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KOSA: ZĪMJU VALO-
DAI JĀBŪT ATZĪTAI  
VALSTS, ES LĪMENĪ
Inese Immure

Tālāk lasiet nākamajā lpp.

Tagad strādāju, lai zīmju valodu 
apstiprinātu oficiāli visās Eiropas val-
stīs. Ungārijā ir pieņemts atsevišķs li-
kums par ungāru zīmju valodu un tās 
izmantošanu. Šeit skaidri noteiktas 
nedzirdīgo tiesības uz zīmju valodu iz-
glītības ieguvē, uz tulka pakalpojumu 
– gadā 120 stundas privātajām vaja-
dzībām, 120 stundas, mācoties vidus-
skolā vai profesionālajā, vai tehniskajā 
skolā, 60 stundas semestrī studentiem 
un noteikts stundu skaits arī pieaugu-
šajiem kursos. 

MĀRIM GRĒNIŅAM  
PASAULES ZELTS UN  

SUDARBS. APSVEICAM!
 LIene KLeIna - Brūvere

Latvijas vārds atkal izskanējis pasaulē! 
Māris Grēniņš II Pasaules čempionātā vieglat-
lētikā nedzirdīgajiem, kas notika 14. – 21. jūlijā  
Toronto (Kanādā), izcīnījis zelta medaļu tāl-
lēkšanā  ar 7,46 m un sudrabu 110 metru bar-
jerskrējienā  ar rezultātu 14,37sek.

KURZEMES SIRDS PUKSTĒJA KARSTI!
ZIgmārs ungursvaLdIs KrauKLIs

Šogad festivāls ar devīzi „Kurzemes sirds” notika neparastā vietā – brīvā dabā Kurze-
mē, Lielā Nabas ezera krastā, kempingā „Nabīte”. Piedalījās 135 pašdarbnieki ar 30 priekš-
nesumiem. Grūti pateikt skatītāju kopējo skaitu, jo visi bija izklīduši pa plašo teritoriju, arī 
koncerta laikā ne visi bija kopā skatītāju vietās. Varētu būt apmēram 300 – 400 cilvēku. Kā 
gan veicās mājiniekiem kuldīdzniekiem ar šāda festivāla organizēšanu brīvā dabā?

Tāllēkšanā  Māris guva uzvaru 15 dalībnieku 
konkurencē, tomēr nepārspēja pats savu iepriekšējā 
čempionātā uzstādīto  rekordu (7,67m).

110 metru barjerskrējienā M. Grēniņš  atpalika 
tikai no zelta medaļas ieguvēja  Džosua Hembro 
(14,28 sek, ASV), tomēr viņš   uzlaboja savu perso-
nisko rekordu, kas bija 14,51. Tālāk lasiet 15. lpp.

ŠOGAD –  
NEDZIRDĪGO MĒNESIS 

LNS  Nedzirdīgo mēnesi ieva-
dīs Pasaules nedzirdīgo dienai veltī-
tais centrālais notikums 8. septembrī 
plkst. 12, kad ar  koncertprogrammu 
Dzintaros uzstāsies izcilākie reģionu 
pašdarbnieki, šova „Krāsaini sapņi 2” 
dalībnieki un mūsu nākotne –  mazie 
pašdarbnieki. 

Pasākuma noslēgumā risināsies 
sporta aktivitātes, ko organizē Latvi-
jas Nedzirdīgo sporta federācija. Pasā-
kumi par godu Nedzirdīgo dienai tur-
pināsies  visās reģionālajās biedrībās.

Mēneša aktivitātes  noslēgsies 22. 
septembrī ar „Talantu šovu”, ko orga-
nizē LNS Rehabilitācijas centrs, un 
vakara balli, ko organizē Rīgas bied-
rība. Šo pasākumu sarakstu ar jaunām 
idejām vēl var papildināt ikviens.

Ar cieņu, 
Sandra Gerenovska, LNS viceprezidente 

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Sociālais  
fonds Eiropas Savienība

NEDZIRDĪGO  
DIENA 

DZIRDĪGO PASAULĒ
DZINTARU  

KONCERTZĀLĒ
Turaidas ielā 1, Jūrmalā, 

Dzintaros

8. septembrī pl. 12
Pasākums notiek LNS projekta "Klu-
suma pasaule" ietvaros ar Eiropas 
Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts 

(15%) atbalstu

Galvenā redaktore: ILZE KOPMANE
Datormakets: JURIS GRUNDULIS

Iespiests: SIA "ELPA - 2"

Nākamais numurs 3. septembrī



KOPSOLĪ 2012. gada augusts, nr. 82 EIROPARLAMENTĀ

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

Brauciens uz Briseli, ekskursija Eiro-
parlamentā un tikšanās ar vienīgo nedzir-
dīgo eiroparlamentārieti Adamu Kosu man 
bija pēkšņa un negaidīta dāvana.

Atceros, kā 30. maijā mani pārsteidza 
zvans no „Latvijas Avīzes”:  es esmu viena no 
12 laureātēm „Sieviete Latvijai 2012”, tāpēc 
tieku ielūgta uz svinīgo pasākumu un man ir 
uzdāvināts brauciens uz Briseli. Vēl pārjautā-
ju, vai tiešām tas man, vai te nav kāds pārpra-
tums. Viss esot pareizi, un to braucienu visām 
12 laureātēm dāvina  Eiroparlamenta deputāte  
Inese Vaidere.

Tā kā Briseles vizītes laikā bija iekļauts 
Eiroparlamenta apmeklējums, lūdzu man 
noorganizēt tikšanos ar nedzirdīgo eiroparla-
mentārieti A.Kosu.  Viņš ir ievēlēts 
no Ungārijas un darbojas Eiropas 
Parlamenta Nodarbinātības un soci-
ālo lietu  un Transporta un tūrisma 
komitejā,  rūpējas par dzīves kvalitā-
tes uzlabošanu eiropiešiem ar īpašām 
vajadzībām. Pavisam Eiroparlamentā 
strādā 754 deputāti. 

Drīz vien  e-pastā no I. Vaideres 
biroja saņēmu  ziņu, ka tikšanās ir iz-
kārtota, bet no Kosas bijis jautājums, 
vai es protu starptautisko zīmju valo-
du. 

Un tā 20. jūnijā I. Vaideres palīgs 
Jānis mani sagaida pie Parlamenta. 
Pie ieejas manu somu un mani pašu 
pārbauda līdzīgi kā lidostā. Jau 10 minūtes 
pirms norunātā laika –  pl. 13. 45 – esam pie 
A. Kosas durvīm. Jānis mani informē, ka tik-
šanās laiks ir apmēram 20 minūtes, jo Kosam 
ir stingri saplānota diena. Vēlreiz pārskatu 
savus jautājumus, ko gribētu uzdot viņam, 
un saprotu, ka visu nepaspēšu, tāpēc atzīmēju  
galveno un tikšanās brīdim esmu gatava. 

Tikšanās notiek stingri pēc protokola. 
Vispirms birojā ieiet Jānis un Kosas palīgam 
piesaka mani. Tad palīgs ieiet blakustelpā un 
informē  Kosu par manu ierašanos. Tikai tad 
varu iet iekšā. 

Sasveicinoties Kosa uzreiz pasaka savu 
vārdu zīmju valodā: „f” burts pie labās auss. 
Tā zīme tāpēc, ka viņa ausis nedaudz ir atvir-
zītas.

Tad iepazīstinu ar sevi un uzdāvinu viņam 
mūsu avīzi „Kopsolī”. Rūpīgi apskatījies to 
no ārpuses, uzreiz pamana ES logo un saprot,  
ka mūsu avīzes galvenais finansējums nāk no 
Eiropas Sociālā fonda. Sarunas laikā Kosa 
piemin, ka pazīst mūsu deputātus Vaideri un 
Krišjāni Kariņu. 

Un tad sākas intervija…
Vai ir mainījies jūsu priekšstats par Ei-

roparlamenta darbu un nozīmi kopš tā lai-
ka, kad pats esat deputāts? 

Jā, nebiju iedomājies, ka Eiroparlamentā 
tik daudz būs jāstrādā. Strādāju 12 stundas 
dienā. Līdztekus darbam politiskajās grupās, 
komitejās, delegācijās un plenārsesijā vadu 
Invalīdu „intergrupu”  (tā ir visvecākā inter-
grupa EP un arī vislielākā, kas apvieno vairāk 

nekā 100 EP deputātu; intergrupa ir Eiropar-
lamenta deputātu neformāla starppartiju gru-
pa –I.I.), kurā apspriežam mūs interesējošos 
jautājumus. 

Tomēr esmu gatavs kandidēt arī nākama-
jās Eiroparlamenta vēlēšanās.

Sesiju un sēžu starplaikā nepieciešams 
bieži tikties ar  citu valstu pārstāvjiem. Manā 
rīcībā ir divi palīgi, viens no viņiem ir vājdzir-
dīgs – un, tāpat kā es, ir ar juridisko izglītību, 
bet specializējies sociālās likumdošanas jomā. 
Trešais palīgs man ir Budapeštā. 

 Kādas jums izveidojušās attiecības ar 
citiem deputātiem?

Attiecības ir normālas. Sākumā deputāti 
bija izbrīnīti par mani, bet tagad jau pieraduši.   

Vai jūs pats izvēlaties sev tulku, kas 
tulko jums Eiroparlamenta debates? Vai 
ar tulka starpniecību spējat pilnībā izsekot 
līdzi debatēm un notiekošajam? 

Jā, izvēlos pats. Mums Ungārijā ir vairāk 
nekā 100 tulku. No tiem atlasīju  astoņus vis-
labākos. Viņi darbojas uz maiņām  - katru ne-
dēļu man ir pieejami divi tulki. Viņi tulko no 
ungāru valodas uz ungāru zīmju valodu,  un tā 
es spēju sekot notiekošajam  zālē. 

Bet, ja man ir kāda svarīga tikšanās  ārpus 
sēdēm  Parlamentā, tad izmantoju  vietējo tul-
ku no Beļģijas, kuram ir labas angļu valodas 
zināšanas. Tāda vajadzība man ir apmēram 3 
– 4 reizes mēnesī. Piemēram, vakar man bija 
tikšanās ar Dānijas pārstāvi, kur izmantoju šo 
tulku, jo mūsu ungāru tulkiem nav tik labas 
angļu valodas zināšanas. 

Kādu tēmu apspriedāt, piemēram, va-
kardienas tikšanās reizē? 

Runājām par informācijas pieejamību ne-
dzirdīgajiem brauciena laikā  lidmašīnā.

Tieši par to jums arī gribēju jautāt, jo, 
kad lidoju uz Briseli, dzirdu, ka kaut ko 
runā, bet nevaru saprast, ko tieši.  

Jā, stjuartiem būtu jānodrošina jūs ar in-
formāciju jums saprotamā veidā. Šajā ziņā 
paraugs ir Portugāles aviokompānija. Nesen 
lidoju uz turieni ar viņu lidmašīnu. Stjuaršu 
runas laikā lidmašīnas ejas galā atvērās moni-
tori un tajos varēju sekot paziņojumam zīm-
ju valodā. Vienā pusē informācija portugāļu 
zīmju valodā, otrā – starptautiskajās zīmēs.  

Bet ir vēl cita problēma, kas skar nedzir-
dīgos aviopasažierus. Vairāku valstu avio-

kompānijas neļauj vienā reizē ceļot vairāk 
par diviem nedzirdīgiem pasažieriem. Iemesls 
– drošības pasākumi. Ir dzirdēts par  nepatī-
kamiem atgadījumiem Grieķijā, Francijā un 
Beļģijā.

 Droši vien zināt, ka liels skandāls izcēlās 
Francijā, kur 22 nedzirdīgo cilvēku grupa no 
Marseļas vēlējās doties ceļojumā uz Turciju. 
Viņiem neatļāva lidot kopā drošības apsvē-
rumu dēļ. Lidosta un aviokompānija uzskatī-
ja, ka nespēs atbilstoši EP regulai šajā jomā 
nodrošināt vajadzīgo palīdzību  un iedot tik 
daudz papildu darbiniekus, kas rūpētos par 
invalīdiem.

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu 

ar ierobežotām pārvietošanās spējām 
tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu,  
noteikta arī palīdzības sniegšana un pa-
sākumi, kas jāveic uz vietas lidostā un 
lidmašīnā, un tajā nedzirdīgie cilvēki ir 
pielīdzināti pārējiem invalīdiem. Tāpēc 
šajā tikšanās reizē runāju par nepiecie-
šamību panākt izmaiņas šajā likumā 
un izteicu priekšlikumu ieviest papild-
nosacījumus, kas ļautu nedzirdīgajiem 
ceļot bez ierobežojumiem. 

Jūs aktīvi iestājaties arī par ne-
pieciešamību nodrošināt visiem pie-
ejamus neatliekamās palīdzības pa-
kalpojumu „112”. Mums Latvijā ne-
sen ieviesa iespēju izsaukt to ar īszi-

ņas palīdzību. Kāda situācija ir Ungārijā? 
Ārkārtas palīdzību ar īsziņas palīdzību šo-

brīd var izsaukt tikai galvaspilsētā dzīvojošie 
nedzirdīgie. Bet tas nav labākais variants, jo 
šādi nevar ātri izsaukt policiju vai ātro palīdzī-
bu. Plānojam Ungārijā no nākamā gada ieviest 
iespēju izsaukt ārkārtas dienestus, izmantojot 
mesendžeru, kas nodrošina saziņu reālā laikā. 
Izmantojot to, saziņa noritēs ātrāk, līdzīgi kā 
dzirdīgajiem pa telefonu.  

Ziņojumā par ES Invaliditātes stratēģi-
ju jūs kā galveno problēmu atzīmējāt pie-
ejamību pakalpojumiem: izglītības ieguvē, 
nodarbinātībā un veselības aprūpē. Kādas 
problēmas jūs redzat  nedzirdīgajiem vese-
lības aprūpē? 

Ir vairākas. Galvenais – komunikācijas 
problēmas ar ārstu. Pie ārsta jādodas ar tulku, 
bet tulkam kopā ar nedzirdīgo jāstāv rindā. 
Trūkst tulku, un, stāvot rindā, tiek izniekots 
tulka dārgais laiks. No nākamā gada Ungārijā 
nedzirdīgie vizītē pie ārsta varēs izmantot vi-
deotulka pakalpojumu.  

Pie kā jūs šobrīd strādājat?
 ES ir 24 oficiālas valodas. Jāpanāk, lai arī 

visu 27 dalībvalstu zīmju valoda būtu atzīta 
tādā pašā līmenī. Jāpanāk vienlīdzība valodas 
lietojumā. Piemēram, lai katram nedzirdīga-
jam būtu tiesības uz 10 stundu tulka pakalpo-
jumu savā zīmju valodā Eiropas Padomē.     

Raksta autore pateicas Eiroparlamen-
ta deputātes Ineses Vaideres birojam par 
noorganizēto tikšanos ar deputātu Adamu 
Kosu.

KOSA: ZĪMJU VALODAI JĀBŪT ATZĪTAI GAN VALSTS, GAN ES LĪMENĪ 



Ivar, kas tevi pamudināja iestāties 
augstskolā un mācīties par latviešu valodas 
un literatūras skolotāju?

Gadu biju studējis uzņēmējdarbību So-
ciālo tehnoloģiju augstskolā, tad sapratu, ka 
esmu pieļāvis kļūdu. Biznesa lietas mani 
nevilināja, iespējams, toreiz man prātā bija 
kaudze naudas, ko varētu nopelnīt, ja man 
būtu bizness. Mani vairāk interesēja medicī-
na un literatūra, bet izvēlējos studēt latviešu 
valodas un literatūras skolotāja programmā. 
Izturēju iestājeksāmenu un nu biju iekšā.

