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Tālāk lasiet 3. lpp.

Aizvadot Starptautisko sieviešu dienu

Vēl piecas beidz augstskolu. 
Apsveicam!

Šajā numurā
„Jūs esat ļoti īpašas,” – tā par LNS 

sievietēm saka LNS prezidents. Marta 
numurā viņām atvēlēts īpašs gods – 
1., 4., 5., 6.

Jā, un vēl – atkal vairākas no 
viņām beigušas augstskolu! Lasiet un 
iedvesmojieties no viņu piemēra! – 
1., 3.

Biedrības arī ziņo par Sieviešu 
dienas notikumiem, populārajiem 
grupu gājieniem uz muzejiem, izstādēm 
utt. – 7.

No LNS divas grupas bijušas pat 
Briselē, Eiropas Parlamentā – 8.– 9.

Ieskats LNS vēsturē, „KS” lappu-
ses pāršķirstot  daudzu gadu garumā – 
10.– 11.

Latvijas Televīzijai ir labi jaunumi 
nedzirdīgajiem skatītājiem – 12. –  13.

Kā klājas jaunajai paaudzei? Ielū-
kosimies Valmieras skolā un Ēnu dienas 
notikumā – 14. –  15.

Lasītājiem sakrājušies jautājumi. 
Lūk, atbildes! – 16., 17.

Pamazām tuvojas Lieldienas – 
pārdomās par savu ceļu pie Dieva dalās  
mūsu biedrs – 18.

Sporta lappusē – par basketbolu, 
boulingu un sporta nometni bērniem – 
19.

Pēdējā lappuse piedāvā iesaistīties 
ģimeņu šovā un daudz ko citu – 20.

Vai ievērojāt, ka šoreiz KS iz-
nāk 20 lappušu apjomā? Tas tā-
pēc, ka „pelnām” atvaļinājumu (jūlijā 
KS neiznāks). Uz tikšanos pēc mēneša!

0 Nākamais numurs 
25.04

Pavasara gaidās

22. martā Vadības un sociālā darba augstskolā „Attīstība” notika absolventu 
izlaidums, kurā pēc divarpus gadu studijām diplomus par sociālā rehabilitētāja 
kvalifikāciju saņēma  LNS biedres Ilona Liniņa, Elvīra Čaika, Viktorija Romano-
va,  Vita Kamare. 

Bet Ārija Medne otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā 
„Sociālais darbs”ieguva sociālā  darbinieka kvalifikāciju.  Publicējam viņu pārdo-
mas par to, kā veicās mācībās! 

 Tālāk 4. lpp. lasiet intervijas ar daļu no LNS sievietēm. Šoreiz KS iepazīstina lasītājus 
ar līdz šim laikrakstā mazāk minētām darbiniecēm un aktīvistēm. 

LNS prezidenta Edgara Vorslova  
uzruna, veltīta LNS sievietēm

Atkal  aizvadīta Starptautiskā sieviešu 
diena, kad vīrieši stiepj klēpjiem ziedu gan 
uz darbu, gan uz mājām. Arī mēs, LNS ad-
ministrācijas vīrieši, to darījām, un tas bija 
liels darbs, jo, kā zināms, visa LNS pār-
svarā turas uz sievietēm –  viņas mums ir 
vairākumā.

 LNS statistika liecina, ka biedru vidū 
56% ir sievietes. Ar Kopsolī starpniecību 
apsveicu  visas tās sievietes – LNS ka-
pitālsabiedrībās strādājošās,  reģionālo  

biedrību vadītājas, aktīvistes un  LNS bied-
res, kuras 8. martā man nebija izdevības 
sveikt klātienē.

 Paldies, ka esat mums tādas īpašas – 
strādīgas, uzticamas un ļoti izturīgas! Ja jūs 
tādas nebūtu, tad arī LNS nebūtu tik augstā 
lidojumā, jo viss ikdienas melnais darbs 
gulstas pārsvarā uz jūsu pleciem.

 Un paldies par to, ka jūs protat sarīkot 
arī vislabākos svētku pasākumus! Tāpēc  
palieku pie uzskata: jūs esat ļoti īpašas sie-
vietes, kurām vīriešiem arī ikdienā būtu jā-
pasaka kāds mīļš vārds un ziedi jāpasniedz! 

L.
 Č

er
ep

ko
 fo

to

Jelgavnieces
foto: Anita Grahoļska
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OFICIĀLĀS VĒSTIS

LNS vadības kalendārs Grupām jādarbojas aktīvāk
11. martā LNS prezidents Edgars 

Vorslovs un LNS valdes locekle Inese 
Immure tikās ar Sarmīti Plūmi,  Latvijas 
TV  Dokumentālo raidījumu daļas re-
daktori par LTV raidījumu pieejamī-
bu nedzirdīgiem cilvēkiem 2014. gada 
1. pusgadā. 

Šogad klāt nāk trīs raidījumi ar tul-
kojumu zīmju valodā: no marta  LTV 
katru pirmdienu piedāvā raidījumus 
„Skats no malas” , „Sporta studija”, otr-
dienās raidījumu „Aktuāla intervija 1:1”. 
Raidījumu tiešraides ar surdotulkojumu 
pieejamas internetā www.ltv.lv rubrikā 
„Tiešraide” (plašāk – 12. lpp.). 

12. martā LNS prezidents 
E. Vorslovs piedalījās Invalīdu lietu na-
cionālās padomes sēdē. Tika apspriesti  
jautājumi par veselības aprūpes pa-
kalpojumu, to  skaitā medicīniskās 
rehabilitācijas pieejamību personām 
ar invaliditāti. Izrādījās, ka šajā jomā ir 
lielas problēmas, sevišķi pirmās grupas 
invalīdiem.

Sprieda arī par izmaiņām būvnie-
cību reglamentējošajos normatīvajos 
aktos. Sapulces dalībnieki no „Apeiro-
na” pārstāvja ar pārsteigumu uzzināja, 
ka 60 % ar ES līdzfinansējumu uzcelto 
objektu nav ievērotas vides pieejamī-
bas prasības. Ekonomikas ministrijas 
pārstāvis prezentēja jauno būvniecības 
regulējumu, taču sapulces dalībniekiem 
bija papildus jautājumi par vides pieeja-
mības nodrošināšanas aspektiem, tāpēc 
šo tēmu apspriest turpinās arī nākamajā 
padomes sēdē.

Padomes locekļi tika informēti par 
plānu „ANO Konvencijas par perso-
nu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas 
pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam” 
ieviešanai 2014. gadā”,  ar kuru var ie-
pazīties Labklājības ministrijas mājas-
lapā http://www.lm.gov.lv/text/1789 un 
iesniegt priekšlikumus.

Beidzamais – jautājums par tehnis-
ko palīglīdzekļu izsniegšanas kārtību. 
Padomes locekļi uzklausīja Nacionālā 

rehabilitācijas centra „Vaivari”  Teh-
nisko palīglīdzekļu centra pārskatu par 
nodrošinājumu ar tehniskajiem palīglī-
dzekļiem un turpmākajiem plāniem. Arī 
viņiem šogad valsts budžeta finansējums 
ievērojami palielināts, un tiek progno-
zēts, ka rindas tiks ievērojami samazi-
nātas.

15. martā LNS viceprezidente 
Sandra Gerenovska kā atbildīgā LNS 
par organizatorisko darbu piedalījās 
LNS Rīgas reģionālās biedrības grupu 
seminārā. Seminārā tika apspriesta gru-
pu darba organizēšana un plānošana.

20. martā LNS vadība uzņēma ap 
20 jauniešu grupu, kas projekta „A my 
in my shoes” ietvaros viesojās Latvijas 
Nedzirdīgo savienībā un iepazinās ar 
LNS, Surdocentra un RC telpām, darbi-
niekiem un šo institūciju darbību.

 Minētajā projektā piedalās jaunieši 
no 6 valstīm: Nīderlandes, Apvienotās 
Karalistes, Rumānijas, Beļģijas, Turci-
jas un Latvijas. Šo jauniešu starpā bija 
divi nedzirdīgi dalībnieki no Turcijas un 
viens no Latvijas.

20. martā LNS Centrā viesojās 
Rīgas domes Sociālo lietu komitejas  
priekšsēdētāja Olga Veidiņa, RD Lab-
klājības departamenta Sociālo pakalpo-
jumu administrēšanas nodaļas galvenais 
speciālists Edgars Kainazis un šī paša 
departamenta iedzīvotāju informēšanas 
sektora vadītāja Lita Brice.

 Šī delegācija ļoti uzmanīgi un padzi-
ļināti iepazinās ar Centrā organizētajām 
aktivitātēm, apskatīja tā  klientu rokdar-
bus un aprunājās arī ar klientiem. Pēc 
visa redzētā RD Sociālo jautājumu ko-
mitejas priekšsēdētāja O. Veidiņa teica, 
ka redzētais viņu pārliecinājis un viņa 
ieteiks RD šo centru finansēt arī pēc tam, 
kad beigsies ES finansējums šim projek-
tam. Taču lēmums būs tikai maija vidū, 
daudz kas būs atkarīgs arī no RD finanšu 
situācijas. 

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs

19. martā valde pilnvaroja LNS 
prezidentu Edgaru Vorslovu piedalīties 
Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) 
seminārā un Ģenerālajā asamblejā Atē-
nās, Grieķijā no šī gada 14. līdz 18.mai-
jam. Delegāta ceļa un uzturēšanās izde-
vumus apmaksā EUD.

Valde apstiprināja darba grupu  
divu nolikumu – „LNS Goda biedrs”un 
„LNS reģionālās biedrības Goda 
biedrs” sagatavošanai. Tajā strādās: 
S.Gerenovska (vadītāja), R. Rizika, I. 
Immure, M. Piterniece, V. Strazdiņš.

Valde nolēma: Sasaukt LNS Do-

mes sēdi 2014.gada 26. martā pl.11, 
Rīgā, Kandavas ielā 27 un apstiprināja  
tai šādu  darba kārtību:

a) Par LNS 2013.gada  pārskatu;
b) Par zemesgabala iegādi Rīgā, 
A.Čaka ielā 42;
c) Par zemesgabala daļas iegādi 
Rīgā, Kandavas iela 27;
d) Par LNS 2013.gada biedru statis-
tisko atskaiti;
e) Par LNS 2013.gada kultūrmasu/
organizatorisko darbu.

Sagatavoja: Ilze Kopmane

LNS valdes sēdē

Cik biedru strādā, un kāda ir izglītība
Rīgas biedrības vadītāja Māra Lasmane sniedza pre-

zentāciju ar ziņām par LNS un Rīgas biedrības biedru 
nodarbinātību un izglītību. Nestrādājošie LNS biedri ir 
pārsvarā. Protams, iespējams, ka daļa no viņiem strādā 
neoficiāli dažādus īslaicīgus darbus. 

 Plašas diskusijas seminārā izvērtās par biedru izglī-
tības līmeni. Joprojām ļoti daudziem ir tikai pamata iz-
glītība – 558 LNS biedriem, turklāt vēl ir biedri ar tikai 
nepabeigtu pamata izglītību.

 Semināra dalībnieki sprieda, ka mūsu dienās ar tādu 
izglītību par labu darbu un lielu algu nav ko sapņot, jāsa-
mierinās ar apkopēja vai sētnieka amatu. 

Daži interesējās, vai Rīgas Raiņa vakarskolā ir tālmā-
cība. Uz to šīs skolas skolotājs Ivars Kalniņš atbildēja, ka 
tālmācībā viss balstās uz rakstīšanu un lasīšanu, un šis 
mācību veids nav piemērots nedzirdīgajiem, jo viņiem va-
jag visu izskaidrot zīmju valodā. 

No visiem šobrīd LNS biedriem augstākā izglītība ir 
39, bet 10 biedri vēl mācās dažādās augstskolās. 
Kā pārvarēt konfliktus

Psihologs Aivis Kārkliņš (attēlā) nolasīja ļoti intere-
santu un lietderīgu lekciju par stresa novēršanu, dusmu 
savaldīšanu, konfliktiem un kā tos pārvarēt. 

Piemēram, situācija:  divi kaimiņi strīdas par zemes-
gabalu starp abu īpašumiem, un katrs to uzskata par savu. 
Viens no risinājumiem ir abiem kaimiņiem vienoties un 
strīdīgajā zemes gabalā izveidot kaut ko tādu, ko var lietot 
abas puses, piemēram, autostāvvietu vai rotaļu laukumu 
abu kaimiņu bērniem. Līdz ar to strīda objekts ir likvi-
dēts un abi kaimiņi un viņu ģimenes ieguvuši praktisku 
labumu. 
Kā veicināt grupu darbu

Semināra dalībnieki daudz sprieda arī par šo jautāju-
mu. Grupām jādarbojas aktīvāk – tāda bija ievirze visās 
runās šajā seminārā. Un iespējas taču ir!

Daudzas grupas skaitliski ir lielākas nekā Rēzeknes 
vai Liepājas biedrības. Piemēram, Rīgas RB Latgales gru-
pā ir 238 biedri, Rīgas rajona grupā 136, bet Kurzemes 
grupā 191 biedrs. 

Starp citu, tieši iepriekšējā dienā  Kurzemes grupa  Vi-
tas Kamares vadībā bija ekskursijā uz LU Botānisko dār-
zu, kur apskatīja Tropu tauriņu māju. Aktīvākās, kas pašas 
organizē savus pasākumus, ir vispirms jau Jelgavas un 
Tukuma grupas, bet Rīgā – Raiņa vakara vidusskolas 
grupa (vadītāja Inese Immure), Zemgales grupa (vadī-
tāja Tatjana Urboniene), kā arī  minētā Kurzemes grupa.

Visi grupu vadītāji tika aicināti būt aktīvākiem un or-
ganizēt savām grupām pasākumus. Darbosimies!

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

LNS Rīgas RB 15. martā rīkoja semināru grupu 
vadītājiem un viņu biroju darbiniekiem. Biedrībā 
1084 biedri apvienoti 13 grupās.
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Sākumu lasiet 1. lpp. Vēl piecas beidz augstskolu. Apsveicam

IZGLĪTĪBA

Kāpēc nolēma mācīties,  kā pati-
ka studiju programma

ILONA LINIŅA: Mācīties mani rosi-
nāja Lilita Janševska, toreiz strādāju LNS 
SIA Zīmju valodas centrā. Viņa man ieteica 
studēt surdopedagoģiju. Bet, lai iegūtu šo 
izglītību, vispirms būtu  jāmācās LU Peda-
goģijas fakultātē, pēc tam surdopedagoģija, 
un tas būtu kopā vairāk nekā seši gadi. Va-
jadzētu daudz naudas, mācības nespētu ap-
maksāt. Tāpēc izlēmu studēt „Attīstībā” 1. 
līmeņa  sociālās rehabilitācijas programmā, 
lai būtu izpildāmā darba prasībām atbilstoša 
izglītība, jo pašlaik strādāju LNS SIA Reha-
bilitācijas centrā. Motivācija mācīties radās 
arī tāpēc, ka tika nodrošināts tulks.

 Bija ļoti daudz mācību priekšmetu. Mani 
visvairāk interesēja jurista lekcijas. Sākumā 
viss bija labi. Pirmajā kursā bija lomu spē-
les un atraktīvas nodarbības, bet tad augst-
skolā sākās pārmaiņas: lektori mainījās, arī 
pasniegšanas veids – lekcijās notika  sauss 
teorijas izklāsts,  pietrūka konkrētu piemēru, 
reālu situāciju analīzes no prakses.

VIKTORIJA ROMANOVA:  Par so-
ciālo rehabilitētāju mācīties  man  ieteica 
Edgars Vorslovs . Padomāju un izvēlējos 
augstskolu „Attīstība”. Pirmajā mācību gadā 
viss bija ļoti labi – gan pasniedzēji, gan arī 
attiecīgi tulki lekciju saturu labi izskaidroja.   

Diemžēl augstskolu piemeklēja grūtības, 
tur mainījās  pasniedzēji, nodarbības bija 
sausas, formālas, grūti bija tikai tīru teoriju 
saprast.

Programmā iekļautie mācību priekšme-
ti visi man patiktu, tiešām visi, bet slikti, ja 
stāsta vienīgi teoriju... 

 Mācījāmies dažādā režīmā. Mēs Rīgā bi-
jām katra  citā grupā, katrai savs nodarbību 
apmeklējumu plāns. Man, piemēram, nodar-
bības  bija darbdienās.

 Grupa gan mums bija jauka, tajā  7 stu-
denti, un es biju vienīgā nedzirdīgā. Tas ne-
vienu netraucēja, sadarbojāmies labi. Man 
ļoti patika kopā ar pārējiem grupas biedriem 
pildīt dažādus uzdevumus

ELVĪRA ČAIKA: sāku studēt tāpēc, ka 
mūsdienās vajag  darbavietai atbilstošu ofi-
ciālu profesijas apliecinājumu un, protams, 
arī zināšanas ir regulāri jāpapildina. „Attīs-
tība” bija vienīgā augstskola, kura  piedāvāja 
man nepieciešamo sociālā rehabilitētāja pro-
fesiju. Turklāt Daugavpilī, kur dzīvoju, tai ir 
filiāle, kuru varēju ērti apmeklēt, kad tas bija 
nepieciešams. 

Visvairāk man patika pašizpausmes pras-
mju nodarbības, piemēram, krāsu psiholoģi-
jas un mākslas terapijas jomā. Šajās lekcijās 
mācījāmies izzināt arī sevi, jā, tās visspilg-
tāk man  palikušas atmiņā. Bet vispār nebija 
nekā tāda, par ko varētu teikt, ka nepatika.

VITA KAMARE: Arī es mācījos tāpēc, 
ka vajadzēja iegūt manam pašreizējam ama-
tam atbilstošu – sociālā rehabilitētāja diplo-
mu. 

  Pirmajā gadā bija interesanti, gāju uz 
nodarbībām ar sajūsmu. Bet tad daļa labo 

pasniedzēju no pārgāja uz Latvijas Kristīgo 
akadēmiju Jūrmalā, aicinot studentus līdzi. 
Diemžēl tur es nevarētu izbraukāt, tāpēc pa-
liku mācīties turpat „Attīstībā”. 

Mācību priekšmeti kā tādi man patika, 
bet viss jau atkarīgs no pasniedzēja, vai tas 
prot aizraujoši  teoriju  savienot  ar praksi. 
Pēc  pasniedzēju nomaiņas  man vairs nebija  
interesanti studēt. 

Tā kā es strādāju, tad izvēlējos mācīties 
vakara režīmā. Pēdējā gadā nodarbību laiki 
vairs nebija precīzi, tos mainīja ik brīdi,  va-
jadzēja steigā meklēt rezerves tulkus. Arī tas 
nebija patīkami.

ĀRIJA MEDNE: 
Augstskolu „Attīstība” 
jau zināju, jo esmu tur 
tulkojusi nedzirdīga-
jiem studentiem. Jau 
tad man radās doma  
tajā mācīties, bet vis-
pirms bija jāpabeidz 
studijas surdotulka 

specialitātē Jūrmalas koledžā SIVA. No tul-
košanas mūsu studentiem jau skaidri zināju, 
ko māca šajā augstskolā, un vēlējos paplaši-
nāt savas zināšanas, apgūstot sociālo darbu. 

Sākumā likās, ka par daudz  uzdoti mā-
jasdarbi, vēlāk pie tā pieradu. Nevaru izcelt 
kādus īpašus posmus, man viss šis laiks 
augstskolā patika. 

Es jutu, ka man ļoti noder viss, kas sais-
tās ar sociālo rehabilitāciju. Nodarbības bija 
interesantas un galvenais, ka arī praktiskas. 
Piemēram, lomu spēles, viens tēlo sociālo 
darbinieku, bet otrs – klientu, kas atnācis lūgt 
pabalstu. Katrai pusei jāatrod pārliecinoši ar-
gumenti, lai likums būtu ievērots un abas pu-
ses apmierinātas. 

Ļoti noderīgi bija arī tas, ka apguvām 
projektu gatavošanu. Visa grupa tos izstrādā-
jām kopā. Patika lekcijas par sociālo darbu ar 
dažādām klientu grupām.

Par  tulka pakalpojumu
 Studentes bija izvietotas vairākās grupās 

ar dažādiem mainīgiem nodarbību apmek-
lēšanas laikiem. Tāpēc sākotnēji – pirmajā 
gadā norīkotie  tulki  diemžēl pamazām sāka 
mainīties.

 Bet studentēm no šīs pieredzes ir izvei-
dojies stingrs viedoklis:   sekmīgu mācību 
norisi  veicinātu tikai noteiktu, vienu un to 
pašu  tulku piesaistīšana, kam  nodarbību sa-
turs jau zināms un  pie kura students  jau pie-
radis. Tātad augstskolās jāstrādā  tikai augsti 
profesionāliem tulkiem, kas pārvalda un spēj 
iztulkot sarežģītas tēmas.

Par kvalifikācijas darbu tēmām  
Visas tēmas bija saistītas ar kādu no 

mūsu pašu  Nedzirdīgo savienības darbības 
virzieniem, mūsu biedru, apkalpojamo klien-
tu tiešajām vajadzībām. Lūk, tās!

I. LINIŅA UN V.  KAMARE.  „Soci-
ālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveide 
personām ar dzirdes traucējumiem LNS Re-

habilitācijas centrā”. 
V. ROMANOVA.  „Sociālas rehabilitā-

cijas pakalpojumi Latvijas Nedzirdīgo Savie-
nības projekta „Klusuma pasaule” ietvaros”. 

 Liels paldies šī projekta vadītājam A. 
Pavlina kungam par atvēlētajiem materiā-
liem kvalifikācijas darba sagatavošanai, kā 
arī  visiem pārējiem, kas palīdzēja!

