
ZIgmārs ungurs

Daudzi noteikti jau ir bijuši vai vismaz zina 
par jauko atpūtas vietu „Ezermaļi” pie Zvirgz-
du ezera Kurzemē, kur saimnieko Māris un Aiga 
Ķikuri. Es tur pirmo reizi nokļuvu tikai šogad 
maijā un biju pārsteigts par skaisti sakopto vie-
tu, par kuru tagad pastāstīšu jums. 

Nepabeigtā viesu nama tālākais  
liktenis ir neskaidrs

Visu šo tehniku Mārtiņš prot remontēt

Arī Rika cenšas būt viesmīlīga un 
smaida, cik nu spēj…

Basketbola laukums 

Saimnieku māja
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

INTEGRĀCIJA: NO LATVIJAS – ĀRVALSTĪS
Ivars KalnIņš  no personIsKā arhīva

bola laukuma ar cieto segumu, vēl ir 
apkurināmais kubls pie guļbaļķu la-
penes ar skatu uz ezeru, kā arī iespēja 
nomāt laivas un ūdens velosipēdus. 
Protams, ir arī telšu vietas uz pussa-
las, kas iestiepjas ezerā. Ja kādreiz 
šeit atpūsties varēja tikai vasarās, 
tad, kopš uzcelti abi viesu nami „Ak-
mens māja” un „Jaunā māja”, turp 
var doties arī ziemā un nodarboties ar 
zemledus makšķerēšanu, bet vakarā 
karsēties pirtī. Makšķerēt, protams, 
var arī vasarā, faktiski ezers ir pilns 
ar zivīm, jo saimnieki regulāri ielaiž 
ezerā zivju mazuļus. Pirms trim ga-
diem viņi ezerā ielaida 15 tūkstošus 
zandartu mazuļus. Taču ar ķeršanos, 
kā atzīst Māris, nav vis tik vienkārši. 

Pašlaik Māris būvē dušas māju, tur būs at-
sevišķas dušas vīriešiem, sievietēm, invalī-
diem, kā arī virtuve.

Ievēroju, ka ezera ūdens ir neparasti 
dzidrs. Māris stāsta, ka ezeram tādas īstas 
caurteces nav. Ezerā ietek tikai daži strau-
ti un grāvji, bet nav upju, kas ietek ezerā. 
Bet no ezera iztek Stirnupe. No kurienes tad 
ūdens ezerā rodas? Izrādās, ezera dibenā ir 
avoti, no kuriem veselīgs, tīrs ūdens plūst 
ezerā. 

Māris apgalvo, ka agrāk pie ezera dzī-
vojošie šo ūdeni dzēruši un tas nostiprinājis 
veselību. Bet tagad? Jā, var dzert arī tagad. 

Un dzer arī!
Visas vienkāršākās būves un aprīkoju-

mu Māris taisījis pats. Daudz palīdzējis arī 
brālis Juris. Tagad Jurim atkal būs darbs – 
noflīzēt dušas mājā sienas. Visa saimnieku 
ģimene ir lieli strādātāji. Māris saka, ka ci-
tādi nevar, jo visu laiku kaut kas jātaisa no 
jauna vai jāremontē vecais. Arī laikā, kamēr 
Māris man izrāda teritoriju, viņa dēls centīgi 
pļauj zāli un tas nav nieka darbs, jo teritorija 
ir liela. Māris ir beidzis Alsungas vidussko-
lu, dzirdes aparātu nelieto, jo tas neko daudz 
nepalīdz, nevar saprast vārdus. Ar viesiem 
parasti nodarbojas Aiga, bet Māra ziņā ir 
saimnieciskie darbi.

Bet vai Māris kādreiz arī atpūšas? Izrā-
dās, jā, turklāt ļoti aktīvi! Viņš katru gadu 
ar dažiem draugiem ceļo ar motocikliem pa 
Eiropas valstīm. Tādā veidā apceļojis jau 
deviņas valstis, īpaši patika Itālijā. Arī šova-
sar viņi iecerējuši jau trešajā jūnijā braukt uz 
Rumāniju. Kāpēc ne, Māris jautā, veselība 
man laba, kamēr varēšu, tikmēr braukāšu.

Ezermaļos bieži viesi ir nedzirdīgie no 
Kuldīgas biedrības, viņi brauc šurp organi-
zēti, divreiz gadā, rīko šeit sporta spēles un 
citus pasākumus. Ja nebūtu tik tālu, ja nebū-
tu degviela tik dārga, ja… – tad droši vien 
daudzi braukt gribētāji atrastos arī Rīgā un 
citās biedrībās. Jo Ezermaļos tiešām ir jauki, 
saimnieki laipni, arī cenas ļoti pieņemamas. 
Ir vērts aizbraukt! 

Šī ir pirmā viesu mājiņa, ko Māris  
uzcēla Ezermaļos

Šo laipu Māris uztaisīja šogad no jauna, 
jo veco laipu salauza biezais ledus 

pavasarī

Pēc vairāku gadu draudzīBas 
nosvinētas kāzas

Kopš Latvijas Atmodas mūsu daiļa-
vas aizprecas uz ārvalstīm, un tagad dau-
dzas nedzirdīgās latvietes dzīvo dažādās 
pasaules malās. Ar pirkstiem vien nepie-
tiktu, lai saskaitītu. Bet kā viņas iekļuva 
citu valstu vīriešu rokās un sirdīs? 