Daži nedzirdīgie man teikuši, ka šīs stu-
dijas priekš nedzirdīgajiem ir ļoti grūtas un 
nevarēšu izstudēt līdz galam. Es tikai pamāju 
galvu un ticēju tālāk savām spējām.

Vai studiju gados neradās šaubas par 
šīs izvēles pareizību? Negribējās studijas 
pārtraukt?

Nekad neesmu šaubījies par savas izvēles 
pareizību. Nekad neesmu gribējis pārtraukt šīs 
studijas, tikai nācās tās  atlikt uz vēlāku laiku 
projektu darbu dēļ. Kādus septiņus gadus stu-
dēju. Bet tas man nav zaudējums.

Kādi bija grūtākie brīži studijās?  Kuri 
mācību priekšmeti visvairāk patika? Kas 
bija tavs tulks?

Nav noslēpums, mani vairāk saistīja li-
teratūra, nevis latviešu valoda. Ar literatūras 
apgūšanu man veicās viegli, bet valoda – ar to 
bija neciešami grūti un neinteresanti. Atceros, 
fakultātes lietvede man stāstīja, kāda studen-
te sintakses (mācība par teikumu uzbūvi) ek-
sāmenu kārtojusi veselas deviņas reizes. Tas 
mani nobiedēja. 

Tomēr es šo eksāmenu kārtoju tikai vienu 
reizi. Kāda gudrā studente dabūja 5 un birdi-

nāja asaras, bet es traki nopriecājos, ka varēju 
nolikt šo sarežģīto priekšmetu.

Atceros, filozofijas lekcijā profesore snie-
dza galīgi nesaprotamu lekciju, ko mēs, stu-
denti, saucām par sviestu. Eksāmenā es arī 
sarakstīju „sviestu” un tomēr to noliku. 

Man nav ne jausmas, vai profesore saprata 
manu „sviestu”, bet es  pats gan, jāatzīst, to 
nesapratu.

Jāteic, pa šiem gadiem netiku žēlots, man 
nedeva atlaides tāpēc, ka esmu nedzirdīgs. 
Piemēram, fonētikā (mācība par valodas ska-
ņām) eksāmenu kārtoju rakstiski: vai varat 
iedomāties, kā tas ir –  es rakstīju skaņas uz 
papīra!

Studiju laikā man tulkoja gan Ārija, gan 
Brigita, gan Dace. Sākumā par tulka darbu 
maksāju pats, tolaik saņēmu stipendiju no 
Austrālijas Latviešu biedrības.

Vai būt skolotājam ir tavs aicinājums? 
Vai tu labāk strādātu kādu citu darbu?

Jā, es jūtu, ka būt skolotājam ir mana mi-
sija. Man ļoti rūp zemais nedzirdīgo lasītpras-
mes līmenis. Šī problēma pastāv visā pasau-
lē. Bet šis līmenis  jāceļ atkarībā no skolēnu 
spējām. Jau otro gadu strādāju Raiņa skolā un 
ar patiesu gandarījumu  pasniedzu literatūras 
stundas zīmju valodā. Skolēni tādējādi var 
saņemt vairāk informācijas. Vienmēr esmu 
gribējis strādāt tieši ar cilvēkiem. Mans otrais 
sapnis kādreiz bija strādāt medicīnas sfērā, tas 
laikam mantots no mammas. Dažādu iemeslu 
dēļ tam esmu atmetis ar roku. Tomēr kādus 
astoņus gadus biju gids nedzirdīgo grupām 
Medicīnas muzejā.

Tu esi ļoti aktīvs un darbīgs cilvēks: gan 
studēji, gan strādāji projektos, gan piedalī-
jies arī melodeklamāciju šovā un citur. Kā 
visu paspēj?  

Bez šaubām, vēlos būt nepārtrauktā kus-
tībā. Tagad, kad atskatos atpakaļ, vairs neva-
ru pat atcerēties, cik daudzos projektos esmu 
strādājis, kādās aktivitātēs  darbojies, kādi vēl 
radoši darbi bijuši. Kontaktēties ar daudziem, 
daudziem cilvēkiem ir interesanti. Nekad ne-
esmu viņus kaut kā  šķirojis, labprāt runājos 
ar visiem –  no bērniem līdz pensionāriem. Jo 
vairāk citus iepazīstu, jo vairāk lietu apgūstu, 
jo dzīve vēršas interesantāka, saturā bagātāka 
un raibāka. Esmu laimīgs,  ja varu būt node-
rīgs mūsu cilvēkiem. 

Ko tu domā par aizbraucējiem, kas pa-
met Latviju? Vai viņi atgriezīsies? Vai pats 
neesi domājis par aizbraukšanu?

Vai zini slaveno pasaku par Sprīdīti? Viņš 
nav apmierināts ar dzīvi savās mājās, paķer 
lāpstu un saka: „Iešu pasaulē. Vai tur vietas 
trūkst? Bet kas man te? Spīdzina, ķircina un 
nīst. Man labāk būs kaut kur citur nekā te.  Iz-
rakšu naudu, pārnākšu mājās, uzcelšu pili un 
apprecēšu princesi.”

Viņš tā pabija pie Vējamātes, Sīkstuļa, 

Milža…Beigās, noguris no klejojumiem pa-
saulē, Sprīdītis karaļa pils pagalmā sauca: 
„Gulbīt, aiznes mani uz Laimīgo zemi…”. Un 
tad nu viņš bija atpakaļ savās mājās.

 Esmu pārliecināts: tiklīdz mūsu valsts 
ekonomika atveseļosies pilnībā,  mums šādu 
„sprīdīšu”, kas lūkosies uz māju pusi, būs 
daudz. 

No otras puses, ja jaunieši brauc kaut kur, 
lai gūtu zināšanas, pieredzi sev tīkamajā jomā, 
tā ir pat ļoti atbalstāma lieta. Un tā ir jāveici-
na! Latvijai taču vajag jaunus resursus.

Nav noslēpums, diemžēl daudzi mūsējie 
jaunie arī brauc, lai dzīvotu labākos apstākļos, 
meitenes – kaut vai apprecoties ar kungiem, 
kuri ir materiāli nodrošināti. Sapņi tādējādi 
tiek iznīcināti, arī patiesas mīlestības pie-
trūkst… Tā ir ļoti izplatīta parādība visā pa-
saulē, kuru mēs nevaram izskaust.

Ja godīgi, arī es neizslēdzu iespēju, ka va-
rētu  aizbraukt.

Tagad, tev būs vairāk brīva laika. Var-
būt uzrakstīsi  kādu grāmatu?

Diez vai palikšu brīvāks. Droši vien sado-
māšu nodarboties vēl ar kaut ko. Dzīvē ir ļoti 
daudz iespēju, vēlos tās izmantot, izdarīt ko 
jaunu. Es nespēju neko nedarīt. 

Grāmatu uzrakstīt? Gribētos jau. Ja būtu 
iedvesma, tad varētu. Diez vai tagad, kad ir 
daudz citu iespēju. Jāatzīst, kādus piecus se-
šus gadus dzeju vairs nerakstu. Agrāk parasti 
rakstīju dzeju par mīlestību un dabu, tolaik ne-
biju tik ļoti aizņemts ar darbiem kā tagad, līdz 
ar to mans prāts bija brīvāks.

 Man šīs nodarbes pietrūkst. Kad pārlasu 
savas dzejas, ar nožēlu jāatzīst, ka man 
vairs nav dzejai nepieciešamās tēlainās 
valodas. To diemžēl nomākuši projektu 
lietišķie teksti.

Ko darīji atvaļinājumā? 
Atpūtos! No darba lietām atslēgties pilnī-

bā gan nebija iespējams, bet centos. Beidzot 
varēju braukt uz laukiem pie tuviniekiem, 
padzīvot pie mīļās Gaujas, vairāk laika vel-
tīt draugiem, ar divriteni pabraukāt gar jūras 
malu un vērot saulrietu, palasīt grāmatas. Biju 
ceļojumā uz Turciju, kur izbaudīju turku vies-
mīlību.

Kas tev vistuvāk sirdij –  vai ir kāds ho-
bijs, teiksim, kino, ceļošana…

Grāmatas, grāmatas un vēlreiz grāmatas. 
Ceļot man arī ļoti patīk. Savlaik daudz  esmu 
to darījis un tā  pabijis gandrīz visās Eiropas 
valstīs. Tagad projekta darbu dēļ man šāda 
iespēja ir ierobežota. Jāatzīst, interesantas iz-
klaides arī ir mana vājība. Pēdējā laikā sāku 
interesēties par meditāciju.

Patīk atrasties tuvu draugu kompānijā, kur 
jūtos vislabāk. Draugi man nozīmē ļoti daudz, 
no viņiem vienmēr saņemu morālo atbalstu. 

Paldies par interviju, lai veicas visās 
tava darba un interešu jomās!
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ALKSTU PĒC KRASĀM PĀRMAIŅĀM...

Daudz laika veltīju pārdomām par 
savu dzīvi, jo alkstu pēc krasām pār-
maiņām. Vai tās būs? Redzēsim rudenī.

Jau rakstījām par LNS Informācijas 
centra darbinieci Guntu Birnīti. Tagad 
ir ļoti labs iemesls uzrakstīt par citu šī 
centra darbinieku – ziņu koresponden-
tu IVARU KALNIŅU, jo šovasar viņš 
pabeidza Latvijas Universitāti,  iegūstot 
latviešu valodas un literatūras skolotā-
ja specialitāti. Tātad mūsu nedzirdīgo 
pedagogu saimi šajā gadā papildina vēl 
viens diplomēts kolēģis, kurš minētajā 
profesijā jau otro  gadu  strādā Raiņa 
vakarskolā. Apsveicot Ivaru ar jauno 
nozīmīgo notikumu.

Piezīme: Pēc šīs sarunas jau notikusi pir-
mā pārmaiņa Ivara dzīvē – viņš iestājies 
Stradiņa universitātē maģistra studiju 
programmā „Sociālais darbs”.
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KĀ DZĪVO PĻAVIŅIEŠI?
ZIgmārs ungurs

21. jūlijā „KS” viesojās LNS Pļaviņu 
biedrībā. Šajā dienā tur notika informē-
jošs pasākums, uz ko sanāca četrpadsmit 
biedri. Notika pārrunas gan par politis-
kajiem notikumiem, gan par nedzirdīgo 
dzīves jaunumiem un problēmām. Pļavi-
ņieši par dzīvi nesūdzas. Viņi ir rosīgi un 
darbīgi.

Lasiet interviju ar biedrības vadī-
tāju Aināru Osmani par iespējām ne-
dzirdīgajiem veidot savu biznesu, kā 
arī aprakstus par Manefu Uļjanovu un  
Genādiju Šarkeli.

Manefa Uļjanova mitinās tajā pašā 
namā, kurā izvietojusies biedrība. Pļaviņās 
viņa dzīvo jau četrdesmit deviņus gadus, 
četrdesmit gadus strādājusi par šuvēju. Pie 
biedrības nama Pļaviņās viņa iekopusi krāš-

ņas puķu dobes un tās aprūpē. Lieki teikt, ka 
arī visos biedrības pasākumos viņa ir klāt un 
palīdz saimniekot. 

Laikrakstu „Kopsolī” Manefa lasa, bet 
internetu gan nelieto. Uz LNS pasākumiem 
Rīgā vai citās biedrībās vienai viņai negri-
bas braukt, bet, ja būtu pasūtīts autobuss, tad 

gan brauktu kopā ar citiem.
Manefa kopā ar drau-

dzeni Māru Auziņu bieži 
dodas uz mežu ogot, sēņot. 
Ja tikai ir labs laiks, tad 
jau sešos no rīta katrai divi 
spaiņi rokās, un kājām aiz-
soļo līdz mežam piecus ki-
lometrus. Ogo visu dienu, 
tad ap sešiem vakarā pil-
niem spaiņiem tāpat kājām 
dodas atpakaļ uz mājām. 
Apbrīnojama izturība tādos 
gados! 

Citi pensionāri viņas 
vecumā sēž un skatās televizoru, bet viņa 
mierā nespējot nosēdēt. Visu mūžu daudz 
kustējusies, jaunībā gan nav īpaši nodar-
bojusies ar sportu, ja neskaita peldēšanu. 
Veselība Manefai lieliska, pie ārsta pēdējo 

reizi bijusi pirms kādiem pieciem gadiem. 
Ēdienu izvēle viņai ir savdabīga: zivis neēd 
vispār, cūkas gaļu tikai galerta veidā, taču 
ēd vistas gaļu, ko parasti izvāra zupā kopā ar 
dārzeņiem. No rīta dzer kafiju, vakarā augļu 
tēju, paretam iedzer melno balzamu. Mežā 
salasītās ogas un sēnes Manefa pārdod, bet 

arī priekš sevis visai ziemai sagatavo bara-
vikas un ievārījumus. No ērcēm viņa nebai-
dās, viena iekodusi tikai kādreiz jaunībā. 
Tagad pirms iešanas mežā viņa iesmērējas 
ar speciālo ziedi, varbūt tāpēc ērces viņu 
neaiztiek. 

Manefa augusi ģimenē, kurā bija astoņi 
bērni. Pašlaik viņas māsas dzīvo Ventspilī, 
Daugavpilī un Pļaviņās, viens brālis Lietu-
vā. Viņa biežāk apciemo tikai māsu, kura 
dzīvo tepat Pļaviņās, jo pārējās ir par tālu. 
Manefai pašai bija četri bēr-
ni, bet viena vairs nav. 
Viens dēls dzīvo netālu 
no Pļaviņām, precējies, 
ir savi bērni. Bet meita 
jau desmit gadus  Spā-
nijā, kur strādā lauk-
saimniecībā. Otrs 
dēls, bijušais bied-
rības tulks Jurijs, 
kurš tagad strādā 
Latvijas Sarkanajā 
Krustā, dzīvo šajā 
pašā mājā Manefai 
kaimiņos. Par to 
viņa priecājas, jo 
dēls palīdz sagā-
dāt malku, kas vi-
ņai būtu par grūtu. 
Ar savu dzīvi viņa 
ir apmierināta. 

ROSĪGĀ MANEFA KLĀT VISOS PASĀKUMOS

Genādijs Šarkelis, sastapts biedrības 
sanākšanā, labprāt piekrīt aizvest mani uz 
savu lauku māju, jo es viņam iestāstu, ka 
„Kopsolī” lasītājus interesē arī tie pļaviņie-
ši, kas dzīvo ārpus pilsētas. 

Braucam labu gabalu, viņa mājas ir ne-
tālu no Jēkabpils un saucas „Pūpoli”. Mūs 
pirmie sagaida divi piesieti suņi Muhtars un 
Puka, taču uz mani viņi nerej. Genādijs ap-
galvo, ka nedzirdīgos viņi nerej, laikam at-
pazīst pēc zīmju valodas savējos. Bet svešus 
dzirdīgos gan aprej. 

Māju Genādijs pats uzbūvējis pirms 
apmēram trīsdesmit gadiem. Tā ir no veca-
jiem guļbaļķiem un apmūrēta ar ķieģeļiem. 
Vieta ir laba, tepat blakus ir Daugavpils šo-
seja un autobusu pietura. Taču nelaime, ka 
zem augsnes ir bieza māla kārta, kas traucē 
lietus ūdeņiem iesūkties zemē. Tāpēc zeme 
apkārtnē bieži ir izmirkusi, bet pēc lielākām 
lietavām māja stāv ūdenī. Lai novērstu mājā 
plūdus, Genādijs izracis noplūdes aku, lai 
ūdens caur to var iesūkties zemē. 

Atstatus no mājas ir arī pirtiņa, kas uz-

 Manefai ir septiņdesmit pieci gadi. Tomēr savus gadus 
viņa nejūt, viņas dzīve paiet nemitīgā rosībā.