E. ČAIKA.  „Sociālā rehabilitētāja pro-
fesionālie pienākumi darbā ar klientiem SIA 
„LNS Rehabilitācijas centrs” Daugavpils re-
ģionālajā biedrībā” .

Aizstāvēja diplomdarbu
ĀRIJA MEDNE teicami aizstāvēja dip-

lomdarbu par tēmu „Sociālo pakalpojumu 
pieejamības pilnveide nedzirdīgajiem 
senioriem Rīgas pilsētā”, iegūstot sociālā  
darbinieka piektā  līmeņa kvalifikāciju.

Ieguvums no mācībām
Visas absolventes ir vienisprātis,  ka stu-

diju gadi papildinājuši jau esošās zināšanas 
un devuši jaunas prasmes par to, kā kontaktē-
ties ar klientiem, skaidrāk izprast savus darba 
pienākumus, rast labākus problēmu risināju-
mus.  Tie mainījuši arī pašu rakstura iezīmes, 
liekot paskatīties uz lietām no cita skatupun-
kta,  sajusties daudz pašpārliecinātākām un 
drošākām, darot savu darbu. 

Vai mācīsies vēl? 
I. LINIŅA: Jā,  gribētu pamācīties da-

torspeciālistu kursos, jo  tas arī vajadzīgs 
darbam: jāmontē video, jāliek materiāli mā-
jaslapā utt.

V. ROMANOVA: Noteikti gribētu turpi-
nāt.  Bet… daudz ko izšķir finanses. Par mā-
cībām „Attīstībā” mums bija jāmaksā pilna 
cena –  850 latu gadā. Tā ir problēma.

V. KAMARE: Patlaban jau mācos 
ECDL datorkursos.

Secinājumi un ieteikumi  
Vairākums no absolventēm  citiem stu-

dētgribētājiem tomēr ieteiktu labāk Rīgas 
Stradiņa universitāti. Pārāk bieži „Attīstī-
bā” mainās pasniedzēji,  pārceļ  nodarbības, 
trūkst stabilitātes. 

 Bet  ir vēl lielāka problēma, kas jāapsver, 
pirms izvēlēties tieši šo profesiju:  var jau ie-
gūt diplomu, bet  jāņem vērā, ka nedzirdīgais 
sociālais rehabilitētājs spējīgs strādāt tikai 
LNS sistēmā –  citur visu laiku viņam blakus 
būtu jāstāv tulkam. 

Tagad LNS  izveidojusies sociālā darba 
speciālistu pārprodukcija –  augstskola pa-
beigta,  bet darbavietas visas aizņemtas, tā-
pēc droši vien būs jāmeklē cits darbs. 

Intervēja: Zigmārs Ungurs
Foto: Līga Liniņa,  A.Mednes pers.arhīva

Apsveikums
Sveicam mūsu studentes – Vitu  

Kamari, Ilonu Liniņu un Viktoriju Roma-
novu ar augstskolas beigšanu!

Rīgas RB valde
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Sieviešu 
dienas  
atcerei

Vēsturiski sieviešu kustība 
aizsākās jau 1859. gada 8. martā 
ASV, izveidojot sieviešu arod-
biedrības grupas lielākajos Ņu-
jorkas uzņēmumos. 

ANO šo dienu atzīmē kopš 
1975. gada, katru reizi uzmanī-
bas centrā izvirzot kādu aktuālu 
tēmu. Šogad tā bija „Vienlīdzība 
sievietēm – progress sabiedrībā”, 
paužot pārliecību, ka tikai dzimu-
mu līdztiesība visās izpausmēs 
var būtiski veicināt arī valstu 
ekonomisko un sociālo attīstību. 

Mūsdienās pasaulē vēl daudz 
darāmā šajā jomā, lai panāktu 
sievietēm vienlīdzīgu darba ap-
maksu, izskaustu vardarbību, 
vairotu piekļuvi izglītībai, pār-
stāvniecībai politikā, valsts pār-
valdes struktūrās utml.

EUD uzsver, ka daudzviet 
nedzirdīgās sievietes cieš divkār-
šu diskrimināciju – kā sievietes 
un kā nedzirdīgi cilvēki. Ziņoju-
mā teikts:

 „Mēs aicinām sievietes brīvi 
izdarīt izvēli savā personiskajā 
dzīvē, izmantot visas iespējas 
dzīvot lepni, neatkarīgi. Nepa-
kļauties ārējam spiedienam uz 
ieskaitīšanu otrās šķiras pilsoņu 
grupā. Mēs cīnīsimies par vien-
līdzīgām tiesībām un iespējām 
sievietēm un ceram, ka viņas ie-
gūs patiesu līdztiesību, ko viņas 
pelnījušas.”

Pilns teksts (video): www.
eud.eu/videos.php 

Sagatavoja:  
LNS Informācijas nodaļa

I n e t a 
M e ž e c k a , 
LNS RH centra 
vadītājas sekre-
tāre: 

8. martu  
saucu par „tul-

pīšu dienu”. Jo bez tām šī diena 
nav iedomājama! Jau no bērnī-
bas zinu: kad ielās parādās vī-
rieši ar sarkanām tulpēm rokās, 
skaidrs – Sieviešu diena ir klāt! 
Un vienalga, ar svinēšanu vai 
bez, svētku sajūta ir vienmēr.

V i d a  
Meija, sociālā 
rehabil i tē tāja 
LNS RH centrā: 

B ē r n ī b a s 
laikā un arī ta-
gad vienmēr 

esmu svinējusi šos svētkus, tas 
ir tik patīkami  –  redzēt ielās 
vīriešus, kas pērk puķes ne tikai 
savām mīļajām dāmām, bet arī 
kolēģēm. Atceros, ka bērnībā 
skolā vienas klasesbiedrenes tē-
tis katru gadu dāvināja meite-
nēm mūsu klasē gan puķes, gan 
dāvanas. Esmu strādājusi dažā-
dās darbavietās, un vienmēr šai  
reizē   visur bija svētku noskaņa ,  
arī mājās tāpat. 

I n g u n a 
Čauna, Infor-
mācijas nodaļas 
reportiere: 

P a d o m j u 
laikā tā bija ļoti 
populāra svētku 

diena, galvenais –  tā bija brīv-
diena. Bet  pirms tās, piemēram, 

VEF rūpnīcā, kur toreiz strādā-
ju, visas sievietes vienmēr saņē-
ma sarkanu tulpi. 

Arī ģimenē vīrieši savām 
sievietēm dāsni dāvināja tulpes 
un smaržas. Pēc tam grūtajos 
pārmaiņu laikos vairākus gadus 
darbavietā Sieviešu dienu nemaz 
nepieminēja. 

Tomēr vēlāk, tā sauktajos 
treknajos gados, kad  strādāju 
lielā šūšanas uzņēmumā, atkal 
svētki atgriezās: mūs, uzņēmuma 
darbinieces, godināja ar klātiem 
zviedru galdiem, šampanieti, 
mūziku, ziediem. 

Pēc tam krīzes un bezdarba 
gados viss atkal noklusa, un  at-
ceros vien to,  ka reiz saņēmām 
apsveikumu, puķes un kūkas no 
datorkursu vīriešiem. 

Patīkams pārsteigums bija 
šogad, kad  mūsu darbabiedri  
vīrieši ar  LNS prezidentu priekš-
galā dalīja savām kolēģēm koši 
ziedošās acālijas. 

D a i g a 
Delle, sociālā 
rehabi l i tē tā ja 
LNS RH centrā: 

Simpātijas 
pret Sieviešu 
dienu man ir 

jau no mazām dienām, kad mans 
tētis gan mammai, gan man dā-
vināja acāliju podu. Jau tad sa-
jutu , cik  patīkami ir būt sieviešu 
kārtas būtnei. 

Vēlāk, skolas gados, man 
ļoti patika,  kā mans mīļotais 
puisis vienmēr skaisti izdomāja, 
kā mani sveikt. Arī klases puiši 
mums, meitenēm, rīkoja skaistus 

svētkus un jautras izdarības. 
Tagad man ir ļoti svarīgi, ka 

mani ģimenes vīrieši vienmēr 
dāvina skaistus ziedus. Ja tā pa-
domā, tad Sieviešu dienu neesam 
izlaiduši gandrīz nekad, jo uz-
skatām, ka Latvijā ir maz svētku 
dienu.

 Lustīga balle palikusi atmi-
ņās no pagājušā gada, kuru svi-
nējām  bērnudārza kolēģu lokā, 
kad mūsu otrās pusītes pirtiņā 
bija sarūpējušas gan skaistu gal-
du, gan puķu kalnus, gan dejas 
un –  galvenais – humora uzve-
dumu „Ak, sievietes, sievietes!”. 

A n e t e 
Arāja, surdo-
tulks: 

Kad Latvijā 
Sieviešu diena 
nebija svinamā 
diena,  tad es vēl 

nebiju dzimusi. Taču vēlāk,  no 
skolas laikiem, atceros, ka mūsu 
klases un arī vēlāk koledžas pui-
ši  gatavoja meitenēm patīkamus 
nieciņus. 

Visspilgtāk atceros dāvinā-
tās „somiņas” vidusskolā – paši 
puiši sevi nofotografējuši un 
smaidīgās fotogrāfijas ielīmējuši 
dzeltenās saules formas papīra 
somiņās.  Todien  mums visām 
bija šādas jautras „skolasso-
mas” . 

Bet mūsdienās, kad skolas 
jau absolvētas, parasti kopā ar 
draudzenēm rīkojam pasākumu 
vai nu brīvā dabā vai telpā. Pa-
gatavojam gardumus vēderam 
un dvēselei, paklačojamies par 
saviem vai citiem vīriešiem. 

Eiropas Nedzirdīgo sa-
vienība (EUD) 8. martā 
izplatīja paziņojumu par 
sievietes nozīmīgo lomu pa-
saules valstu vēsturē un ne-
dzirdīgo kopienās.

Pārdomās dalās LNS darbinieces

Ineta Mežecka: Kad 
pirms gada sāku strādāt  Reha-
bilitācijas centrā, pirmais kolē-
ģis vīrietis, ar kuru iepazinos, 
bija Valdis Krauklis. Man radās 
iespaids, ka Valdis vienmēr sme-
jas– skaļus, skanīgus, dzīves-
priecīgus smieklus, kuriem nevar 
nesmieties līdzi. Un es joprojām 
domāju, ka tas ir brīnišķīgi! LNS 
ir lieliski vīrieši, paldies viņiem 
par to!

Vida Meija: Man perso-
niski jāteic, ka LNS vīrieši pret 
mani izturas labi –  ar cieņu, ar 
sapratni. Dažreiz pastrīdamies 
par niekiem, pēc tam samieri-

nāmies, viss kā jau dzīvē. Mana 
attieksme pret viņiem pozitīva, 
vienmēr pajokojamies, pakaitē-
jamies. 

Daiga Delle: Kaut LNS 
esmu neilgu laiku, varu tomēr 
teikt, viens šeit ir vīrietis ar īpa-
šu personības šarmu–  harizmu, 
un tas ir Arnolds Pavlins, kura 
īpašības un spējas no sieviešu 
puses tiek  apbrīnotas, kuram 
seko un pakļaujas, tic un uzticas. 
Tāds inteliģents cilvēks, ka elpa 
aizraujas… Bet tā citādi liekas, 
ka mums vispār ir maz  vīriešu…

 Omu vienmēr man uzlabo 
Ivars Kalniņš. Palīgā vienmēr 

steidzas Juris Grundulis. No Ed-
gara Vorslova man ir bail, bet 
patīkami, ka mani vienmēr svei-
cina!

Inguna Čauna: Vīrieši, 
tāpat kā sievietes,  ir dažādi. Vi-
sumā es izjūtu pozitīvu attieksmi 
no viņu puses, neko sliktu nere-
dzu. 

Anete Arāja: Tikai īsi un 
konkrēti – neitrāla attieksme. 
Gan viņiem pret mani, gan man 
pret viņiem. Kāpēc? Laikam jau 
tāpēc, ka nav tādas situācijas un 
kontakta, lai veidotos draudzīgas 
attiecības.

Par Starptautiskās sieviešu dienas svinēšanu 

Par LNS darbiniekiem  – vīriešiem





5KOPSOLĪ 2014. gada marts 3/4

LNS SIEVIETES

Vida Meija: Ļoti gribas tajā rītā, kad 
pamostos, lai pie  manas gultas jau smaržo 
kafija, piedevām ar Rafaello un liliju ziediem 
un lai es visu dienu justos kā princese. Novē-
lu LNS dāmām vienmēr pavasarīgu garastā-
vokli, lai mēs ziedētu kā puķes, lai prastu  būt 
saldas kā konfektes. 

Ineta Mežecka: Lai tā būtu brīvdiena 
– skaista, silta, saulaina diena, kad no zemes 
spraucas ārā pirmās sniegpulkstenītes. Es to 
pavadītu kopā ar savu ģimeni – cilvēkiem, 

kurus mīlu vairāk par visu pasaulē. Tad šī 
diena būs ideāla!

Daiga Delle: Sieviešu dienā gribētu 
brīvdienu, puķu kalnus –  tā vienmēr jābūt! 
Un kopābūšanu ar saviem ģimenes vīriešiem. 
Es zinu, ka viņiem esmu vislabākā, vismīļā-
kā. Un viņi man ir viss, nekas cits nav tik 
svarīgs! 

Inguna Čauna: Vēlos, lai valdība uz-
dāvina mums visiem 8. martu kā brīvu dienu.

Anete Arāja: Neesmu romantiķe, vai-
rāk praktiķe. Man pilnīgi pietiktu ar skaisti 
dzeltenu vai baltu tulpju pušķi, un mana sirds 
tad jau sistos priekā! Atlikušo dienas daļu 
noteikti vēlētos pavadīt brīvā dabā, noteikti 
kustībā – ar velosipēdiem pa mežu vai gar 
jūru ar suņiem izskrieties. Vēlāk vakarā va-
rētu kopīgi pagatavot kādu kūku vai gardu 
našķi. Bet galvenais akcents tomēr būtu tās 
skaisti dzeltenās tulpes! 

Par  ideālo Sieviešu dienu

Domās dalās reģionu sievietes
Kā Viņas atzīmē Sieviešu dienu

Daina Cīrule (Smiltenes RB): Agrāk, 
padomju laikos, svinējām vairāk un plašāk  
– gan darbā, gan mājās un biedrībā, tagad 
tā klusāk un mazāk.  Vēlos būt šādās svētku 
reizēs  kopā ar citiem savā  biedrībā. 

Gaļina Gura (Daugavpils RB): Jā, to at-
zīmējam vienmēr.  Gan klubā, gan vakarā arī 
mājās –  kopā ar bērniem ēdam torti, dzeram 
tēju. 

Manefa Uļjanova, Māra Auziņa, Ilze 
Gabranova (Pļaviņu RB): Mājās nesvinam, 
parasti biedrībā kopā arī atzīmējam.

Irina Jirgensone (Valmieras RB): Jā, 
padomju laikā klubā vienmēr bija Sieviešu 
dienas svētki. Tagad pārmaiņas valstī jūta-
mas arī šajā ziņā: šis pasākums 
netiek plaši izvērsts.  Ģimenē gan  
mani vienmēr mīļi apsveic vīrs un 
tēvs.

Gunta Jurševska,  Renāte 
Ozoliņa (Kuldīgas RB): Jā, bet 
tikai biedrībā, apmeklējot biedrī-
bas pasākumu. Agrāk šajā dienā 
ziedus saņēma visas sievietes –
mūs sveica darba kolektīvā un arī 
ģimenē.

Svetlana Gārne (Kuldīgas 
RB): Jā, gan agrāk svinēju šos 
svētkus, gan tagad to daru. Svi-
nu gan mājās, gan arī apmeklē-
ju biedrībā rīkoto pasākumu par 
godu šai dienai. Mājās klājam gal-
du, svinam kopā ar ģimeni. 

Tatjana Ragozina (Daugavpils RB): Es 
neatceros laiku, kad nebūtu bijusi sieviešu 
diena... varbūt vēl nebiju piedzimusi? Man 
ir 23 gadi. Vienmēr esmu svinējusi, parasti 
mājās. 

Janīna Birģele (Kuldīgas RB): Jā, svinu 
šos svētkus arī tagad. Parasti atnāk dēls un 
apsveic ar ziediem, eju uz biedrības pasāku-
mu un svinu kopā ar biedriem. 

Vilma Gregore (Kuldīgas RB): Mājās 
šos svētkus nesvinu, tikai biedrībā. 

Anita Cepurīte (Kuldīgas RB): Vienmēr 
svinu šo dienu mājās ar mammu. Viņa paga-
tavo kaut ko garšīgu, rodas svētku sajūta. 

Maruta  Grenevica (Liepājas RB): Sie-
viešu dienu vienmēr atzīmējam mājās,  ģi-
menes lokā, šī tradīcija saglabājusies no 

padomju laikiem. Pagājušajā gadā, kad  8. 
martā sanācām kopā  biedrībā,  vīrieši sie-
vietes sveica ar tulpēm. Bija patīkami!

Maija  Vilciņa (Liepājas RB): Svinību 
laiks, man šķiet, pagājis kopš Latvijas neat-
karības atgūšanas. Padomju laikā tās izjūtas 
bija citādas – kā svētkos. 

Par  biedrības vīriešu attieksmi  
Gaļina Gura: Biedrības vīrieši  mūs pa-

rasti apsveic ar vārdiem. Ziedus nedāvina. 
Manefa Uļjanova, Māra Auziņa Ilze 

Gabranova: Pļaviņieši ir jauki cilvēki, labi 
attiecas pret mums, sievietēm, un tādi ir gan 
jaunākie, gan vecākie vīrieši. Ja palūdz, pa-
rasti neatsaka palīdzību.

Gunta Jurševska: Vīrieši, kas  ir manā 
vecumā, vai vecākās paaudzes džentlmeņi 
ir ļoti solīdi un ar cieņu izturas pret visām 
sievietēm, katru gadu sveic mūs 8.martā. Bet 
daļa jaunākās paaudzes pat nezina, ko īsti 
svin šajā datumā, vai arī piemin šos svētkus 
tikai savā ģimenē, sveicot savas mammas vai 
draudzenes.

Daina Cīrule: Mums Smiltenes biedrībā 
notika Sieviešu dienai veltīts pasākums. Te ir 
ļoti maz vīriešu,  attiecīga arī tā apsveikšana 
no viņu puses – kā nu kurš…. 

Renāte Ozoliņa: Vīrieši mūs katru gadu 
sveic biedrības rīkotajā pasākumā ar ziediem 
un klāj svētku galdu. Mēs tikai priecājamies, 
izbaudām šo dienu un atpūšamies, tāpēc varu 
teikt, ka mūsu biedrības vīrieši ir ļoti labi un 

par mums vienmēr atceras, vismaz reizi gadā 
noteikti.

Irina Jirgensone: Mūsu biedrības vīrieši 
ir pieklājīgi pret sievietēm. Ir daži vīrieši, kas 
pastāvīgi katru gadu apsveic sievietes klubā 
ar ziediem un saldumiem, daži tikai ar mīļiem 
vārdiem, bet visumā mūsu vīrieši ir normāli.

Līga Immure: Visforšākais un aktīvā-
kais sieviešu sveicējs ir Juris Ozoliņš, par 
pārējiem man grūti ko teikt. 

Janīna Birģele: Vīrieši mums ir ļoti labi, 
atceras apsveikt 8. martā ar ziediem, patīka-
mi. 

Vilma Gregore: Vienmēr esmu patīkami 
pārsteigta, ka vīrieši mūs atceras un apsveic 
ar ziediem, paldies par to!

Anita Cepurīte: Biedrībā visi 
vīrieši pret mani un citām sievie-
tēm izturas ļoti labi. 

Tatjana Ragozina: Biedrības 
vīrieši neizrāda īpašu uzmanību 
apsveicot. Apsveic ar vārdiem, zie-
diem. Nav sajūtas, ka biedrības vī-
rieši īpaši piedomā pie šīs dienas.  

Laimdota Bandalovska  (Lie-
pāja): Viss ir atkarīgs no tā, kādi 
viņi paši ir. Galvenais, lai vīrietis 
ir saprotošs, pieklājīgs, apzinīgs 
un ar cieņu izturas pret sievietēm, 
tad arī mums būs pozitīva attiek-
sme.

Maruta Grenevica: Mūsu 
biedrībā vīrieši ir jauki, neaiz-
mirst mūs apsveikt, biju pārsteigta 

un priecīga par ziediem. Kaut viņi mūs bie-
žāk palutinātu !

Maija Vilciņa:  Tikai tie vīrieši, kas pie-
redzējuši, kā Sieviešu dienu svinēja padomju 
laikos, regulāri katru gadu sveic mūs ar pu-
ķēm. 

Par ideālo Sieviešu dienu 
Gaļina Gura:  Lai vīrs  sagādā pārstei-

gumu – aizved uz Viļņu, uz akvaparku, reiz 
tur jau bijām, un man ļoti patika. Vismaz lai 
uzdāvina milzīgu ziedu pušķi. 

Manefa Uļjanova, Māra Auziņa, Ilze 
Gabranova:  

 
Protams, ka  pirmā gribēšana ir, lai nēsātu 

Tālāk lasiet nākamajā lpp.

                                                                                         Priekšplānā – kuldīdznieces
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.
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Kopsolī februāra numuru vēr-
tē LNS projektu darbiniece ARTA 
BIRZNIECE – SILIŅA. Viņai ir 
savs  radošs skatījums uz laikrak-
sta iespējamām tēmām. 