Līga Karaahmetoglu (agrāk Grāvīte), 
kas dzīvo ar vīru Turcijā, piekrita dalīties ar 
„KS” savā stāstā, kuram ir laimīgas beigas 
 – „happy end”.

internets PaLīdzēja
Līgai allaž paticis iepazīties ar citiem 

ļaudīm no ārzemēm, tāpēc viņa šad tad ie-
lūkojas interneta pasaulē, lai čatotu camfrog 
tīklā. Šajā populārajā tīmeklī viņa atrod ar-
vien jaunus draugus no dažādām pasaules 
valstīm. Liktenīgajā 2007. gadā Līga čatojot 
nejauši iepazinās ar kādu puisi, vārdā Jusufs, 
no Turcijas. Viņš atzinās, ka iekārdinājušas 
Līgas zilās acis, sprogainie mati, gaišā āda, 

meitene ļoti iepatikusies. Jusufs vairs Līgu 
nelika mierā, bet viņa sākumā neticēja šī 
puiša vārdiem. Savukārt jauneklis neatme-
ta cerību iepazīties tuvāk un centās ar viņu 
sarunāties ilgāk, līdz Līga padevās. Ar laiku 
sazināšanās kļuvusi intensīvāka, un pat tad, 
kad puisis atradās darbā, norisinājās īsziņu 
sarakste. Pagāja desmit mēneši virtuālās sa-
runās, līdz  abi saprata, ka ir laiks reāli satik-
ties. Līga gribējusi pirmā doties uz Turciju, 
bet viņai vecāki to drošības apsvērumu dēļ 
neļāva. Puisis pirmais lidoja uz Latviju…

satikās un …
Līga Rīgas lidostā, sagaidot Jusufu, bija 

nedaudz satraukta,  apmulsusi, jo viņu bija 
pieradusi redzēt tikai datorekrānā un dzīvē 
viņš izskatījās nedaudz savādāks. Abi kopā 
izbaudīja rudens burvību, apmeklējot Latvi-
jas skaistākās vietas. Jusufs nebija pieradis 
pie aukstā klimata, tāpēc saķēra nelielu dru-
dzi. Viņš tikās ar Līgas vecākiem, un Līga 
bija starpniece tulkojot. Viņš atzinās, ka 
sākumā apmulsis, ieraugot Latvijas meite-
nes, kas uzvedas un ģērbjas tik brīvi. Turcijā 
kaut kas tāds  nav pieļaujams.

Kad Jusufs  atgriezās savās mājās Tur-
cijā, Līgai ļoti gribējās doties pie viņa, bet 
mamma negribēja laist viņu vienu pašu. 
Meitene iespītējās, slepus nopirka aviobi-
ļeti un pēc trīs mēnešiem devās pie drauga. 
Viņa pirmo reizi mūžā lidoja! Jau Stambulas 
lidostā viņa jutās kā citā pasaulē –  ar visur 
esošiem musulmaņiem īpatnējā apģērbā, 
sievietēm ar hidžabu (lieli galvas lakati) utt. 
Tomēr tas netraucēja Līgai izbaudīt Turcijas 

viesmīlību – viņa apciemoja Jusufa vecākus, 
kas silti uzņēma viešņu, ņemot vērā sava 
dēla izvēli.

vecāku attieksme
Līga atzina, ka viņas vecāki sākumā bija 

noraizējušies par šo draudzību – iespējams, 
viņi bija dzirdējuši aizspriedumus par turku 
vīriešiem. Līga centās viņiem pierādīt, ka 
Jusufs nav tāds, kā viņi domā, un tā ar laiku 
vecāki arī samierinājās,  viņu pieņemot kā 
savējo. Līgas brālis Aivis atzina, ka sākumā 
bija nobažījies par šo izvēli, bet nu ir drošs 
par māsas laimi.

Savukārt Jusufa vecāki uzreiz piekrita 
abu draudzībai, tikai pēc kāda laika aizrādī-
ja, ka abiem jāsalaulājas, jo turkiem ilgsto-
šas „brīvās attiecības” nav pieņemamas. 

Trīs draudzības gadu laikā Līga aktīvi 
brauca ciemā pie Jusufa, to apvienojot ar 
mācībām Raiņa skolā. Bet Jusufam nesanā-
ca tik bieži apciemot savu meiteni darba dēļ, 
viņam pienākas tikai 15 dienu atvaļinājums 
gadā. Viņš strādā Kanādas uzņēmumu tīkla 
viesnīcā, apģērbu un gultasveļas mazgāša-
nas un gludināšanas nodaļā.

Beidzot kāzas
Pēc trīs gadiem Jusufs uzdāvināja to-

pošajai sievai saderināšanās gredzenu. Sa-
derināšanas brīdī bija divi – gan viņai, gan 
pašam. Pēc nedēļas tika rīkots svētku mie-
lasts par godu šim notikumam,  pieaicinot 
vecākus, radus un draugus. Vecāki deva pie-
krišanu viņu kāzām. 

Viņu kāzas notika maģiskajā datumā – 
10.10.10 (2010. gada oktobrī) Turcijā ar tur-
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ĪSAS ZIŅAS NO LNS MĀJASLAPAS
Ivars KalnIņš

21. starptautiskais nedzirdīgo 
pantomīmas festivāls (07.06.)

Čehijas Nedzirdīgo un vājdzirdīgo 
savienība 16. – 20. novembrī Brno rīko šo 
prestižo pantomīmas festivālu. Tradicionālajā 
nedzirdīgo teātra pasākums piedalīsies labākās 
nedzirdīgo pantomīmas trupas un atsevišķi 
mākslinieki no visas pasaules.

Simtgadu jubilārei dāvanā – digitālais 
dzirdes aparāts (09.06.)

LNS Surdotehniskās palīdzības centrā 
kliente Anna Purniņa saņēma valsts apmaksātu 
digitālo dzirdes aparātu. 

Informācijas ir daudz: jāmācās to atrast, 
lasīt un izmantot (10.06.)

KC „Rītausma” bija apmeklētāju publiskā 
tikšanās ar projekta „Klusuma pasaule” 
informācijas nodrošināšanas aktivitātes 2.12 
darba grupu. Tajās piedalījās pat daugavpilieši 
un ventspilieši.