LABI, KA IR DARBS UN SAVAS MĀJAS

Pļaviņu biedrības sanākšana. Galda galā – Ainārs Osmanis
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taisīta pirms desmit gadiem. 
Genādijam zeme ap māju pieder 3 ha 

platībā, taču viņš to neizmanto, ar lauk-
saimniecību nenodarbojas, ir tikai piemājas 
dārzs. Pa mājām viņš rosās brīvdienās, pļauj 
zāli un dara citus darbus. 

Bet darba dienās Genādijs strādā vienu 
kilometru attālajā  kokapstrādes firmā par 
galdnieku. Uz darbu brauc ar velosipēdu. 
Savu galdnieka prasmi Genādijs izmanto arī 

mājās, piemē-
ram, suņu bū-
das izgatavoja 
ar lodziņu sā-
nos, lai suns 
arī no būdas var redzēt ceļu. 

Tagad netālu no mājas ir arī veikals, ko 
nesen uzcēla, bet agrāk gan tas bija tālu un 
vajadzēja braukt ar autobusu. 

Autobusu satiksme tagad ir ļoti reta, dar-

badienās gan tie kursē biežāk. 
Tomēr tas nekavē Genādiju apmeklēt 

biedrības pasākumus, lai uzzinātu svarīgāko 
informāciju un pārrunātu ar biedriem jaunu-
mus.

 Ainār, kādas īpašības vajadzīgas ne-
dzirdīgam cilvēkam, lai varētu uzsākt 
savu biznesu?

Lai nedzirdīgie cilvēki varētu veikt uz-
ņēmējdarbību, pirmkārt nepieciešamas ļoti 
labas latviešu valodas zināšanas. Jo ir labi 
jāsaprot, ko tev uzraksta dzirdīgs klients vai 
sadarbības partneris vai kāds cits. Nevar tu-
rēt surdotulku sev blakus 24 stundas dien-
naktī, tas nav iespējams. Tāpat arī labi jāsap-
rot teksti, ko saņem e–pastā, jāizprot dažādi 
dokumenti, likumi un noteikumi. Tagad ļoti 
maz nedzirdīgo lasa grāmatas, avīzes, visi 
tikai grib zīmju valodā. Bet tas traucē būt 
uzņēmējam.

Kādās biznesa jomās nedzirdīgie va-
rētu darboties?

Par darbības virzieniem. Es domāju, ka 
varētu nodarboties ar kokapstrādi. Protams, 
ir jāpārzina tā nozare, kurā grib darboties, 
jāzina arī vismaz grāmatvedības pamati. 

Labāk strādāt tādās jomās, kur neva-
jag daudz kontaktēties ar dzirdīgajiem. Ja 
tomēr bez intensīvas kontaktēšanās nevar 
iztikt, piemēram, pasūtījumu pieņemšanā, 
tad labāk lai to dara dzirdīgs vai vājdzirdīgs 
darbinieks. Bet pārējie var būt nedzirdīgi 
darbinieki. Piemēram, varētu būt automaz-
gātava, tad viens dzirdīgais pieņem pasū-
tījumus un nodod tos tālāk nedzirdīgajiem 
darbiniekiem, kuriem atliek tikai paveikt šo 
pasūtījumu. 

Vienkāršākais veids biznesā ir būt in-
dividuālas darbības veicējam, ko iereģistrē 

un arī viegli izreģistrē tikai VID. Tādu var 
sev piemērot, piemēram, friziere; var sniegt 
pirts pakalpojumus, ja ir pirts, un tamlīdzīgi. 
Arī klientus tad vieglāk atrast savu paziņu 
lokā. Galvenais jau ir pieprasījums pēc pa-
kalpojuma, un katrā vietā tas ir savādāks. 
Jāskatās, cik tuvumā konkurentu, kas sniedz 
to pašu pakalpojumu. Piemēram, mazā 
ciematā, šaubos, vai būtu pieprasīts logu 

mazgāšanas pakalpojums, bet lielā pilsētā 
tas varētu būt. Tāpēc jāskatās uz iespējamo 
pieprasījumu tajā vietā, kur grib dibināt savu 
uzņēmējdarbību.

Vai nedzirdīgie spētu uzrakstīt savu 
biznesa plānu?

Plānu, es domāju, vajag  tad, ja bizne-
sa apjoms ir paredzēts lielāks. Bet, ja plāno 
mazo biznesu un vēlas pieņemt darbā 2 – 3 
cilvēkus, tad var vienkārši pats priekš sevis 
aprēķināt uz papīra visu, vai būs izdevīgi, 
kāda būs peļņa un vai vispār atmaksāsies.

Vai ņemt sākuma kapitālam bankā 
kredītu?

Ar bankām grūti, šaubos, vai nedzirdī-
gajiem būs iespējams dabūt kredītu biznesa 
uzsākšanai. Ļoti grūti. Labāk pašam kaut kā 
sadabūt naudu jeb sākt no mazumiņa ar pašu 
līdzekļiem un pamazām paplašināt darbību. 

Ja nedzirdīgajam vajadzīgs tulks, tad 
tam jāmaksā, bet dzirdīgajiem šādu izde-
vumu nav…

Jautājums par tulku nav viegls. Protams, 
jau pašā sākumā, reģistrējot uzņēmumu, 
būtu labi, ja tulks būtu blakus. Jā, viņam 
vajadzēs maksāt, tādā ziņā nedzirdīgais uz-
ņēmējs nav vienlīdzīgā situācijā ar dzirdīgo. 
Bet no valsts diez vai ko sagaidīsim. Daudz 
ko varam prasīt, bet diez vai dos bezmak-
sas tulku nedzirdīgajam uzņēmējam. Varbūt 
kaut kādu finansējumu tulkam varētu iegūt 
no uzņēmējdarbības atbalstam paredzēta-

jiem līdzekļiem, nezinu. Bet ir jautājums, 
cik visā Latvijā atradīsim tādus nedzirdī-
gos, kuri gribētu un arī spētu nodarboties ar 
biznesu? Viņi būs uz vienas rokas pirkstiem 
saskaitāmi. Un tik maza skaita dēļ jau valsts 
jaunus likumus netaisīs.

Kādas rakstura īpašības vajadzīgas, 
lai ietu biznesā?

Lielākās grūtības, kas nedzirdīgos varē-
tu biedēt: bailes no birokrātijas, likumu un 
noteikumu nezināšana, otrkārt, iespēja, ka 
darba būs ļoti daudz, bet nopelnīs maz. Tad 
jau labāk strādāt kaut kādā citā firmā un no-
pelnīt to pašu. Jo pašlaik vēl ir krīze, pakal-
pojumus pērk maz, pelnošākais ir eksports. 
Bet eksports prasa pavisam citu, ļoti augstu 
līmeni. 

Paldies par interviju! 

SARUNA PAR NEDZIRDĪGO IESPĒJĀM BIZNESĀ

Zinot, ka biedrības vadītājam Aināram Osmanim ir pieredze uzņēmējdarbībā, 
aicināju viņu uz sarunu par nedzirdīgo cilvēku iespējām nodarboties ar uzņēmēj-
darbību.

Par svarīgu faktoru savā dzīvē Genādijs atzīst   
  to, ka viņam ir darbs.

Uzņēmējam jābūt ļoti izturīgam un neatlaidīgam. Ja 
vienreiz kaut kas neizdodas, tad nevar atmest ar roku,  jā-
strādā tālāk un jāmeklē atkal iespējas.

   Genādijs pie saviem suņiem Pirtiņa



Par pasaules skaistāko nedzirdīgo mei-
teni 2012. gadā atzīta Karīna Keitere (Ka-
rin Keuter)   – Vācijas Miss 2011. „Kad  
nosauca manu numuru,  apskatījos savējo, 
kas bija piesprausts kleitas labajā pusē, lai 
pārliecinātos, vai tiešām  esmu uzvarējusi,” 
intervijā kādai vācu avīzei saka 20 gadus 
vecā Karīna. 178 cm slaidā meitene konkur-
sā startēja ar 47. numuru.

 „Vicemis Nedzirdīgā Pasaule 2012” ti-
tulu ieguva Mis Gruzija Marija Sakvarelaš-
vili. „II Vicemis Nedzirdīgā Pasaule 2012” 
nosaukums piešķirts Miss Ukrainai Mari-
annai Lakevikovai. Viņa ieguva arī „Miss 
Nedzirdīgā Eiropa 2012” titulu. Par Miss 
Nedzirdīgo simpātiju atzīta  Adjelija Koro-
vičova  no Melnkalnes.

Konkursā, kas notika no 1. līdz 10. jūli-
jam, Lauru pavadīja Māra Lasmane, Rīgas 
biedrības priekšsēdētāja.

Konkursa fināls notika 7. jūlijā, bet, lai 
gan tika solīta iespēja  noskatīties to inter-
netā tiešraidē, tas tehnisku iemeslu dēļ ne-
izdevās. Konkursa galvenais organizators, 
„Miss Deaf World” prezidents Jozefs Ulrihs  
to skaidroja ar interneta pārslodzi. 

tagad visU pēc kārtas
Laura ar Māru Prāgā ielidoja konkursa 

otrās dienas vakarā. Nākamajā rītā notika 
preses konference, kurā uz preses jautāju-
miem atbildēja konkursa organizatori, bet 
meitenēm, kas tika nostādītas vienā rindā aiz 
galda, vairākas stundas vajadzēja skaisti un 
ļoti varonīgi stāvēt, labo roku turot viduklī, 
un smaidīt sanākušajiem preses pārstāvjiem. 

Laura stāsta, ka meitenēm numuri tika 
iedoti, vadoties pēc auguma. 

1. numurs bija piešķirts vismazākajai 
dalībniecei – no Izraēlas, 158 cm.  Pēdējo 
numuru (48.) saņēma visgarākā meitene 
(180 cm), kura bija no Šveices. Laura ar 
savu 168 cm augumu tika pie 30. kārtas nu-

mura.  Lai gan konkursa noteikumi paredz, 
ka tajā var piedalīties meitenes, sākot no 160 
cm, organizētāji  pieļāva izņēmumus attiecī-
bā uz dažām valstīm. 

MēģinājUMi līdz vēlaM  
vakaraM 

 Kā pareizi staigāt uz skatuves, dalībnie-
cēm mācīja divas pieredzējušas dzirdīgas 
čehu modeles. Viņas apmācīja nedzirdīgās 
meitenes arī iepriekšējos konkursos.  Tul-
košanu zīmju valodā visā konkursa laikā 
nodrošināja divi tulki. Vispirms runu pārtul-
koja čehu zīmju valodā, pēc tam starptautis-
kajās zīmēs. Tulkojumu čehu zīmju valodā 

nodrošināja sieviete, kura ir vājdzirdīga un 
lieto dzirdes aparātu. Savukārt tulkojumu 
starptautiskajās zīmēs sniedza Prāgas Ne-
dzirdīgo biedrības vadītājs, kas pilda arī  
Čehijas Nedzirdīgo savienības viceprezi-
denta pienākumus.  Kad bija nepieciešams, 
starpta utiskajās zīmēs tulkoja arī Mis Slovā-
kija 2008.

 „Labi, ka man bija 30. numurs, tāpēc 
varēju skatīties uz meitenēm ar pirmajiem 
numuriem un mācīties no viņu kļūdām, ” 
stāsta Laura. 

Bija ļoti liels dalībnieču skaits, tāpēc 
mēģinājumu laiku vajadzēja sadalīt divos 
posmos. Katru dienu brokastis bija pl. 7 – 
8,  bet vakariņas pl. 19 – 20. Pusdienas bija 
zviedru galda veidā. Mēģinājumu starplai-
kos meitenes pašas gāja pie galda paņemt ko 
ēdamu. 

palīdzēja bitītes
Nedzirdīgo pasaules skaistules devās arī 

ekskursijā pa vecpilsētu. Ekskursijas laikā 

notika fotosesija. Kopā ar konkursa dalīb-
niecēm bija viņu pavadoņi un brīvprātīgās 
palīdzes, kuras sauca par bitītēm un varēja 
atpazīt pēc īpaša svītraina  apģērba. Kāpēc 
bitītes? 

Tāpēc, ka tās ir čaklas un nesavtīgas. 
Brīvprātīgās bija iepriekšējo gadu skais-
tumkonkursa dalībnieces, tāpēc viņas spēja 
sniegt lietišķus padomus un palīdzību jebku-
ros  jautājumos, izmantojot savu iepriekšējo 
pieredzi skaistumkonkursā

Kādi bija meiteņu pavadoņu  
pienākumi? 

Stāsta Māra Lasmane: „Mums bija jābūt 
par visu informētām. Katru dienu, no rīta un 
vakarā, notika sapulce, un uzmanīgi bija jā-
klausās norādījumi un plāns nākamajai die-
nai.  Palīdzēju Laurai gan sekot savai stājai 
un gaitai uz skatuves, gan saņemt iedotos 
apģērbus un gludināt tos. Sekoju, lai viņa 
laikā pieceltos. 

Vajadzēja arī dažām dalībniecēm un 
viņu pavadonēm (sevišķi no Āzijas un Āf-
rikas valstīm) palīdzēt izprast informāciju, 
jo viņas ļoti vāji prata starptautiskās zīmes. 
Viņām informāciju sniedzu ļoti vienkāršotā 
zīmju valodā, ar pantomīmas elementiem. 
Jozefs pārmeta šīm meitenēm un viņu pava-
donēm, ka viņas neprot starptautiskās zīmes.

 Savukārt citi arī viņam pašam aiz-
rādīja: kā gan viņš 12 gadu laikā, kopš 
vada nedzirdīgo skaistumkonkursus,  
nav spējis iemācīties nevienu zīmi un nespēj 
bez tulka sarunāties ar nedzirdīgām dalīb-
niecēm.”

Jā, konkursa noteikumi  paredz, ka gan 
dalībniecei, gan pavadonei jāprot zīmju va-
loda.

Fināla iznācieni
Finālā visas meitenes vispirms iznāca 

vienādās kleitās, tad peldkostīmos. Kleita 
bija no mežģīņu auduma, bet trīs dažādās 
krāsās. Laura izvēlējās zilo krāsu. Arī peld-
kostīmu visām uz vietas izsniedza vienādu 
un  ar vienādām kurpēm. Toties pēdējā uznā-
cienā vakarkleita līdz zemei un augstpapēžu 
kurpes katrai bija savas. 

Pirms pēdējā uznāciena katra demons-
trēja savu talantu, rādot priekšnesumu, kas 
nevarēja būt ilgāks par pusotru minūti.  Lie-
lākā daļa meiteņu savam priekšnesumam iz-
vēlējās rādīt deju. Tikai nedaudzas uzstājās 
ar melodeklamāciju vai kādu teātra etīdi. 
Laura uzstājās ar melodeklamāciju, rādot 
fragmentu no Marijas Naumovas (Latvijas 
dziedātāja) dziesmas „I wanna” (dziesma, 
kas uzvarēja Eirovīzijas konkursā 2002. 
gadā). Laurai šo priekšnesumu palīdzēja sa-
gatavot kultūras nama „Rītausma” režisore 
Dana Kalpiņa – Geida. Viņa arī palīdzēja 
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Inese ImmuremaccIanI

SKAISTUMKONKURSĀ PRĀGĀ UZVAR VĀCIETE

Laura aizbrauca uz konkursu bez jebkādas  
pieredzes –  viņa šajā ekstrēmajā situācijā visu centīgi 
mācījās un apguva uz vietas.