Kad sāku lasīt februāra Kopso-
lī, pirmā tieksme bija izlasīt rakstus 
par projektiem, kuros pati strādāju. 

Viens no tādiem rakstiem ir „Jaunās māmiņas nepaliek 
vienas” – tur ir rakstīts arī par mani, autore Ilze Kop-
mane. Raksts man patika, viss pareizi uzrakstīts, skaidri 
saprotams un nav arī par garu. Īsi un konkrēti. Tajā pašā 
lappusē mani ļoti aizkustināja Daigas Delles slavino-
šie vārdi  rakstā „Humānākais projekts LNS vēsturē”. 
Lasīju to ar asarām acīs. Pēc tam sameklēju rakstu par 
otro – mūsu jauno projektu un skatījos, vai rakstā „Sā-
kas datorapmācība senioriem” informācija ir precīza. 
Jā, viss bija pareizi. 

Šajā  numurā interesanti bija uzzināt par biedrību 
statistiku, un mani apbēdināja, ka Ventspils biedrībā 
biedru skaits samazinās. Es pati esmu dzimusi tur un 
vienmēr sekoju līdzi, kas tur notiek. 

Man darbā ļoti noderīga ir jubilāru sleja „Mīļi 
sveicam”. Kāpēc noderīga? Jo mums  taču jāapsveic 
apaļajās jubilejās mūsu klienti, kuri nāk uz Centru! 
Priecājos, ka varu ietaupīt laiku un pašai nav jāmeklē 
viņu dzimšanas dati, – vienkārši ieskatos Kopsolī, vai 
nākamā mēneša jubilāru sarakstā nav Centra klienti. 
Ļoti noderīgi un domāju, ka ne tikai man! Šāds saraksts 
ir laba ideja.

Par interviju ar LNS prezidentu E. Vorslovu. 
Katru dienu gan es, gan visi pārējie staigājam viņam 
garām un tikvien kā sasveicināmies, bet faktiski neko 
par viņu nezinām. Tāpēc šī intervija bija īsti vietā,  do-
dot iespēju uzzināt kaut ko par viņa darba režīmu un 
personisko dzīvi.

Šoreiz man nebija interesantas sporta ziņas. Man 
patīk lasīt par basketbolu vai vieglatlētiku, bet mak-
šķerēšana un boulings nu galīgi neaizrauj, tāpēc nemaz 
nelasīju.

Par ļoti vērtīgu uzskatu  februāra numurā aizsākto 
apskatu „Par to ziņoja Kopsolī”. Es tiešām daudz ko 
nezināju no tā, kas tur bija aprakstīts, tāpēc lasīju ar lie-
lu interesi! Tagadējo LNS izaugsmi tā īsti var just tikai 
salīdzinājumā ar agrākajiem laikiem.

Vēl mani interesēja raksts par  Raiņa skolas dze-
jas lasījumu konkursu. Es pati esmu mācījusies šajā 
skolā, piedalījos arī dzejas lasījumu konkursā. Vispār 
es uzmanīgi sekoju līdzi visām skolu ziņām Kopsolī, jo 
domāju par savu bērnu – viņam taču būs jāmācās tajās 
skolās! Tāpēc iesaku KS aprakstīt arī Atvērto durvju 
dienas skolās, jo ne jau visiem vecākiem ir laiks un ie-
spējas uz tām aizbraukt. 

Vēl man svarīgs ieteikums: vajadzētu aprakstīt 
konkrētas konfliktsituācijas, kādās nokļūst nedzirdīgie, 
un zem šiem aprakstiem ievietot speciālista skaidroju-
mu, kā vajag šajā gadījumā rīkoties. Jo nedzirdīgie ne-
zina savas tiesības un bieži tiek apmānīti. Varētu avīzē 
izveidot vienu sleju par šo tēmu.

Fotogrāfiju Kopsolī ir pietiekami daudz un labā 
kvalitātē, tas pilnībā apmierina. Arī dizainam nav ne 
vainas. 

Novēlu Kopsolī izturību un veiksmi, jo nedzir-
dīgo sabiedrība bez Kopsolī nav iedomājama, laik-
raksts ir ļoti vajadzīgs nedzirdīgajiem. Tas  nedrīkst 
pazust! 

A.Birznieces–Siliņas viedokli pierakstīja Z. Ungurs

Vērtē lasītāji
visu dienu uz rokām un varētu neko 
nedarīt.

Gunta Jurševska: Man nav tādas 
ideālās sieviešu dienas, galvenais, lai 
savējie atceras un apsveic, samīļo un 
iedod buču, ar to pietiek.

Renāte Ozoliņa: Šos svētkus mā-

jās nesvinam, man patīk miers, daba, 
tāpēc arī šajā dienā neko īpašu negri-
bētu, tikai vienkārši atpūsties, pastai-
gāties, tas arī viss.

Svetlana Gārne: Esmu atraitne, 
tāpēc šajā dienā priecājos par to, ka 
mani sveic biedrības vīrieši, vairāk 
neko citu jau arī vairs nevēlos.

Līga Immure: Sieviešu dienā gri-
bētu no rīta pamosties un ieraudzīt 
savu istabu pilnu ar ziediem, saņemt 
mīļotā cilvēka buču un vispār lai vīrie-
ši par mums atcerētos ne tikai vienu 
reizi gadā, bet arī ikdienā.

Vilma Gregore,  Janīna Birģele:  
Pats galvenais ir būt šajā dienā kopā 
ar savējiem biedriem, vislabāk  bied-
rībā. 

Anita Cepurīte: 8. martu jāsvin 
kopā ar saviem tuviniekiem, draugiem 
un radiem,  saņemot   daudz ziedu.

Irina Jirgensone: Nu gribētos 
katru rītu gultā baudīt labu kafiju, visu 
dienu būt lutinātai,  paēst garšīgas 
pusdienas,  doties kādā mazā ekskur-
sijā, bet zinu jau  –  nesanāks, jo vien-
mēr  ceļos agri, pati  pirmā un eju uz 
savu algoto darbu. 

Tatjana Ragozina: Gribu pamos-
toties saņemt daudz ziedu no drauga. 

Brokastis arī lai pagatavo viņš. Pēc 
tam mēs varētu apmeklēt kādu teātra 
izrādi. Pēc teātra kafejnīcā – nogar-
šot torti, malkot vīnu un tā visu vakaru 
mierīgi pabūt kopā.

Laimdota Bandalovska: Gribē-
tos, lai no rīta, saulei spoži iespīdot 

istabā,  jau pie gultas mīlošs vīrietis 
man sniegtu ziedus un kvēlu skūpstu. 
Un pēc tam  mēs skaisti pavadītu šo 
dienu pastaigā gar jūru un priecātos 
par dabas jaukumu, vakarā izjusto un 
redzēto pārrunātu pie šampanieša glā-
zes, augļiem. 

Maruta Grenevica: Lai no rīta 
vīrs  mani mīļi noskūpsta un pasniedz 
karstu kafiju. Tādā sirsnīgā noskaņā 
sākot dienu,  mēs varētu jauki pavadīt 
laiku līdz  pat vakaram . 

Maija Vilciņa: Ne tikai Sieviešu 
dienā, bet lai katru rītu  man pasniegtu 
kafiju gultā un  lai katru vakaru  ro-
mantiski varētu  pastaigāt gar jūras 
krastu, turklāt  zem zvaigžņotām de-
besīm. 

Mīļie vīrieši! Vai  tas ir daudz pra-
sīts, vai pārāk  daudz pūļu un naudas 
tam nepieciešams,   lai jūsu sievas, 
apkārtējās sievietes, darbabiedrenes, 
tuvinieces justos laimīgas?  

Kāda ziedu buķete, kafijas tase 
gultā un mīļa buča, kopīga pastaiga... 
Un viņas ir laimīgas! Tad nu pacen-
tieties, negaidot nākamo sieviešu die-
nu! 

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs

    Daugavpilietes
   foto: Irēna Katucāne

    

                                                                                                     Liepājnieces
                                                                                                     foto: Edmunds Mežvids
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LNS ZIŅAS

Ekskursijas, pasākumi, muzeji, izstādes
Jelgavā savs skaistumkonkurss

 Rīgas biedrības Jelgavas grupa sarīkoja paši 
savu Miss un Misters konkursu. Pēc klātesošo 
balsojuma Miss titulu ieguva Māra Lasmane, 
bet par Misteru kļuva Māris Veidemanis. 

Māris Bremze apmāca pļaviņiešus
Pļaviņu RB biedriem bija radoša iespēja ap-

gūt papīra figūru – ziedu veidošanu. Nodarbības 
vadīja  pašu biedrs M. Bremze, un viņam tas pa-
devās lieliski. Figūras sanāca jaukas, tāpēc biedri 
vienojās, ka pirms Lieldienām gatavos no papīra 
dekorācijas biedrības telpām.

Spilva – topā!
 Rehabilitācijas centrs (RH)  februārī rīkoja 

ekskursiju uz pazīstamo konservu, mērču un sulu 
ražotni „Spilva”. 

Šogad uzņēmums ieguldīs 1 miljonu eiro, lai 
attīstītu bezkonservantu produktus, jo tos piepra-
sa arvien vairāk. Dalībnieki varēja tos nogaršot. 
Valodas par šo inte-
resanto ekskursiju tā 
izplatījušās, ka vēl 
vismaz divas grupas 
dosies turp.

Klienti iepazīst 
Rīgas kultūras 
dzīvi

Ļoti aktīvi eks-
kursijās  RH klientu 
grupas ved asistente 
Genovefa Ņevjadom-
ska. Darba dienās 
viņi piedalās nodar-
bībās, bet brīvdie-
nās apmeklē Rīgas 
muzejus, izstādes un 
citas aktīvās atpūtas 
iespējas. Pieredzes 
apmaiņai nedaudz par 
to, kas redzēts šajos 
gājienos!

Februārī klien-
tus laipni uzņēma sal-
dumu fabrikas “Laima” šokolādes muzejs.

Apmeklētāji varēja nogaršot karsto šokolādi, 
nofotografēties.

Klienti apmeklēja arī Rīgas Cirka jauno 
programmu, bet  martā grupa devās uz Saules 
muzeju, kur darbojas unikāla radošā darbnīca ar 
iespēju pašiem radīt savu sauli un paņemt līdzi uz 
mājām (augšējā attēlā). 

Dzintara muzejā ekskursijas dalībnieki no-
skatījās īsu video par dzintara rašanās vēsturi, 
apskatīja dažādus dzintara veidojumus no visas 
pasaules. 

Ugunsdzēsības muzejā grupa ar klusuma 
brīdi pieminēja 2013. gada 21. novembra Zolitū-
des traģēdijā bojāgājušos ugunsdzēsējus. 

Rehabilitācijas programmas klientiem ļoti pa-
tika arī vienkārša pastaiga Māras dīķa apkaimē 
un Arkādijas parkā, kur varēja pabarot pīles. 

Rīgas RB Zemgales grupā
1. martā grupa devās uz Latvijas Dzelzceļa 

vēstures muzeju un AB dambi, kur iepazinās ar 
ekspozīciju par dzelzceļa vēsturi Latvijā 1858. – 
1940. gadā (apakšējā attēlā). 

Pēc muzeja ekskursantu grupa devās pastaigā 
pa AB dambi un vēroja skaisto Vecrīgas panorā-
mu. Tieši no AB dambja tiek organizēti svētku 
salūti. 

Sieviešu dienu svin visur
Rīgā Rītausmā 5. martā notika viens no pir-

majiem pasākumiem, veltīts sievietēm. Dalīb-
nieki tikās ar psiholoģi Natāliju Beļakovu, kura 
atraktīvā formā sniedza vērtīgus padomus sie-
vietēm, kā veidot savstarpējās attiecības ģimenē. 
Pasākumā netrūka arī melodeklamācijas un dejas.

Ventspilī  Sieviešu dienas pasākums notika 7. 
martā pie skaisti klāta galda. Biedrības vadītāja 
Raisa Civkunova pastāstīja par šīs dienas nozīmi 
un svinēšanas tradīcijām. Pēc tam biedri dalījās 

atmiņās par savu vis-
interesantāko sievie-
šu dienas piedzīvoju-
mu. Notika dažādas 
spēles un atjautības 
uzdevumu risināšana.

Daugavpilī sie-
vietes 8. martā no-
lēma pazust no savu 
vīru redzesloka, lai 
pilsētas Olimpiskā 
centra ūdens val-
stībā vairotu savu 
skaistumu un spriga-
numu gan baseinā, 
gan pirtīs un burbuļ-
vannās. Šajā nevai-
nīgajā sazvērestībā 
piedalījās divpadsmit 
sievietes. Viņas tā 
iepatikās  centra per-
sonālam,  ka tas šīm 
dāmām dāvināja vēl 
papildu pusstundu 
laika bez maksas  

                                           (foto skat. 6. lpp.).
Svētkus sievietēm svinēja arī Jelgavā, Tu-

kumā, Kuldīgā, Liepājā, Rēzeknē, Smiltenē, 
Valmierā.

Rainieši  Rīgas Biržā
Viena no aktīvākajām Rīgas RB grupām – 

Raiņa vakarskolas grupa 14. martā tās vadītājas 
Ineses Immures vadībā devās uz latviešu klasiķa 
gleznotāja Rūdolfa Pērles (1875 – 1917) un lietu-
viešu nacionālās glezniecības pamatlicēja Miko-
laja Čurļoņa (1875 – 1911) gleznu izstādi restau-
rētajā Rīgas Biržas ēkā Doma laukumā. Redzēto 
grūti izstāstīt, jāredz un jāizjūt pašiem.

Kur lidinās tauriņi un papagaiļi
 Rīgas RB Kurzemes grupa 14. martā iepazi-

nās ar LU Botāniskā dārza Tropu tauriņu māju.

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs
Foto: G. Ņevjadomska un J. Grundulis

Biedrību  
valdes sēdēs

Valmierā
 13. martā notika  Valmieras 

RB 2. valdes sēde. 
 Vispirms valde apstiprināja pa-

sākumu plānus aprīlim un maijam. 
 Pēc tam notika jaunu biedru uz-

ņemšana: par LNS biedriem uzņēma 
Kristīni Dalki un Edgaru Dalku, at-
brīvojot no biedru maksas par 2014. 
gadu, – viņiem  vajadzēs samaksāt 
tikai iestāšanās naudu 1 EUR un par  
biedru grāmatiņu 2 EUR.

 Beidzamajā dienas kārtības pun-
ktā valde apstiprināja izdevumus 
Sieviešu dienas   tematiskā  pasāku-
ma organizēšanai.

Dace Lāce, 
valdes priekšsēdētāja

Rīgā
15. martā  biedrības valdes sē-

des locekļi iepazinās ar tās organi-
zatorisko/kultūrmasu darba plānu 
aprīlim, apsprieda to un apstipri-
nāja (plānu skat. 20. lpp.). 

Valde nolēma apsveikt savas 
biedres Vitu Kamari, Viktoriju Ro-
manovu un Ilonu Liniņu ar augst-
skolas „Attīstība” beigšanu, iegūstot 
sociālā rehabilitētāja kvalifikāciju.

Valdes priekšsēdētāja Māra 
Lasmane informēja valdi par nepie-
ciešamību pārstrādāt esošo nolikumu 
„Par LNS reģionālo biedrību biedru 
grupām” un aicināja uz nākamo val-
des sēdi iesniegt idejas, priekšliku-
mus jauna nolikuma izstrādei. 

Tika pārrunāti jautājumi par 
turpmāko Rīgas biedrības pasākumu 
organizēšanu un sadarbību ar Reha-
bilitācijas centru par Rītausmas telpu 
izmantošanu.

Inese Immure,
valdes locekle

Liepājā
Liepājas RB 21. martā noti-

kušajā valdes sēdē par biedriem 
uzņēma  Diānu Grenevicu, Lieni 
Jaunzemi un Sandi  Vazdiķi. 

Savukārt no biedru rindām par 
biedru naudas nemaksāšanu 3 gadu 
garumā izslēdza vienu biedru.

Valde apsprieda pasākumu plā-
nu aprīlim, maijam un jūnijam. 
Pašdarbnieki jau sākuši gatavoties 
jūnijā gaidāmajam pašdarbības festi-
vālam Tukumā. Vēl valdes loceklim 
Ādamsonam  ir ideja jūnijā organizēt 
pasākumu „ Līgo upe tecēdama ” – 
izbraukumu ar kanoe laivām.

Gundega Paņko, 
valdes priekšsēdētāja
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TIKŠANĀS

LNS grupas ES parlamentā Briselē

Pirmajā dienā 
Pēc svarīgāko Briseles tūrisma objektu 

apskates  nokļuvām milzīgajā Eiropas Parla-
mentā, lai vispirms viesotos pie nedzirdīgā 
deputāta Adama Kosas no Ungārijas. 

Mūsu sarunas izvērsās par viņa darbu un 
ne tikai. Adams Kosa Eiropas Parlamentā 
strādā Sociālo lietu un nodarbinātības komi-
tejā un Transporta un tūrisma komitejā. Viņš 
savā darbā izvirza šādas prioritātes: zīmju 
valodas oficiālu atzīšanu visās Eiropas val-
stīs, iekļaušanos un vides pieejamības nodro-
šināšanu.Līdztekus darbam šajā parlamentā 
viņš arī vada Ungārijas Nedzirdīgo savie-
nību. Lielāko laika daļu viņš pavada parla-
mentā, bet „strādā” savienībā ar interneta 
palīdzību (e-pasti, skype u.c.). Viņa deputā-
ta pilnvaras beigsies šogad, bet viņš cer uz 
atkārtotu ievēlēšanu uz vēl vienu termiņu. 

LNS prezidents Edgars Vorslovs par 
šo tikšanos: „Kad saņēmu uzaicinājumu 
LNS pārstāvjiem braukt iepazīties ar Ei-
ropas Parlamenta darbu, uzreiz sakontak-
tējos ar brauciena organizatoru un darīju 
zināmas mūsu specifiskās vēlmes – tikties 
ar Adamu Kosu un EUD. Tikšanās bija liet-
derīgas – īsajā 45 minūšu sarunā ar Kosu 
tikām iepazīstināti ar viņa darbu EP un arī 
guvām informāciju par Ungārijas Nedzir-
dīgo savienības darbu.”

Mūsu prezidentu ieinteresēja Eiropas Sa-
vienības finansētais projekts par videotulka 
pakalpojumu (ar planšetdatora palīdzību) ie-
viešanā nedzirdīgiem ungāriem 2,5 miljonu 
eiro vērtībā, kuru pašlaik realizē Ungārijas 
Nedzirdīgo savienība. 

Interesanti, Adama Kosas kabinetā pirms 
viņa kādreiz strādājis mūsu ekspremjers Val-
dis Dombrovskis. Viņš kabinetā bija atstājis 
kādu gleznu, ugunsdrošības instrukciju lat-
viešu valodā un mūsu slaveno melno balza-
mu.

Pēc tam mums kopā ar dzirdīgiem da-
lībniekiem notika ekskursija pa Eiropas Par-
lamentu. Milzīgajā Eiropas iestādē ikdienā  
pārvietojas un strādā ne tikai 766 deputāti no 
28 Eiropas valstīm, bet arī viņu palīgi,  citi 
darbinieki, ekskursanti u.c. Guvām aptuvenu 
priekšstatu par šī parlamenta, Eiropas Pado-
mes, Eiropas Komisijas, komisāru un citu 
darbu.  

Mūsējie dalās iespaidos par redzēto 
un uzzināto. LNS valdes loceklis Ainārs 
Osmanis stāsta: „No šī brauciena par ES 
deputātu darbiem uzzināju daudz jaunu lie-
tu: kā katrs ES deputāts sev piemeklē, ar ko 
strādāt savā birojā, un kā sadarbojas ar savu 
partiju, tās biedriem. Visspilgtākie iespaidi 

palikuši par izmērā lielo ES parlamentu ar 
daudzām darba skudriņām (darbiniekiem un 
deputātiem) un katra  deputāta biroju. Iegu-
vumi? Tās ir jaunas zināšanas par ES darbu 
un mūsu reālām iespējām sadarboties ar ES 
deputātiem nedzirdīgo problēmu risināša-
nā.”

Pēc tam bija tikšanās ar Eiropas Par-
lamenta deputātu Krišjāni Kariņu, kurš 
pārstāv Latvijas iedzīvotāju intereses. Viņš 
izklāstīja par savu darbu, savu izvirzīto li-
kumprojektu, atbildēja uz mūsu jautājumiem. 

Daugavpils biedrības priekšsēdētāja El-
vīra Čaika pozitīvi vērtē tikšanos:

 „Divas Briselē pavadītās dienas bija 
lieliskas. Tikšanās reizē ar mūsu deputā-
tu Krišjāni Kariņu daudz ko uzzinājām par 
viņa darba gaitām un personiskām izjūtām. 
Viņš strādā no rīta līdz vēlam vakaram, dzīvo 
viesnīcā, jo  negrib, ka viņam būtu divas mā-
jas – viena Rīgā, otra Briselē.  Latvija viņam  
ir labākā vieta pasaulē, kur vienmēr gaida 
mīļie savējie –  sieva, četri bērni,  vēl kaķis 
un suns.” 

Bet LNS valdes loceklis Varis Strazdiņš 
atzīst: 

„Pirms braukšanas  mani visvairāk inte-
resēja turienes  politiskā ”virtuve”,  vēlējos 
uzzināt un varbūt arī nedaudz izprast to, kas 
īsti  notiek Briselē. Vai tas izdevās? Visvairāk 
manu ziņkārību apmierināja mūsu deputāts 
Kariņa kungs. Diezgan plaši informēja par 
savu darbu dažādu likumprojektu izstrādē. 
Pietrūka skaidrojuma par tā visa reālu sa-
saisti ar plenārsēžu norises vietu Stasbūrā, 
Francijā.”