Lielbritānijas karalienes Elizabetes II 
vīramāte bija nedzirdīga (13.06.)

10. jūnijā Lielbritānijas karalienes 
Elizabetes II vīrs princis Filips savā  
90. dzimšanas dienā Bekingemas pilī rīkoja 
pieņemšanu par godu Karaliskā Nacionālā 
nedzirdīgo institūta simtgadei.

Jauniešu ievērībai: piedāvāta iespēja būt 
nometnē Holandē (15.06.)

LNJO piedāvā jauniešiem piedalīties 5 
dažādu valstu nedzirdīgo un dzirdīgo jauniešu 
apmaiņas nometnē no 30. jūlija līdz 11. 
augustam Nīderlandē. 

Grupas „Kiss” dalībnieks Pauls Stenlijs 
mūziku dzird citādāk (16.06.)

Dziedātājs Pauls Stenlijs piedzimis ar 
smagu vājdzirdību labajā ausī, tomēr spējis kļūt 
par vienu no Amerikā populārākās mūzikas 
grupas dalībniekiem. Jau 2 gadus viņam ir 
implantēts dzirdes aparāts. Viņš dalās savās 
izjūtās.

Draudzības spēlēs uzvar Ventspils bas-
ketbolisti (20.06.)

Liepājā notika draudzības sacensības 
basketbolā, kurā sacentās 3 komandas: 
Liepājas, Kuldīgas un Ventspils.

 „Melodiskās rokas” stāsta par vēju un 
nakti, par ticību un mīlestību – par Dzīvi tās 
dzied (20.06.)

Biedrība „Helianthus” īstenoja jauniešu 
iniciatīvas projektu „Melodiskās rokas”, kurā 
piedalījās gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem, 
gan dzirdīgi jaunieši. Viņi sagatavoja septiņus  
melodeklamācijas videoklipus diskos.

Izgudrots pilnībā implantējams dzirdes 
aparāts (21.06.)

Oklahomas Universitātē (ASV) radīta 
ierīce, kas varētu apmierināt daudzu 
vājdzirdīgo estētiskās prasības attiecībā uz 
dzirdes aparāta praktisko pielietojumu. Tas ir 
absolūti neredzams, atrodas zem ādas.

Maskavā nodibināts klubs dzirdīgajiem 
zīmju valodas draugiem (22.06.)

Jau 20 gadus Maskavas Nedzirdīgo 
biedrība māca dzirdīgajiem interesentiem 
zīmju valodu.

ku tradīcijām. Līgavainim bija liels radu pulks. 
Šīs kāzas bija vienkāršas, bet skaistas. Vīramā-
sa Līgu iepazīstina ar turku nacinālajām kāzu 
tradīcijām. Laulību svinības notika Kāzu namā, 
kur abi viens otram deva jāvārdu. Turpat pēc 
tam bija banketa daļa ar pieticīgu zviedru gal-
du:  piecstāvu torte, dažādas saldumu uzkodas. 
Alkohols netika pasniegts. Kāzinieki nodevās 
turku nacionālām dejām. Pēc salūta pusnaktī 
visi izklīda pa mājām, bet abi jaunlaulātie de-
vās uz viesnīcas karalisko numuru. Kāzās pie-
dalījās arī Līgas ģimene.

Līga nePārņem turku tradīcijas
Līga, dzīvojot Turcijā, nepārņem turku tra-

dīcijas, ģērbjas un ēd, kā pati vēlas. Viņas vīrs 
neiebilst, ja sieva rīkojas pēc sava uzskata –  
nevalkā hidžabu, neseko ramadānam utt. 

Ramadāns ir svētais gavēņa mēnesis islā-
ma kalendārā, kas ilgst trīsdesmit dienas. Šajās 
dienās musulmaņi gaišā dienas laikā nedrīkst 
ne ēst, ne dzert. Jusufs ievēro ramadānu. 

Turcijas virtuve ir pietiekami daudzveidī-
ga, Līgai nav problēmu, viņa var ēst visu, kas 
piedāvāts šajā zemē. 

Līga tagad mācās
Līga ar vīru dzīvo Turcijas galvaspilsētā 

Stambulā. Viņa pieteicās skolā, lai apgūtu tur-
ku valodu. Nogaidījusi savu laiku rindā, nu jau 
četrus mēnešus viņa to mācās. Līdz apliecībai 
vēl apmēram trīs gadi, jo šī valoda ir grūta. Mā-
cību stundās zīmju valodas tulks palīdz viņai 
skaidrot vārdus un terminus.

Līga šobrīd nestrādā, jo viņai bez Turcijas 
pases tas nav atļauts, un šeit strādāt nelegālu 

darbu ir pārāk riskanti, viņu varētu izraidīt no 
valsts.

Jusufs lielāko daļu laika pavada viesnīcā,  
kur viņam ir daudz darba. Bet Līga kopj māju 
un gatavo abiem ēst. Jusufs aktīvi apmeklē arī 
futbola treniņus, piedalījies  sacensībās starp 
30 nedzirdīgo komandām, kur viņa komanda 
ieguvusi pirmo vietu. 

Vaļasbrīžos viņa apmeklē vietējo nedzir-
dīgo klubu. Stambulā ir seši tādi klubi. Klubs, 
kuru viņa apmeklē, atvērts nedzirdīgiem ap-
meklētājiem katru dienu, bet trešdienās uz 
to iet tikai sievietes, pārsvarā precētās. Citās 
dienās viņas klubu neapmeklē, jo tikumīgām 
sievietēm atrasties vīriešu pulkā nav pieņemts. 
Klubos parasti notiek sporta aktivitātes, kāršu 
un galda spēles vai vienkārši sarunas.

turcijā ir savējie
Līgai reizēm pietrūkst Latvijas aukstuma 

un sniega, jo Turcijā visu gadu ir silts laiks. Ja 
viņa ierastos Latvijā, vispirms vēlētos ēst lat-
viešu tradicionālos ēdienus.

