
No otras puses, lūk, LNS prezidenta  
Edgara Vorslova komentārs: „Mūsu klienti 
jau laikam būs pamanījuši, ka daudzi pro-
jektu laikā realizētie pakalpojumi, kuri viņu 
vidū ir pieprasīti, tiek integrēti SIA “LNS 
Rehabilitācijas centrs” sniegtajos pakal-
pojumos. Tāpat būs arī šajā gadījumā – 
pakalpojumus pensionāriem un jaunajām 
māmiņām esošo resursu ietvaros turpinās 
nodrošināt Rehabilitācijas centra speciālis-
ti. Protams, meklēsim arī papildu finansēju-
mu, ir cerības dabūt to no Rīgas domes, kas 

maija mēneša vidū lems par budžeta grozī-
jumiem. LNS sadarbībā ar Rehabilitācijas 
centru šogad Rītausmā arī izremontēs un 
iekārtos jaunas telpas, kur pensionāri varēs 
turpmāk ikdienā pulcēties.”

Tātad zināms mierinājums ir, un tieši tā-
pēc aizņēmos šī raksta virsrakstu no Bonda 
filmas. Bet jebkurā gadījumā gan projekta 
komanda, gan klienti bija sarūpējuši neaiz-
mirstamu projekta noslēguma pasākumu  
31. martā Rītausmā.
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Tālāk lasiet 5. lpp.

Liepājā – savs Gada cilvēks!

Nekad nesaki – nekad

Šajā numurā
Cik vienkārši un neizsakāmi
Visapkārt virmo pavasaris…

Tādā burvīgā laikā iznāk kārtējais  
„KS” numurs  – atkal tas 20 lappušu 
apjomā stāsta par mūsu dzīvi: notiku-
miem, ļaudīm, viņu pārdomām, piere-
dzi un ieteikumiem. Un tā – lasiet!   

1., 5. Projekts beidzas, bet aktivi-
tātes  turpinās: jaunās māmiņas un 
seniori nepaliks vieni 

1., 10. – 11. Liepāja var lepoties 
ne tikai  ar Gada cilvēkiem, bet arī ar 
savu Mis Vecmāmiņu un Misteru Vec-
tētiņu

2. Domnieki izlemj svarīgus jautā-
jumus

3. Ieskats – cik un kādi esam
4. LNS Goda biedru sērijā – Jadvi-

ga Bočkāne
6. Seniori aizrautīgi apgūst dator-

prasmi
7., 17. Ko  darīja un secināja divas 

darba grupas, esot Itālijā
8. – 9. Kopsolī par to ziņoja pirms 

daudziem gadiem
12. Ir sapnis – dzīvot un strādāt 

ārzemēs
13. Kā klājas nedzirdīgajiem pa-

saulē?
14. Centrs pārceļas uz Rītausmu 

un –  biedrību ziņas
15. Klienti bauda Rīgas kultūras 

dzīvi
16. LTV īpašais piedāvājums maijā
18. Par ko balsot 24. maijā?
19. Sporta jaunumi un atvadu  vār-

di Gotfrīdam Briedim 
20. Kā vienmēr! Paziņojumi, ap-

sveikumi…
Tālāk lasiet 10. – 11. lpp.

Liepājas pūpoli
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Tā varētu teikt par faktu, ka senioru un jauno māmiņu Centrs Rīgā, Elvīras ielā 
19, kas darbojās divus gadus ilgušajā projektā „Nepalikt vieniem klusumā”, beidz 
savu darbību. No vienas puses, tas tiešām ir fakts:  projekts beidzas un loģiski, ka 
arī Centrs beidz pastāvēt. 

Krāšņa un dzīvespriecīga pēcpusdiena –  tā gribas nosaukt daudzpusīgo, satu-
riski plašo tematisko pasākumu Liepājas biedrības klubā 29. martā, kas sastāvēja 
no divām daļām: Gada nominācijas 2013 un Vecvecāku šova. To uz vietas vēroja, 
fotografēja un videofilmēja LNS Informācijas nodaļas radošā komanda.
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Finanšu pārskats,  
zemes iegāde, statistika… 

Vispirms domnieki uzklausīja galve-
nās grāmatvedes Ilzes Roķes (attēlā) zi-
ņojumu par 2013. gada finanšu pārskatu. 
Domei iesniegtais neatkarīgo revidentu ziņo-
jums apliecināja, ka šis pārskats apstiprināts,  
diskusiju nebija.  Arī  dome  finanšu pārskatu 
apstiprināja. 