Otrajā dienā 
Mūsējie apmeklēja Eiropas Nedzirdī-

go savienības (EUD) biroju, kur ar EUD 
izpilddirektoru Marku Vītliju (Mark Wheat-
ley) tika spriests par EUD Ģenerālās asamb-
lejas rīkošanu Latvijā, Rīgā, 2015. gadā, kad 
Latvija kļūs par ES prezidējošo valsti.

  Edgars Vorslovs uzskata: „Man pa-
šam galvenais brauciena mērķis bija tikties 
ar EUD vadību lai pārrunātu 2015. gada 
EUD Ģenerālās asamblejas Latvijā rīko-
šanas tehniskās nianses. Var teikt, ka viss 
izdevās, kā biju cerējis – tikām īsumā iepa-
zīstināti ar EUD darbu un arī apspriedām 
gatavošanās darbus ģenerālās asamblejas 
norisei Latvijā.”

 Ainārs Osmanis: „Vislielākais pār-
steigums ir par svarīgo nedzirdīgo orga-
nizāciju EUD. Pārsteidz tieši tas, ka visi 
darbinieki strādā vienā telpā. Darba orga-
nizācijā visi zina, kas jādara šodien, rīt un 
arī kas pēc pusgada. Mūsu klātienes komu-

nikācijā ar EUD perfekti apmainījāmies ar 
informāciju par mūsu pašreizējo un turpmā-
ko sadarbību.”

 Savukārt Varis Strazdiņš nedaudz ap-
mulsis:

 „No tikšanās EUD radās divējādas 

Pēc Eiropas Parlamenta deputāta Krišjāņa Kariņa („Vienotība”) ielūguma LNS 
pārstāvji 18. – 19. februārī apmeklēja Eiropas Savienības parlamentu Briselē, Beļģi-
jā. Divu dienu laikā mūsu pārstāvjiem bija pilna programma: Briseles tūrisma ob-
jektu apskate, Eiropas Parlamenta apmeklējums, tikšanās ar deputātiem Krišjāni 
Kariņu un Ādamu Kosu un Eiropas Nedzirdīgo savienības apmeklējums.

Šī apmeklējuma grupā bija kādi 20 dalībnieki: dzirdīgie no citas organizācijas, 
pedagogi un konkursa laureāti un mūsējie – LNS valdes locekļi un reģionālo biedrību 
vadītājas G. Paņķo, I. Kalniņš, E.Vorslovs, E. Čaika, A. Osmanis un V. Strazdiņš, kā 
arī tulks Ārija Medne. Vidū – Adams Kosa.
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izjūtas. Izpilddirektors Marks Vītlijs ir  
kompetents savā darbības lauciņā. Bet 
pats EUD birojs man atgādināja, nu kā 
solīdi pateikt, – tādu iestādi, kura vakar 
nodibināta un tikko ievākusies jaunā 
“komunālā” dzīvoklī. Trūkst tur atpa-
zīstamības un daudzmaz nepieciešamās 
prestiža sajūtas par mūsu Eiropas orga-
nizāciju.”

Pēc Briseles Kara muzeja apmek-
lējuma devāmies uz Eiropas Parla-
menta apmeklētāju centru „Parla-
mentarium”, kurā ar dinamisku un 
interaktīvu multivides displeju palīdzī-
bu var uzzināt plašāk par Eiropas Savie-
nību.

 Elvīra Čaika patīkami pārsteigta 
stāsta: 

 „Mans paliekošākais iespaids vei-
dojās Parlamentarium apmeklējumā. 
Tur pirmo reizi mūžā redzēju ierīci – 
multivides gids, līdzīgu mobilajam te-
lefonam, rokā turamu, kurā var ieprog-
rammēt un tad lietot vēlamo valodu. Ir 
pat arī angļu, franču, vācu un holandie-
šu zīmju valodā – tātad padomāts arī 
par nedzirdīgajiem apmeklētājiem.”

Par abu dienu pavadīto laiku Briselē 
gandarīta arī Liepājas biedrības priekš-
sēdētāja Gundega Paņko:

 „Tik daudz  dzirdēts un runāts par 
Briseli, tāpēc  pašai reāli to redzēt bija 
liels prieks. Tik sena, skaista pilsēta ar 

lieliskiem namiem, starp tiem  arī Eiro-
pas Parlamenta mītne. Interesanti bija 
tikties ar mūsu deputātu K.Kariņu un 
uzzināt par viņa darba un dzīves gaitām. 
Vērtīga bija arī tikšanās ar nedzirdīgo 
EP deputātu Adamu Kosu un EUD mīt-
nes apmeklēšana. 

Interesanti bija redzēt Kara muzeju 
ar dažādām lidmašīnām, šaujamajiem 
un citiem vēsturiskiem materiāliem. 
Protams, kā jau visi, kas ierodas Brise-
lē, arī mēs iepazināmies ar pieminekli 
čurājošam puisītim un uzzinājām,  kā-
pēc viņš celts tādā godā. Tā ir sena le-
ģenda par to, kā  tēvs atrada viņu knapi 
dzīvu pēc lielā ugunsgrēka, un viņš, par 
spīti visam, izdzīvoja… Skaista bija Bri-
seles vecpilsēta ar bruģētiem akmeņiem 
un seniem namiem. 

Divas dienas tomēr bija par  maz, 
lai to visu aptvertu un izjustu, tāpēc gri-
bētos aizbraukt turp vēlreiz.”

Apmeklējumā uz Eiropas Parlamen-
tu 4. – 5. martā piedalījās arī otrā grupa 
no LNS (attēlā – Mārīte Sarkane, Valdis 
Krauklis, Anita Ceple, Māra Lasmane, 
Guntars Jurševskis, Raisa Civkunova un 
tulks Dace Piterniece. Vidū – K. Kariņš). 
Paldies Eiropas Parlamenta deputātam 
Krišjānim Kariņam par šo iespēju!

Stāsta Valdis Krauklis: Arī mums 
bija  ekskursija pa vecpilsētas centru, 
pēc tam  Eiroparlamentā  klausījāmies 
īsu lekciju par tā darbību, noskatījāmies  
nelielu video   par deputāta K. Kariņa 
darbu parlamentā. Tad notika interesan-
ta tikšanās ar pašu  Kariņa kungu, ielū-
kojāmies arī viņa  un  palīgu kabinetā. 

Mani visvairāk iespaidoja Eiropar-
lamenta ievērojamais ēku komplekss  
ar lielo deputātu un viņu palīgu skaitu. 
Arī apkalpojošais personāls milzīgs:  
sargi – drošībnieki, apkopējas un citi, 
kas rūpējas par ēkām, –  pāri par 6000 
cilvēku, katram deputātam palīgi un tad 
vēl tulki – oficiālie un ārštata. Kā saka, 
vesela armija. 

Viens piemērs! Tulkošanas darbi uz 
vienu eiroiedzīvotāju ir apmēram  2,30 
eiro gadā. Eiropas Savienībā ir 506 932 
115 iedzīvotāj – tātad varam parēķināt, 
cik kopā izmaksā tulkošana vien.

Radās spilgta sajūta, ka šai Eiropar-
lamentā daudz kas tiek lemts par ES nā-
kotni un tagadni.  

Ar divām dienām bija par maz, gri-
bētos Briseles muzejus vairāk apskatīt 
un sīkāk izpētīt pašu pilsētu un apskatīt 
ēkas, kur strādā eirokomisāri.

Briseles iedzīvotāji liekas tādi mie-
rīgāki, nesteidzīgi, ir daudz veikaliņu,  
restorāniņu,  pilsētas plānojums savda-
bīgs,  un var just, ka tai  ir savs pilsētas 
ritms.

Ieguvumi? Iegūts plašs priekšstats 
par Eiropas Parlamenta darbu, mūsu 
deputāta Krišjāņa Kariņa un ungāru 
nedzirdīgā deputāta Adama Kosas spe-
cifisko darbu. Vizītē EUD apspriesti 
pirmie jautājumi par EUD Ģenerālās 
asamblejas rīkošanu Rīgā. Biedrības va-
dītājiem ir iespēja pastāstīt saviem bied-
riem par savām acīm redzēto Eiropas 
Parlamentā. 

Teksts: Ivars Kalniņš
Foto: G. Paņko un V. Krauklis

 Ganu gaitas no agras bērnības
 Bērnība pagājusi laukos. Līdz 3 gadu vecumam  

dzirdējis, bet tad slimības dēļ dzirdi zaudējis. Gājis 
ganos jau no agras bērnības, bijis paklausīgs, čakls un 
strādīgs, taču vienu bērnības epizodi spilgti atceras – 
tētis viņu nopēris, kad ganos bija aizgulējies un govis 
ielīdušas auzās. Tad gan žagari tika! No bailēm, pār-
dzīvojumiem slēpies mežā līdz vēlam vakaram, kamēr 
mājnieki viņu sameklējuši.

  Tēvs bijis stingrs, māte mīļa, laipna un gādīga. 
Ģimenē auguši 6 bērni: 2 māsas, un 4 brāļi.   Divi brāļi 
dzirdīgi, pārējie ar dzirdes traucējumiem. Francis  pats 
ir jaunākais bērns ģimenē.

Ātri pārcelts otrajā klasē
1942. – 1943. gadā mazais Francis nedaudz pabijis  

Laizānu Valsts kurlmēmo skolā, bet tad sācies karš. Pēc 
tā 1950. gadā no jauna sācis skolas gaitas, bet tad jau 
Valmieras Kurlmēmo skolas 1. klasē. Skolā mācījies 
no 1953. gada līdz 1958. gadam. Skolotāji pamanījuši 
viņa apķērību, rakstīt un rēķināt prasmi, tāpēc uzreiz 
pārcēluši 2. klasē. Aktīvi iesaistījies skolas sabiedris-
kajā dzīvē, palīdzējis arī virtuves darbos. Matemātikā 
rēķināšana ne vienmēr gājusi raiti, palīdzību lūdzis arī 
klasesbiedrenei, bet par to skolotāja dusmojusies. 

Darbs aiz darba, ģimene
Pēc skolas beigšanas pārcēlies atpakaļ uz laukiem. 

Vēlāk  strādājis par grāmatsējēju Daugavpils MRU,  bi-
jis arī remontstrādnieks un veicis dažādus citus darbus. 

1959. gadā kā jauns puisis mija gredzenus ar savu 
izredzēto līgavu Jefrosiniju, kura strādāja linu fabrikā. 
Kopā ar viņu laimīgā laulībā nodzīvoja 54 gadus un uz-
audzināja  brašus dēlus – Viktoru un  Daini. Diemžēl 
tagad sieva aizvadīta mūžībā. Bet iepriecina un sirdi 
silda divi mazdēli. Ir nodzīvots garš, dažādiem piedzī-
vojumiem un pārdzīvojumiem bagāts mūžs.

Vienmēr sabiedriski aktīvs un atsaucīgs  
Jau jaunībā aktīvi iekļāvies Preiļu grupas sabiedris-

kajā dzīvē  un no 1959. gada kā ilggadīgs  Preiļu grupas 
vadītājs rīkojis sapulces, informatīvus pasākumus, ap-
ciemojis slimos, vientuļos biedrus un no visas sirds ik-
dienas rūpēs atbalstījis savus nedzirdīgos līdzcilvēkus.

Vēlākajos gados iespēju robežās iesaistījies Rēzek-
nes RB rīkotajās aktivitātēs, piemēram, projekta „Klu-
suma pasaule” nodarbībās,  pieredzes apmaiņas brau-
cienos u.c. Ļoti patīk fotografēt un ceļot.

LNS un savai biedrībai novēl izturību un radošu iz-
domu tālākajā darbā! 

Teksts: Mārīte Sarkane
Foto: no F. Mauriņa  personiskā arhīva

Francis Mauriņš: 
Darbs aiz darba...

Rēzeknes RB 
biedrs Francis 
Mauriņš ir LNS 
Rēzeknes RB Goda 
biedrs un  kopš 
2013. gada arī LNS 
Goda biedrs. Dzi-
mis 1935. gada 5. 
aprīlī Preiļu rajo-
na Bindaru ciema  
„Belišķos”. 
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                   Pirms 30 un … gadiem    martā par to rakstīja „KS”
1984. Apkopoti 

gada rezultāti sacen-
sībai ar Igaunijas Ne-
dzirdīgo biedrību – viņi 
guvuši uzvaru un saņem 
glabāšanā uz gadu ceļo-
jošo karogu (bija tāda tra-
dīcija). Sacensībā starp 
LNB nodaļām – labākās 
Daugavpils, Rēzeknes un 
Ventspils.

Notikuši karnevāli 
(attēlā), konkursi „Saturieties, meitenes un 
zēni”, Rītausmas viesizrādes rajonu nodaļās. 
MRU biedru tiesa nosoda huligānu. 

1985. Bet nu tajā pašā sacensībā uzvar 
LNB. Par labu darbu apbalvo MRU veterā-
nus, CV Goda raksts – Raiņa skolas direk-
torei Ā. Bukai. Starp nodaļām atkal labākā 
Daugavpils. Informācijas Biļetens  pulcē 
sievietes uz preses konferenci „Viņas stāvēja 
pie biedrības šūpuļa”.

1986. Darba svētki veterāniem, kas 
MRU nostrādājuši 30 gadus. Rīgas nodaļas 
konference (31 grupa, 1384 biedri). Galve-
nās problēmas – jaunieši neaktīvi, nevēlas 
mācīties tālāk pēc pamatskolas beigšanas. 
Nedzirdīgā Ā. Grigoroviča dzejoļi sievietei; 

ievietots Rītausmas darbinieču kopīgs foto 
un daudz labu vārdu par LNB sievietēm.

1987. Rīgas biedrības labākā grupa – 
Jelgavā, bet Daugavpils MRU izvirzījies 
1. vietā savā pilsētā! Raksts pret dzeršanas 
netikumu. Mūsu ļaudis sajūsmā par Run-
dāles un Bauskas pilī redzēto. CV dala 
ceļazīmes uz atpūtas namiem un sanato-
rijām.

1988. Urā! Mūsu laikraksts iz-
nāk atjaunotā variantā ar nosaukumu 
„Kopsolī” (attēlā). Plaša intervija ar CV 
priekšsēdētāju Jāni Liepu: „Lai iespiestais 
vārds piekļūst katra  lasītāja dvēselei!” Ie-
viesta jauna rubrika „No LNB Goda plāk-
snes” un izsludināts aprakstu konkurss. 

Plašs raksts par VEF grupu ar vairāk nekā 50 
biedriem. 

1989. Apkopota statistika: LNB ir 
2430 biedri, sistēmā strādā 387, tālāk mācās 
1/3 jauniešu. Represēto biedru sūrās atmiņas. 
Aicinājums atgriezties pie Dieva, lasīt un 
mācīt Bībeli bērniem.

Uz LNB Kunga titulu pretendē 43 
LNB vīrieši, visvairāk balsu – A. Celmam, 
A. Smonam, A. Pavlinam, J. Veidemanim, I. 
Čaikam u.c.

Bet  LNB Dāmas godu izpelnījušās A. 
Grīnšpone, L. Čornija, I. Immure, Sk. Baure. 
Viņām veltīta Z.Ungura uzruna: „Kad garām 
man gāji, satraukti nošalca zīds …”

1990. Tikšanās ar populāro žurnālisti, 
avīzes „Atmoda” redaktori Elitu Veidema-
ni. Kā dzīvosim tālāk? – spriež nedzirdīgie 
tautfrontieši. Arī komunisti: mums  jāatbild 
par to, kas izdarīts un kas ne. 

MRU veselības grupām nodarbības peld-
baseinā. CV kritizē kultūras darba vienveidī-
bu klubos, nolemj iegādāt videokameru (pir-
mo!). Viesizrādi sniedz baltkrievi. Turpinās 
TV raidījuma „Labvakar” satura apraksts.

1991. Kas visvairāk satrauc? Infor-
mācijas trūkums! Nedzirdīgie pieprasa 
Nedzirdīgo programmu katru vakaru, ziņas, 
tulkojumu Panorāmai, „Skabargai”, „Temī-
das svaros” u.c. 

Preses namā pazūd visa „KS” 3. nr. tirā-
ža.

 Rītausmā notiek LTF saiets, darbojas 
IK Draudziņš, Redzesloks, Pavards. Liepā-
jas biedrībā jauna vadītāja – Gundega Paņko 
(84 biedri). Pienāk 230 labdarības paciņas 
(ar apģērbu un produktiem) no Vācijas. Starp 
nodaļu klubiem izceļas  Smiltene (Dāboliņa), 
no uzņēmumiem – labākais Rēzeknes MRU. 
Parādās sleja „Nedzirdīgie pasaulē”. Pirmo 
gadu patstāvīgi darbojas LNSF.

1992. Par vērojumiem Zviedrijas Ne-
dzirdīgo savienībā  – Arnolds Pavlins: „… 
mums arī tas viss būs. Sakodīsim zobus un 
strādāsim”. Iegādāti pirmie 90 Oticon dzir-
des aparāti. Veidojas Bērnu dzirdes centrs. 
No LNSF valdes sēdes izraida KS korespon-
dentu. 

Jauna sleja „Zem 4 acīm”: Vajag darīt, 
nevis vaidēt, ka nekā nav. Kāpēc jāuzspiež 
kaut kāda radošā sacensība?”

 KS novērotājs apraksta divas balles  
Rītausmā – interesanti!

1993. LNB pārstāvim jāstartē paš-
valdību vēlēšanās – atkal rodas tāda doma; 
LNNK piedāvā vietu savā sarakstā. KS rīko 
labdarības loteriju, lai savāktu līdzekļus tā 
izdošanai. Par  1 dienu samazināta darba ne-
dēļa (un alga) klubu vadītājiem. LNB cīnās 
ar finansu grūtībām, no valdības – nekāda 
atbalsta.

 KS izdod Z.Ungura grāmatu „Domu zī-
mes”. Intervija ar nedzirdīgo kalnu slēpotāju 
Oskaru Langmani.

1994. Dome apstiprina budžetu – 
58 507 Ls; LNB štatā būs  revidents. Visām 
organizācijām jāgādā par savu 
izdzīvošanu;  biedru nauda – 
0,50 Ls.  LNB ir 2434 biedri. 
Sistēmā strādā – 197. Ar augstā-
ko izglītību – 25.

Melodeklamāciju konkurss 
sveču gaismā – KS speciālbalva 
Ingunai Kramai. KS sabiedris-
kajā redkolēģijā: J. Groma, A. 
Pavlins, I.Immure, V. Krauklis, 
M. Piterniece.

1995. Risinās konkurss 
„LNS - 75”. Samazinājies bied-
ru skaits – 2215; 43 grupas. TV programma 
nedzirdīgajiem ierodas uz vietas reģionu 

biedrībās. Izteiktas idejas LNS jubilejas rīko-
šanai. Stāsti par pieredzēto Parīzē un Ame-
rikā.

1996.   Reportāža no Lietuvas Nedzir-
dīgo biedrības.  Rītausmas ballēs joprojām 
vicina kulakus; Rīgas MRU bankrota situāci-
ja šokē pārbaudītājus; iespaidi PNF kongresā 
Vīnē. KS organizē grupas uz Norvēģiju un 
Austriju un izdod apsveikumu grāmatiņu 
„Dzīve, mana dzīvīte”.

1997. LNS prezidents A. Pavlins –  
gandrīz Rīgas domnieks saka paldies vēlē-
tājiem. LNS uzskaitē 1954 nedzirdīgi un 110 
dzirdīgi biedri. 1. aprīlī smejas pat ziloņi! 
Pirmais dejotāju salidojums Rītausmā. 

1998. Parādās ES logo – nodrošināti  
faksi visās LNS biedrībās. Jāmācās gatavot 
projektus (attēlā).

Jautrītes ziņu klubiņa devīze: Gan būs 
labi. Pirmās bezdarbnieku apmācību grupas. 

Astoņdesmitie gadi

Deviņdesmitie gadi

                               Daugavpilietes Gaļinas Guras stāsts
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                   Pirms 30 un … gadiem    martā par to rakstīja „KS”

2000. LNS Dome izsaka pateicību KS 
par finansu piesaistīšanu laikraksta izdošanai  
no valsts budžeta.  Tautas skaitīšana neatzīst 
zīmju valodu. Parastās skolas nav gatavas 
uzņemt nedzirdīgos. Lasītāji var  iepazīties 
ar mobilo telefonu iespējām. Represētie stās-
ta par pārdzīvoto. 

2001.  LNS apvieno 1913 biedrus, 47 
% no viņiem nestrādā. Rīgas Nedzirdīgo bēr-
nu skolai aprit 160 gadu – veselas 2 lappuses 
par to! Diskusija par savstarpējām attiecībām 
Latvijas nedzirdīgo sportā.

2002. Par  jaunas nedzirdīgo skolas 
celšanu Rīgā, pie Juglas ezera (tagad jau 
zinām – nebūs…). Deviņu ārzemju valstu ne-
dzirdīgo kopienu raksturojums.

2003. Nokia Latvia  ziedo Rītausmai 
2500 Ls. Tur viesojas labklājības ministre 
Dagnija Staķe. 14 nedzirdīgie autovadītāji 
piedalās automoto  kluba „Trīs punkti”  sa-
censībās. Pirmā nedzirdīgo grupa saņem 
starptautiskos sertifikātus par datorkursu 
beigšanu. RSK „Nedzirdīgo sports” pirmo 
reizi organizē sacensības boulingā.