Sākumā abi sazinājās vienkāršā starptau-
tiskā zīmju valodā, ar laiku Līga iemācījās arī 
turku zīmju valodu. Un nu tagad viņa to brīvi 
pārvalda. Līgas draugi priecājas par viņas dros-
mīgo soli un novēl laimi. Bet viņas vīra draugi 
pieņem Līgu kā savējo. Turku draugi ir ieinte-
resēti parunāties ar latvieti.

 Jusufs  lepojas ar savu sievu. Līga būtis-
ku atšķirību starp turku un latviešu puišiem  
nesaskata, vienīgi – ārējā izskatā. Viņa ir patie-
si laimīga, jo viņu mīl un lolo, par viņu rūpējas 
mīļotais vīrs.

L A U R A 
GROMOVA , 
Liepāja:

J ū n i j a  
Kopsolī mani 
visvairāk ie-
interesēja ap-
raksti par sko-
lotājiem Aldi 
Ādamsonu un 

Ivaru Kalniņu. Pārsteidzoši, kā viņi 
piepildījuši savu mērķi, esmu lepna 
par viņiem, ka neatpaliek no dzirdī-
gajiem. Par skolu dzīvi bija intere-
santi lasīt: daudz bilžu un jauki stās-
tījumi. Sociālās ziņas man personīgi 
ir ļoti svarīgas, citādi kaut ko var 
palaist garām un pēdējā uzzināt un 
nokavēt. Vajadzīgas un labas ir arī 
intervijas ar ģimenēm, informācija 
par to, kā latviešu nedzirdīgie dzīvo 
ārzemēs un ieteikumi, kur mācīties 
tālāk. Raksti par sportu mani pašu 
neinteresē, bet vīrs gan lasa. Kopsoli 
es parasti izlasu visu, tomēr dažus 
rakstus pārskatu pavirši, piemēram, 
par ārzemju medicīnas un surdo-
tehnikas sasniegumiem un biedrību 
konferencēm. Avīzē pietrūkst raks-
tu par ceļojumiem. Varētu uzrakstīt 
kādus piedāvājumus un ieteikumus, 
uz kurieni ir vērts aizbraukt. Tie, kas 
kaut kur ir ceļojuši, varētu uzrakstīt 
savus piedzīvojumus un dalīties pie-
redzē. Avīzes dizains ir labs un uz-
labojies. Bet reizēm grūti atrast, kur 
seko raksta turpinājums citā lappusē.

A N I T A 
C E P L E , 
Alūksne:

Izlasīju jau-
no jūnija Kop-
solī. Īsziņas no 
LNS mājas la-
pas ir vērtīgas, 
jo internetā 
kaut kas varēja 

paslīdēt garām un tad avīzē šīs īszi-
ņas atgādina, ka tāds raksts bijis un, 
ja interesē, es to atrodu mājas lapā 
un izlasu. Paldies sociālajām ziņām, 
es nezināju, ka pārtikas pakas var 
saņemt arī maznodrošinātie, kuriem 
nav vairāk par 150 Ls uz ģimenes lo-
cekli. Raksts par veselības datu ban-
ku – vajadzētu uzrakstīt, kāds no tās 
Baltās kartes labums, es to neredzu. 
Kopsolī vajadzētu rakstīt arī par ve-
selību, kā to saglabāt, kā izvairīties 
no slimībām. Vērtīgi, ka uzzināju no 
avīzes par nedzirdīgo baptistu drau-
dzi. Par sportu gan man nepatīk lasīt. 
Patīk beidzamā lappuse ar apsvei-
kumiem jubilejās un citām ziņām. 
Avīze jau nav tik bieza, ka kaut ko 
nevarētu sameklēt. Visvairāk man 
patīk lasīt intervijas. LNS mājas lapā 
interviju nav, tikai Kopsolī tās var 
izlasīt. 

LASĪTĀJI VĒRTĒ
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SACENŠAS BASKETBOLA VETERĀNI
Inese Immure no portāla "FaceBooK"

No 2. līdz 4. jūnijam Maskavā notika 13. starptautiskās nedzirdīgo veterānu basketbola 
sacensības. 9 sporta klubu konkurencē Rīgas sporta klubs (RSK) „Nedzirdīgo sports” ieguva 6. 
vietu.

DAUDZ 
DALĪBNIEKU 

UN SKATĪTĀJU
jadvIga BočKāne 

Pensionāru klubs „Atvasara” 
sadarbībā ar NIAF „Klusums” šo-
gad organizēja dažādus pasākumus. 
Lūk, viens piemērs!

No februāra līdz maijam norisi-
nājās sporta spēles novusā. Pietei-
cās 13 sievietes un 14 vīrieši, kuri 
sacentās divās kārtās. Seši labākie – 
kā sievietes, tā arī vīrieši – turpināja 
cīņas jauktajās dubultspēlēs.

Šīs spēles pievilka daudz inte-
resantu: vienmēr līdzjutēju pulks  
sekoja viņu raitajām ar izdomu ba-
gātajām spēlēm.

Uzvaras mijās ar zaudējumiem. 
1. vietu izcīnīja – G. Martunele, 
2. vietu – Z. Žukauska, 3. vietu –  
J. Kučinska. Vīriešiem – 1. vie-
tu izcīnīja V. Urbonas, 2. vietu – 
Ē. Klušs, 3. vietu – J. Skerškāns.

Jauktajās dubultspēlēs 1. vie-
tā pārliecinoši nonāca G. Mar-
tunele un A. Grigorijevs, tālāk 
J. Kučinska un D. Kļušenkovs;  
L. Mieze un J. Skerškāns.

Visi uzvarētāji saņēma bal-
vas no NIAF „Klusums”, un vēl 
bija patīkama pārsteiguma balva 
– visvecākajai šo spēļu dalībniecei  
H. Kozlovskai. Ceram, ka šādas 
spēles kļūs par tradīciju. 