„Miss Deaf World 2012” un „Miss Deaf Europe 2012” konkursā šogad  Latviju 
pārstāvēja 17 gadus vecā Laura Klāsupa. Konkurss Čehijas galvaspilsētā Prāgā 
notika jau divpadsmito reizi, un tajā  piedalījās meitenes no 48 valstīm. Tā kā Lau-
ra bija vienīgā kandidāte uz šo konkursu, LNS savu nedzirdīgo skaistumkonkursu 
šoreiz nerīkoja. 
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Ivars KaLnIņš edgara vecKagana personIsKā arhīva

PASAULES NEDZIRDĪGO  
NOMETNE SPĀNIJĀ

sameklēt piemērotu vakarkleitu. 
Pēdējās divas dienas pēc fi-

nāla bija brīvas, ko dalībnieces 
izmantoja, lai kārtīgi apskatītu  
Prāgu. 

Ko Māra un Laura domā 
par konkursa rezultātiem?  

„Piedalījās daudz skais-
tu meiteņu. Daudzi, arī mēs  
bijām  pārsteigtas par 1. 
vietas ieguvēju, jo vāciete 
ļoti vāji pārvaldīja zīm-
ju valodu, komunikācijā 
vairāk izmantoja balsi. 
Šī iemesla dēļ viņai ar 
pārējām konkursa da-
lībniecēm neizveidojās 
ciešs kontakts. Vāciete 
visu savu brīvo laiku pa-
vadīja kopā ar draugu, 
kurš bija atbraucis līdzi. 
Tas nav paticis arī kon-
kursa organizatoriem. 
Viņi plāno nākamgad 
stingrāk izvērtēt meite-
ņu pavadoņus.

 Īpaši nebija sapro-
tams, kā tika izvēlēta 
Mis Nedzirdīgā simpā-
tija. Mums  visiem izda-
līja anketu ar meiteņu 
vārdiem un uzvārdiem. 
Vajadzēja tikai ievilkt 
ķeksīti savai simpātijai 
(par savu valsti balsot 
nedrīkstēja). Kā varēja dažu 
minūšu laikā saskaitīt visas an-
ketas un noteikt simpātiju? Tas 
šķiet aizdomīgi, ” neizpratnē ir 
Māra.

Runājot par organizatorisko 
pusi, Francijas pārstāvji pārme-
ta to, ka  šova vadītāji vienmēr 
ir dzirdīgi cilvēki. „Tam var tikai 
piekrist, jo tagad, noskatoties 
konkursa videoierakstu, atklājas, 
ka runas laikā vairāk tiek filmēti 
vadītāji, ne tulki un tas nozīmē, 
ka nedzirdīgajiem skatītājiem 
nav iespējams pilnībā sekot no-
tiekošajam uz skatuves,” atzīmē 
Laura un Māra.  

Mārai arī šķita, ka pasākums 
notiek pārāk slēgtā gaisotnē, ti-
kai nedzirdīgo vidū – par kon-
kursu Čehijā nebija nekādas in-
formācijas dzirdīgo informācijas 
telpā. 

Interesanti, ka turpretī Ukrai-
nas pārstāves gaitām sekoja Uk-
rainas televīzijas komanda, bez 
tam pārstāvei bija līdzi pat sava 
friziere, kurai gan netika atļauts 
palīdzēt, lai visām dalībniecēm 
būtu vienlīdzīga situācija. 

Konkursa organizatori plāno 
nākamajā konkursā ierobežot da-
lībnieču skaitu. Piemēram, 2010. 
gadā, kad pirmo reizi piedalījās 

Latvija (Daina Platace), bija tikai 
31 meitene. 2011. gadā 38, bet 
tagad jau 48 dalībnieces. Šogad 
uz skaistumkonkursu  bija pie-

teikušās 72 dalībnieces. Pēc 
rūpīgas atlases tika atstā-
ta 51 meitene, bet trijām 

radās problēmas ar vīzu 
saņemšanu. Piemēram, 
šī iemesla dēļ nepie-

dalījās arī Krievijas 
pārstāve. Konkursā 
atļauts piedalīties 
17 – 28 gadus ve-
cām neprecētām 
meitenēm, kurām 
nav bērnu. 

2012. gada 
skaistumkon-
kurss kopā 
izmaksājis 87 
miljonus čehu 

kronas (2,4 miljoni 
Ls). 

K o n k u r s a 
d a l ī b n i e c ē m 
visus ceļa un 
uz turēšanās 

izdevumus 
sedza orga-

niza tor i , 
kuri bija 
p i e s a i s -

tījuši ļoti 
daudz sponsoru. Atšķirībā 

no iepriekšējām reizēm šoreiz 
pavadonēm, kuras bija lielākā 
skaitā nekā iepriekšējos gados,  
apmaksāja tikai uzturēšanās iz-
devumus, tāpēc Lauras pavado-
nei Mārai ceļa izdevumus sedza 
LNS. 

Laura ar savu pavadoni bija 
ļoti apmierināta, jo Māra viņai 
bijusi kā otrā mamma.

Laura priecājas par piedalīša-
nos šajā konkursā: „Esmu iegu-
vusi jaunu pieredzi, jaunus drau-
gus, iepazinos ar dažādu tautu 
kultūru. Savu jauno pieredzi va-
rētu izmantot, palīdzot noorgani-
zēt skaistumkonkursu Latvijā  vai 
arī esot par pavadoni kādai Lat-
vijas dalībniecei nākamajos kon-
kursos. Vai konkurss ir izmainījis 
manu dzīvi?  Tagad, piemēram, 
vairāk pievēršu uzmanību savai 
gaitai. Centīšos vienmēr turēt 
plecus taisni.”

Ko svarīgi  ņemt vērā jau-
nām meitenēm, kuras gribēs pie-
dalīties nākamajos konkursos? 
„Svarīgi būt atvērtai un komu-
nikablai, lai var viegli izveidot 
attiecības un sadraudzēties ar 
pārējām dalībniecēm. Un tomēr 
sava nozīme ir auguma garu-
mam, ” secina Laura. 

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

Šī nometne bija izvietota kempingā „Sanguli” pie jūras. Tās 
organizēšanas brīvprātīgo iniciatoru grupā darbojās trīs amerikāņi, 
trīs vācieši un viens francūzis. Uz šo nometni pieteicās kādi 100 
dalībnieki, bet 30 dalībniekiem no Āfrikas tika atteikta vīza, tāpēc 
viņi nevarēja ierasties. Dalībnieku vidējais vecums bija 25 gadi, bet 
visvecākajam –  50 gadu.

Ideja par dalību šajā nometnē pieder Marekam Kaidašam, kurš 
stāsta: „Informāciju par šo nometni jau agrāk biju lasījis, tomēr 
uzreiz neienāca prātā piedalīties. Kad pieteikšanās termiņš nāca 
tuvāk  pēkšņi sapratu: no Anglijas līdz Spānijai nav tik tālu. Radās 
jautājums, kāpēc gan tajā nepiedalīties. Sazinājos ar draugiem, un 
tad mēs pieci pieteicāmies. Man negribējās, lai mēs tur būtu zem 
Lielbritānijas karoga, jo visi taču esam no Latvijas. Tur tā arī sevi 
pieteicām.”

daUdzpUsīga prograMMa
 Nometnes programma piedāvāja dažādas iespējas, lai ikviens 

varētu atrast sev interesantu nodarbošanos, labi atpūsties un veidot 
kontaktus ar citiem dalībniekiem. Tajā bija  ietverta atklāšanas un 
noslēguma ceremonija, katras valsts prezentācija, darba grupas, ra-
došas nodarbības ar krāsām, improvizācija, ekskursija uz Valensiju, 
kā arī fiziskas aktivitātes: futbols, pludmales sporta nodarbības, ne-
tradicionālais volejbols, brauciens ar gumijas laivām pa upi, ekstrē-
mas nodarbības ūdenī utml.

Dalībnieki kempingā nakšņoja teltīs, bet Latvijas piecinieks dro-
šības labad izvēlējās vietējo viesnīcu un iznomāja arī auto, lai varētu 
apceļot apkārtni.

Interesants fakts, ka šo nometni organizē nevis vietējie spāņi, bet 
brīvprātīgie no citām valstīm. Par to Mareks skaidro: „Man bija sa-
runa ar vienu brīvprātīgo amerikāņu līderi. Viņa teica, ka daudzos 
pasākumos bieži manāma šķelšanās starp amerikāņiem un eiropie-
šiem. Tāpēc šī nometne  organizēta Eiropas vidū. Spānija ir ideāla 
vieta, jo tā nodrošina daudzveidīgas iespējas, tāpēc, līderuprāt, no-
metne labi izdevusies. Organizatori atzina vienu kļūdu – nometnes 
norises datuma izvēli jūnija sākumā, tādā laikā, kad daudzi nedzir-
dīgie vēl mācās vai strādā. Viņi to ņems vērā, apsverot domu par 
nometnes organizēšanu 2014. gadā, kaut arī norises vieta (valsts) 
vēl nav izvēlēta.”

Mareks, nobeidzot stāstījumu, uzsver, ka grupas dalībnieki visi 
apmierināti ar šo nometni  Spānijā. Īpaši jāatzīmē arī pārējie nomet-
nes  dalībnieki – visi bija jauki, ātri satuvinājās, gribēja tur palikt 
ilgāk. Pēc nometnes latviešu grupiņa kādu laiku uzturējās Barselonā 
un ar auto paceļoja  pa tuvējo apkārtni. 

2. – 9. jūnijā Spānijā, piejūras pilsētiņā Salou, netālu no 
Barselonas pirmo reizi norisinājās Pasaules nedzirdīgo no-
metne. Tajā piedalījās 72 dalībnieki no 10 dažādām pasaules 
valstīm, un to vidū arī pieci latvieši no Anglijas: Laura Iga-
re, Mareks Kaidašs, Vitauts Urbonas, Edgars Veckagans un  
Anna Nikolajenko (attēlā no kreisās). 



Stāsta Kuldīgas biedrības tulks un paš-
darbības aktīviste ŽANETE ŠKAPARE: „Tā 
kā tika izteikta vēlme rīkot festivālu divas dienas 
un brīvā dabā (sākotnēji bija plānots festivālu 
rīkot Līgo svētkos), tad mūsu uzdevums bija at-
rast vietu, kur to būtu iespējams noorganizēt. Es 
apzvanīju visas atpūtas bāzes, kempingus u.c.  
vietas Kuldīgas novadā. Šādu vietu bija gana 
daudz, bet tikai vienā vietā bija iespējams izgul-
dīt tik daudz dalībnieku, un šī vieta bija kem-
pings „Nabīte”. Kad tika atrasta šī vieta, Rīgas 
vadība (Sandra ar Brigitu) atbrauca to apskatīt 
un atzina par labu. Turpmāk jau notika sarunas 
par līgumu sastādīšanu, tā slēgšanu, ēdienkar-
tes sastādīšanu utt. Par to galvenokārt atbildēja 
Sandra un Dana no LNS, mans uzdevums bija 
visu saraksti no kempinga „Nabīte” saimnieces 
pārsūtīt vadībai un otrādi, vārdu sakot, kontak-
tu uzturēšana.

Uzrakstīju arī projekta pieteikumu Kuldīgas 
novada pašvaldības organizētajā konkursā uz 
finansējuma saņemšanu Kultūras pasākumiem. 
Finansējumu piešķīra, bet ne visu prasīto sum-
mu. Meklēju firmas, kas varētu nodrošināt pasā-
kumu ar soliem, muzikantu un mūzikas apara-
tūru. Tur man ļoti palīdzēja Kuldīgas Kultūras 
centra darbiniece Laima Skaržinska. Bija arī 
problēmas. Kempingā noritēja būvniecības dar-
bi un pat nedēļu pirms festivāla nezinājām, kā 
tur viss izskatīsies, jo būvniecībai bija paredzēts 
noslēgties 1. jūnijā, bet tā bija stipri ievilkusies. 
Bija arī citas problēmas. Tas viss kopumā ļoti 
traucēja plānošanu. 

Dienu pirms festivāla braucām visu kārtot 
un dekorēt  – es, Raimonda Tabaka, Sandris 
Liepiņš, Guntars Jurševskis, Andis Zoldners un 
Māris Škapars). Lasījām pļavā ziedus, Raimon-
da pina ozollapu vītnes, Guntars brauca pēc 
meijām. Pušķojām visu, lai izskatītos skaisti. 

Atklāšanas dziesmu – melodeklamāciju bija 
grūti sameklēt, jo tādu īstu dziesmu par Kuldī-
gu gandrīz nav. Beigās atradu divas dziesmas. 
Meitenes (Līga Immure un Mudīte Hildebrante) 
izvēlējās R.Paula dziesmu „Tā dzīvo Kuldīgā!”. 
Iesaistījām arī bērnus!”

Festivāla programma bija plaša. Rīgas 
biedrības Jelgavas grupa bija sagatavojusi ve-
selus piecus priekšnesumus. Vairāk (seši) bija 

tikai mūsu kultūras citadelei „Rītausmai”. Labu 
meistarību sarežģītā dejā „Salsas ritmi” parādīja 
rītausmieši ar sprigano Danu vadībā. Jelgav-
nieki, lai gan bija sagatavojuši tik daudz priekš-
nesumu, tomēr visus bija rūpīgi iestudējuši un 
arī atbilstošus tērpus sameklējuši. 

Rēzeknietes Inese un Mārīte pārsteidza ar 
izteiksmīgo pantomīmu „Latgales čaravneica”, 
Inesei nu riktīga komiskās aktrises mīmika, 
prieks skatīties! Interesanta priekšspēle melo-
deklamācijai „Es gribu vēl mīlēt” bija jaunajiem 
ventspilniekiem. Smiltenes Aivai pārsteidzoši 
labi piestāvēja policista formas tērps, likās, ka 
tur tiešām īsta policiste ar žvadzošiem rokudzel-
žiem ieradusies ieviest kārtību juceklī ar vistām 
smilteniešu priekšnesumā „Nedienas ar vistu”. 

Liepājnieki savai „Dvīņu dejai” bija izdo-
mājuši ļoti savdabīgu vizuālo noformējumu, 
interesanti! Pirmo reizi atsevišķi piedalījās arī 
Rīgas biedrības Tukuma grupa, un viņu skečs 
„Satiekas divi draugi” pirmajai reizei bija pie-
tiekami labs. Valmieriete Dace Vingre negai-
dīti eleganti un izteiksmīgi izpildīja melodek-
lamāciju „Pēc mums vēl ilgi zeme skums”. Ar 
oriģinālu ieceri un labu tās izpildījumu daudzus 
sajūsmināja kuldīdznieku pantomīma „Zvaig-
žņu parāde”. Tajā lieliski savu lomu nospēlēja 
jauniņais Armands Hildebrants, kuram tikai 
piecpadsmit gadu. Ļoti izteiksmīga ķermeņa va-
loda, pavisam neraksturīga pusaudža vecumā! 

ŽANETE ŠKAPARE: „Šis papīra tērpu 
priekšnesums tika sagatavots un plānots jau 
Liepājas festivālam pagājušajā gadā. Bet, tā kā 
togad braucām ar privātajām mašīnām, nebija 
iespējams papīra tērpus aizvest, tāpēc atlikām 
uz šo festivālu. Kāpēc tieši šāds priekšnesums? 
Biedri ierosināja, ka vajadzētu repertuārā bez 
dejām iekļaut arī kādu teatrālu uzvedumu. Ne-
vienam nekādu priekšlikumu nebija. Sapratu, 
ka jāmeklē kaut kas ar humora piesitienu un 
līdzīgu pantomīmai. Tad atradu internetā itāļu 
izcelsmes mākslinieku, kurš uzstājas ar šādiem 
priekšnesumiem un sapratu, ka mums vajag tieši 
to. Runāju ar Līgu Immuri, vai viņa varētu uzzī-

mēt tērpus šim priekšnesumam. Viņa paveica to 
izcili! Tērpi tika zīmēti citiem pašdarbniekiem, 
bet uzstājās pavisam citi, un uzstājās lieliski!” 