2004. Protests  pret aizliegumu ne-
dzirdīgajiem  vadīt auto un  liecināt pie 
notāra. Nedzirdīgo jauniešu organizācija 
„Efraims” atzīmē 1 gada jubileju.  Baltijas 
valstu nedzirdīgo skolēnu spartakiāde  Val-
mierā. Labi piemēri  Starptautiskajā kultūras 
festivālā Slovākijā. Pašu mājās – karnevāli 
(attēlā).  Raiņa skolā  Dzejas lasījumi.

2005. Ģimenes ārsti nezina likumus 
un atsakās sniegt nepieciešamās izziņas 

nedzirdīgajam. Policijas vienaldzības dēļ 
nomirst nedzirdīgais Valdis J. Jaunais zem-
nieks Sandris  ar sievu Raimondu stāsta par 
dzīvi lauku 
s a i m n i e c ī -
bā. Jauniešu 
o rg a n i z ā c i j a 
„Efraims” ievēl 
jaunu preziden-
tu – Ivaru Kal-
niņu (iepriekšē-
jais bija Uldis 
Ozols).

2 0 0 6 . 
Dome lemj: 
klubiem pašiem jāpelna nauda savām 
vajadzībām. Četri LNS pārstāvji viesojas 
Īrijas nedzirdīgo organizācijās. Valmieras 
skola piedalās  kultūras festivālā Slovākijā. 
Barkavas arodvidusskolā – pirmā nedzirdīgo 
grupa!

 EQUAL projekts „Klusās rokas” rit pil-
nā sparā – veic  pētījumus, organizē tematis-
kās nometnes. Realizācijā arī  LNS projekts 
„LNS – otrās mājas” –  notiek  remonti  pie-
cos LNS īpašumos.

2007. Pirmais surdopedagogu izlai-
dums Rēzeknes pedagoģiskajā augstskolā, 
kur  to beidz: I. Immure, G. Priede, I. Krama, 
L. Kleina – Brūvere, U. Ozols, O. Volonte, A. 
Pļaviņa, I. Sala.

Rēzeknes Preiļu  grupu jau 48 gadus(!) 
kopš pašas dibināšanas vada Francis 
Mauriņš.

Rīgas Raiņa vakara/maiņu vi-
dusskola nosvin savu 80-gadi. Sākas 
projekts „Darbs klusumā”.

 A. Homiča Spānijā sarunājas ar 
slaveno futbolistu  Deividu  Bekhe-
mu un nofotografējas kopā ar viņu. 
„Efraims”  maina nosaukumu uz  – 
Latvijas Nedzirdīgo jauniešu orga-
nizācija.

2008. Melodeklamācijas 
žanrs aizsācies pirms 35 gadiem  
Rīgā. 

Kārtējā dzejas lasījumu konkursā Raiņa 
skolā uzvar Regīna Katakina (tagad Radke-

LNS tiekas ar nedzirdīgo izglītības  
iestāžu vadītājiem un pauž satraukumu par 
zemo izglītības līmeni nedzirdīgo vidū. 
Auto daudzcīņas sacensībās piedalās 19 en-
tuziasti, šautriņu čempionātā – 54(!), bet 64 
– lauciņu dambretes finālā – 13. Gudrinieku 
konkursā uzvar R.Rizika un J.Bočkāne.

1999. Teātra māmuļa Elvīra Elksne par 
patiesajām vērtībām dzīvē: „Tikai nepado-
ties!” KS organizē grupu  uz Šveici. Karne-
vāli, maskuballes, autosacensības. 

16. martā pie Brīvības pieminekļa arī 
nedzirdīgie. Aprit 5 gadi Surdocentram. 
LNS iestādes piesaka projektus dažādos 
fondos, arī KS gatavo vairākus.

Sākas 21. gadsimts

viča). Par  nedzirdīgo futbola pirmsākumiem 
– toreiz  vārtos Žoržiks (Georgs Poršs, LNS 
Goda biedrs nr.1). Sociālās aprūpes centrā 
Salaspilī strādā 5 nedzirdīgie.

 2009. Kopsolī  nodrukāts ar lielākiem 
burtiem ( pēc lasītāju pieprasījuma) – uh, 
cik viegli lasīt! Latvijas Nedzirdīgo jauniešu 
organizācijas konferencē ievēl jaunu prezi-
denti – Irīnu Kristoforovu. Vieglatlētu Māri 
Grēniņu starp nedzirdīgajiem atzīst gan par 
Latvijas, gan par pasaules labāko nedzirdīgo 
sportistu 2008. gadā. 

2010. Jau izstrādāti būvprojekti reha-
bilitācijas centru jaunajiem namiem Rīgā 
un Liepājā. Rīgas Nedzirdīgo bērnu internāt-
skolai – 170! Rītausmā notiek seminārs „Esi 
radošs!”. Kā sadzīvo ceļu policija un nedzir-
dīgie autovadītāji,  un  vai nedzirdīgais cil-
vēks var adoptēt bērnu? 

2011. Mis Deaf Latvia 2011 – Vita Riņ-
ķe (attēlā 3. no kreisās).  Rainiešu  radoša-

jai grupai ALIAS – 10 gadu jubileja.  LNS 
nekustamo īpašumu apskats – to ir daudz un 
visā valstī.  Info  par tautas skaitīšanu. Rīgas 
Nedzirdīgo bērnu internātskolā pirmoreiz  
projektu nedēļa.

2012. Beidzot var sūtīt neatliekamās 
palīdzības SMS uz 112! Kuras ir drošākās 
bankas Latvijā – to skaidro profesionālis. 
Dzejas lasījumu konkursa desmitgadē  Raiņa 
skolā uzvar Raimonda Tabaka. Rīgas Krievu 
teātrī izrādes ar latviešu subtitriem.

2013. Grandiozs pasākums „Melodek-

lamācijai – 40” (attēlā - Regīna Rizika).
 Inese Immure iegūst maģistra grādu so-

ciālajā darbā. Māksliniece Guna Priede  stāsta 
par sevi un savu darbu. Diplomus saņem pieci 
jauni surdotulki. Barkavas profesionālajā vi-
dusskolā mācās 27 nedzirdīgi jaunieši. 

 Apskatu veidoja: Ilze Kopmane  (1984 
 – 1999) un Zigmārs Ungurs (2000 – 2013)

 Ciemos pie režisores  jubilejā
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VIDES PIEEJAMĪBA

           LTV piedāvā     jaunus raidījumus Subtitri un surdotulkojums 
LTV raidījumos un filmās
2014. gada 1. pusgadā

Raidījums/filma Subtitri/ 
surdotulkojums

LTV kanāls/ 
internets Ētera laiks

Dienas ziņas (surdotulko-
jums arī sporta un kultūras 
ziņām)

surdotulkojums LTV 1 Katru dienu  18:00

surdotulkojums Internetā
www.ltv.lv Katru dienu  18:00

Skats no malas surdotulkojums Internetā
www.ltv.lv Pirmdienās 17:30 (oriģin.)

Sporta studija surdotulkojums

Internetā
www.ltv.lv

Pirmdienās 21:15 (oriģin.) 
(laiks var mainīties atkarī-
bā no sporta aktualitātēm)

LTV 7 
Otrdienās 23:00 (atk.)
(laiks var mainīties atkarī-
bā no sporta aktualitātēm)

Aktuālā intervija 1:1 surdotulkojums
Internetā
www.ltv.lv Otrdienās 21:15 (oriģin.)

LTV 1 Piektdienās ap 12:30 (atk.)

Sastrēgumstunda surdotulkojums
Internetā
www.ltv.lv Trešdienās 21:20 (oriģin.)

LTV 1 Ceturtdienās 11:30 (atk.)
Ielas garumā subtitri LTV 1 Trešdienās. 12:15 (atk.)
De facto subtitri LTV 1 Ceturtdienās 12:40 (atk.)

Province subtitri LTV 1 Ceturtdienās 13:35 (atk.)

Kas var būt labāks par šo? subtitri LTV 1 Ceturtdienās 14:05 (atk.)
Nākotnes parks subtitri LTV 1 Ceturtdienās 14:50 (atk.)
Aktuālais jautājums 
(raidījums krievu val.) subtitri LTV7 Piektdienās 13:45 (atk.)

Vides fakti subtitri LTV 1 Piektdienās 15:50 (atk.)
Zebra subtitri LTV 7 Svētdienās ap 12:00 (atk.)
Dramatiskais seriāls subtitri LTV 1 Ceturtdienās 22.15
Piektdienas vakara detektīv-
seriāls subtitri LTV 1 Piektdienās 22:00

BBC dokumentālās filmas 
par dabu subtitri LTV1 Sestdienās 17:00

„Mārvijs Hemmers” – popu-
lārzinātnisks seriāls bērniem subtitri LTV 1 Svētdienās 10:00 

Dokumentālā filma - ceļo-
jumi subtitri LTV 1 Svētdienās. 11:00 

Dokumentālā filma – daba subtitri LTV 1 Svētdienās 16:30 
Svētdienas romantiskā 
filma subtitri LTV 1 Svētdienās 18:50 

Svētdienas lielfilma subtitri LTV1 Svētdienās 21:40 
Ģimenes detektīvs
(raidījums krievu val.) subtitri LTV 7 Darbdienās  18:05

Vēl viens jaunums – LTV savā mājaslapā 
izveidojusi speciālu sadaļu (arhīvu) „Nedzir-
dīgajiem”, kur pēc pārraides tiek ievietoti 
LTV raidījumi ar surdotulkojumu. Kad LTV 
iegādāsies internetam atbilstošu program-
matūru,  tiks izveidots arī speciāls raidījumu 
arhīvs ar  subtitriem. LTV cer to realizēt tu-
vākajā laikā.

Pēc neatlaidīgas sarakstes un pārrunām starp 
LNS un LTV Dokumentālo raidījumu daļas re-
daktori Sarmīti Plūmi, kura atbild par raidījumu 
pieejamību nedzirdīgajiem, beidzot esam panā-
kuši gan jaunu raidījumu pieejamību, gan jau-
nus tehniskos uzlabojumus.

Kādi jauni raidījumi tagad nākuši klāt? 
Visi, kas skatās „Dienas ziņas” LTV 1. kanā-

lā, būs ievērojuši, ka tās no 3. marta ir kļuvušas 
garākas: zīmju valodā tiek tulkotas arī „Kultūras 
ziņas” un „Sporta ziņas”.

Ar surdotulkojumu tiešraidē internetā 
www.ltv.lv rubrikā „Tiešraide” LTV piedāvā 
šādus jaunus raidījumus.

No 10. marta katru pirmdienu  raidījums 
„Sporta studija”, kur tiešraidē sporta žurnā-
listi iepazīstina ar aktuālāko sportā Latvijā un 
pasaulē. Ņemot vērā to, ka līdz šim LTV nedzir-
dīgajiem nepiedāvāja nevienu sporta raidījumu, 
tas vērtējams kā ļoti pozitīvs fakts: beidzot tiek 
tulkots analītisks sporta raidījums.

Katru pirmdienu (no 17. marta) raidījumā 
„Skats no malas” žurnālists Kārlis Streips kopā 
ar trim Latvijas žurnālistiem pārrunā iepriekšē-
jās nedēļas nozīmīgākās sabiedriski politiskās 
tēmas. 

No 18. marta, katru otrdienu, LTV piedāvā 
raidījumu „Aktuālā intervija 1:1”. Raidījums 
veidots pēc britu televīzijas hard talk parauga, 
kur studijā satiekas sabiedrībā zināma perso-
nība un žurnālists. Intervējamie tiek izraudzīti, 
vadoties pēc aktualitātēm vai konkrētās per-
sonas potenciālās ietekmes uz sagaidāmajiem  

Martā mūs priecēja ne tikai saulainais 
laiks, bet arī Latvijas Televīzija, kas bū-
tiski palielinājusi nedzirdīgiem cilvēkiem 
pieejamu raidījumu skaitu. Tagad LTV 
arvien vairāk izmanto interneta iespējas, 
piedāvājot vairākus iknedēļas raidījumus 
tiešraidē ar surdotulkojumu noskatīties 
LTV mājaslapā www.ltv.lv. 

Lieldienās īpaši sagatavotās filmas ar subtitriem 
LTV1

18. apr.   pl. 14       „Kā zeme kļuva apaļa” (ģimenes filma)
18. apr.   pl. 16.05  „Sirds mūzika”  (lielfilma)
21. apr.   pl. 9.30    „Ūdensbumba resnajam runcim” 
                                (latviešu mākslas filma/ģimenes filma)
21. apr.   pl. 13.50  „Rūdolfa mantojums” (latviešu mākslas 
                                filma) 

Īpašais piedāvājums Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienai ar

subtitriem LTV1
„Tālā zeme Sibīrija” (Dzintras Gekas dokumentālo 

filmu cikls; 8 filmas) 25. martā  pl. 22 (1. un 2. filma)
Pēc tam – katru ceturtdienu no 27. marta  plkst. 19:25 

(3. – 8. filma)
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           LTV piedāvā     jaunus raidījumus 

Subtitri rada pārpratumus
Lielbritānijā subtitrus izmanto vairāk 

nekā miljons cilvēku ar dzirdes traucēju-
miem. Tomēr tajos bieži parādās kļūdas 
vārdu pārprastā tulkojumā, piemēram, laika 
ziņās cilvēkus brīdina par „vietām iespējamu 
dūmaku un lapsām” („fog” – migla, „fox” – 
lapsa – angļu val.) utt.

Viņš ir satraukts arī par to, ka televīzija 
cilvēkiem ar redzes traucējumiem nedublē 
angļu valodā ārzemju mākslas un dokumen-
tālās filmas, kā arī  pārmet televīzijai jaunī-
bas kulta pielūgšanu:

 „Novecojošā sabiedrībā pieaug cilvēku 
ar dzirdes un redzes traucējumiem skaits, 
taču raidorganizācijas šo problēmu nerisina 
un tikai runā par veiksmīgu  vienlīdzības vei-
cināšanu, bet ar runām nepietiek.”.  
Nenotiek dublēšana

TV vadībai jābūt  uzmanīgākai un tālre-
dzīgākai, lai sniegtu „labāku televīzijas bau-
dījumu visiem”: „Šeit vairs nav runa par 
mazākumu. Mēs esam būtiska televīzijas ska-
tītāju daļa, un mums ir tādas pašas tiesības 
kā jebkuram, kas maksā par televīziju. Bet 
šobrīd tie ir „stilīgie” lielpilsētu iedzīvotāji, 
vecumā līdz 40 gadiem, kas nosaka, ko mums 
skatīties un klausīties. Taču lielākie naudas 
tērētāji priekš TV ir tieši vecākā ļaužu grupa, 
un tā tur rokās ļoti spēcīgu stimulu – finan-
siālo spēku.” 

Viņš pārmeta arī par ārzemju filmu ne-
dublēšanu, kas notiek arvien biežāk: „Es 
labprāt būtu skatījies „The Killing” un „Bor-
gen” (dāņu seriāli –tulk. piez.), bet abi seri-
āli tiek rādīti ar angļu subtitriem un bez dub-
lēšanas.  Es izprotu, ka daudziem cilvēkiem 
nepatīk dublēti dialogi, bet, ja  esi neredzīgs, 
tie ir nenovērtējami – var salikt stāstu kopā, 
vienkārši dzirdot sacīto.”
Uzlabojumi ir iespējami

Veicot ieguldījumus tehnoloģijās, lai  no-
vērstu tādas kļūdas,  var uzlabot subtitrus, 
dublēšanu un audio apraksta sistēmu nere-
dzīgajiem. „Nepieciešama griba un rīcība no 
televīzijas vadības puses, lai ikviens gūtu lie-
lāku labumu no televīzijas,” turpina deputāts.

Viņš slavē 4. kanālu (Chanel 4) par „va-
dības uzņemšanos” šajā jomā,  augusta sāku-
mā pārraidot spāņu trilleri „Jūlijas acis” ar 
tulkojumu, kas balstīts uz audio aprakstiem. 
Kanāla pārstāvis atzina, ka lielākā daļa ska-
tītāju izvēlas „oriģinālās balsis”, nevis dub-
lēšanu. 

Dažādi varianti, meklējumi
Patlaban uzlabot subtitrēšanu un audio 

aprakstus cenšas „Ofcom” – Lielbritānijas 
raidsabiedrību, telekomunikāciju un pasta 

pakalpojumu pārraudzības 
birojs, kura uzmanības lokā 
pašreiz ir skatītāji ar dzirdes 
traucējumiem. „Ofcom” 
pārstāvis     atzīst, ka skatī-
tāji sūdzas par subtitru kva-
litāti. Viens no ierosināju-
miem –  pārraidīt tiešraides 

programmas ar laika nobīdi ( dažas sekundes 
vēlāk), lai varētu novērst nepilnības titros.

BBC ģenerāldirektors Tonijs Hols sola 
palīdzēt arī vecākiem skatītājiem, kuriem ir 
grūtības sadzirdēt raidījumos teikto tāpēc, 
ka to nomāc fona mūzika. Viņš atzīst, ka ir 
svarīgi saprātīgi samērot vecāku cilvēku va-
jadzības ar režisoru prasībām pēc fona mūzi-
kas, kas padara  raidījumu dzīvīgāku. 
 TV vadība pati apmierināta

Atbildot uz D. Blanketa izteikumiem, 
BBC vadība uzskata, ka  veikusi iespējamo, 
lai nodrošinātu visiem pieejamus raidīju-
mus: „Mēs lepojamies ar sasniegto, jo esam  
pirmā valsts raidsabiedrība, kas titrē visus 
raidījumus mūsu galvenajos kanālos100% 
apmērā, un mēs paplašināsim programmu 
ar audio aprakstiem. Kā vienmēr, mēs turpi-
nāsim strādāt, lai uzlabotu mūsu piedāvāju-
mus.”

BBC žurnālists invalīdu jautājumos 
neredzīgais Deimons Rouzs sniedz skaid-
rojumu par televīzijas pielāgojumiem!

Tiešo TV pārraižu subtitru gatavotāji  
klausās pārraides un dzirdēto ierunā mik-
rofonā; dators pārvērš runāto tekstā –  sub-
titros. Dažreiz vārdu pārvērš (iztulko) ne-
pareizi, tāpēc tādi smieklīgi un neveiksmīgi 
piemēri parādās internetā. Nedzirdīgie sū-
dzas arī par tulkojuma nobīdi. 

Iepriekš ierakstītos raidījumos, kā TV se-
riālos, subtitru gatavotājiem ir vairāk laika  
noformēt titrus. 

Audio apraksti raidījumiem ir atsevišķi 
ieslēdzami/izslēdzami. Audio apraksti nav tik 
ierasti –  televīzijā tie bijuši pieejami aptuve-
ni 10 gadus.

Ja audio „aprakstītājiem” vajadzētu 
vienlaikus lasīt subtitrus un  paskaidrot, kas 
notiek ekrānā,  šis process būtu sarežģīts un 
klausītājiem nepatīkams. Par to pašlaik dis-
kutē  raidsabiedrības.

Runātie subtitri ir ārzemju pārraidēm 
tulkoto subtitru  skaļa izlasīšana balsī nere-
dzīgo vajadzībām. Līdzīgi kā audio apraksti 
arī tie var būt atsevišķi ieslēdzami. Parasti 
tos lasa datora sintezēta balss, automātiski 
pārveidojot tekstu balsī, bet reizēm balss ie-
rakstīta iepriekš. 

Dublēšana ir ārzemju raidījuma vai  fil-
mas jauna balss skaņas celiņa ierakstīšana 
vietējā valodā. To parasti dara aktieri. Dažās 
valstīs, kā Latvijā, to dara, ierakstot pa virsu 
klusinātai oriģinālajai balsij, citur – saglabā 
tikai jauno balss skaņu celiņu. 

Sagatavoja: Informācijas nodaļa
Foto: www.bbc.co.uk

notikumiem nākotnē. 
LTV ar surdotulkojumu tiešraidē internetā tur-

pina pārraidīt arī diskusiju raidījumu „Sastrēgum-
stunda”. 

Tātad ar surdotulkojumu tiešrai-
dē internetā LTV piedāvā jau 4 raidījumus.  
Minētie raidījumi  ar surdotulkojumu pēc tam at-
kārtojumā tiek pārraidīti Latvijas televīzijā. 

Līdz šim daudzus nedzirdīgos biedrus neapmie-
rināja raidījumu atkārtojuma laiki, kas ir darbadie-
nas vidū. LTV piedāvājums raidījumus ar surdotul-
kojumu izvietot televīzijas mājaslapā www.ltv.lv 
vienu mēnesi, lai tos pēc pārraides var noskatīties 
jebkad, bija tieši laikā. 

Visi internetā pārraidītie raidījumi ar surdotul-
kojumu LTV mājaslapā speciāli izveidotajā sadaļā 
„Nedzirdīgajiem” http://www.ltv.lv/lv/dokumenta-
lie/surdo/, kur tie glabāsies veselu mēnesi, tiks ie-
vietoti pāris stundu laikā pēc pārraides. Izņēmums 
ir „Sporta studija” – arhīvā tas būs tikai 48 stundas 
(autortiesību dēļ). Turpat  LTV mājaslapā īpašā ar-
hīva sadaļā visā drīzumā būs pieejami arī subtitrē-
tie raidījumi un filmas. To atrašanās laiks internetā 
būs dažāds, ņemot vērā autortiesības, filmu licenču 
nosacījumus u.c. juridiskas nianses. Lai šo arhīva 
sadaļu sagatavotu, LTV ir jāiegādājas īpaša prog-
rammatūra.

Tā kā daudzi raidījumi ar surdotulkojumu tieš-
raidē tiek un tiks piedāvāti  internetā, priecē, ka 
LTV ir uzklausījusi LNS biedru sūdzības un uzla-
bojusi surdotulkojuma tehnisko kvalitāti iknedēļas 
raidījumiem. Tagad šajos raidījumos surdotulka lo-
dziņam izmanto līdzīga veida formātu kā „Dienas 
ziņās”.