I vietu ieguva Kauņas sporta klubs „Tyla” 
(Lietuva) , II vietā Viļņas sporta klubs „Ges-
tas” (Lietuva) un III vietā Atēnas sporta klubs 
„AOK Athens” (Grieķija). Kijevas sporta klubs 
„Forum” (Ukraina) ierindojās 4. vietā, Talli-
nas  sporta klubs „Talkur” (Igaunija) – 5. vie-
tā, Turku sporta klubs „Valpas” (Somija) – 7. 
vietā, Maskavas sporta klubs „Saturn” (Krievi-
ja) – 8. vietā un Londonas sporta klubs „London 
Lions” (Anglija) – 9. vietā.

 Rīgas sporta klubu pārstāvēji šādi spēlētāji: 
Sergejs Lasmanis, Ints Skudra, Harijs Ren-
cis, Andris Bergmanis, Kaspars Askoļskis, 
Mareks Ašmanis, Ruslans Trubiņš, Alek-
sandrs Liniņš un Andris Lungevičs.

Šajā čempionātā par labākiem spēlētājiem 

tika atzīti  mūsējie: R. Trubiņš (1. vieta) un A.  
Lungevičs (2. vieta).

 Sacensībās varēja piedalīties spēlētāji no 35 
gadu vecuma. Visvecākie spēlētāji šajā čempio-
nātā bija  mūsu H. Rencis (66 gadi) un Jonas 
Lukošius no Kauņas komandas (67 gadi).  

RSK valdes priekšsēdētājs un basketbola 
treneris Andris Bergmanis lepojas, ka  „Ne-
dzirdīgo sports” basketbolisti ir piedalījušies 
visās 13 veterānu spēlēs no pašiem pirmsāku-
miem - 1999. gada. Pa šiem gadiem „Nedzirdīgo 
sports” divas reizes bija 1. vietā: 2010. gadā, kad 
sacensības notika Rīgā un Tallinā 2008. gadā.

Nākamgad sacensības notiks Kauņā.
Ar spēļu rezultātiem varat iepazīties rakstā, 

kas publicēts www.lns.lv 14. jūnijā. 

RĒZEKNIEŠI IZSAUC GLĀBŠANAS DIENESTU
Inese geduša līga paunIņa

Bija ļoti interesanti pamēģināt pašiem 
bez citu palīdzības izsaukt nepieciešamo 
dienestu. Dažiem bija bail, ka neizpratīs 
viņu rakstīto tekstu, taču mēģinājumi bija 
veiksmīgi. Pārsteidza tas, ka, neskatoties 
uz pieļautajām rakstiskām kļūdām, katra 
ārkārtas situācija tika izprasta un nepie-
ciešamības gadījumā dienesta darbinieki 
jautāja papildus jautājumus vai arī paši 
mainīja minētos mā-
jas numurus ar dzī-
vokļa numuriem, lai 
pārliecinātos, ka cie-
tušais precīzi nosau-
cis vietu, kur jāsūta 
nepieciešamā palīdzī-
ba.

Diemžēl, lai kā 
mēs mēģinātu iztēlo-
ties ārkārtas situāciju, 
nekad nevar precīzi 
paredzēt cietušā re-
akciju uz notiekošo, 
jo tas būs pilnībā iz-

prasts tikai reālās situācijās, – tā secināja 
Rēzeknes RB biedri. 

Cerēsim, ka šāda veida īsziņas mums 
vispār nebūs jāsūta un mūsu dzīvē būs maz 
vai pat nebūs tādu ārkārtas situāciju, taču iz-
sakām lielu paldies visiem, kas ieguldījuši 
lielu darbu šāda risinājuma panākšanā, kas 
nodrošina cilvēkiem ar dzirdes traucēju-
miem drošāku vidi. 

Jūnijā Rēzeknes RB biedri aktīvi iz-
mēģināja ārkārtējā Glābšanas dienesta 
izsaukšanu pa mobilo tālruni. Šī pakal-
pojuma testēšanas laikā varēja izmēģināt 
dažādas dzīves situācijas, piemēram: man 
lauzta kāja, ugunsgrēks istabā, cietu avāri-
jā , kaimiņu dzīvoklī smako gāze, uz ielas ir 
auto avārija u.c.
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STARPTAUTISKAIS NEDZIRDĪGO SPORTS

Pasaules nedzir-
dīgo sports saistī-
bā ar ekonomisko 
un sociālo krīzi ir 
nonācis pārmaiņu 
priekšā. 

Nedzirdīgo zie-
mas olimpisko spēļu 

Slovākijas organizācijas komitejas izgāša-
nās un kriminālās apsūdzības pret tās pre-
zidentu Jaromiru Rudu radījušas nedzirdī-
gajiem sportistiem un sporta organizatoriem 
visā pasaulē ievērojamas grūtības. Nedzir-
dīgo sporta kustības prestižs visā pasaulē ir 
nopietni iedragāts.

nePieciešamas reformas 
un atjaunotne

Reaģējot uz Nedzirdīgo ziemas olimpis-
ko spēļu Slovākijā atcelšanu, Starptautiskā 
nedzirdīgo sporta komiteja (SNSK) ir uzsā-
kusi savu neatkarīgo izmeklēšanu. Nepie-
ciešamas ne tikai izmaiņas  tās valdes sastā-
vā un  darba grafikā, bet arī pavisam jauna 
pieeja Nedzirdīgo olimpisko spēļu organizē-
šanai un visai nedzirdīgo sporta struktūrai. 