Savu augsto māksliniecisko līmeni melo-
deklamācijas žarnā atkal apliecināja jelgavnieks 
Gints Jezdovskis. Kopumā festivāls bija intere-
sants un izdevies. Visas biedrības un grupas, ku-
ras piedalījās festivālā, no LNS vadības saņēma 
nelielas balvas.

LNS prezidents Arnolds Pavlins pasniedza 
divas savas prezidenta balvas. Viena tika Jelga-
vas grupai, kura, pēc prezidenta domām, iegul-
dījusi lielāko darbu. Bet otru balvu par oriģinālo 
izdomu prezidents pasniedza kuldīdzniekiem 
par priekšnesumu „Zvaigžņu parāde”. 

LNS viceprezidente Sandra Gerenovska 
apsveica pašdarbniekus Māri Veidemani un 
Andu Tīdemani, kuriem tieši festivāla dienā 
dzimšanas diena. Sveica arī Elvīru Čaiku, ku-
rai dzimšanas diena bija iepriekšējā dienā. Taču 
mazu šovu sarīkoja valmierieši ar savas ilgga-
dējās vadītājas Daces Lāces sveikšanu viņas 65 
gadu jubilejā. Vispirms Iveta Lāce – Miezīte sa-
vas mammas apsveikšanai uzstājās ar melodek-
lamāciju : Atziedi, dvēsele” (R. Paula dziesma 
ar L. Brieža vārdiem).

IVETA: „Šo dziesmu izvēlējos tāpēc, ka 
tās ir manas bērnības atmiņas. Mēs ar mammu 
bijām Valmieras kultūras namā Modo koncertā. 
Neatceros, cik man bija gadu, maza vēl, bet cen-
tos mammai no katras dziesmas pāris vārdus iz-
tulkot, bet šī dziesma man aizgāja no rokas visā 
tekstā – var teikt, tā bija mana pirmā melodek-
lamācija, un es redzēju, kā mammai iemirdzējās 
acis, kad visu dziesmu uztvēra pilnībā.”

Pēc tam daudzie apsveicēji sadāvināja Da-
cei puķu pilnas rokas. Noslēdzot festivālu, pa-
teicības balvas par organizēšanu saņēma arī 
Kuldīgas biedrības vadītājs Guntars Jurševskis 
un tulks Žanete Škapare. Par nākamā gada fes-
tivāla saimnieci tika pasludināta Daugavpils 
biedrība. 
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Jūtami progresējuši bija daudzu 
biedrību pašdarbnieki. Visi rūpīgi 
gatavojušies, ar radošu izdomu.

Sākumu lasiet 1. lpp.

                               KURZEMES SIRDS PUKSTĒJA KARSTI!                                                                    PĀRDOMAS, VIEDOKĻI, VĒRTĒJUMI, ATSAUKSMES

Nākamgad festivāls - Daugavpilī!Valmierieši kārtojas parādei

Eiropas Sociālais 
fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība



LĪGA BAUERE: Šeit esmu 
pirmo reizi, un man ir ļoti patīka-
mas izjūtas. Festivāla programma 
– kolosāla! Apbrīnoju visu to lielo 
šajā pasākumā ieguldīto darbu, iz-
domu, centību. 

Ļoti labi  tas, ka pašdarbnieki 
var palikt pa nakti, nevajag nekur 
steigties un var mierīgi nosvinēt 
festivāla vakaru. Man gan būs jā-
brauc atpakaļ kopā ar liepājnieku 
autobusu uz Liepāju. No priekšne-
sumiem īpaši patika jelgavnieki, 
viņi man bija pārsteigums, nudien 
negaidīju kaut ko tik lielisku. Re-
dzams, ka visi, kas uzstājas, ļoti 
gatavojušies un cenšas parādīt to 
labāko. Patika arī kuldīdznieku  pa-
pīra tērpu skate „Zvaigžņu parāde”.  

Jauki bija arī 
tas, ka izpalika 
gājiens pilsētas 
ielās, kad jāsoļo 
un jāmāj svei-
cieni uz visām pusēm, tas vairs nav 
interesanti. 

Novēlu, lai nākamajā gadā fes-
tivālā Daugavpilī viss tikpat labi 
izdotos kā šodien. 

MAIGA ELBROTE: Šeit ir 
savādāk nekā agrākajos festivālos. 
Piemēram, Liepājā bija estrādē, tas 
tomēr pilsētā. Tagad esam brīvā 
dabā. Es vēlētos arī nākamo festi-
vālu tāpat brīvā dabā, kur svaigāks 
gaiss, plašums,  brīvāka sajūta. No-
vēlu, lai ikviens pilnībā izbauda to, 
ko cilvēkam sniedz šejienes daba 
um mūsu talanti.

RAIVIS TĪDEMANIS: Šeit 
brīvā dabā ir super, blakus ezers – 
ļoti labi! Par priekšnesumiem varu 
teikt, ka bija gan pozitīvi, gan nega-
tīvi momenti. Es noskatījos desmit 
vai divpadsmit uzstāšanās un tālāk 
jau jutos noguris, vēroju  pavirši, 
tāpēc kopumā man grūti salīdzināt 
un vērtēt. 

Un es arī to nemaz nevēlos 
darīt, jo negribu skatīties uz mūsu 
pašdarbniekiem kā savstarpējiem 
konkurentiem, sakot, kurš labāks, 
kurš sliktāks. Daudzi man ir labi 
draugi,  negribu viņus vērtēt. 

Visi  labi, visi ir mūsējie! Katrs 
darījis, kā un cik spējis. Šogad pa-
rādījušies daudzi jauni pašdarbnie-
ki. Biju arī pagājušajā gadā uz festi-
vālu,  šogad ir vairāk jauno talantu. 

Novēlu, lai nākamgad būtu vēl 
vairāk jauno! Lai arvien vairāk cil-
vēku piedalās pašdarbībā, lai tā pa-
plašinās un kļūst vēl interesantāka! 
Ja runā par festivāla rīkošanas vie-

tu, man visvairāk patīk brīvā dabā, 
lai gan arī Nedzirdīgo diena Elvīras

ielā bija izdevusies.
MĀRIS VEIDEMANIS: Pa-

gājušajā gadā bija festivāls Lie-
pājā, bet labāk ir šeit, Kuldīgā, te ir 
ezers, plašums un namiņi, kuros var 
dzīvot pašdarbnieki un viesi. Arī 
laiks skaists, man ir prieks par visu!

VALDIS VOITKEVIČS: Fes-
tivāls ir labs! No priekšnesumiem 
patika kuldīdznieku „Zvaigžņu pa-
rāde”.

MARIKA ANTONOVA: Salī-
dzināt ar iepriekšējiem festivāliem 
sen atpakaļ nevaru, jo vairākus ga-
dus festivālos nebiju. Programma 
ļoti plaša, tā risinājās ilgi,  un  fakts 
ir tāds, ka šādā gadījumā skatītā-

ju uzmanību  
noturēt ir ļoti 
grūti.

Šeit izvē-
lētā vieta ir  

ērta ne vien koncertam, bet arī kā-
dam citam visas Latvijas nedzirdī-
go saietam. Kā novēroju, cilvēkiem 
šādās reizēs satikties un izrunāties 
ir tikpat svarīgi kā noskatīties kon-
certprogrammu. Tās saturā man 
bija patīkami pārsteigumi, vispirms 
jau Kuldīgas biedrības priekšne-
sums „Zvaigžņu parāde” – modes 
skate ar papīra tērpiem. Laba, rosi-
noša ideja! Vēl ievēroju, ka piedalī-
jās daudz jauniešu.

 Patika arī Valmieras meitene 
Dace Vingre, biju pārsteigta par „Rīt-
ausmas” pašdarbnieku progresu. 
        Šajā festivālā faktiski nebija es-
trādes,  pašdarbnieki uzstājās daudz 
tuvām skatītājiem, nevis, kā ierasts, 
uz skatuves, un tam bija savi plu-
si. Bija draudzīgāka, tuvinoša at-
mosfēra, skatītāji vieglāk varēja 
uztvert priekšnesumus. Ja vien  
paši to vēlējās...

Tomēr  jāatzīst,  šai brīvajai 
dabas atmosfērai salīdzinājumā ar 
slēgtām telpām bija arī  trūkumi: 
daudzi skatītāji savā starpā pļāpā-
ja, staigāja apkārt un tamlīdzīgi. 
Ir ļoti, ļoti grūti uzstāties, ja redzi, 
ka skatītāji nepievērš tev uzmanī-
bu. Es to zinu no savas pieredzes.  
Tas ir liels mīnuss! 

Pirms pasākuma sanākušos 
vajadzētu uzrunāt un izskaidrot, 
ka  koncerta laikā visa uzmanība 
jākoncentrē uz priekšnesumiem, 
parādot cieņu izpildītājiem. Paš-
darbnieki tā cenšas,   viņiem pienā-
kas gods. Bet pļāpāt varēs pēc tam,  
pēc koncerta. 
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Festivāls šeit pirmo reizi 
notiek brīvā dabā,  un tā-
pēc daudz kas ir savādāk.

                               KURZEMES SIRDS PUKSTĒJA KARSTI!                                                                    PĀRDOMAS, VIEDOKĻI, VĒRTĒJUMI, ATSAUKSMES

DALĪBNIEKI UN SKATĪTĀJI  
PAR FESTIVĀLU

Alūksnes grupas priekšnesums

Kuldīdznieku modes skate

Dejo jelgavnieki



 vaLdIs KrauKLIs
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PAŠIZPAUSME: DAUDZVEIDĪGA UN INTERESANTA

 Vai varat pastāstīt, ciktāl 
šī projekta aktivitāte ir attīs-
tījusies, kādā stadijā viss ir 
pašlaik? 

Šobrīd notiek projekta pir-
majā darbības gadā izstrādātās 
saskarsmes un radošās pašiz-
pausmes iemaņu apguves prog-
rammas realizācija. 

Nu jau  uzsākts trešais rea-
lizācijas gads – viens vairs tik 
palicis… –  cerams, ka tas būs 
tikpat raibs un interesants kā ie-
priekšējie. 

To nodrošinās arī no augusta 
paredzētās individuālās nodar-
bības, kas notiks jaunuzceltajā 
Rehabilitācijas centra mājā.

 Katru dienu „Klusuma pa-
saules” klientiem būs iespējams 
vērsties pie Valda Kraukļa sais-
tībā ar foto un video apstrādi 

datorā, varēs pieraks-
tīties arī uz indivi-
duālām terapijveida 
nodarbībām pie psi-
holoģes Sandras Frei-
manes, kur klientam 
nodrošināta saskars-
me „aci pret aci” bez 
tulka starpniecības, jo 
psiholoģe pati pārzina 
zīmju valodu. Tas ir 
jauns un vēl nebijis 
solis programmas rea-
lizācijā.

Vai jūs kā prog-
rammas vadītāja va-
rat novērot pārmai-
ņas dalībnieku attīs-

tībā, kādi viņi bija sākumā un 
kādi pašlaik? Kas ir mainījies 
viņu varēšanā, psiholoģijā, at-
tieksmē? Vai esat apmierināta 
ar rezultātiem?

Ar rezultātiem esmu ļoti ap-
mierināta, jo klienti mūsu akti-
vitātes uzņem ar lielu prieku – 
ja sākotnēji klienti bija nedroši 
mūsu aktivitātes sarežģītā no-
saukuma dēļ vien, tad droši varu 
apgalvot, ka jau pēc pirmajām 
nodarbībām klienti izprata, ka 
mūsu nodarbībās ir iespējams 
būt brīvam un atklāties, jo uzde-
vumi, ko piedāvā pasniedzēji, ir 
piemēroti visiem sagatavotības 
un garīgās veselības stāvokļiem.

 Jāsaka atklāti, ka vislabāk 
pozitīva attīstība novērojama 
tieši klientiem ar garīgās at-
tīstības traucējumiem, jo viņu 

uztvere un pēcāk arī atdeve ir 
patiesa,  bez kādiem aizspriedu-
miem un kompleksiem. 

Un klienti tiešām gūst pierā-
dījumu savai varēšanai un caur 
to – ticību saviem spēkiem un 
spējām. 

Vērtējot klientu dalību pro-
jektā, jāsaka, ka aktīvie kļūst vēl 
aktīvāki un ar vēl lielāku entuzi-
asmu  metas iekšā visās radoša-
jās aktivitātēs, savukārt mazāk 
aktīvie tiek iesaistīti un paši ie-
saistās arvien biežāk, turklāt nu 
jau ar savām idejām. 

Nevar noliegt, ka ir tādi 
klienti, kuri paši tagad organizē 
un vada gan pasākumus, gan cita 
veida aktivitātes – tas ir labi, jo 
nodrošinās sabiedriskās  aktivi-
tātes ilgtspēju  arī pēc projekta.

Ko varat teikt par saviem 
palīgiem – programmas reali-
zētājiem?

Man ir uzticama komanda 
– šo trīs gadu laikā mūsu aktivi-
tātē ir strādājuši ļoti daudzi pro-
fesionāli pasniedzēji, no kuriem 
šobrīd varu uzteikt teātra jomas 
speciālistes Dzintru Kukšu, Ma-
riku Antonovu, Jolantu  Znotiņu 
un Antru Puriņu. 

 Deju un mūzikas jomā bez 
manis strādā arī Aldis Ādam-
sons un Anžela 
Beļska. Vizuā-
lās mākslas 
jomā neatsve-
rams ir Santas  
Kesenfeldes un 

Gunas Priedes radošais devums. 
Ievērību pelna arī foto un video 
puišu Valda  Kraukļa un Aiva-
ra  Slišāna sniegums klientiem 
– viņi ir šīs radošās komandas 
tehniskie cilvēki, kuri radošos 
māksliniekus bieži pievelk pie 
zemes viņu netveramā lidojuma 
laikā. 

Prieks, ka komandai atkal 
pievienojas viena no  tās izstrā-
dātājām  psiholoģe S. Freimane.

No aktivitātes pirmsāku-
miem iesaistīts  patiesi daudz 
labu speciālistu, kuriem visiem 
esmu pateicīga gan es, gan arī 
klienti.

Kādi būs nākamie  pasā-
kumi? Varbūt jau gatavojaties 
Nedzirdīgo dienai?  Vai būs 
jauni priekšnesumi?

Augusta beigās notiks ra-
došā nometne, kuras laikā tiks 
iestudēti jauni priekšnesumi, kā 
arī pilnveidoti esošie, līdz ar to 
mūsu lielais radošais pulks ne-
snauž un  jau sāk gatavoties Ne-
dzirdīgo dienai. 

Tāpat no septembra turpinā-
sim radošās darbnīcas „Rītaus-
mā”, kā arī dosimies viesnodar-
bībās uz reģioniem. Ceram, ka 
klienti būs tikpat atsaucīgi kā 
līdz šim! 

Patiesībā viss ir 
daudz vienkāršāk: šeit ri-
sinājās radošā nometne, 
kur daudzie uz festivālu 
sabraukušie pašdarbnieki 
no visas Latvijas mācījās 
dejošanu un teātra spēlē-
šanu. Vai tad viņi to ne-
prata? Prata – un kā vēl!  
Bet vienmēr taču var vēl 
labāk, vai ne? 

Talanti ir jāattīsta! 
Pašdarbnieki tika sadalīti 
četrās grupās. Katra gru-
pa pārmaiņus nodarbojās ar pantomīmu, teātri, dejošanu… Šādās nodar-
bībās ļoti labi var ieraudzīt jaunus talantus. Piemēram, pārsteidza jaunā 
kuldīdznieka Armanda Hildebranta izteiksmīgās kustības un jelgavnie-
ka Anatolija Jermoloviča neapšaubāmais aktiera talants.

 Bet labāk vienreiz ieraudzīt nekā simtreiz izlasīt, tāpēc skatieties arī 
fotoreportāžu LNS mājaslapas foto galerijā. 