Šajā pusgadā LTV turpinās paplašināt subtitrēto 
raidījumu skaitu.

No 2. aprīļa varēsim skatīties raidījumu „Ielas 
garumā” – katrs raidījums ir par kādas ielas namu 
un cilvēku likteņiem, par vēsturi un arhitektūru.

Vēl LTV ar subtitriem piedāvās atsevišķu rai-
dījumu ciklus. 

No 3. aprīļa LTV7 kanālā pl. 22:25 tiks rādīts 
raidījumu cikls  „Dzimtas detektīvs”, kas pēta ta-
lantīgu un pazīstamu Latvijas ģimeņu vēsturi vairā-
kās paaudzēs. „Dzimtas detektīvs” piecos raidīju-
mos pētīs, cik senos gadsimtos meklējamas latviešu 
dzimtu saknes, un meklēs atbildi uz jautājumu, vai 
latvietis maz ir latvietis. 

No 13. marta LTV 1 ēterā atsāk Latvijas apce-
ļošanas raidījuma „ TE!” demonstrēšanu. Raidī-
jumus ievietos internetā ar subtitriem, tiklīdz būs 
atrisināti tehniskie jautājumi.

Kā ziņo Sarmīte Plūme, LTV arī sagatavojusi 
īpašu piedāvājumu nedzirdīgajiem, piedāvājot Ko-
munistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīto 
režisores Dzintras Gekas dokumentālo filmu ciklu 
„Tālā zeme Sibīrija” un Lieldienās 4 filmas, to-
starp divas latviešu filmas, ar subtitriem. 

Šobrīd notiek sarunas par bērnu multiplikācijas 
filmas ar surdotulkojumu sagatavošanu pārraidei 
internetā un subtitru tehniskās kvalitātes uzlaboša-
nu. 

LNS par veiksmīgu sadarbību pateicas  Sarmī-
tei Plūmei, kura no visas sirds iedziļinājusies mūsu 
problēmās un iespēju robežās cenšas atrast mūsu 
vajadzībām optimālāko risinājumu. 

Teksts: Inese Immure

Lielbritānijā: prasa uzlabot TV kvalitāti 
Deivids Blankets, neredzīgais Lielbri-

tānijas parlamenta deputāts un bijušais 
iekšlietu ministrs, presē  nikni uzklupis 
televīzijai nekvalitatīvu  subtitru dēļ,  kas  
nedzirdīgajos cilvēkos bieži rada neizprat-
ni par redzamo TV ekrānā. 
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Skolai – sava Mis un Misters!

 Balsošanas rezultātā finālā nokļuva 
Amanda Hildebrante, Elvīra Jonušauska, 
Lāsma Vorslova, Mirdza Rūja, Jānis Strods, 
Arnis Stirāns, Artis Mežinskis un Rolands 
Pintāns. Lasiet, kas notika tālāk!

Pasākumu vadīja 11. klases skolniece 
Krista Kristīne Magone. Žūrijas komisijā 
bija Andris Tauriņš, Ina Kursīte, Tatjana Lū-
kina, Zaiga Gredzena un Jānis Bruģmanis. 
Rezultātus apkopoja Armands Hildebrants. 
Žūrija 10 ballu sistēmā vērtēja tērpa izvēli, 

stāju, erudīciju un zināšanas, valodas pielie-
tojumu, praktiskās iemaņas, aktiera meista-
rību, parādot iegūto balli klātesošajiem pēc 
katra uzdevuma veikšanas.
Kopumā –  pieci uzdevumi

Visi dalībnieki bija sagatavojuši prezen-
tāciju par sevi,  savu ģimeni, skolas gadiem, 
ar beigās  izteiktu vēlējumu. Vajadzēja de-
monstrēt  savu prasmi dejot valsi, kā arī uz-
stāties ar  priekšnesumu – dzejoļa deklamē-
šanu, pantomīmu, deju ,  teātra spēlēšanu un 
draudzīga šarža zīmēšanu. Praktiskos uzde-
vumus veikt bija visgrūtāk –  jāsasien kakla-
saite un jāsaloka krekls. Pēdējā uzdevumā 
bija jāpiedalās intervijā, kurā  jāatbild uz 
jautājumiem par dažādām aktuālām tēmām. 
Pasākuma laikā skatītāji varēja balsot par 
savu simpātiju un  vērot  melodeklamācijas 
pulciņa dalībnieku priekšnesumus.

 Un, lūk, rezultāti!
Skolas Mis un Misters 2014 – Elvīra 

Jonušauska un Artis Mežinskis. Skatītāju 
simpātijas – Elvīra Jonušauska un Arnis 
Stirāns. 

Teksts (saīsināti): Ina Kursīte un
foto – no Valmieras skolas mājaslapas

Kopš kura laika tu darbojies skolēnu domē?
Jau no 6. klases. Šobrīd esmu  domes priekš-

sēdētāja, un mana vietniece ir Krista- Kristīne 
Magone. Par priekšsēdētāju un vietnieci balso 
pārstāvji no klasēm: kam  vairāk balsu, kļūst par 
priekšsēdētāju.

Sākumā  ievēlēja Lieni Jaunzemi un mani 
par vietnieci, bet Liene atteicās, un  tad vēlreiz 
notika balsošana.  Skolēnu domē kopā  esam 17 
pārstāvji.
Ko dara skolēnu dome, vai sēdēs piedalās arī 
skolotāji?

Domes pārstāvjiem  katram ir savi pienāku-
mi, piemēram, par sportu atbildīgs ir Kristiāns 
Geiduks un Valters Rutko; par kultūras  pasā-
kumiem –  Krista-Kristīne Magone un Jānis  
Bruģmanis;  par mācību darbu atbild Lelde Kur-
sīte, Elīna Žurakovska, Amanda Hildebrante un 
Liene Jaunzeme, bet par diskotēku gādā Andris 
Cvetkovs un  Miks Avdejevs.  Sēdēs pārrunā-
jam, kā veicas darbs, kādas problēmas jūtamas, 
diskutējam un pieņemam lēmumus, kā tās risi-
nāt.

Jā, domes darbā piedalās arī skolotāji – Ina 
Kursīte, Zaiga Gredzena un  Elīna Jefremova 
vai Līga Lāce.
 Kādus darbus skolēnu domē  veicat? 

Man patīk darboties kopā ar citiem, ja cits 
citam palīdzam. Pasākumus parasti organizē 
un vada Jānis Bruģmanis un Krista– Kristīne 
Magone. Piemēram, Skolotāju dienā paši sastā-
dījām programmu, izdomājām priekšnesumus, 
pārsteigumus, paši arī novadījām visu pasā-
kumu. Skolotājiem  bija  pārsteiguma dāvana 
–  sagatavojām skaistu apsveikuma videoklipu,  
uzdāvinājām gleznu ar darbinieku bildēm.

Veicu arī dažādus citus pienākumus, ja ir 
nepieciešams.  Ar Madaru Zēmeli esam atbil-
dīgi par skolas avīzi, ko gatavojam  2 – 3 reizes 
gadā.
Par ko tu gribi mācīties tālāk?

Pēc skolas beigšanas ceru iestāties augst-
skolā, bet vēl neesmu izdomājusi, par ko kļūt.
Ja tev patīk darbs ar cilvēkiem un organizēt 
pasākumus, varbūt tava vieta ir Latvijas Ne-
dzirdīgo savienībā, tur notiek daudz pasāku-
mu, palīgi vienmēr noder.

Es labprāt pievienotos Latvijas Nedzirdīgo 
savienības darbinieku saimei, bet, manuprāt, 
vēl  piemērotāka būtu Krista – Kristīne Mago-
ne. Viņai viss ļoti labi izdodas.
Ko  dari brīvajā laikā? Kādi ir tavi hobiji?

Brīvajā laikā trenējos volejbolā un apmeklē-
ju melodeklamācijas pulciņa nodarbības.  Grā-
matu lasīšana, melodeklamācija, sports,  mūzi-
ka – tās ir lietas, kas mani aizrauj. 

Silti iesaku visiem skolēniem  iegūt vidējo 
izglītību  mūsu jaukajā skolā Valmierā! 

Tikos ar 5. – 12. klašu skolēniem, pa-
stāstīju par savu darbu „Kopsolī” (KS), kā 
arī par to, kā tapa  mani  aforismu krājumi.

Lai mudinātu skolēnus KS vairāk sūtīt 
informāciju par notikumiem skolā, sniedzu 
viņiem prezentāciju, kā pareizi veidot raks-
tu par notikumu. Skolēni bija ieinteresēti un 
uzdeva vairākus jautājumus par manu dzīvi 
un radošo darbu.

Ceļojums dabas pasaulē
Pēc tam pasekoju līdzi notikumiem 

skolā, jo  šajā dienā notika sacensība starp 
klasēm par tēmu „Ceļojums dabas pasaulē” 
5. – 12. klasei. Ceļojums bija kā brauciens 

ar 9 stacijām:  Dabas parādības, Atpa-
zīsti objektu, Daba dziedē, Daba priecē,  
Dabas resursi utt.

  Katrā  pieturvietā – attiecīgajā mā-
cību kabinetā  klasei vajadzēja izpildīt 
uzdevumu. Piemēram, stacijā „Atpa-
zīsti objektu” noteikt, kur attēlā redza-
mais objekts (pils, muiža u.c.) atrodas. 
Sakiet, kur atrodas Uldevena koka pils? 
Es nezināju… Citās stacijās tāpat noti-
ka ļoti interesantas sacensības svēršanā, 
augu un dabas produktu atpazīšana, ce-
ļojums pa internetu. Par uzvarētājiem 5. 
– 8. klašu grupā kļuva 7. klase; 9. – 12. 
klašu konkurencē uzvarēja 12. klase.

Var attīstīt savas intereses un 
spējas

Skolā notiek ļoti aktīva dzīve, ir  22 
dažādi pulciņi(!). Grūti pat noticēt, bet 
visi tie tiešām darbojas, bet tā tas ir –  

katru vada kāds pedagogs, sastādīts pulciņu 
nodarbību grafiks. Apskaužamas iespējas 
skolēniem!

Skolai ir arī sava skolēnu Dome (skat. 
atsevišķi sarunu ar domes priekšsēdētāju). 

Ir sava avīze un uzturēta mājaslapa in-
ternetā ar informāciju par jaunākajiem noti-
kumiem: http://vvbis-ac.valmiera.lv/index.
php

Man palika ļoti gaišs iespaids par šo 
skolu: vispusīgi aktīva vide jauniešiem, 
draudzīga, labvēlīga un ļoti darbīga. Paldies 
par uzaicinājumu un iespēju iepazīties! 

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

Aicinu mācīties 
pie mums!

Uz Z. Ungura jautājumiem atbild Val-
mieras skolas Skolēnu domes priekšsēdē-
tāja  Elvīra Jonušauska.

Šogad februārī  notika konkurss 
Skolas Mis un Misters 2014.  Bija pietei-
kušies 9 zēni un 9 meitenes.

Viesos pie Valmieras skolēniem

20. februārī viesojos Valmieras vājdzir-
dīgo bērnu internātskolā – attīstības centrā  
pēc uzaicinājuma sakarā ar skolā notiekošo 
latviešu valodas nedēļu.
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Skolēni ēno LNS darbiniekus 

Marija Krivošeina: Esmu 
Olaines 1. vidusskolas 11. klases 
skolniece. Šogad, kad pieteicos 
ēnu dienai, nebiju īsti pārlieci-
nāta par to, ko tad ēnot. Bija ļoti 

daudz ar finansēm saistītu vakanču. Tas mani 
nekad nav interesējis. Mēģināju atrast kaut 
ko, kas ir vērtīgāks. Kad uzdūros uz LNS 
piedāvāto vakanci –  surdotulku, uzreiz arī 
pieteicos.

 Dzīvē  esmu maz saskārusies ar ne-
dzirdīgiem cilvēkiem. Zināju, ka tādi ir, bet 
nekad nebiju aizdomājusies par to, ka šiem 
cilvēkiem varētu būt  sava kultūra un valo-
da. Nedzirdīgo cilvēku,  izrādās, ir samērā 
daudz, un, kad es pirmo reizi  nokļuvu tādā 
vietā, kur viņi ir vienmēr, tad sapratu, cik ļoti 
man viņi patīk. Viņi, būdami daudz atvērtā-
ki un laipnāki, stipri atšķiras no tiem  cilvē-
kiem, kurus satieku ikdienā. Viņi ir smaidīgi 
un jauki. 

Iespējams, būt kopā ar viņiem –  tā ir 
mana sūtība. Kaut arī nesapratu zīmju valo-
du,  ļoti labi jutos. Atbraucot mājās,  iemācī-
jos zīmju valodas alfabētu. Liekas, tas nozī-
mē, ka zīmju valodu  mācīšos arī turpmāk, un  
tad jau redzēs – varbūt kļūšu par surdotulku!

Dace Trone: Mācos Rīgas 
Valsts 3. ģimnāzijas 10. klasē. 
Arī es jūsu organizāciju atradu 
Ēnu dienas mājaslapā. Nezināju 
neko par  Latvijas Nedzirdīgo 

savienību, ko dara, kādā veidā citiem palīdz, 
tāpēc izvēlējos LNS Rehabilitācijas centru. 
Bija ļoti interesanti ieraudzīt citu pasauli. 

Tagad zinu, ka jūsu organizācija ir viena 
no spēcīgākajām Latvijā. Runājot par profe-
sijas izvēli, tā varētu būt saistīta ar nedzirdī-
gajiem cilvēkiem. Taču es vairāk gribētu būt 
psihologs, pētīt cilvēkus, to ķermeņa valodu 
un iekšējo būtību, bet  arī noteikti  iemācītos 
zīmju valodu, lai labāk spētu  strādāt un palī-
dzēt  nedzirdīgajiem cilvēkiem.

Man gribētos strādāt tādā organizācijā, 

kas palīdz cilvēkiem, varbūt kādreiz izveidot  
savu uzņēmumu. Manuprāt, šai ēkā ir ļoti 
harmoniska atmosfēra, tā noteikti ir pozitī-
vo darbinieku dēļ. Novēroju, ka nedzirdīgie 
ir daudz pieklājīgāki, dzīvespriecīgāki un 
smaidīgāki nekā citi. Viņi spēj novērtēt to, 
kas viņiem dots. Viņi mani iedvesmo  būt 
optimistiskai.

 Ļoti interesanti visu vērot, kur kas no-
tiek. Skatījāmies, kā nedzirdīgie sazinās, kā 
strādā, kādas nodarbības šeit notiek. Pēc šīs 
dienas manī palikušas tikai pozitīvas emoci-
jas. Priecātos, ja kādreiz  nākotnē varētu sa-
darboties ar jūsu organizāciju.

Simona Vainovska: Kādu profesiju 
apgūt, to vēl neesmu izvēlēju-
sies. Mācos skolā ar policijas 
novirzienu – Rīgas Jāņa Poruka 
vidusskolas 10. klasē. Man ļoti 
patīk zīmju valoda, tieši tāpēc 

pieteicos ēnot šeit, LNS Rehabilitācijas cen-
tra Zīmju valodas attīstības nodaļā. Piedalos 
Ēnu dienā jau otro reizi. Atšķirība starp ag-
rāko gadu ēnošanu un šodien šeit ir milzīga. 
Pirmkārt jau – tā  ir zīmju valoda. Nav gluži 
tā, ka neesmu redzējusi nedzirdīgus cilvēkus,  
dzīvē viņi ir  satikti. Tomēr jūtos gluži kā citā 
valstī ar citu valodu. Visinteresantākais man  
šķita lielais, starptautiskais projekts www.sp-
readthesign.com. Interesanti bija paskatīties, 
kā darbinieki filmē materiālu zīmju vārdnī-
cai. Lai gan  agrāk jau biju interesējusies par 
zīmju valodu, šo mājaslapu  pirmo reizi ie-
raudzīju tikai šeit. Ko es stāstīšu draugiem un 
paziņām par šodien redzēto? To, ka bija ļoti 
neparasti, tas ir interesanti. 

Reinis Fausts: Esmu no Rīgas Nedzir-
dīgo bērnu internātskolas, pie-
dalos Ēnu dienā pirmo reizi. 
Ēnoju Rīgas biedrībā, vēroju, kā 
cilvēki nāk, kā 
Rīgas biedrība ar 

viņiem strādā. Žēl, ka ēnot 
piedāvāja tikai šeit, ja būtu 
iespēja, brauktu arī uz citām 
biedrībām.

Kārlis Le-
gzdiņš: Esmu 
no Rīgas Ne-
dzirdīgo bērnu 
internātskolas, 

piedalos pirmo reizi. Vēro-

jot  datorspeciālista Jura Grunduļa darbu, 
uzzināju šo to jaunu. Juris parādīja, kā labo 
datorus. Mūs izvadāja pa vairākiem kabine-
tiem, bet visinteresantāk  bija Rīgas biedrībā, 
kur Māra Lasmane stāstīja par Rīgas biedrī-
bas darbu. Noteikti pieteikšos Ēnu dienā arī 
nākamajā gadā!

Edgars Priede: arī es iera-
dos  no Rīgas Nedzirdīgo skolas, 
un divatā ar Kārli ēnojām Juri 
Grunduli. Man patīk darboties 
ar datoru, tāpēc patika vērot, kā 

Juris strādā, kā ievieto materiālus mājaslapā. 
Par ko mācīties – svārstos starp divām 

profesijām, kas man visvairāk patīk: dator-
speciālists vai pavārs. Nedaudz baidos, ka 
datorlietas var priekš manis izrādīties pārāk 
sarežģītas un grūti apgūstamas.

Arnis Mālkalns: Ēnu dienā 
piedalos pirmo reizi, pieteicos 
ēnot LNS Rehabilitācijas centra 
Zīmju valodas attīstības nodaļā.  
Man tur bija interesanti, patika. 

Vēroju, kā darbinieces strādā. Vispirms ap-
spriež katru vārdu, precizē tā nozīmi un tad 
meklē atbilstošo zīmi.

Tad notiek šīs zīmes videofilmēšana, un 
uzņemtais video pēc apstrādes  ievietots in-
ternetā, starptautiskajā zīmju vārdnīcā spre-
adthesign.com. Es jau apmēram gadu zinu 
par šo  vārdnīcu, bet nezināju, kas un kur 
gatavo tās Latvijas daļu. Tad nu beidzot to 
noskaidroju. 

Vispār esmu bijis tikai divās LNS bied-
rībās – šeit Rīgā un Alūksnē. Šogad beigšu 
9. klasi, domāju mācīties tālāk vidusskolā. 
Bet, kādu amatu apgūšu, – to gan vēl neesmu 
izdomājis.

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Inguna Čauna

Šogad Ēnu dienā LNS valdes, Re-
habilitācijas centra un citus LNS dar-
biniekus ēnot ieradās kupls pulks sko-
lēnu. Interesantākais, ka arī dzirdīgie 
skolēni bija pieteikušies ēnošanai. 

Kas pamudināja skolēnus nākt tieši 
pie mums, par to stāsta pašas ēnas.
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Par trūcīgo un  

maznodrošināto cilvēku 
statusu

● Latvijā par trūcīgu atzīst cilvēku, 
kam vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju 
mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro mēne-
sī. Šos ienākumu griestus ņem vērā visās paš-
valdībās, piešķirot trūcīgas personas statusu.

● Maznodrošinātas personas statusu 
nosaka dažādās pašvaldībās atšķirīgi. Rīgā 
par maznodrošinātu atzīst personu vai ģi-
meni, ja tās vidējie ienākumi mēnesī vienam 
cilvēkam nepārsniedz 320 eiro; atsevišķi dzī-
vojošiem vecuma vai invaliditātes pensijas 
saņēmējiem –  vidēji 400 eiro mēnesī.

● Citviet –  Liepājā, Daugavpilī un citu 
pilsētu pašvaldībās maznodrošinātās perso-
nas statuss nav tik stingri noteikts. Piešķi-
ramo pabalstu apmēru noteikšanā ņem vērā 
ienākumus vienam ģimenes piederīgajam, 
darba nespēju, apgādājamo skaitu un citus 
rādītājus.

VID: Par gada ienākumu  
deklarācijām

No šī gada 3. marta  līdz 2017. gada 16. 
jūnijam Valsts ieņēmumu dienests (VID) 
pieņem ienākumu deklarācijas par 2013. 
gadu, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma  nodokli (IIN) par ārstniecības, 
izglītības un citiem attaisnotajiem izdevu-
miem, kā arī ziedojumiem.

 Ievērībai! Deklarāciju var iesniegt tikai 
tad, ja esat maksājuši  šo IIN ( no darba al-
gas, pensijas, kā pašnodarbinātais vai tml.). 
To var darīt arī par 2012. un 2011. gadu, tur-
klāt arī par izdevumiem, kas attiecas uz  jūsu 
ģimenes locekļiem – vecākiem, laulāto, bēr-
niem, mazbērniem, apgādībā esošu personu 
utt.). 

Ja vēlaties saņemt iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa atlaidi, tad jebkurā sev tuvākajā/
ērtākajā  VID klientu centrā jāiesniedz gada  
deklarācija pēc noteikta parauga. To aizpilda, 
summas norādot latos, bet atlīdzību saņem-
siet eiro trīs mēnešu laikā.

To var darīt personiski, dodoties uz 
VID ar jau aizpildīto veidlapu vai arī pie 
konsultanta ar saviem čekiem un kvītīm 
par attiecīgiem izdevumiem. VID rīcībā ir 
visi dati par jūsu ieņēmumiem un samaksāta-
jiem nodokļiem. Tikai paņemiet līdzi savu 
maksājumu kvītis un pieteikuma veidlapu 
D un pielikumu tai D4 (var nopirkt kance-
lejas preču veikalā vai izdrukāt no VID mā-
jaslapas).