 Līdz šim Nedzirdīgo olimpiskā kustība 
netika balstīta uz ilgtspējīgiem  pamatiem. 
Vērienīgās Nedzirdīgo olimpiskās spēles 
Taivānā  (2009)  notika, pateicoties 72 milj. 
lielam budžetam, ko pilnībā finansēja valsts.  
Otra kļūda – SNSK neprasīja nekādas ga-
rantijas no valstīm/pilsētām, kas gatavas 
uzņemt  Nedzirdīgo spēles.

skaidrīBai jāBūt drīz 
Piešķirot Grieķijas nedzirdīgo sporta 

federācijai tiesības rīkot 2013. gada Ne-

dzirdīgo vasaras olimpiskās spēles Atēnās, 
Grieķijas valdības garantiju nebija.  Pašlaik 
federācija cenšas tās panākt. 

Arī Kanādas pilsēta Vankūvera tiesības 
rīkot 2015. gada Nedzirdīgo ziemas olim-
piskās spēles ieguva bez pietiekama valsts 
finansiālā atbalsta. Tagad arī šīs spēles ir 
atceltas.

Skaidrs, ka  Nedzirdīgo olimpisko spēļu 
rīkošanā nepieciešamas būtiskas izmaiņas. 
SNSK, veicot neatkarīgu izmeklēšanu, cer 
noskaidrot problēmu būtību un atrast veidu, 
kā uzlabot situāciju. Jau  izstrādāts stratē-
ģiskais plāns stāvokļa uzlabošanai, paredzot 
veikt ievērojamas reformas.   Tas būs jaunās 
SNSK valdes un izpilddirektora galvenais 
uzdevums.  SNSK saņem Starptautiskās 
olimpiskās komitejas (SOK) atbalstu un pa-
domus, kā labāk veikt izmeklēšanu, organi-
zēt  pilsētu atlasi  spēļu norisei un kā spēles 
rīkot. Nepieciešams nostiprināt sadarbību ar 
SOK  un citām starptautiskām sporta orga-
nizācijām. Nedzirdīgo sports nevar dzīvot 
izolācijā:  mēs ievērojam vienotus   noteiku-
mus, ko izstrādājušas starptautiskās sporta 
federācijas un Pasaules antidopinga asoci-
ācija. 

SNSK aizstāv savu nacionālo dalībval-
stu nedzirdīgo sporta organizāciju neatkarī-
bu un patstāvību. Neatkarība ir viens no ne-
dzirdīgo sporta kustības stūrakmeņiem. Mēs 
vienmēr esam gatavi ievērot valstu nedzir-
dīgo sporta federāciju viedokli,  to darbības 
atšķirīgajiem modeļiem.  

nedzirdīgo sPorts –  
nedzirdīgajiem sPortistiem

Neviena sporta organizācija nevar dar-
boties bez savu sportistu atbalsta un to in-
terešu ievērošanas. SNSK nav darījusi visu 
iespējamo, lai padarītu nedzirdīgo sportistu 
vajadzības par savu galveno prioritāti. To 
pierāda arī aktīvo sportistu pamatoto prasī-
bu ilgstoša ignorēšana. Tagad mēs darīsim 
visu, lai šīs prasības  tiktu ņemtas vērā.

Pienācis laiks būtiskām reformām. 
SNSK jāpārveido par organizāciju, kuras 
galvenais uzdevums būtu apkalpot nedzir-
dīgos sportistus, organizējot augsta līmeņa 
sacensības.  Izprotot, ko vēlamies panākt un 
tālāk  attīstot nedzirdīgo olimpisko kustību,  
mums  jāatrod jauns ceļš nākotnē. 

Sagatavoja: Pēteris Vilisters

cietumsods 
Par naudas izkrāPšanu!

1. jūnijā Slovākijas Nedzirdīgo olim-
piskās komitejas priekšsēdētājam Jaro-
miram Rudam piesprieda 13 gadu cie-
tumsodu. Viņš ir notiesāts par sevišķi sma-
gu noziegumu izdarīšanu, piesavinoties 1, 6 
miljonus eiro, kas bija paredzēti 17. Nedzir-
dīgo ziemas olimpisko spēļu organizēšanai 
Slovākijā.

Ruda naudu piesavinājās sadarbībā ar 
notāru Staņislavu Furdu, kuram piespriests 
14 gadu cietumsods.

Spriedums nav galīgs. Abu apsūdzēto 
advokāti joprojām apgalvo, ka viņu klienti 
ir nevainīgi un tiks iesniegta apelācijas sū-
dzība pret tiesas spriedumu. Ruda un Furda 
pašlaik atrodas apcietinājumā. 

Sagatavoja: Inese Immure 

 jūsu uzmanīBai – starPtautiskās nedzirdīgo sPorta komitejas
jaunā Prezidenta kreiga krouLija ziņojums!

Kad Džūdija Faska sāka īstenot Sar-
kanā Krusta koledžas projektu nedzirdī-
gajiem,  viņa nemaz nedomāja par hokeja 
komandu. Taču tad viņas vīrs Riks,  ho-
keja komandas Junior Sharks prezidents, 
saņēma ziņu no kādas nedzirdīga bērna 
mātes, kura vēlējās pieteikt  dēlu hokeja 
komandai. Džūdijas atbilde bija vienkār-
ša –  jāizveido šāda programma! 

tā taPa komanda
Tagad pagājuši nu jau vairāk nekā 15 

gadi, kopš dibināta „DEAFinitely” hokeja 
komanda, kas paredzēta nedzirdīgajiem bēr-
niem un pieaugušajiem. Džūdija atceras:

  „Pēc tam kad mans vīrs bija saņēmis šo 
ziņu, devos uz koledžu, kur pasniedzu ASL 
(Amerikas zīmju valodu) un vaicāju studen-
tiem, vai ir kāds, kurš prot slidot. No šiem 
studentiem 3 pievienojās hokeja komandai. 
Tā atrisinājās tulka problēma!