RADOŠO TALANTU NOMETNĒ

Par radošās pašizpausmes attīstī-
bu visa projekta „Klusuma pasaule” 
2.10 aktivitātes norises gaitā uz „KS” 
jautājumiem atbild tās vadītāja Dana 
Kalpiņa – Geida.

ZIgmārs ungurs

Nākamajā dienā pēc festivāla izvērsās Danas Kalpiņas  
– Geidas vadītā aktivitāte, kas projektā „Klusuma pasau-
le” gudri saucas „Radošās pašizteiksmes iemaņu apguves 
programmas izstrāde un realizācija”.

Atklājās, ka Jermolovičs ir teicams aktieris

Šeit vingrot ir sapnis!

Materiālus šai lappusei gatavoja: Zigmārs Ungurs

Eiropas Sociālais 
fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība
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ĪSAS ZIŅAS NO LNS MĀJASLAPAS

LAIMA KARLŠTRĒMA: 
„Patīkami ņemt rokā…”

Mūsu laikraksta “Kopso-
lī” jūlija numurā mani iein-
teresēja gandrīz viss, un ne 
tikai jūlija numurā, bet visos 
citos arī. Es kā liela lasītāja, 
kolīdz paņemu tikko iznāku-
šu, jaunu „Kopsolī” rokās, tā 
arī to visu izlasu no sākuma 
līdz beigām. Jauki tas, ka, 
pirmajā lappusē aprakstīts 
saturs. Tas arī ir pats labā-
kais, jo var uzreiz izlasīt un 
padomāt, vai ir vērts lasīt at-
tiecīgo rakstu vai ne.

Rakstus, kas mazāk in-
teresē, te atklāti negribu 
nosaukt, jo varbūt citam cil-
vēkam tie savukārt interesē 
visvairāk.

Daudzas jūlija numura 
tēmas man bija interesanti 
lasīt, piemēram: "Sieviete 
Latvijai 2012", „Izlaidumu 
laiks” – man kā asistentei 
personām ar dzirdes traucē-
jumiem vērtīgi bija uzzināt , 
ko katrs audzēknis pēc sko-
las beigšanas izvēlējies darīt, 
kur mācīsies tālāk vai ko citu 
iecerējis. Kā dzīvo vecie ļau-
dis Dānijā, nedzirdīgie darba 
tirgū, kā saprasties bez vār-
diem – žesti dažādās kultūrā 
– tie visi ir ļoti labi raksti.

Patiktu vairāk interviju 
aprakstu par lauku cilvēku 
dzīvi. Vērtīgi ir sludinājumi 
beidzamajā lappusē.

Avīzes dizains ir ļoti labs, 
patīkami ņemt rokā, visas 
lappuses krāsainas un virs-
raksti ar lieliem burtiem, tie 
uzreiz krīt acīs, viegli sekot 
līdzi raksta saturam.

Organizēja: Zigmārs Ungurs
Foto: no personiskā arhīva

LASĪTĀJI 
VĒRTĒ

SOCIĀLIE JAUNUMI
No 1. novembra cilvēkiem 

ar invaliditāti izsniegs jauna 
parauga apliecību (26.06)

Jaunās apliecības saņem-
šana būs ērtāka, jo nevajadzēs 
iepriekš iesniegt fotogrāfiju. To 
varēs saņemt visās VDEĀVK 
nodaļās. Jaunā parauga apliecībā 
informācija būs tulkota arī angļu 
valodā, lai invalīdi, ceļojot pa ES 
valstīm, varētu izmantot tajās no-
teiktos atvieglojumus.

No 2013. gada surdotulka 
pakalpojums līdz 10 stundām 
mēnesī (5. 07)

Pakalpojums paredzēts, lai 
nodrošinātu saskarsmi ar citiem 
cilvēkiem. Šī pakalpojumu no-
drošināšanai vēl jāveic grozījumi 
Invaliditātes likumā, kas jāpie-
ņem Saeimai. Tā par grozīju-
miem varētu nobalsot septembrī. 

Trūcīgie Rīgas iedzīvotāji 
var saņemt Eiropas komisi-
jas finansētās pārtikas pakas  
(17. 07). 

Atbilstoši ES 2012. gada 
programmā noteiktajam, tiesības 
saņemt sešus pārtikas komplek-
tus ir ģimenēm, kuras atzītas par 
trūcīgām vai maznodrošinātām, 
uzrādot attiecīgu izziņu no paš-
valdības.

Piedāvā bezmaksas juridis-
ko pakalpojumu (26. 07)

IK „Edgara Šilina juridis-
kais birojs” Rēzeknē sniedz 
bezmaksas juridisku palīdzību 
LNS biedriem civillietās un ad-
ministratīvās lietās, kā arī saga-
tavo procesuālos dokumentus 
iesniegšanai tiesā un citās valsts 
un pašvaldību iestādēs.

Ir iespēja jautājumus iesniegt 
arī rakstiski un saņemt raks-
tisku atbildi. Kontakttelefons: 
26184413, e-pasts: edavs@in-
box.lv

Atkārtota ekspertīze nebūs 
jāveic cilvēkiem ar nemainīgu 
invaliditāti (1. 08)

Jaunā kārtība attiecas uz 
cilvēkiem, kuriem neatgrieze-
nisku veselības bojājumu dēļ 
piešķirtā invaliditātes grupa 
bija regulāri jāpārskata. Invali-
ditāti bez atkārtota ekspertīzes 
termiņa varēs noteikt arī cil-
vēkiem ar neatgriezeniskiem 
funkcionēšanas ierobežojumiem, 
piemēram, dzirdes, redzes,  
psihiskiem un garīga rak-
stura traucējumiem, kā 
arī citiem traucējumiem,  

ja veselības stāvoklis piecu gadu 
laikā neuzlabojas. 

Rehabilitācijas centrs „Lī-
gatne” piedāvā valsts apmak-
sātu programmu (9. 08)

Tā ietver apmaksātos medicī-
niskās rehabilitācijas pakalpoju-
mus pamatdiagnozes ārstēšanai. 
Programmas cena: Ls 44 par 10 
dienām.

Iestājoties nepieciešams:
• iepriekšējs pieteikums pa 

tālruni: 64161917 e-pastu: ho-
tel@rehcentrs.apollo.lv,

• Izziņa par atbilstību trūcī-
gas ģimenes (personas) statusam,

•ģimenes ārsta vai speciālista 
nosūtījums (veidlapa Nr.027/u).

Arī nedzirdīgie varēs iz-
mantot mūžiglītības program-
mu (videoziņas, 9.08)

NVA mūžizglītības pasāku-
mos var piedalīties un paaugsti-
nāt savas prasmes nodarbināti 
un pašnodarbināti cilvēki no 25 
gadu vecuma. 

Šajā programmā 17 cilvē-
kiem ar dzirdes traucējumiem  
būs pieejami surdotulka pakal-
pojumi. 

PROJEKTI
Aicina dzirdes invalīdus 

pieteikties dalībai LNS ESF 
projektā „Alternatīvie sociālās 
rehabilitācijas pasākumi ne-
dzirdīgiem Latgales reģionā”  
(projektu sadaļa, 20. 07)

Piedalīties projektā var ik-
viens dzirdes invalīds, kurš dzīvo 
Latgales reģionā un sasniedzis 
18 gadu vecumu. 

Jāsazinās ar Mārīti Trunti-
ku tel. 28745414; 64625590, 
e-pasts: rezeknesbr@lns.lv vai 
personīgi jāierodas Raiņa ielā 5a, 
Rēzeknē, LNS Rēzeknes biedrī-
bā) un jāiesniedz šādi dokumen-
ti:

• iesniegums (pēc parauga); 
•  dokumenti, kas apliecina  

         dzirdes invaliditāti; 
•  kontaktinformācija: tele- 

          fons; e-pasts u.c. 
Jauni piedāvājumi pro-

jekta „Klusuma pasaule” 
klientiem! Izmantojiet iespēju 
tikties ar psiholoģi un foto/ vi-
deospeciālistu (31. 07)

Projekta “Klusuma pasaule” 
2.10 aktivitātes ietvaros no 1. au-
gusta aizsākas jauns cikls – indi-
viduālās nodarbības, kur klienti 
var saņemt pasniedzēju palīdzī-
bu bez citu klientu klātbūtnes. 
Pieteikties Elvīras ielā 19, Rīgā, 

Sociālās rehabilitācijas centra I 
stāvā.

„Arī savā pilsētā ir vēl 
daudz ko redzēt,”– tā domā 
liepājnieki (27. 06)

Projekta „Klusuma pasaule” 
ietvaros 16. jūnijā notika liepāj-
nieku pārgājiens „Sveika, vasa-
ra!”. Viņi devās pārgājienā pa 
savas pilsētas apkārtni, sākot no 
tirdzniecības kanāla līdz Liepā-
jas ezeram.

Rīgas nedzirdīgiem pensio-
nāriem savs centrs (04. 07)

2. jūlijā LNS ēkas 2.stāvā 
atklāja Centru, kurā sociālās re-
habilitācijas pakalpojumus var 
saņemt Rīgā dzīvojošie nedzir-
dīgie pensionāri. Tas pieejams 
katru darba dienu pl. 9 –17. Tā 
darbību nodrošina LNS projekts 
„Nepalikt vieniem klusumā”, ko 
atbalsta ESF.

PASAULES ZIŅAS
Ņujorkas Taimskvērā de-

monstrē sociālo reklāmu zīmju 
valodā (13.07)

15 sekunžu garais video rul-
lītis amerikāņu zīmju valodā ir 
regulāri redzams uz ASV tele-
sabiedrības CBS milzīgā video-
ekrāna, kas izvietots Ņujorkas 
slavenākajā laukumā Taimskvē-
rā, kur ik dienas paiet garām 300 
tūkstoši pilsētas iedzīvotāju un 
viesu. Sociālo reklāmu  izvei-
dojusi sabiedriskā organizācija 
„Vardarbībā cietušo nedzirdīgo 
sieviešu palīdzības dienests”. 

Nākamais Pasaules Nedzir-
dīgo kongress Stambulā 2015. 
gadā (16. 07)

6. jūlijā Luisvillā (ASV) Pa-
saules Nedzirdīgo federācija un 
Turcijas Nacionālā nedzirdīgo 
federācija parakstīja līgumu par 
Pasaules Nedzirdīgo federāci-
jas 17. Pasaules kongresa norisi 
Stambulā, Turcijā 2015. gada 28. 
jūlijā – 2. augustā.

Nedzirdīgā tvītotāja nodo-
das lasīšanai no lūpām futbola 
čempionāta laikā (23.07)

Nedzirdīgā Jūlija Probsta at-
klāj Eiropas čempionāta futbolā 
baumas savā Twitter profilā @
EinAugenschmaus, pateicoties 
savai prasmei lasīt no lūpām.

Krievijā nedzirdīgie iekrīt 
krāpnieku tīklos, iegādājoties 
nekvalitatīvus dzirdes aparā-
tus (25. 07). 

Sagatavoja: Ivars Kalniņš 
un Ilze Kopmane
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TĀ DZĪVO ALŪKSNIEŠI

Mājupceļā apskatījām Kuldīgu no skatu torņa, pabradājām pa 
Ventas rumbu, izmetām līčločus pa šaurajām Kuldīgas ieliņām. 

Pēc biedru ieteikuma pabijām arī Riežupes alā:  tur tumsā 
rāpojām un runājām maģiskos vārdus, meklējām laimes akmen-
tiņus. Vērtīgi bija tas, ka surdotulks visu iztulkoja un viegli sa-
pratām  gides vēstījumu. Sabiles centrā mūs priecēja laukums ar 
daudzām  lellēm, tik interesanti tur viņas izkārtojušās (attēlā).

Un kur tad košie magoņu lauki pa ceļam! Mums bija labs šo-
ferītis, kurš izpildīja visas mūsu vēlēšanās un ļāva priecāties par 
skaisto dabu. Paldies vēlreiz arī viņam! 

Visus laipni  sagaidīja un  pa ezeru izvadāja brašais 
plosta „Kaija” kapteinis Jānis ar īstu kapteiņcepuri galvā. 
Mēs vērojām ezera  ūdeņus, tā krastu apkārtni, salas, augu  
un dzīvnieku valsti. 

Romantiskā gaisotnē  apsveicām mūsu Antru Mazi-
ņu un arī  tulci Ritmu vārda dienā. Nofotografējāmies  
kopā ar kapteini. Nemanot pagāja mums atvēlētā stun-
da. Mēs samirkuši, bet priecīgi devāmies  pārrunāt ne-
aizmirstamos iespaidus. Paldies visiem, kas bija kopā 
ar mums šajā jaukajā pasākumā! Un paldies mūsu  
kapteinim! 

Tā šiem nedzirdīgajiem cilvēkiem  ir jauna, vēl nebijusi 
iespēja teorētiski un praktiski iepazīt jauno  informācijas 
tehnoloģiju pamatjēdzienus, darbu ar tām dažādos dzīvē 
nepieciešamos gadījumos un veidos.

Ir interesanti vērot, kā   tie biedri, kuriem vispār nav 
iepriekš vēl bijusi saskare ar datoru, internetu, e-saziņu utt., 
ar lielu aizrautību un prieku atklāja  sev  šo jauno pasauli. 
Lai visiem veicas jauno zinību apguvē! 

JAUNA IESPĒJA APGŪT  
DATORPRASMI

Alūksnes nedzirdīgo grupā 13 projekta „Klusu-
ma pasaule” klienti no  jūnija līdz oktobrim apgūst 
datorapmācības kursu.

IEPAZĪST SAVU EZERU PLOSTOJOT

20. jūlijā Alūksnes grupas biedriem  projekta „Klusuma pasaule 
aktivitātes ietvaros notika izziņas  brauciens stundas garumā ar plos-
tu pa Alūksnes ezeru. 

Eiropas Sociālais fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

Materiālus un foto šai lappusei gatavoja: Anita Ceple

Pateicoties Alūksnes novada domei arī mūsu biedri no 
Alūksnes grupas brauca uz Kurzemi, uz kārtējo pašdarb-
nieku festivālu. Abas dienas bija gaišas, saulainas, pilnas 
ar emocijām, tikšanās prieku, jaunām idejām un arī atpū-
tu  skaistā vietā pie ezera. Paldies organizatoriem! 

TIK SKAISTI CEĻOJĀM UZ KURZEMI

Piemēram, Airita Krasnā  rādīja  sarežģītus, smalkus kaķa attēlu 
izšuvumus krustdūrienā, Pāvels Osetrovs  meistarīgi glezno un vienu 
darbu uzdāvināja klubam. Ritma Egle pamācīja, kā ļoti vienkārši vei-
dot  pūkainas bumbiņas no dzijas. Bet amata meistars   kurpnieks Her-
berts Kirķelis pamācīja, kā šūt ādas izstrādājumus. Dzīvē var noderēt 
dažādas prasmes, tāpēc paldies visiem, kas dalījās pieredzē.

Tas bija jauks un vērtīgs pasākums, kas notika 11. jūlijā  projekta 
„Klusuma pasaule” ietvaros. 

PARĀDA, KO KATRS PROT. DZĪVĒ NODERĒS
Amatniecības darbu izstādē „Parādi man” mūsu biedri de-

monstrēja savas praktiskās iemaņas un radošos darbus: izšuvu-
mus,  gleznas,  darinājumus no dzijas un ādas utt. 
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MĒS PIEDALĀMIES!
 mārīte truntIKa  Inese geduša

Mūsējiem šogad sporta spēlēs patiešām veicās. Lūk, rezultāti: Romā-
nam Baikovam 2. vieta –  tāllēkšanā no vietas un 3. vieta glāzīšu piramī-
das likšanā; Valērijam Tuksnesim – 1. vieta galda tenisa bumbiņu mešanā 
spainī; Vadimam Kuprijanovam – 3. vieta tautas klasē dārtos;  Raitim 
Zvīdrim – 1. vieta 100 metru skriešanā un „ziloņa pastaigā”;  2. vieta galda 
tenisa bumbiņu mešanā spainī un 3.vieta lodes grūšanā; Vadimam Višņa-
kovam  – 2. vieta rinķu mešanā, glāzīšu piramīdas likšanā un 100 m skrieša-
nā. Komandu spēlēs mūsējiem 1. vieta stafetē un virves vilkšanā. Malači! 