Bet deklarāciju var aizpildīt un nosūtīt 
arī elektroniski. Tādā gadījumā VID aicina 
noslēgt līgumu par EDS – elektroniskās sis-
tēmas lietošanu ( tas jādara uz vietas VID). 
Galvenā priekšrocība – pēc tam varēsiet 
automātiski saņemt visus datus, kas nepie-
ciešami deklarācijā: par saviem ienākumiem, 
to neapliekamo daļu, iemaksu pensiju fondos 
un veselības apdrošināšanā, iepriekšējos ga-
dos uzkrātiem attaisnotiem izdevumiem utt. 
Ja arī kļūdīsieties, aizpildot savu deklarāciju, 

pēc tam VID to pārbaudīs, veiks labojumus, 
par ko paziņos.

 Attaisnojuma dokumentus par 2013. 
gadu (čekus, stingrās uzskaites kvītis) arī var 
nosūtīt elektroniski vai pa pastu jebkuram 
VID klientu apkalpošanas centram.

Uzmanību! LNS biedriem, kuri veikuši 
ziedojumu LNS vai savai biedrībai (arī ap-
meklējot dažādus pasākumus), iespējams 
saņemt atmaksu ienākuma nodokļa apmērā 
(24% no summas), tāpat uzrādot attiecīgi  
noformētu kvīti par ziedojuma iemaksu.

NVA: Jauna bezdarbnieku 
apmācību programma
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)  

uzsāk  projekta «Profesionālās tālākizglītī-
bas programmu īstenošana bezdarbniekiem 
valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības ies-
tādēs» īstenošanu, nodrošinot kvalitatīvas iz-
glītības sniegšanu bezdarbniekiem konkrētās 
valsts vai pašvaldību mācību iestādēs.

Atšķirībā no šobrīd izmantotās kuponu 
metodes, apmācības grupu komplektēšanu 
un apmācību veiks NVA sadarbībā ar šā-
dām izglītības iestādēm: Rīgas 3.arodsko-
la, Sociālās integrācijas valsts aģentūras( 
SIVA) Jūrmalas profesionālā vidusskola, 
Jelgavas Amatu vidusskola, Profesionālās 
izglītības kompetences centrs „Kandavas 
Valsts lauksaimniecības tehnikums” un 
Saldus Profesionālā vidusskola.

Tās piedāvās 13 dažādas profesionālās 
tālākizglītības programmas: gāzmetinātājs, 
rokas lokmetinātājs, lokmetinātājs me-
tināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās 
gāzes vidē (MAG), lokmetinātājs metinā-
šanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes 
vidē (MIG), lokmetinātājs metināšanā 
ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē 
(TIG), konditora palīgs, datorsistēmu teh-
niķis, maiznieks, drēbnieks, šuvējs, auto-
atslēdznieks, galdnieka palīgs un viesmīlī-
bas pakalpojumu speciālists.

Par sociālo aprūpi mājās
Aprūpi dzīvesvietā  var saņemt perso-

nas, kuras sasniegušas pensijas vecumu, 
pilngadīgas personas ar garīga vai fiziska 
rakstura traucējumiem, bērni ar invalidi-
tāti – tātad cilvēki, kuri nespēj paši sevi 
pilnvērtīgi aprūpēt un kuriem grūti iziet 
no mājas.

Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, 
personai vai viņas pilnvarotam pārstāvim 
jāvēršas  pašvaldības Sociālajā dienestā un 
jāiesniedz rakstisks iesniegums, norādot 
problēmu un  kas vajadzīgs tās risināšanai. 
Vajadzīga arī ģimenes ārsta izziņa (veidlapa 
027/u) par veselības stāvokli. Iesniegumam 
jāpievieno personas un ar to kopā dzīvojošo 
ģimenes locekļu ienākumus apliecinoši do-
kumenti. 

Rīgā pašvaldība pilnībā apmaksā sociālo 
aprūpi mājās tad, ja personas un ar viņu kopā 
dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumi nepār-
sniedz 320 EUR mēnesī katram ģimenes 
loceklim. Citās pašvaldībās var būt savādāk.

Minimāli nepieciešamā aprūpe mājās 
ietver: personisko aprūpi (palīdz personiskās 
higiēnas nodrošināšanā, apģērbties, izkļūt no 
gultas vai nokļūt gultā, paēst, izsaukt ārstu 
un citus medicīnas darbiniekus, apmeklēt 
slimnīcā; ikdienas mājas darbu veikšanu – 
dzīvojamo telpu uzkopšana,  gultas klāšana, 
pārtikas produktu un ikdienas preču pirkšana 
un piegāde, ēdienu gatavošana un veļas maz-
gāšana, telpu kurināšana, sadzīves atkritumu 
iznešana, maksājumu (rēķinu) kārtošana u.c. 

Minimāli nepieciešamie aprūpes pakal-
pojumi ir tie, ko gadījumā, ja persona nevar 
samaksāt, viņai sniedz bez maksas. 

Līdztekus pastāv arī pakalpojumi par 
papildu maksu, piemēram, palīdzība mantis-
ku un citu specifisku dokumentu kārtošanā, 
pagalma apkopšana, sniega tīrīšana un dārza 
ravēšana,  mājdzīvnieku izvešana pastaigā.

Uzmanību, padomājiet! Varbūt  jums 
ir kāds nedzirdīgs radinieks vai paziņa, 
kuram vajadzīga aprūpe mājās,  tad arī jūs 
varat kļūt par šī cilvēka algotu aprūpētāju. 
Jums par to jāinformē aprūpes birojs un  jā-
piesakās darbā, lai sniegtu pakalpojumu tieši 
šim nedzirdīgajam klientam. Bet – nedzir-
dīgs aprūpētājs nevarēs sniegt šo pakalpoju-
mu dzirdīgam klientam. 

Aprūpes pakalpojumus Rīgā sniedz 
vairākas organizācijas. Piemēram, SIA 
„Aprūpes birojs” pieņem darbā nedzirdīgus 
aprūpētājus, lai pilnvērtīgi aprūpētu nedzirdī-
gus klientus. Vienam klientam birojs nozīmē 
līdz 4 stundām dienā aprūpes laiku. Tātad ap-
rūpēt vienu klientu nozīmē strādāt uz pusslo-
dzi. Ja ir divi klienti, tad var būt pilna slodze. 
Aprūpētājam maksā 2,24 EUR stundā.

Jau vairākas nedzirdīgas sievietes strādā 
par sociālajām aprūpētājām nedzirdīgo klien-
tu mājās. 

Var saņemt pabalstu  
pārtikas iegādei 

KS rīcībā ir šāda  ziņa no Rīgas Soci-
ālā dienesta (reģionos jāinteresējas attiecīgi 
savā Sociālajā dienestā).

Rīgas iedzīvotāji līdz 2014. gada  30. 
aprīlim vēl var saņemt vienreizēju pabal-
stu pārtikas iegādei  (45 euro), vēršoties 
ar iesniegumu Rīgas Sociālajā dienestā. 
To piešķir sociāli mazāk aizsargātiem – trū-
cīgiem un maznodrošinātiem rīdziniekiem, 
kuriem dzīvesvieta deklarēta Rīgā ne mazāk 
kā 12 mēnešus

 Pabalstu piešķir arī bērnam invalīdam 
vai ar celiakiju slimam bērnam –  bez ģime-
nes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtē-
šanas.

Neskaidrību gadījumos var  zvanīt:  
80005055 vai skat. www.ld.riga.lv

Informē: RD Labklājības departamenta 
Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja 
Lita Brice, tel.67105925; mob.tel. 26385691, 
e-pasts:lita.brice@riga.lv. ,Baznīcas iela 
19/23 – 311, Rīga LV-1010.

Atbildes sagatavoja:  
LNS Informācijas nodaļa
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LASĪTĀJI JAUTĀ

Par pieeju publiskajam 
datoram biedrībās

Attīstoties tehnoloģijām, nedzirdīgo cil-
vēku interesei un  apgūtajām datorprasmēm, 
to publiskas pieejamības jautājums kļuvis 
arvien aktuālāks, tāpēc LNS vadība meklēja 
iespējamos risinājumus. Kādi tie ir?

Februārī un martā LNS datortīkla 
administrators Juris Grundulis devās ko-
mandējumā uz reģionu biedrībām, lai tur 
uzstādītu papildu  datortehniku un pār-
baudītu jau esošo. Viņš informē:

 „Pirmais brauciens bija uz Latgali. Pēc 

tam devos arī uz Vidzemi un Kurzemi. „Vis-
bagātākie” šai ziņā ir rēzeknieši, viņu rīcī-

bā ir vairāki publiskie datori, un viņi 
arī ļoti centīgi izmanto datortehniku 
dažādos nolūkos. Ikviens interesents 
pie datora var darboties vienu stun-
du, pēc tam jādod vieta nākamajam. 
Iesācējus konsultē biedrības vadītājs, 
arī tulks.

Apjautājoties biedrībās, noskaid-
rojās, ko tad mūsu biedri dara viņiem 
atvēlētajā laikā pie datora. Gandrīz 
visās biedrībās intereses un vajadzī-
bas ir vienādas: meklē informāciju 
ziņu portālos, uzziņu servisos; sazi-
nās sociālajos tīklos un čatu (skype, 
ooVoo) programmās, kontaktējas ar 
web kameras palīdzību un e – pastā.” 

Tādējādi patlaban pa 1 publis-
kam datoram ir Pļaviņās, Smiltenē, 
Alūksnē, Ventspilī, Kuldīgā; 2 ir Dau-
gavpilī, Liepājā un Ventspilī, bet Rē-
zeknē tie ir pat 4!

Īpaši priecīga ir Ventspils biedrības vadī-
tāja Raisa Civkunova.

 Juris stāsta: „Agrāk Raisa par interne-
tā ievietotiem Jaunumiem informēja biedrus, 
pulcinot tos savā mazajā darba kabinetiņā. 
Ne visi tur varēja saiet. Kādreiz arī ļāva iz-
mantot  savu darba vajadzībām domāto da-
toru, bet tad  vienmēr bija jāuztraucas par 
datu drošību. Tagad beidzot tās lietas noda-
lītas, jo biedriem ir savs publiskais dators.” 

Bet kāda situācija ir Rīgā? Par to in-

formē LNS viceprezidente Sandra Gere-
novska:

„Rīgā nedzirdīgie cilvēki  no 2012. gada  
var brīvi izmantot publisko datoru LNS Re-
habilitācijas centra 1. stāvā. Esmu ievēroju-
si, šim datoram jau ir pastāvīgi klienti. Biju 
domājusi, ka Rīgā ar publiskā datora pieeja-
mību vairāk  problēmu ir vecāka gadagāju-
ma cilvēkiem, bet tad ievēroju, ka šo datoru 
bieži izmanto arī kāda jauna māmiņa.

Priecē tas, ka publisko datoru Elvīras 
ielā 19 arvien aktīvāk sāk izmantot vecāki 
cilvēki: pat sēž stundām ilgi un brīvi čato. 
Publiskais dators, pagaidām gan  tikai viens, 
no pagājušā gada ir pieejams arī LNS Re-
habilitācijas centrā  Kandavas ielā 27 („Rīt-
ausmā”). Bet tur tuvākajā laikā plānots no-
drošināt 5-6 publiskos datorus, dodot iespēju 
mūsu ļaudīm apgūt pamatzināšanas IT jomā 
vai arī  papildināt esošās zināšanas. 

No 12. februāra rīdziniekiem un jelgav-
niekiem ir iespējams izmantot RC darbinieka 
Kristapa Legzdiņa pakalpojumus, lai uzlabo-
tu savas prasmes datorlietošanā. Pie Krista-
pa var pieteikties Rīgas RB katru trešdienu 
no pl.10 – 17.  

 Esmu ievērojusi, ka Rīgā jaunieši ļoti 
seko IT tehnoloģijas attīstībai. Viņus gandrīz 
nemaz neinteresē publiskie datori. Viņiem 
aktuālāki ir klēpjdatori, planšetes, tādas lie-
tas kā iPhone utml., un šai jomā jaunieši  ir 
tik zinoši, ka  tikt līdzi viņiem pat grūti.” 

Lappusi sagatavoja: Ilze Kopmane

Kas notiek Rītausmā?

 „KS” atbildi saņēma no  LNS viceprezi-
dentes Sandras Gerenovskas (viņa arī LNS 
SIA Rehabilitācijas centrs valdes priekšsēdē-
tāja),  un tieši viņa tagad atbildīga par to, kas 
šajā namā notiek.

Lūk, viņas skaidrojums!
„SIA kultūras centrs „Rītausma” vairs 

nav – no 2012. gada 23. februāra, saplūstot 
trīs SIA, tika izveidots SIA LNS Rehabilitāci-
jas centrs (RHC). Ja arī tagad reizēm nosau-
kums Rītausma tiek minēts, tad tikai tāpēc, 
lai norādītu vietu, kur pasākums notiek. Par 
atbildību runājot, jānodala vairākas lie-
tas –  sociālā rehabilitācija, kultūras darbs  

                  un ēkas apsaimniekošana.
 Par pašu ēku un telpām 

Kandavas ielā 27 atbild ir SIA 
„LNS Nekustamie īpašumi”. 
RHC no tās nomā pirmo stāvu un 
dažas telpas 2. stāvā, lai tur reali-
zētu valsts pasūtījumā paredzētās 
aktivitātes – saskarsmes un ra-
došās pašizpausmes nodarbības, 
dzīves prasmju un psiholoģiskās 
adaptācijas treniņus, kompleksās 
RH programmas aktivitātes utt.

Par šiem pasākumiem valsts 
pasūtījuma ietvaros es atbildu kā 
RHC valdes priekšsēdētāja. Par 
to kvalitatīvu norisi  uzdots gādāt 
RHC Sociālās rehabilitācijas no-
daļas vadītājai Brigitai Alderso-
nei, bet par kompleksās RH prog-

rammas aktivitātēm  atbildīgā ir RHC valdes 
locekle Lilita Janševska.

Arī par centralizētiem un administratī-
viem LNS pasākumiem, ko šajā namā orga-
nizē,  esmu atbildīga kā LNS viceprezidente.

 Par kultūras darbu  un pasākumiem rī-
dziniekiem kā LNS valdes locekle un Rīgas 
RB valdes priekšsēdētāja atbildīgā ir Māra 
Lasmane, kura tos šajā namā organizē sa-
skaņā ar savas  biedrības mēneša pasākumu 
plānu.

Dažreiz, brīvprātīgi sagatavojot projek-
tus un gūstot finansiālu atbalstu no  Rīgas 

domes Kultūras pārvaldes, pasākumus or-
ganizē  arī RHC darbiniece Dana Kalpiņa 
– Geida (tādējādi  šādu projektu ietvaros  
rodas iespēja arī uzšūt  jaunus tērpus  paš-
darbniekiem).

Šeit  jāņem vērā:  kādreizējie KC „Rīt-
ausma”  pašdarbnieki  tagad, ja paši to brīv-
prātīgi vēlas, ir RHC klienti, kas piedalās  
saskarsmes un radošās pašizpausmes aktivi-
tātes nodarbībās, kuras vada Dana Kalpiņa 
– Geida, Dzintra Kukša un Aldis Ādamsons. 

 Čaklākie RHC klienti, kuri regulāri ap-
meklē šīs nodarbības, bieži vien izveido inte-
resantus numurus, ar kuriem brīvprātīgi uz-
stājas LNS  festivālos utml., tostarp arī citu 
organizāciju vai pašvaldības pasākumos. 
Par šo aktivitāšu kvalitatīvu organizēšanu 
atbildīgā ir RHC Sociālās rehabilitācijas 
nodaļas vadītāja Brigita Aldersone. 

Bet vispārējā kārtība ir tāda, ka par vi-
siem pasākumiem, kas notiek šajā RHC pār-
ziņā esošajā ēkā, ir jāgriežas ar iesniegumu 
pie manis kā RHC vadītājas, lai saskaņotu 
telpu, datuma, izmaksu, pasākuma satura, 
atbildīgo utml. jautājumus.”

Tātad: Sandra Gerenovska labprāt uz-
klausīs ikvienu pašdarbnieku, aktīvistu, 
RHC klientu un LNS biedru, kad kādam tas 
nepieciešams, lai katrā atsevišķā  gadījumā 
noskaidrotu viņu interesējošo jautājumu, kā 
arī  ierosinājumus tālākajam darbam. 

Informācijas nodaļa saņēmusi vēstuli no „Kop-
solī” lasītājiem – pašdarbniekiem ar jautājumu par 
bijušā  kultūras centra „Rītausma” darbību un sta-
tusu pēc tā reorganizācijas.

Jautājumi  par iespēju ikvienam biedram 
biedrībās izmantot publisko datoru palaikam 
parādījās dažādās sēdēs, konferencēs un sapul-
cēs jau pirms vairākiem gadiem un turpinājās 
līdz šim, bet nu var teikt, ka arī  šī problēma ir 
atrisināta. 
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CEĻŠ PIE DIEVA

Tāds bija sākums
Pirms vairākiem gadiem Baptistu Vī-

landes draudzi Rīgā sāka apmeklēt daži ne-
dzirdīgie cilvēki. Draudze sāka lūgt par to, 
lai Dievs dod  iespēju šiem cilvēkiem viņiem 
saprotamā valodā saprast visu to, kas notiek 
dievkalpojumā. Dievs to uzklausīja, un šajā 
draudzē drīz  ienāca Armands Brūvers, kurš 
palīdz dievvārdus tulkot zīmju valodā.  Tālāk 
stāsta viņš!

 „Pirms tam palīdzēju draudzē „Prieka 
vēsts”, kur bijām divi tulki. Mūs uzaicināja 
patulkot Vīlandes draudzes svētku pasāku-
mā, un vēlāk piedāvāja tulkot tur regulāri. 
Tad arī nolēmu pavisam pāriet uz šo draudzi. 
Tā Vīlandes draudzē aizsākās jauna nozare 
–  vājdzirdīgo kalpošana, un tā draudze atvē-
rās arī cilvēkiem, kuriem apkārtējās pasaules 
skaņas ir liegtas. Ikviens aicināts pievieno-
ties šo cilvēku pulciņam.

Nedzirdīgajiem uzticētā kalpoša-
na

Vēl mums  ir uzticēta kafejnīcas kal-
pošana. Tas nozīmē, ka mēs ar sievu Lieni 
organizējam kafejnīcas pēc dievkalpojuma, 
sastādām to norises grafiku darbiem, kuros 
piedalās mūsu draudzes brāļi un māsas. Gā-
dājam, lai katru svētdienu pēc dievkalpojuma 
būtu siltas pusdienas un  mēs varētu kopā  pie 
galda sanākt pārrunāt  pagājušās nedēļas no-
tikumus. 

Tad arī skaidroju (tulkoju ) nedzirdīga-
jiem aktuālākās sociālās un politiskās dzīves 
norises Latvijā un pasaulē. Lienei varu tulkot 
„vārds vārdā”, viņa visu saprot. Bet citiem 
gan grūtāk. Izmantoju bērnu Bībeli, lai visu  
izskaidrotu saprotamāk, kā arī cenšos izstās-
tīt ar piemēriem no dzīves. 

Dievkalpojuma laikā vēroju apmeklētāju 
sejas mīmiku. Tā uzskatāmi liecina, ja kaut 
kas nav skaidrs; tad stāstu vēlreiz, savādāk. 

Man ir patiess gandarījums tad, ja mūsu cil-
vēki saprot manis iztulkoto.

Kā sagaidīt un aizvadīt Lieldie-
nas – Kristus Augšāmcelšanās 
dienu 

Lieldienu nedēļu sagaidām ar Zaļo ce-
turtdienu (šogad 17.04), kad liela daļa cil-
vēku Jēzu sagaidīja kā varoni Jeruzālemē, jo 
domāja, ka viņš nu būs ķēniņš, kurš valdīs 
Izraēlā. Tad nāk Klusā sestdiena, kad Jēzu 
tiesāja un piesita pie krusta. 

Un svētdiena (20.04) ir Lielā diena, kad 
Jēzus augšāmcēlās no kapa. Līdz šai svētdie-
nai cenšamies būt klusi,  pieminēt Pestītāju, 
kurš mira par mūsu grēkiem.

Bērniem ir savādāka izpratne, viņi Liel-
dienas uzreiz uztver kā svētkus, ka būs olu 
krāsošana utt. Bet mēs cenšamies lielākiem 
bērniem izskaidrot, kas bija jāpiedzīvo 
Jēzum, līdz viņš augšāmcēlās. To viņiem 
māca arī svētdienas skolā. Jo Jēzus ir teicis : 
ne jau cilvēku sabojā tas, ko viņš ēd vai ska-

tās, bet tas, kas no viņa nāk laukā.
 Nevarēšu šeit pastāstīt, ko vēl citu dara 

mūsu brāļi un māsas citās konfesijās Liel-
dienās, jo citur neesmu svinējis. Domāju, ka 
visur svin  apmēram vienādi. Bet pavisam 
noteikti visur Lieldienu svētdienā cits citam 
saka : Jēzus ir augšāmcēlies, patiešām Viņš 
ir augšāmcēlies!

 Ticība man nozīmē – VISU! 
Kā tas ir, to divos vārdos ir grūti pastās-

tīt. Mani pazīst ļoti daudzi nedzirdīgie, arī 
ne no tās labākās puses. Bet tajā pašā laikā 
viņi redz, kā esmu izmainījies, kopš es iepa-
zinu mūsu Pestītāju Jēzu 13 gadus atpakaļ. 
Un mans atgriešanās ceļš nav bijis klāts ar 
rozēm.