LNS 2013. gadā ieņēmumi bija 1 743 328  
LVL, izdevumi 1 748 055 LVL, tātad izdevu-
mi par 4 727  LVL bijuši lielāki. Par šo sum-
mu saskaņā ar LNS Statūtiem samazināts re-
zerves fonds, kas pāriet uz 2014. gadu.

Pirksim vienu zemesgabalu
Tālāk domnieki apsprieda Rīgas Domes 

Īpašumu departamenta piedāvājumu iz-
mantot zemes pirmpirkuma tiesības kā ēkas 
īpašniekiem un iegādāties zemesgabalu 269 
kvadrātmetru apjomā Aleksandra Čaka ielā 
42, Rīgā,  par 27 888.29 EUR. Tā ir zeme, 
uz kuras atrodas LNS piederošā bijušā Ne-
dzirdīgo skolas internāta ēka. Tā kā summa 
pieņemama, tad dome bez īpašām diskusijām 
pieņēma lēmumu šo zemes gabalu iegādā-
ties. 

Daudz sarežģītāks gadījums ir ar otru 
zemesgabalu Rīgā, Kandavas ielā 27, uz 
kura atrodas Rītausma. Šis zemes gabals ir 
daudz lielāks un līdz ar to daudz dārgāks. 
Jau pagājušajā gadā dome nolēma piekrist 
šī zemesgabala īpašnieces Asnates Sevišķās 
priekšlikumam izmantot pirmpirkuma tiesī-
bas. Sākotnējā A. Sevišķās zemesgabala da-
ļas 6472 m² platībā noteiktā pārdošanas cena 
bija 297 181.00 LVL (422 850.47 EUR). 
LNS valde šai cenai nepiekrita.

 Sekoja sarakste ar mēģinājumiem vie-
noties par abām pusēm izdevīgu cenu. 2014. 
gada 5. martā LNS no A. Sevišķās saņēma 
vēstuli, kurā viņa informē, ka zemesgabala 
galīgā pārdošanas cena ir 308 680.85 EUR.

 Domnieki I. Kalniņš, S. Gerenovska un 
citi pārrunāja iespējamos risinājumus, jo tādu 
naudas summu LNS nevar atļauties samak-
sāt, tātad jāatsakās no šī zemesgabala pirkša-
nas. Tomēr vajadzētu turpināt pārrunas ar ze-

mesgabala īpašnieci un mēģināt 
vienoties par mazāku summu.

 Tādu lēmumu dome arī 
pieņēma: atteikties pirkt par 
īpašnieces noteikto summu 
un uzdot valdei turpināt pār-
runas ar viņu par summas sa-
mazināšanu.

Mūsu ir par 10 vairāk!
LNS viceprezidente Sandra 

Gerenovska prezentēja statistisko atskaiti par 
biedru sastāvu 2013. gadā 

 Labā ziņa ir tāda, ka LNS biedru skaits 
ir mazliet pieaudzis: uz 2013. gada 1. janvāri 
bija 1727, bet uz 2014. gada 1. janvāri 1737. 
Vislielākais biedru skaita pieaugums ir LNS 
Rīgas biedrībā – par 19 biedriem gada laikā. 
Vismazāk biedru ir Pļaviņu RB – 43, toties 
tā ir vienīgā biedrība, kur biedru naudu pa-
gājušajā gadā samaksājuši pilnīgi visi biedri! 
Savukārt Kuldīgas RB ir vienīgā biedrība, 
kur laukos dzīvojošie ir pārsvarā pār pilsētās 
dzīvojošajiem.

Debatēs Ivars Kalniņš izteica priekšliku-
mu turpmāk mainīt aiļu sadalījumu pa ve-
cuma grupām, arī  M. Lasmane,  I. Immure 
un citi runāja par šo pašu jautājumu. Sēdes 
vadītājs E. Vorslovs uz to atbildēja, ka šogad 
tiks veidota LNS biedru elektroniskā datu 
bāze un LNS valde apspriedīs, kādas ailes un 
struktūru šai bāzei noteikt.