Mūsu biedri veiksmīgi integrējas dzirdīgo sabiedrībā, aktīvi pie-
daloties dažādās Rēzeknes pilsētas aktivitātēs. Šogad, tāpat kā ie-
priekšējos gados, mēs sevi godam apliecinājām Rēzeknes Domes So-
ciālās aprūpes pārvaldes un Sporta pārvaldes rīkotajās sporta spēlēs 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuras notika jau 6. gadu. Kā labs 
piemērs sadarbībai – arī šie sporta svētki.

 aIva šILInsKa  aIrIta Krasnā

Sporta spēlēs  savus kauliņus izkustināja dalībnieki no Rīgas, 
Alūksnes, Gulbenes, Smiltenes un Cesvaines, kā arī paši piebaldzēni. 

Individuālajās spēlēs piedalījās 26 dalībnieki un komandu spēlēs 
– 4 komandas: „ZĪLE” (Alūksne) – Pāvels un Inga Osetrovi, Anita 
un Gints Cepļi, Airita Krasnā, Gaļina Mirošņičenko; „ROZE” (Smil-
tene) – Lida un Andris Šilinski, Santa Kušķe, Marta Ļebedeva, Viktors 
Ņekrasovs, Vilis Pormeisters, Daina Cīrule; „PIEBALGA” (Jaun-
piebalga) – Anita Mitrovska, Aigars Aplociņš, Kristaps Razminovičs, 
Andris Maldonis, Andrejs un Sofija Cīruļi; „ZELTIŅI” (Cesvaine) 
– Andris, Inga, Ilona un Igors Cvetkovi.

Individuālo sporta spēļu disciplīnās bija jāveic basketbola soda 
metieni, šautriņas, lidojošie šķīvīši, kofera mešana, kauliņspēle un 
gliemeža vilkšana. Savukārt komandu spēlēs bija paredzēts šļakatu 
spainis, balonu blīkšķis, draudzīgais kapteinis, malkas nešana, apslēptā 
manta un lielais pārbaudījums.

Basketbola soda metienus visprecīzāk veica Lida Šilinska (4  no 
10), seko Anita Ceple, Guntis Mālkalns. Šautriņu mešanā vislabāk 
veicās Andrim Cvetkovam (108 p + 33 p),tālāk  Airita Krasnā (108 p + 
28 p)un Lida Šilinska (105 p). Lidojošo šķīvīšu pavēlnieks kļuva  Pā-
vels Osetrovs, aiz viņa Vilis Pormeisters, Gaļina Mirošņičenko. Kofe-
ra mešanā uzvarēja Aigars Aplociņš, tālāk Vilis Pormeisters un Andris 
Šilinskis. Kauliņspēles laureāts Vilis Pormeisters , seko Gints Ceplis,  
Viktors Ņekrasovs. Gliemezi visātrāk aizvilka Pāvels Osetrovs, pēc 
tam Andris Šilinskis un Santa Kušķe.

Komandu spēlēs pēc kopvērtējuma pa vietām sarindojās šādas ko-
mandas: 1. „PIEBALGA” ar 74 punktiem, 2. „ZELTIŅI” ar 73,25 
punktiem, 3. „ZĪLE” ar 70,60 punktiem. 

Spēle volejbolā šoreiz bija pavisam neparasta: pretinieka bum-
ba, kas tika raidīta pāri tīklam, bija jānotver uz gara dvieļa, kuru 
žonglēja 2 vīrieši. Tālāk to viņi tāpat ar dvieli „piespēlēja” komandas 
sievietei. Viņa bumbu raidīja atpakaļ uz dvieļa. Savukārt ar dvieļa 
palīdzību vīriešiem tā bija jādabū atkal pāri tīklam pretinieka lauku-
mā. Ja bumba nokrīt zemē, tā zaudēta. 

Bija visai grūti izturēt šādu „volejbolu” 6 stundas karstumā un 
palaikam arī lietusgāzēs, tāpēc dalībnieki tā pa īstam piekusa, sasā-
pējās arī rokas.

Pēc volejbola spēles turnīra grupas pārcēlās uz futbola lauku-
mu, kur tāpat bija īpaši noteikumi. Futbola spēles ritēja līdz vēlam 
vakaram un turpinājās vēl nākamajā dienā līdz pusdienai.

Pēc garās futbola spēles sekoja sacensības dažādos tūrisma 
vingrinājumos, piemēram, telšu būvē, līdzsvara baļķa pāriešanā, 
pārvietošanās pa kāpnēm, beidzot arī telšu nojaukšanā un savākšanā.

Spēles, protams, noslēdzās ar uzvarētāju apbalvošanu. Kausus 
saņēma 1. vietas ieguvēji un medaļas piešķīra 1., 2. un 3. vietai: 1. 
vietā grupa „AREMA” (Arturs Derjomovs, Sergejs Molotovskis 
un Olga Molotovska) – volejbolā; grupa „LAIMS” (Sandis Ķikurs, 
Maksims Mitkins un Laila Intsone) – futbolā un grupa „PUMA” (De-
niss Saldabalovs, Andris Otomers un Vita Riņķe) – tūrismā, bet pun-
ktu kopvērtējumā visās sporta spēlēs 1. vietā grupa „PLUS” (Li-
nards Volkovs, Kaspars Askoļskis un Jekaterina Jasinska-Volkova), 
2. vietā grupa „STRIKE” (Sergejs Vorobjovs, Dmitrijs Ašmins un 
Līva Vaivade) un 3. vietā „AREMA”: bet šīs grupas ieguva vienādu –  
12 punktu skaitu. 

Šogad Smiltenes biedrība pirmoreiz organizēja netradicio-
nālās sporta spēles ar logo „Nesēdi mājās, nāc izkusties!” Tās 
notika 14. – 15. jūlijā Jaunpiebalgā, lauku mājās „Kameņi”, 
kur visus laipni uzņēma šīs mājas saimnieki Sofija un Andrejs 
Cīruļi. Paldies!

RSK „Nedzirdīgo sports” sporta spēles šogad notika no 
21. līdz 22. jūlijam kempingā „Sniedze”, kas atrodas aiz 
Daugmales. Spēlēs piedalījās 13 grupas – sportotāji bija ne 
tikai no Latvijas, bet arī no Krievijas, Šveices un Amerikas.

  JurIs grunduLIs

JAUTRĀS SPORTA SPĒLES KEMPINGĀ 
„SNIEDZE”

SMILTENIEŠI MĀJĀS NESĒŽ
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SPORTA FESTIVĀLS 
ĀLANDU SALĀS

 Inese Immure no Lauras gaILes personIsKā arhīva

Šajās sacensībās 
Kopā startēja 16 sporta klubi, kopējais dalībnieku 

skaits ap 300. Uzsvars, kā vienmēr, vairāk bija likts uz at-
pūtu, tikšanos sporta laukumā tādiem sportotgribētājiem,  
kam  meistarības līmenis nav tik augsts. Arī vecākā gada-
gājuma sportisti varēja ņemt dalību. Vārdu sakot, ikviens  
gaidīts un katram dota iespēja piedalīties.

siMtgades jUbileja 
Uz Ālandiem LNSF  devās arī tāpēc, lai sveiktu Zie-

meļvalstu/ Baltijas valstu sporta organizāciju apaļajā 100 
gadu jubilejā (dibināta 1912. gadā). Tā ir visvecākā pa-
saules apvienība nedzirdīgo sportā. Salīdzināšanai: CISS, 
vēlāk ICSD, kas organizē Nedzirdīgo olimpiādi, dibināta 
krietni vēlāk – 1924. gadā, bet  EDSO – 1983. gadā.

 Tiesa, Baltijas valstis šai Ziemeļvalstu sporta organi-
zācijai pievienojās tikai krietni vēlāk – 1998. gadā. Bet tas 
netraucē Latvijai būt pilntiesīgai tās biedrei.

 Jubilejas pasākumā tika demonstrēti  tiešām unikāli  
materiāli par Ziemeļvalstu Nedzirdīgo sporta organizāciju. 
Tie tagad visiem pieejami  LNSF birojā. Arī LNSF bija 
sagatavojusi materiālu par visām Latvijā notikušajām Zie-
meļvalstu/ Baltijas mēroga sacensībām un apspriedēm. Tos 
izdos nelielā brošūrā, kura iznāks gada nogalē. 

rezUltāti Un secinājUMi
Ivetas Krazes komentārs: Latviju sportu festivālā pār-

stāvēja tikai sporta klubs „Nedzirdīgo boulings” 5 cilvēku 
sastāvā: Vladimirs Lagunovs, Ivo Mostovs, Valērijs Smir-
novs, Jekaterina Jasinska – Volkova un Iveta Kraze. 

Vīrieši startēja gan individuāli, gan grupās – boulingā 
un pentankā (pāros un trio), dāmas startēja  gan individuāli, 
gan pārī badmintonā, parkveida orientēšanās, smilšu volej-
bolā,  iesaistījās arī florbola spēlēs un  telpu futbolā. Dāmas 
guva 8 medaļas, arī kungi tās izcīnīja. 

Festivāla mērķis bija piesaistīt visa vecuma dalībnie-
kus no dažādiem sporta klubiem, lai tie sacenstos veiklībā, 
ātrumā, atjautībā un citās aktivitātēs. Tātad vienkārši dot  
iespēju piedalīties sacensībās saviem biedriem, kuriem nav 
augstu sasniegumu un citu iespēju  startēt, piemēram, Eiro-
pas vai pasaules čempionātos,  Olimpiādē utt. 

Šajā sporta festivālā LNSF guva arī jaunu pieredzi 
sporta organizatoriskā darba attīstīšanai Latvijā. 

Izmantots teksts no www.lnsf.lv (saīsināti).  
Teksta autori: Varis Strazdiņš un Iveta Kraze

No 3. līdz 7. jūlijam Ālandu salās, kas atrodas 
Baltijas jūrā starp Zviedriju un Somiju, notika  
3. Ziemeļvalstu/Baltijas sporta festivāls. Šis sporta 
pasākums aptver 8 valstis: Norvēģiju, Īslandi, Dā-
niju, Zviedriju, Somiju – no Ziemeļiem un Igauniju, 
Latviju un Lietuvu – no Baltijas.

PANĀKUMI  
LATVIJAS III OLIMPIĀDĒ

Māris Grēniņs, pārstāvot Rīgas 
novadu, ieguva 2. vietu 110 metru 
barjerskrējienā ar rezultātu 14,72 s; 
3. vietu tāllēkšanas disciplīnā ar re-
zultātu 7,16 m. Vēl Māris Grēniņš 
ar Rīgas novada komandu ieguva  
1. vietu 4x100 m stafetes skrējienā.

Lai gan ir trīs iegūtas medaļas, 
ar startu Latvijas III Olimpiādē M. 
Grēniņš nebija īpaši apmierināts. 
Pirms sacensībām nometnē Māris 
bija apaukstējies, tāpēc nebija viegli 
startēt lielā karstumā, kas nav tipiski 
Latvijai. Labākus rezultātus sasniegt 
Mārim traucēja arī saspiestais sacen-
sību grafiks: visas sacensības, kurā 
viņš startēja, notika vienā dienā (4 
stundu intervālā vajadzēja piedalīties 
visās disciplīnās). Un olimpiāde no 
organizatoriskā viedokļa nav bijusi 
rūpīgi izplānota. 

Māris ir guvis izcilus panāku-
mus vairākās sacensībās. Piemēram, 
2008. gadā viņš kļuva par  četrkār-
tējo pasaules čempionu nedzirdīga-
jiem sportistiem  vieglatlētikā (100 
m skriešanā, 110 m barjerskrējienā, 
trīssoļlēkšanā un tāllēkšanā), 2009. 
gadā Taivānā – divkārtējais Ne-
dzirdīgo olimpisko spēļu čempions 
(tāllēkšanā un 100 m skriešanā). 
Čempiona titulu tāllēkšanā Māris 
saglabāja arī šogad II Pasaules čem-
pionātā vieglatlētikā nedzirdīgajiem 
Kanādā. Tur viņš ieguva arī sudraba 
medaļu 110 m barjerskrējienā, uzstā-
dot jaunu Eiropas rekordu.

Savukārt Laura Gaile (skat. 
attēlā), pārstāvot Bauskas novadu, 
ieguva 3. vietu teikvando (svara 
kategorijā līdz 57 kilogrami).

Laura Gaile, kas Nedzirdīgo 
olimpiskajās spēlēs 2009. gadā Tai-
vānā ieguva 2. vietu un Pasaules 
čempionātā austrumu cīņās nedzirdī-
gajiem 2008. gadā Francijā arī izcī-
nīja 2. vietu. 

Laura ir 35 spēcīgāko teikvan-
do sporta pārstāvju vidū no visas 
Latvijas. Šajā olimpiādē viņai pie-
dalīties piedāvāja bijušais treneris 

Sergejs Kristovskis no Bauskas, 
pie kā viņa trenējās 20 gadus. Pēc 
piedāvājuma Laura uzsāka inten-
sīvus treniņus 4 – 5 reizes nedēļā  
2,5 stundas. „Treniņos labi pastrā-
dāju, gribēju sevi parādīt no labākās 
puses – ar labu tehnisku izpildījumu, 
bet sacensībās tik labi nesanāca. 
Palika neliels sarūgtinājums par to, 
ka nenotika cīņa ar otru sāncensi, 
kā tam bija jānotiek pēc nolikuma. 
Nogurdināja gan karstais laiks, gan 
ilgā gaidīšana: savs starts bija jā-
gaida 5 stundas. 

Šoreiz notika citāda vērtēšana. 
Ja agrāk spēli vērtēja četri tiesneši 
katrs savā stūrī, tad tagad tikai divi. 
Un pirmo reizi tiesāšanā izmantoja 
elektroniku – uz ekrāna uzreiz parā-
dās soda punkti, minūtes. Arī sporta 
apģērbs elektroniski aprīkots: aiz-
sardzības veste, kāju „puscimdi” un 
rokām „puscimdi”. Tas nozīmē, ka 
cīņas laikā elektronika fiksē katru 
pretinieka pieskārienu. Neesmu vēl 
pie tā pieradusi, tāpēc man bija grū-
ti savākt vajadzīgos punktus, ” stāsta 
Laura. „Milzīgi  liels paldies trene-
riem S. Kirtovskim, Jānim Pavītolam 
un Jānim Melderim par  intensīviem 
treniņiem un doto iespēju piedalīties 
šajās sacensībās.”

Tagad Laura atpūtīsies un ok-
tobrī atsāks treniņus. Viņas mērķis 
– būt Nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs 
Bulgārijā 2013. gadā. Bet Laura nav 
pārliecināta, vai tajās piedalīsies, „jo 
tas atkarīgs no tā, vai manā svara 
kategorijā pieteiksies citas nedzirdī-
gās sportistes. 

Bet uz Pasaules čempionātu 
austrumu cīņās nedzirdīgajiem, kas 
notiks septembrī Venecuēlā, finan-
siālu apsvērumu dēļ man neiznāks 
braukt.”

Par Māra Grēniņa gaitām II Pa-
saules čempionātā vieglatlētikā ne-
dzirdīgajiem Kanādā un viņa turp-
mākajiem sportiskajiem nodomiem 
lasiet nākamajā lpp. 