 Kad tu kļūsti par kristieti, tas nenozīmē, 
ka tagad tev visi ceļi būs atvērti, bet gan to, 
ka būs sūri grūti un godīgi jānopelna dienišķā 
maizīte. 

Pirms  kaut ko gribu uzsākt, vienmēr lū-
dzu Dievu, lai viņš man dod gudru prātu. Un, 
kad mums valstī bija krīze un bezdarbs, es 
strādāju vienlaicīgi piecās darba vietās! 

Daudzi dzirdīgie teica, ka nevar atrast 
darbu, bet es apgalvoju, ka nav tāda vārda 
„nevar”  –  ir tikai vārds „negribu”. Jā, katrā 
darbā man maksāja maz, bet, saliekot visu 
kopā, sanāca gan ģimenei, vecākiem,  gan 
labiem darbiem baznīcā (desmitā tiesa zie-
dojumiem).

 Iemācīties lūgt piedošanu
Ja arī tagad gadās paklupt (grēkot), tad 

ceļos augšā, jo vienmēr atceros, cik dārgi 
mani ir atpircis mūsu Pestītājs Jēzus, un lū-
dzu viņam piedošanu par maniem grēkiem.

 Ir bijis, kad es iespītējos un nelūdzu pie-
došanu, bet tad notiek tā, ka viss krīt no ro-
kām laukā un nekas neveicas, līdz es saprotu, 
ka tas virza pie atziņas: ir jālūdz piedošana 
Dievam. 

Tu nevari grēku paslēpt nekur, jo tas ir 
kā mēģināt uguni slēpt kabatā, tas tev nedos 
mieru. Palūdz,  un pēc tam atkal viss veicas! 
Novēlu visiem nonākt pie atziņas, ka bez 
Dieva, Jēzus un Svētā gara nav iespējams 
dzīvot.

Ja ir jautājumi, varat rakstīt  epastā: 
bruversarmands@inbox.lv vai mobilajā tele-
fonā sms  – 26324923 

Rīgas Baptistu Vīlandes draudzes mā-
cītājs ir Ģirts Ašnevics. Tuvākas ziņas: 
http://www.lbds.lv/draudzes/vilandes- 
baptistu-draudze

Laipni aicināti pie mums ciemos Rīgā, 
Vīlandes ielā 9 (http://vilande.com); sabied-
riskais transports no centra: 5., 6.,  7.  un  
9. tramvajs līdz Ausekļa ielai;  1., 19.  trolej-
buss līdz Hanzas ielai; 2. un 24. autobuss līdz 
Hanzas ielai. 

Attēlos: 1. Nedzirdīgo baptistu grupa. 
Raksta autors – pirmais no labās.

2. Kristības brīvā dabā.

Tuvojoties Lieldienām

Tuvojas gada lielākais notikums kristīgajā pasaulē – Lieldienas. Ģimenēs to atzī-
mē dažādi: vienkārši kā Pavasara atmodas svētkus ar olu un šūpošanās rituāliem vai 
kā Jēzus Kristus augšāmcelšanās pateicības dienu. Šoreiz „KS” lūdza dalīties pārdo-
mās Rīgas Baptistu draudzes surdotulku Armandu Brūveru. Paldies viņam!
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SPORTS

Tas, protams, ir iepriecinoši, bet nekas 
jauns jau klāt nav radies, visi tie paši zināmie 
spēlētāji tika sadalīti šādās komandās. 

 „Nedzirdīgo sports”/Kurzeme: Juris 
Ķikurs, Raivis Tīdemanis, Mareks Ašmanis, 
Andris Lungevičs, Guntars Jurševskis, Renārs 
Simsons, Zigmārs Alksnis, Ruslans Trubiņš, 
Pēteris Logins 

„Nedzirdīgo sports”/ Rīga: Sandis Ķi-
kurs, Kristaps Ķikurs, Maksims Mitkins, Kār-
lis Platacis, Mairis Birmanis, Filips Igaunis, 
Jānis Valdmanis

 „Nedzirdīgo sports”/ Jaunieši jeb Rīgas 
Nedzirdīgo bērnu internātskola: Sandis Vaz-
diķis, Elvis Nebijs, Armands Zvīdris, Arvis 
Štālbergs, Normunds Rabkēvičs, Sergejs Ko-
vaļonoks, Viktors Ķuzis, Pauls Kalniņš, Elvis 
Jēkabsons, Hermanis Hļebņikovs

 „Tālavas Nedzirdīgo sports”: Armands 
Hildebrants, Arvis Vocišs, Kristaps Štelma-
hers, Kristaps Legzdiņš, Edgars Ružello, 
Kaspars Unte, Julius Buinickas, Deniss Salda-
bolovs, Aivis Grāvītis, Mareks Antonovs 

„Nedzirdīgo boulings”/Barkava: Guntis 
Vicinskis, Alvis Jazvics, Jānis Vanags, Toms 
Lasmanis, Kristaps Beisons, Sandis Adamovi-
čs, Raitis Zvīdris, Vadims Potašenko, Romāns 
Vinogradovs

Bija tiešām interesantas spēles
Tās risinājās divas dienas Rīgā, sporta 

kompleksā „Ķeizarmežs”. Ja vēl tablo darbo-
tos, kā nākas, būtu vēl labāk. Pirmajā dienā 
piecās spēlēs šādi rezultāti: 

„Nedzirdīgo sports”/Kurzeme – „Nedzir-
dīgo sports”/Rīga 55:40;

 „Nedzirdīgo boulings”/Barkava – „Ne-
dzirdīgo sports”/Jaunieši 81:62;

 „Tālavas Nedzirdīgo sports” – „Nedzirdī-
go sports”/Rīga 37:62;

 „Nedzirdīgo sports”/Kurzeme – „Nedzir-
dīgo sports”/Jaunieši 72:53.

Īpaši jāapraksta pēdējā pirmās dienas spē-
le starp „Tālavas Nedzirdīgo sports” un 
„Nedzirdīgo boulings”/Barkava koman-
dām. Spēle ritēja ļoti līdzīgi un ļoti saspringti. 
Par tālaviešiem palika tāds iespaids,  ka viņi 
ir labākā fiziskajā formā, niknāk cīnās. Iespē-
jams, ka profesionāla trenera vadībā viņi gada 

laikā varētu kļūt pat par 
LNSF čempioniem. 

Taču šajā spēlē 
viņiem nepaveicās ar 
tiesnešiem, kuri tiesā-
ja diezgan pavirši un 
pašās spēles beigās 
nefiksēja acīmredzamu 
pārkāpumu pret tāla-
viešu spēlētāju Juliusu 
Buinicki, kuru metiena 
brīdī zem pretinieku 
groza parāva aiz rokas. 

Šajā brīdī rezul-
tāts bija 48:49. Sekoja 
tālaviešu konflikts ar 
tiesnesi, rezultātā soda 
metieni uz tālaviešu 

grozu, un spēle beidzās ar 48:50 „Nedzirdīgo 
boulings”/Barkava labā. 

Otrajā dienā arī piecas spēles
 „Nedzirdīgo sports”/Rīga – „Nedzirdīgo 

boulings”/Barkava 59:51
 „Nedzirdīgo sports”/Jaunieši – „Tālavas 

Nedzirdīgo sports” 32:82
 „Nedzirdīgo boulings”/Barkava – „Ne-

dzirdīgo sports”/Kurzeme 35:82
 „Nedzirdīgo sports”/Rīga – „Nedzirdīgo 

sports”/Jaunieši 75:51
 „Nedzirdīgo sports”/Kurzeme un „Tāla-

vas Nedzirdīgo sports” 63:68

 Ļoti interesanta –  pēdējā spēle 
Cik varēja vērot, tālavieši ar katru spēli uz-

laboja savu sniegumu, šķiet, ka viņi visi kopā 
reti spēlē, tāpēc pietrūka saspēles un sapra-
šanās. Šajā beidzamajā spēlē intriga bija līdz 
pašām spēles beigām. Vadībā bija te viena ko-
manda, te otra, bieži vien uz tablo bija rezultā-
ta līdzsvars. Piemēram, ceturtās ceturtdaļas 3. 
minūtē rezultāts 41:41. Piektajā minūtē 44:44. 
Minūti līdz spēles beigām 50:50. Tad Mareks 
Ašmanis iemet divus sodus un –  52:50 rīdzi-
nieku labā.

 Palikušas 9 sekundes līdz spēles beigām, 
kad rīdzinieki paņem pārtraukumu. Atlikušajā 
laikā valmierieši izdara pārkāpumu un Ašma-
nis iemet vēl vienu sodu – 53:50. Valmierieši 
sarīko pēdējo uzbrukumu, un Kristaps Štel-
mahers ielidina trijnieku rīdzinieku grozā –  
53:53, kam seko papildlaiks 5 minūtes! Tajā 
veiksmīgāki un izturīgāki izrādījās tālavieši, 
un „Nedzirdīgo sports”/Kurzeme piedzīvo-
ja pirmo un vienīgo zaudējumu turnīrā ar 
63:68.

 Diemžēl tas tālaviešu situāciju turnīra ta-
bulā neko daudz nemainīja. Pirmo vietu un 
čempionu titulu tomēr atkārtoti izcīnīja 
„Nedzirdīgo sports”/Kurzeme komanda. 
Otrajā vietā „Nedzirdīgo sports”/Rīga, bet 
trešajā – „Nedzirdīgo boulings”/Barkava. 
Turnīra rezultatīvākā spēlētāja balvu sa-
ņēma Raivis Tīdemanis par 81 gūtu pun-
ktu. Otrs rezultatīvākais Guntis Vicinskis 
ar 72 punktiem, bet trešais – Sandis Ķikurs  
ar 71 punktu. 

Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas 
šāgada čempionāts boulinga vienspēlēs no-
risinājās 16. februārī sporta centrā „Zelta 
boulings”. 

Vīriešu konkurencē startēja 21 sportists. 
Par čempionu kļuva Māris Dukurs. Otrajā 
vietā Guntars Beisons, bet trešajā – Vladimirs 
Lagunovs.

Sieviešu bija mazāk – 15 dalībnieces. Šā-
gada čempiones titulu izcīnīja Līva Vaivade, 
otrajā vietā Ilze Jaunzeme, trešajā – Ilona 
Ozola.

Čempionātā piedalījās arī LNS pre-
zidents Edgars Vorslovs un ieguva  
11. vietu.

22. martā norisinājās LNSF čempio-
nāts boulingā dubultspēlēs.

 Piedalījās 9 sieviešu pāri, uzvarēja Līva 
Vaivade & Anita Zdanovska. Otrajā vietā 
Ilona Ozola & Vineta Kozlova, trešajā – Alī-
na Višņevska & Ilze Jaunzeme.

Vīriešiem konkurence bija lielāka – 12 
pāri. Pirmo vietu ieguva Sergejs Vorobjovs 
& Vladimirs Lagunovs. Otrajā vietā Māris 
Dukurs & Guntars Beisons, bet trešajā Alek-
sejs Smirnovs & Andris Rozītis. 

Šogad čempionātā – piecas komandas

Atšķirībā no citiem gadiem šogad Latvijas Nedzirdīgo spor-
ta federācijas rīkotajā basketbola čempionātā piedalījās veselas 
piecas komandas. 

Noskaidroti čempioni 
boulingā

Lappusi sagatavoja: Zigmārs Ungurs

Aicina Centra 
autoskola

SIA Centra autoskola piedāvā ap-
mācīt uz izdevīgiem nosacījumiem to-
pošos autobraucējus – cilvēkus ar dzir-
des traucējumiem.

SIA Rehabilitācijas centrs vienojies 
ar autoskolu, kura realizēs LNS atbalsta 
programmu B kategorijas tiesību iegūša-
nai par pazeminātu cenu.

Teorijas kursa laikā pieejama tēja, ka-
fija, našķi. Noslēgumā – pārsteigums!

Lai autokursos nodrošinātu  tulko-
šanu zīmju valodā, LNS biedri – klienti, 
kuriem jau piešķirts surdotulka pakalpo-
jums saskarsmes nodrošināšanai līdz 120 
stundām gadā, varēs izmantot daļu no tām. 

Ja uz surdotulka pakalpojumu vēl 
neesat pieteikušies, varat to darīt, grie-
žoties LNS, Elvīras ielā 19 (vecā māja), 
2. stāvā, 3. kabinetā, līdzņemot attiecīgus 
dokumentus.

Uz autokursiem var pieteikties pie 
Vitas Kamares Elvīras ielā 19 (jaunā 
māja), 1.stāvā.

                                          foto: Iveta Kraze

                                          

                                                                                foto: Zigmārs Ungurs
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Mīļi sveicam!
Kad neskan vairs jaunības zvani,
Ābeles  tik baltas, baltas  zied.
Vai skaisti ir tikai pavasari?
Arī sarmā tava dvēsele dzied…
Lai jums vēl daudz ar prieku pie-

pildītu mūža dienu!
75

  6.04 VIKTORS  LOGINOVS, Rīgas
12.04 RUTA LĀČGALVE, Smiltenes
18.04 RĪTA VEINBERGA, Ventspils

65
10.04 STAŅISLAVS LOČMELIS, Rīgas
12.04 ASTRĪDA ODIŅECA, Rīgas

60
15.04 IVANS GAVRIĻUKS, Rīgas
25.04 JĀNIS ANSPOKS, Pļaviņu

55
14.04 SERGEJS TANCOROVS, Rīgas

50
  2.04 MĀRA RUVA, Rīgas
  6.04 SILVIJA ALEKSANDERE, Rīgas
19.04 IGORS PEREGRIMOVS, Rīgas
22.04 ANDIS KRAMS, Rīgas
27.04 ANITA MITROVSKA–ĶUZE, 

Smiltenes biedrība

RĪGĀ
  2., 9., 16., 23., 30. 04 pl. 14  IK „Nestei-
dzīgai atpūtai” (pensionāriem)
  2., 9., 16., 23., 30.04 pl. 16  Laikrakstu 
un žurnālu apskats
16. 04 pl. 17  Lieldienas
26. 04 pl. 10  Pārgājiens

JELGAVĀ
    1. 04 pl. 17  Joku diena
  8., 15., 22., 29. 04 pl. 17  Pārrunas
21. 04 pl. 12  Lieldienas

TUKUMĀ
6., 13., 27. 04 pl. 12  Pārrunas
18. 04 pl. 12  Lieldienas

PĻAVIŅĀS
  8. 04 pl. 12  Psihologa nodarbības
19. 04 pl. 12  Lieldienu sarīkojums

LĪVĀNOS
14. 04 pl. 10  Informācijas diena

VALMIERĀ
  3. 04 pl. 14  Pārrunas: Ziedi un 
                     horoskopi
  7., 14. 04 pl. 14  Informatīvā diena
10. 04 pl. 14  Olu dekori
12. 04 pl. 12  Apkārtnes uzkopšana
17. 04 pl. 13  Krāsosim olas
17. 04 pl. 15   Olu kaujas
Sekot afišai: Kolektīvs apmeklējums uz 
Lieldienām Kocēnos
24. 04 pl. 13  Suvenīru izgatavošana
24. 04 pl. 15.30 Tikšanās ar Valmieras 
                           skolas 12. klasi
26. 04 pl. 11  Novusa spēles
28. 04 pl. 14  IK: Es daru tā …
28. 04 pl. 15  Atpūtai: Vienkārši būt 
                      kopā

KULDĪGĀ
  1. 04 pl. 12  Māņu diena: Izjokošana
  3., 17., 24. 04 pl. 12  Aktuālie 
                    notikumi Latvijā un pasaulē
10. 04 pl. 14  Aktuālie notikumi Latvijā 
                       un pasaulē
11. 04 pl. 12  Interešu klubs: Šaha 
                      etīdes
15. 04 pl. 12  Radošā darbnīca: Telpu 
                      dekorēšana Lieldienām
19. 04 pl. 12  Svinam Lieldienas! Zaļi 
                un dzelteni tērpi, olas, groziņš
28. 04 pl. 12  Spodrības diena 

ALŪKSNĒ
  4. 04 pl. 12  Laikrakstu apskats
16. 04 pl. 12  Pasākums „Raibās olas”
25. 04 pl. 12  Talka 

SMILTENĒ
10., 28. 04 pl. 12  Informācijas diena
12. 04 pl. 12  Tematisks pasākums 
                       „Pūpolsvētdiena”

DAUGAVPILĪ
  1., 8., 15., 22., 29. 04 pl. 13  Jaunumi. 
                                     Sociālie jautājumi
  1. 04 pl. 15  Joku diena
  3. 04 pl. 13  Sociālie jautājumi. Lekcija 
                     „Pareizs uzturs”
10. 04 pl. 13  Sociālie jautājumi. IK 
                      „Nezinīši” 
24. 04 pl. 13  Sociālie jautājumi. 
                    Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi

VENTSPILĪ
  1. 04 pl. 12  Joku diena
  5., 19., 26. 04 pl. 12  Psiholoģijas 
                                    nodarbība
  5., 12., 19.,26. 04 pl. 17  IK „Veselība”
  8., 22. 04 pl. 12  Infojaunumi
12. 04 pl. 11  IK „Dambrete”
15., 29. 04 pl. 12  Preses apskats
20. 04 pl. 12  Lieldienas Piejūras 
                      Brīvdabas muzejā

LIEPĀJĀ
1., 8., 15., 22., 29. 04 pl. 12  Jaunumi 
                                            sociālajā jomā
1., 8., 15., 29. 04 pl. 14  Aktuāli Latvijā 
                                       un pasaulē
3., 10., 17., 24., 25. 04 pl. 18  Dejo! 
4., 11., 12. 04 pl. 17.30  Dejo!
20. 04 pl. 13  Atnāk gaiša Lieldieniņa!
22. 04 pl. 14  Informācija par nedzirdīgo 
                      dzīvi
25. 04 pl. 12  Talka: Sakopsim biedrību 
                       un apkārtni

RĒZEKNĒ
  3. 04 pl. 12 Uz Latgales kultūrvēstures 
                      muzeju
  8. 04 pl. 12 Koplasīšana
15. 04 pl. 12  Jaunumi nedzirdīgo  
                       sabiedrībā
21. 04 pl. 12  Lieldienu svētki
29. 04 pl. 12  Mutvārdu žurnāls „Gribam 
                       visu zināt!”

Pasākumu plāns aprīlim

PAZIŅOJUMI

Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst.
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs.
 Mūžībā aizgājis mūsu 

ilggadīgais biedrs Vitā-
lijs Ločmelis (1.01.1935  – 
18.02.2014). Izsakām līdzjūtī-
bu viņa tuviniekiem. 

LNS Rēzeknes RB

Saņem, labā zemes māte, 
Vienu sirmu māmulīti, 
Apsedz viņu silti, silti 
Savām smilšu villainēm.
 Izsakām dziļu līdzjūtību 

Ilonai Fominai un viņas ģime-
nei sakarā ar mātes nāvi. 

LNS Rēzeknes RB

Rokas,  kas mīlēja darbu, 
gurušas;
Sirds , kas vēlēja labu, nu 
atdusas. 
 Izsakām dziļu līdzjūtī-

bu Kristīnei Laimiņai, vectēvu   
mūžībā aizvadot.                                   

Liepājas biedrība

Redaktore: ILZE KOPMANE, datormakets: JURIS GRUNDULIS
Iespiests: SIA „GUTENBERGS DRUKA”

Aicina  „Ābeļzieds”
  3., 10. 04 pl. 13  Rokdarbi. Dejo. 
                             Vingro vai nūjo
24. 04 pl. 13  Infolaiks. Dejo. Vingro 
                       vai nūjo

Var pieteikties uz  
Ģimeņu talantu šovu!

LNS Rehabilitācijas centra pro-
jekts „Maija dienās tikšanās vietu 
mainīt nedrīkst!” saņēmis Rīgas Do-
mes Izglītības, kultūras un sporta depar-
tamenta finansiālu atbalstu dažādu pasā-
kumu organizēšanai maijā.

Viens no interesantākajiem pa-
sākumiem varētu būt „Ģimeņu talantu 
šovs”, kur aicināti piedalīties visi, kas 
vēlas parādīt savu talantu kopā ar saviem 
tuviniekiem – bērniem, vecākiem, radi-
niekiem.

Bez dalībniekiem šovu izveidot 
nevar, tāpēc lūdzam, nevelciet garumā 
un piesakieties, jo šovā var gan dejot, 
gan dziedāt, gan spēlēt teātri, gan radīt 
mākslu! Visu, ko vien jūs un jūsu ģimene 
protat! Dalībnieku skaitam katrā ģimenē 
jābūt vismaz 2 un –  jo vairāk, jo labāk! 
Kaut vai 100!

Pieteikšanās pie Danas Kalpiņas 
– Geidas (28344151, dana.kalpina@lns.
lv) vai Brigitas Aldesones (26446614, 
brigita.aldersone@lns.lv).

Ļoti gaidīsim īpaši vecākus ar bēr-
niem!

Līdzjūtības

Pateicība viesnīcai 
Brīvdienās, kad Latviju pārņēma 

sniegputeņu lavīna, Kolonna Hotel „Bri-
gita” viesnīcā LNS Rehabilitācijas centra 
klientu grupa izbaudīja viesnīcas perso-
nāla īpašu, labvēlīgu attieksmi un 

profesionālu, īpaši izmeklētu apkalpošanu. 
Grupas dalībnieki atgriezās savās mā-

jās ar gaišām domām.
 Liels paldies viesnīcas darbiniekiem 

par jauko uzņemšanu!
Grupas vārdā:  Genovefa  Ņevjadomska
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