 Dome nolēma statistikas pārskatu pie-
ņemt zināšanai, un līdz 2014. gada beigām 
izveidot LNS biedru elektroniskās uzskai-
tes datu bāzi. Reģionālo biedrību valdēm 
uzdots turpināt apzināt cilvēkus ar dzirdes 
traucējumiem, kuri nav LNS biedri, lai ie-
kļautu viņus LNS.

Šogad būs mazāk pasākumu
Sēdes turpinājumā LNS vicepreziden-

te S. Gerenovska sniedza pārskatu par 
kultūrmasu/organizatorisko darbu  2013. 
gadā ( tuvāk par to atsevišķi 3.lpp.). LNS re-
ģionālās biedrības iespēju robežās aktīvi vei-
kušas organizatorisko/kultūrmasu darbu,  pa-
ralēli veicot sociālo rehabilitācijas darbu un 
darbojoties projektos. Salīdzinot ar pagājušo 
gadu, ir pieaudzis apmeklētāju skaits visās 
biedrībās, izņemot Smiltenes RB. Daudzās 
biedrībās ir pieaudzis arī pasākumu skaits. 

Domes sēdē visi klātesošie biedrību va-
dītāji pastāstīja par situāciju savās biedrībās. 
Valmieras RB vadītāja Dace Lāce atzina, 
ka cilvēki lielajā projektā bija izlutināti ar 

dāsnajām kafijas pauzēm un tagad, kad to 
vairs nav, tā īsti negrib nākt uz pasākumiem, 
jo ir arī noguruši. Ekskursijas gan viņus ļoti 
interesē. Bet tikpat daudz pasākumu kā pagā-
jušajā gadā šogad varbūt arī nebūs. 

Rīgas RB priekšsēdētāja Māra Lasma-
ne pastāstīja par jaunu metodi darbā – uzdod 
grupu vadītājiem organizēt pašiem savus pa-
sākumus, ekskursijas, pārgājienus. Šajā bied-
rībā ir 13 grupas, un daudzas no tām šogad 
jau noorganizējušas savus pasākumus. 

Elvīra Čaika savā Daugavpils RB ne-
redz problēmas, tāpēc  apgalvoja, ka cilvēki 
jau pieraduši pie daudziem pasākumiem pro-
jekta laikā un arī tagad turpina nākt. Tomēr  
arī viņa šaubījās, vai šogad Daugavpils RB 
notiks tik daudz pasākumu kā pagājušajā 
gadā.

 Liepājas RB vadītāja Gundega Paņ-
ko ir droša, ka  uz kārtējiem pasākumiem 
vienmēr ieradīsies 10 – 15 apmeklētāju, bet 
uz lielākiem – ap 40. Viņa pastāstīja, ka jau 
ilgi strādā par vadītāju un agrāk bieži visu 
darīja viena pati. Bet tagad viņai ļoti palīdz  
biedrības valde, kurā ir daudz jauniešu. Vēl 
pozitīvs moments ir tas, ka nedzirdīgajiem 
Liepājas pilsētā darbdienās būs bezmaksas 
sabiedriskā transporta  mēnešbiļete, lai viņi 
biežāk varētu apmeklēt biedrības mītnē no-
tiekošos pasākumus. 

Rēzeknes RB vadītāja Mārīte Sarkane 
atzina, ka pēc projekta rēzeknieši jūtas no-
guruši. Taču jāsaka paldies interešu klubu 
vadītājiem, piemēram, makšķerniekiem, kuri  
aktīvi strādā, pat izdomājuši, ka maijā pa-
redzētajās sacensībās noteikti jāpiedalās arī 
sievietēm. 

Domnieki ar lielu interesi noklausījās arī 
pārējo biedrību vadītāju sniegto informāciju 
un nolēma pārskatu par organizatorisko/
kultūrmasu darbu pieņemt zināšanai, kā 
arī izteikt pateicību visiem biedrību vadī-
tājiem par labi paveikto darbu. Līdz ar to 
domes sēdes dienaskārtībā paredzētās tēmas 
bija izsmeltas. 