Latvijas III Olimpi-
ādē, kas notika Liepājā 
6. – 8. jūlijā, piedalījās 
arī mūsu sportisti Mā-
ris Grēniņš un Laura 
Gaile. Kopumā Latvijas 
III Olimpiādē piedalījās 
gandrīz 3000 sportistu 
no 81 pašvaldības. Tika 
izcīnīti 228 medaļu kom-
plekti 26 sporta veidos. no www.nBdsf.org
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MĀRIS GRĒNIŅŠ ATVEDA LATVIJAI  
ZELTA UN SUDRABA MEDAĻAS

PASAULES  ČEMPIONAM 
PAŠAM PĀRSTEIGUMS

Pēc atgriešanās Latvijā uz ziņu ko-
respondenta jautājumiem atbild  pasaules 
nedzirdīgo čempions un Eiropas rekor-
dists MĀRIS GRĒNIŅŠ.

Kā tu pats vērtē savus startus tāl-
lēkšanā, 110 m/b un ķibeles ar 100 m 
skrējienu?

Tāllēkšanā – esmu apmierināts, ar 
katru lēcienu jutu, ka varu lidot vēl tālāk.  
Žēl, ka  ir tikai 6 lēcieni. Pēdējais lēciens 
bija ļoti labs, bet bija pārkāpums, tāpēc 
nemērīja un, cik tālu tas bija, – diemžēl 
neuzzināsim.   

110 m/b ļoti labi noskrēju – pat ne-
cerēju labot savu personīgo rezultātu, tas 
priecē.   

100 m – bija kas bija, jutos lieliski arī 
100 metros, bet nesanāca tā, kā vajadzē-
ja. 

Kā tev izdevās 110 m/b uzstādīt 
jaunu rekordu? Vai pirms sacensībām 
trenējies vairāk un cītīgāk?

Pirms sacensībām speciāli aizbraucu 
uz vienas nedēļas nometni, tā gan bija 
vairāk domāta psiholoģiskās gatavības 
stiprināšanai startam Kanādā. Fiziskais 
darbs jau bija ieguldīts pavasara nomet-
nē. Un psiholoģiski biju gatavs startam, 
jutos lieliski Kanādā.  Trenējos kā līdz 
šim un īpaši nedomāju par rezultātiem, tā 
ka  pašam sanāca pārsteigums . 

Kurās disciplīnās tu cerēji iegūt 
zelta medaļu?

Nu, cerēju uz visām! Tomēr  apzinā-
jos, ka katrā disciplīnā ir ļoti labi sportis-
ti un nāksies pa īstam cīnīties. Medaļas 
jau neviens tāpat vien par velti nedod, ir 
smagi jātrenējas un katra no tām  jāno-
pelna. 

Kā tu vērtē čempionāta organizā-
ciju?

Man personīgi īpaši nekas netraucēja 
kā sportistam –  tās bija viņu tehniskās 
problēmas ar gaismas sistēmām, kuras 
niķojās un nestrādāja. Ja salīdzina visu 
iepriekšējo čempionātu organizāciju, tad 
jā – organizatori ļoti vāji bija sagatavoju-
šies, un tas vairāk rūpju sagādāja Lienei 
kā pārstāvei. Man kā sportistam par to 
nav jādomā, man galvenais ir piedalīties 
un sekmīgi startēt čempionātā.

Kādi būs tavi nākamie nozīmīgā-
kie starti, un ko vēl tu  varētu sasniegt 
vispār un tieši nedzirdīgo sportā?

 Nākošajā gadā būs Nedzirdīgo spor-
ta olimpiāde Bulgārijā. Varbūt  var labot 
kādu pasaules rekordu, izcīnīt Latvijai 
vēl kādas medaļas, bet  daudz kas atka-
rīgs no finansiālā atbalsta  treniņomet-
nēm un citām lietām, jo bez  šāda atbalsta 
par augstiem sasniegumiem  nav pat ko 
sapņot. Šogad tie bija,  pateicoties tieši 
dalībai treniņometnēs.    

Māris izcīnīja vienu zelta un vie-
nu sudraba medaļu.  Viņam pirmā vieta 
tāllēkšanā 15 dalībnieku konkurencē, bet   
110 m barjerskrējienā Māris  atpalika no zel-
ta medaļas ieguvēja Džosua Henba (14,28) 
no ASV tikai par dažām  simtdaļām sekun-
des, sasniedzot jaunu  personisko rekordu 
un uzstādot arī Eiropas nedzirdīgo rekordu. 

Neveiksme Mārim bija 100 m priekš-
sacīkšu skrējienā  –  viņam sanāca pāragrs 
starts, sekoja diskvalifikācija. Arī citiem 
sportistiem bija šāda problēma sakarā ar 
starta gaismām. Tik un tā čempionāta re-
kords 100 m paliek Mārim, kuru viņš sasnie-
dza  iepriekšējā čempionātā  Turcijā (2008). 

Čempionāts notika ļoti zemā orga-
nizatoriskā līmenī. Tika ignorēti daudzi 
noteikumi. Slikti darbojās starta gaismas, 
sportistiem bija jāgaida uz starta, kamēr tās 
salabo, bieži tās neiedegās  vispār. Sportis-
tiem lielā karstumā bija jāstāv vai jāsēž bez 
nojumes. Organizatori ignorēja pārstāvju un 
treneru iebildumus un padomus.

 Čempionāta  gaitu pārzināja un norisi 
organizēja dzirdīgie tiesneši, tāpēc trūka 
savstarpējās komunikācijas. Informāciju va-
rēja iegūt tikai vienā interneta mājaslapā.  Ja 
notika izmaiņas sacensību grafikā, tad tur to 
varēja  uzzināt tikai pēdējā brīdī . Nebija ne-
viena informatora, pie kā griezties tieši. Tā, 
piemēram,  Mārim vajadzēja aizpildīt Eiro-

pas rekorda veidlapu par savu jauno rekordu 
110 m/b – par to pajautājot, visi tikai plātīja 
rokas, jo neko nezināja. 

Māri negribēja pielaist 110m/b barjer-
skrējienā, jo pieprasīja tūlīt iet uz dopinga 
pārbaudi pēc tāllēkšanas uzvaras. Viss veik-
smīgi beidzās, pateicoties vienai no galvena-
jām dzirdīgo tiesnesēm, kas zināja  noteiku-
mus  – Māris varēja piedalīties, jo sagadījās, 
ka Mārim gandrīz vienlaicīgi bija starti gan 
tāllēkšanā, gan 110 m/b barjerskrējienā. 

Sakarā ar šīm nekārtībām lielākā daļa 
valstu delegāciju  pārstāvju parakstīja pro-
testa iesniegumu Starptautiskajai Nedzirdī-
go sporta komitejai (ICSD). 

Latvija kopvērtējumā medaļu skaitā 
ir 10. vietā no 27 valstīm. Visvairāk meda-
ļu izcīnīja Krievijas sportisti, tad Ukraina, 
Baltkrievija, Kenija un ASV. Igaunijai 3 me-
daļas ieguva  Kairite Olenko ( 1 sudraba un 
2 bronzas ) – septiņcīņā, šķēpa mešanā un 
100 m/b barjerskrējienā. Lietuvai 2 medaļas  
Larisai Voroneckai (1 sudraba un 1 bronza) 
diska mešanā un lodes grūšanā. 

Toronto šī bija viena no karstākajām va-
sarām. Viss  izžuvis;  katru dienu  no +28 
līdz +36 grādiem, īsts tropu klimats.

Sportistiem  bija viena brīvdiena. Vi-
ņus  aizveda ekskursijā uz Niagāras ūdens-
kritumu. Tika piedāvāta arī plaša nakts iz-
klaides programma, kuru gan apmeklēja 

tikai nedzirdīgie tūristi.
Māris izsaka lie-

lu paldies LNSF par 
finansiālo atbalstu 
treniņnometnēm un 
pilnvērtīgam sagatavo-
šanās periodam sacen-
sībām. 

Bez tā visa nebū-
tu medaļas un arī ne-
tiktu labots Eiropas  
rekords. 

Saīsināti izmantots 
teksts un foto no  Lienes 

Kleinas-Brūveres 
raksta:  www.lnsf.lv

No 14. līdz  
21. jūlijam Toron-
to, Kanādā, notika  
2. Pasaules nedzirdī-
go čempionāts viegl-
atlētikā. Piedalījās 
253 sportisti  no 27 
valstīm. Vislielākās 
delegācijas bija no 
Krievijas – 46 spor-
tisti,  Japānas, ASV 
un Kenijas. No Lat-
vijas bija tikai viens 
sportists –  Māris 
Grēniņš (attēlā – vidū).

 ZIgmārs ungurs



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
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LNS projekts "KLUSUMA PASAULE"
Ieguldījums tavā nākotnē

EIROPAS SAVIENĪBA

galvenie pasākUMi biedrībās 2012. gada aUgUstā Un septeMbrī

LNS BIEDRĪBU PASĀKUMI

LĪDZJŪTĪBAS

RĒZEKNĒ
21. VIII pl. 13 Pārrunas
23. VIII pl. 13 Avīžu un žurnālu 

                               koplasīšana
29. VIII pl. 13 Pasākums – Labrenča 

                               diena
30. VIII pl. 13 Izstāde „Smaržu 

                               burvībā”

DAUGAVPILĪ
28. VIII pl. 13 Avīžu un žurnālu 

                               koplasīšana
29. VIII pl. 13 „Iekļaujies!” – ieskats 

                              dzirdīgo pasaulē
4., 11. IX pl. 13 Avīžu un žurnālu 

                                koplasīšana
6., 13. IX pl. 13 Pārrunas par 

                                 nedzirdīgo dzīvi

ALŪKSNĒ
22. VIII pl 14 Tematiska pēcpusdiena 
                „Paskat, kāda ir mūsu biedrība”

VALMIERĀ
20. VIII pl. 14 Rekomendējošā 
                         konsultācija
23., 30. VIII pl. 14 Avīžu un žurnālu 
                               koplasīšana
6., 13. IX pl. 14 Avīžu un žurnālu 
                           koplasīšana
10. IX pl. 14 Nedzirdīgo prasmju 
                      konkurss
12. IX pl. 12 „Iekļaujies!” – ieskats 
                      dzirdīgo pasaulē

VENTSPILĪ
11. VIII pl. 15 Avīžu un žurnālu
                        koplasīšana
18. VIII pl. 15 Medicīniska rakstura 
                         informācija 
7. IX pl. 15 „Iekļaujies!” – ieskats 
                    dzirdīgo pasaulē 
14. IX pl. 15 Nedzirdīgo diena „Mēs 
                      kopā!”                  

UZMANĪBU! 
Par godu Nedzirdīgo dienai aicināti 

pieteikties dalībnieki uz līdz šim nebiju-
šu pasākumu.  Kultūras namā „Rītaus-
ma” 22. septembrī notiks 

VIENAS DIENAS  
TALANTU ŠOVS 

PIETEIKTIES VAR jebkurš bez 
vecuma ierobežojuma, kurš vēlas citiem 
parādīt savu talantu, aizraušanos, vaļas-
prieku jebkurā dzīves jomā. 

Varbūt esi triku meistars, dziesmu, 
deju vai citu skatuves žanru izpildītājs, 
teicams kulinārs, dārzkopis, varbūt tev ir 
dresēts suns, kaķis, iespējams, aizraujies 
ar gleznošanu, rokdarbiem vai  frizieru 
mākslu, neparastu sporta veidu utt.?

TAVS UZDEVUMS – savu vaļas-
prieku atraktīvi un pārliecinoši parādīt 
arī citiem.

NĀC UN PIEDALIES – varbūt 
tieši tu kļūsi par uzvarētāju šajā talantu 
parādē. Pirma trīs vietu ieguvējiem būs 
naudas balva. 

Pieteikties pie Brigitas Aldersones 
līdz 25. augustam, e-pasts: brigita.alder-
sone@lns.lv, mob. tel. 26446614.

RĪGĀ
22. VIII, 5., 12. IX pl. 16 Notikumi 
                                    Latvijā un pasaulē
29. VIII pl. 16 Pārrunas par nedzirdīgo 
                        dzīvi

D/C ĀBEĻZIEDS
23. VIII, 6. IX  pl. 13 Rokdarbi un 
                                    vingrošana
13. IX pl. 15 Vingrošana un dejošana

VALMIERĀ
27. VIII pl. 12 Informācija 
                         par nedzirdīgo dzīvi
3. IX pl. 14 Lekcija „Kādēļ vīrietis 
               nevarētu dzīvot bez sievietes?”
15. IX pl. 11 Dubultspēles novusā
KULDĪGĀ

23. VIII pl. 12 IK Novusa draugi
27. VIII pl. 12 Foto izstāde „Mans 
                          mājdzīvnieks”

DAUGAVPILĪ
20. VIII, 11. IX pl. 16 Avīžu 
                                     koplasīšana 
2. IX. pl. 12 Bērnu zīmējumu izstāde
4. IX pl. 16 Informācija 
                    par nedzirdīgo  dienu

RĒZEKNĒ
21. VIII pl. 13 Prasmju konkurss 
                        ,,Mana pilsēta”
28. VIII pl. 13 Laikrakstu un žurnālu 
                         apskats
4. IX. pl. 12 Pārrunas „Mana pasaule  
                    –  klusumā” 
6. IX pl. 12 Piemiņas diena 
                    „Atcerēsimies… savējos”
11. IX pl. 12 Prasmju konkurss „Ko tu 
                      zini? Ko tu proti”
13. IX pl. 12 IK „Saimniecīte”  – „Mēs 
                      pie dabas”
15. IX pl. 12 Senioru saiets „Kopā”

PREIĻOS
20. VIII pl. 12 Radošā diena „Kopā mēs 
                         varam!”

PĻAVIŅĀS
15. IX pl. 12 Nedzirdīgo diena

LIEPĀJĀ
13. IX pl. 12 Pārrunas

VENTSPILĪ
15. IX pl. 12 Ventspils biedrības 60 
                      gadu jubileja

Lēni izdeg dzīves svece,
Paliek mājā kaktiņš kluss. 
Lai sapnis balts tavu dvēseli aijā,
Un miers ar saviem spārniem sedz. 
Skumjās noliecam galvu, mūžībā aiz-

ejot mūsu biedram JĀNIM VINDOLAM 
(1939. 3. 08 – 2012. 17. 07), un izsakām 
līdzjūtību piederīgajiem.

Liepājas biedrība

Tālu gāju grūtu mūžu, 
Daudz darbiņu padarīju; 
Nu apsīka mani soļi 
Baltā smilšu kalniņā.
Izsakām dziļu līdzjūtību REGĪNAI 

MIZEREI, pavadot mūžības ceļā vīru.
Rēzeknes biedrība

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
un atmiņas kā krāšņs zieds.
Mūžībā aizgājis mūsu biedrs 

AIVARS SŪCIS (1955.23.08  – 
2012.29.06). Izsakām līdzjūtību tuvinie-
kiem un draugiem.

Smiltenes biedrība

Godātajai 
Dacei Lācei

Visi cildina un sveic,
Jo tu labus darbus veic.
Darbīga lai tava saime,
Vienmēr pavada lai laime!

Veselību, sparu, jautru garu, vieglu 
roku rakstībā, veiklas kājas gājienā.

Sveicam dzīves jubilejā! Sakot pal-
dies par sadarbību daudzu gadu garumā, 
vienmēr Tavi: „Kopsolī” un Informāci-
jas centrs

ĪPAŠAIS 
SVEICIENS

AICINA DARBĀ
Meklē palīgu ar pieredzi jaunbūves 

celtniecībā (iekšējiem un ārējiem apda-
res darbiem) Ādažos. 

Pieteikties redakcijā personiski vai 
pa mobilo: 29180534.

Naktsmītni nodrošina, var no lau-
kiem.
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