Vairumam nedzirdīgo bērnu nav bijusi 
iespēja apmeklēt slidošanas apmācību va-
lodas barjeras dēļ.  Nodarbībās neko  ne-
skaidro zīmju valodā, tāpēc  bērni pilnībā 
nesaprot informāciju. Mūsu programmā ir 
dažāda vecuma nedzirdīgi bērni, taču nekad 
nav bijusi tāda grupa ar vienaudžiem, lai 
varētu izveidot pilnu hokeja komandu. 

Vēl būtiski tas, nedzirdīgo kopiena ir 
maza un bieži vien kā  labo piemēru izvēlas 
kādu citu nedzirdīgo, kurš ir veiksmīgs un 
prasmīgs. Mūsu programmā darbojās Krisa 
Vitnija, kura spēlējusi Kanādas sieviešu ho-
keja izlasē un kāds vīrs no ASV Deaflympic 
komandas. Krisa pati ir vājdzirdīga, līdz ar 
to ar bērniem saprotas labi,” skaidro Džū-
dija. 

ir daudz iesPēju
Bērni, kuriem patiešām patīk hokejs un 

patīk slidot, visbiežāk pēc nodarbību bei-
gām pievienojas vietējām hokeja koman-
dām, kurās ir arī dzirdīgie. 

Programmā tiek izmantoti arī ASL stu-
dentu resursi. Studenti tulko vai asistē. 

„Ir daudz iespēju, kā studentiem iesais-
tīties un sadarboties. Jūtos gandarīta, kad 
redzu, kā noris saskarsme un komunikācija 
starp dzirdīgajiem un nedzirdīgajiem. Kad 
kāds no maniem studentiem nāk pie manis 
un stāsta par kādu no bērniem, raksturojot 
to, es jūtos tik pacilāta un domāju – jā, bei-
dzot viņi ir sapratušies. ”

Viens no programmas tehniskajiem as-
pektiem ir  stroboskopa gaismas. Tās aizstāj 
tiesneša svilpi. 

Šobrīd tiek strādāts pie vibrējošās sistē-

mas. Tā tiek piestiprināta pie jostas, un, kad 
tiesnesis izsauc spēlētāju, tā padod signālu. 

jaunas idejas vienmēr noder
Džūdija ir skolotāja, līdz ar to viņa ne-

beidz domāt par aizvien jaunām un jaunām 
idejām. Kopā ar saviem Sarkanā Krusta stu-
dentiem, kā arī brīvprātīgajiem viņa organi-
zē dažādas radošās darbnīcas:

„Katrs bērns ir citādāks un katrs komu-
nicē citādāk. Vieni izmanto tikai zīmes, citi 
lasa no lūpām, vēl kādi izmanto abus. Vienā 
no radošajām darbnīcām veicam aktivitāti, 
kuras noslēgumā noris kautiņš, bet neviens 
nerunā un treneriem jāizdomā, kā šo jezgu 
izbeigt, neizmantojot balsi. Tas ir labs veids, 
kā novērtēt komunikāciju un ieraudzīt arī 
citus saskarsmes veidus.

Programmā uzsveram iespēju būt lī-
derim.  Nedzirdīgam bērnam ir svarīgi dot 
šādu iespēju, parādīt savas vadības pras-
mes.

Bērni visu apgūst ļoti ātri, un, jo vairāk 
tie iemācās, jo mazāk baidās apgūt ko jau-
nu. Ja gribat, lai bērns kaut  ko iemācās, tas 
vislabāk jādara caur spēlēm. Tā ir panāku-
mu atslēga!” 

Sagatavoja: Laura Reisele

kā izaudzināt jauno maiņu sPortā



LIEPĀJĀ
9. VII Ekskursija uz Lietuvas Venēciju, 
cena 16 ls (pieteikties pie G. Paņko)

ALŪKSNĒ
21. VIII pl. 12 Grupas 65 pastāvēšanas 
jubileja, līdzi groziņš (Jāņkalna ielā 8)

KULDĪGĀ
15. VIII pl. 13 Pasākums „Lielā Māras 
diena”
20. – 21. VIII Kuldīgas tūrists 2011 (līdzi 
telts, sporta tērps, pārtika utt. – plašāka 
informācija biedrībā)
24. VIII pl. 12 Lekcija par NVA piedāvā-
tajiem pakalpojumiem invalīdiem

RĒZEKNĒ
6. VIII pl. 7 Copēšana pie Rāznas

14. VIII pl. 16 Atpūtas brauciens uz Aglo-
nu (interesēties pie L. Pauniņas)
18. VIII pl. 15 Pārrunas par nedzirdīgo 
dzīvi
19. VIII pl. 12 Pasākums „Raibā vasara” 
– Preiļos
30. VIII pl. 16 Pasākums „Sviestmaižu 
balle”

VENTSPILĪ
6.VIII pl. 12 Pasākums – Ventspils pilsē-
tas svētki 
30.VIII pl. 15 Pasākums – Atvadīšanās no 
vasaras 

VALMIERĀ
1. VIII pl. 14 Jaunās darba sezonas atklā-
šana, aktivitāšu un pasākumu plānošana

Ieguldījums tavā nākotnē
Laikraksts “Kopsolī“ tiek izdots LNS projekta “Klusuma pasaule“ aktivitātes 2.12 ietvaros ar Eiropas 

Sociālā fonda (85%) un  Latvijas valsts (15%) līdzfinansējumu. 
Atbildīgā par materiālu saturu: laikraksta “Kopsolī“ galvenā redaktore Ilze Kopmane Eiropas Savienība

KOPSOLĪ 2011. gada jūlijs nr. 716 PAZIŅOJUMI

MĪĻI SVEICAM!
 85

12. VIII Šeina IVANOVA, Daugavpils
80

27. VIII Dzidra STEGLAVA, Rīgas
75

6. VIII Gaļina ŠUMA, Rīgas
22. VIII Zinaida BORISOVA, Rīgas

70
23. VIII Ēvalds GRABEŽS, Rīgas

65
5. VIII Gaļina MIROŠŅICENKO, 
                                                  Smiltenes
25. VIII Leonarda PANKRATJEVA, 
                                                        Rīgas
27. VIII Milda ŽĪGURE, Rīgas