Atgādiniet savējiem biedrībās!
Vienmēr jau vēl paliek „dažādi jautāju-

mi”. Arī šoreiz tādu neatliekamu, aktuālu 
tēmu pieteica LNS  Surdotehniskās palīdzī-
bas centra vadītājs Arnolds Pavlins.

 Izrādās, šogad valsts ir iedalījusi Surdo-
centram   vairāk naudas, tāpēc tagad surdo-
tehniku  iespējams  saņemt pat bez rindas. 
Viņš lūdza reģionālo biedrību vadītājus atgā-
dināt saviem biedriem, lai viņi pacenšas šo 
iespēju izmantot. 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis

Kārtējā LNS domes sēde notika 26. martā Rītausmā. Pirms tās domniekiem vaja-
dzēja iepazīties ar veselu dokumentu paketi: ar biedru sastāva statistiku, kultūrmasu 
darba atskaiti, grāmatvedības gada atskaiti un citiem dokumentiem. 
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No LNS statistiskā pārskata  
uz 2014. gada 1. janvāri 

Reģionālajās biedrībās biedru skaits ir 
šāds: Rīgas RB – 1084;

Daugavpils RB – 106; Valmieras RB 
– 106; Rēzeknes RB – 105; Liepājas RB – 
96; Kuldīgas RB – 77; Smiltenes RB – 72; 
Ventspils RB – 48; Pļaviņu RB – 43 biedri.

Pēc nacionālā sastāva no visiem LNS 
biedriem 1178 ir latvieši; 374 – krievi; 44 – 
baltkrievi; 46 – poļi; 33 – ukraiņi; 21 – lie-
tuvieši, bet pārējo tautību pārstāvji ir neno-
zīmīgi maz. Vienīgā biedrība, kurā latvieši ir 
mazākumā, ir Daugavpils RB, tur latvieši ir 
32, krievi 45, poļi 17, pārējo tautību pārstāv-
ji  mazāk. Vislielākajā – Rīgas RB latvieši ir 
722, bet krievi 235.

Darbs, izglītība
No visiem nedzirdīgajiem biedriem strādā 

549 (32%); no tiem 55  –  LNS sistēmā, bet 
494 – citās darbavietās.

Nestrādājošo nedzirdīgo biedru kopskaits 
ir 672, neskaitot pensionārus. No visiem ne-
strādājošajiem pilsētās dzīvo 524, bet laukos 
148 biedri. Jāpiebilst, ka pilsētās dzīvo lielais 
vairākums nedzirdīgo biedru – 1380, bet lau-
kos tikai 312.

Pašlaik augstskolās mācās 16 biedri un 
profesionālajās izglītības iestādēs – 42. Aug-
stākā izglītība ir 48 nedzirdīgajiem biedriem, 
vidējā profesionālā 205 biedriem. Vidējā iz-
glītība ir 347, bet arodizglītība – 54 biedriem. 
Diemžēl ļoti daudziem joprojām ir tikai pa-
matizglītība – 820  biedriem. Sākumskolas 
jeb nepabeigta pamata izglītība ir 207, bet 
vispār nav izglītības 11 biedriem.

Vislielākajā grupā – 238 biedri
Visās 9 LNS reģionālajās biedrībās kopā 

ir 25 grupas. Rīgas RB ir 13 grupas ar šādu 
biedru skaitu (uzskaitīti visi biedri – gan dzir-
dīgie, gan nedzirdīgie):

LNS pārvaldes –  9 biedri; Rīgas Raiņa 8. 
vakarskolas – 12; Mākslinieku kopa „Cerība” 
– 11; Vidzemes  – 171; Ziemeļu  – 57; Latga-
les  – 238; Kurzemes – 191; Rīgas rajona  – 
136; Jelgavas  – 69; Zemgales  – 99; Jūrmalas  
– 25; Tukuma  – 37;  grupa„Tilts” – 29 biedri. 