60
7. VIII Imants BERGS, Ventspils
9. VIII Aldona VANAGA, Rīgas

50
5. VIII Omaris JAUNZEMIS , Liepājas
18. VIII Agita MATĪSIŅA, Pļaviņu
19. VIII Skaidrīte BAURE, Rīgas biedrība

Galvenā redaktore: ILZE KOPMANE
Datormakets: JURIS GRUNDULIS
Iespiests: SIA "ELPA - 2"

Nākamais numurs 19. augustā

 Mūžībā aizgājusi mūsu biedre 
RITA ZUJEVSKA (1934.08.10. – 
2011.22.06.)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuvinie-
kiem un draugiem. Lai vieglas smiltis!

Rīgas biedrība

LĪDZJŪTĪBA

PASĀKUMI BIEDRĪBĀS

LAIPNI LŪGTI ZELTA KĀZU PĀRI 
Aicināti pieteikties zelta pārus – RĪDZINIEKUS, kam šogad laulībā aprit 50 gadi. 
19. augustā notiks Rīgas Domes organizēts kopīgs zelta pāru godināšanas pasākums. 
Pieteikties pie Jautrītes Gromas sms 26113655 vai e-pastā: jautrite.groma@inbox.lv
Pieteikšanās obligāta – līdz 1. augustam.

ĪPAŠIE SVEICIENI
Paldies grūtumam 
par to, 
ka manai sirdij nav 
prāta,
bet manam prātam 
ir sirds.
Paldies grūtumam 
par to,
ka ceļu uz sevi un 
tevi atradu es.

24. jūnijā mūsu mīļie TATJANA un 
VIKTORS JOŅINI svin savu kāzu 50. 
gadskārtu. Mīļi sveicam, priecājamies 
kopā. Vēlam veselību, prieku un izturību.

Sveic meita, znots un mazbērni –  
Kristaps, Valters un Lauma
    

TATJANAI UN VIKTORAM  
JOŅINIEM

Caur gadiem skan 
vēl kāzu maršs, 
Jūs atskatoties 
zināt šodien, 
Cik daudz kas 
kopā jāpārvar.
Sirsnīgi jūs svei-
cam zelta kāzu 
jubilejā!

 Ģimenes draugi Meijas

PATEICĪBA
18. jūnijā Liepājā notika plašs kul-

tūras pasākums – festivāls „Pilsēta, kurā 
piedzimst vējš”. Par iespēju klātienē 
izbaudīt labāko pašdarbnieku uzvedu-
mus, izjust šīs pilsētas jūras vējus, mēs 
– pensionāri un čaklākie KC „Rītaus-
ma” apmeklētāji izsakām sirsnīgu pa-
teicību NIAF „Klusums” vadītājam 
GUNTARAM BEISONAM.

    

Izsakām sirsnīgu pateicību BAIBAI 
un VASILIJAM MEIJĀM par skaisto 
un neaizmirstamo brīdi mūsu zelta kāzu 
pasākumā Teikas dzimtsarakstu nodaļā. 
Paldies BRIGITAI ALDERSONEI par 
tulkošanu šajā reizē.

Pateicamies arī RĪGAS BIEDRĪ-
BAS VIDZEMES GRUPAI, kas mūs 
sumināja zelta kāzu jubilejā. 

Paldies jums, mīļie, ka mūs neaiz-
mirstat, mēs jūtamies ļoti pagodināti un 
priecīgi par šo pasākumu un visiem vē-
lējumiem !

Labi vārdi nekad nav par maz, un tie 
vienmēr ikvienu iepriecina!

Silvija un Jānis Jurkas – Jaurēni

Lai Rīgas nedzirdīgie biedri būtu labāk 
informēti par savas biedrības darbu un ak-
tuāliem jaunumiem, Rīgas reģionālā bied-
rība  izdevusi savu informatīvo izdevumu 
“Rīgas Nedzirdīgo Ziņas” elektroniskā 
versijā.

Tā kā Rīgas biedrības rīcībā nav visu 
biedru elektroniskā pasta adreses, lū-
gums Rīgas biedriem nosūtīt savu e-pas-
ta adresi Vitai Kamarei (sms 26438412) 

vai uz Rīgas biedrības e-pasta adresi 
rigasrb@lns.lv, un jums tiks nosūtīts in-
formatīvais biedrības izdevums “Rīgas 
Nedzirdīgo Ziņas” elektroniskā veidā.

UZMANĪBU!
Šogad tiem biedriem, kuriem nav 

pieejams dators un kas vēlas, Rīgas bied-
rībā izdrukās šo izdevumu arī papīra 
formātā. Ar lūgumu griezties pie Vitas 
Kamares darba dienās pl. 9 –16.

iznācis “ rīgas nedzirdīgo ziņas” Pirmais numurs

ĪPAŠAIS SVEICIENS
AUSTRIM NIKIFOROVAM

Jaunam būt – tas nozīmē ko jaunu
Allaž sevī rast un citos gūt.
Un, ja tā, tad gadus neņem vērā – 
Vecums palīdz mūžam jaunam būt!

Sirsnīgi apsveicam tevi, AUSTRI, 
skaistajā divu piecinieku jubilejā! Lai 
veselība turas, lai spēka netrūkst! Lai 
viss, ko dari, sokas! Lai nepagurst tev 
sirds un rokas!

Liepājnieku kolektīvs
Pievienojas: laikraksts „Kopsolī”

Nu laiks ir tai vietā aiziet,
Tur – saulei pie rokas labās,
Kur Dieviņš dvēseli manu
Savā valstībā glabās.
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