Rēzeknes RB ir 2 grupas: 
Rēzeknes teritoriālā –  93; Preiļu –  12 

biedri.
Valmieras RB sastāv no 3 grupām: 
Valmieras – 75 biedri, Cēsu grupa – 19; 

Limbažu – 12 biedri.
Daugavpils RB ir 2 grupas: Daugavpils 

teritoriālajā grupā – 91; SIA „LNS Dane” – 14 
biedri.

 Pļaviņās 2 grupas: Līvānu –13; Pļaviņu 

–  30 biedri.
Smiltenes RB pašlaik sastāv no 3 gru-

pām: Alūksnes –   23; Jaunpiebalgas – 13; 
Smiltenes – 36 biedri.

Kurzemes biedrībām nav reģionālo 
grupu.

No visiem LNS biedriem, kuriem ir dzir-
des traucējumi, pirmā invaliditātes grupa ir 
22, bet otrā – 114 biedriem. Trešā invalidi-
tātes grupa ir 1537, bet savukārt 19 biedriem 
vispār nav grupas.

Par  kultūrmasu darbu 2013. gadā
LNS sagatavotajā atskaitē Domei iekļauti 

visi 2013. gadā notikušie pasākumi, kuri tika 
organizēti ārpus projektu aktivitātēm. Kā 
zināms, lielajā projektā „Klusuma pasaule”  
paralēli notika arī ļoti daudzas citas aktivitā-
tes, bet tās šajā atskaitē nav ieskaitītas. 

Tātad pagājušajā gadā notikuši šādi bied-
rību organizēti pasākumi  –  interešu klubi, 
laikrakstu koplasīšana, mākslinieciskā paš-
darbība, ekskursijas, atpūtas vakari, tematis-
kie un citi pasākumi  biedrību klubos. Jāpiezī-
mē, ka apmeklētājus katrā pasākumā uzskaita 
no jauna un, dabiski, bieži vien tie ir vieni un 
tie paši cilvēki. Uzskatāmības labad nav grūti 
aprēķināt vidējo pasākumu apmeklētāju skai-
tu katrā biedrībā (tālāk skat. iekavās):

Smiltenē  – 129  ar 1267 dalībnie-
kiem(9,8);

Ventspilī – 134  ar 1319 dalībnie-
kiem(9,8);

Pļaviņās –  68 ar 691 dalībnieku(10,1); 
Rēzeknē –  51 pasākums ar 553 dalībnie-

kiem (10,8);
Daugavpilī –  122  ar 1328 dalībniekiem 

(10,9); 
Liepājā – 138  ar 1603 dalībniekiem 

(11,6); 
Kuldīgā – 109  ar 1671 dalībniekiem 

(15,3);
Valmierā – 71 pasākums ar 1136 dalīb-

niekiem (16).
Vidēji reģionos vienu  pasākumu ap-

meklē 12 dalībnieku.
Rīgā notikuši 236 pasākumi ar 10029 

dalībniekiem, un tas ir –  42 apmeklētāji uz 
pasākumu.  Kā redzams, šī apmeklētība dažu 
apstākļu dēļ (vairāk biedru dzīvo vienviet, 
vieglāk pieejams sabiedriskais transports, 
plašākas izvēles iespējas kvalificētu kadru 
iesaistei nodarbību vadīšanā  utt.) vairākkārt  
pārsniedz šeit minētos  vidējos rādītājus re-
ģionos. 

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs

LNS biedru skaits šā gada sākumā bija 1737,  no tiem 1692 ir cilvēki ar dzirdes 
traucējumiem. No visiem biedriem LR pilsoņi ir 1575, bet nepilsoņi 162. Interesanti, 
ka visi nepilsoņi ir nedzirdīgie, bet visi 45 dzirdīgie biedri ir pilsoņi. No nedzirdīga-
jiem biedriem sieviešu ir  vairāk nekā vīriešu – kopumā 942 sievietes un tikai 750 vī-
riešu. Vienīgā vecuma grupa, kur vīriešu ir vairāk: no 26 līdz 35 gadiem – 150 vīrieši 
un 135 sievietes. 

LNS vadības 
kalendārs 

28. martā un 4. aprīlī  LNS prezidents 
Edgars Vorslovs piedalījās LNS iepirkumu 
komisijas sēdē. Sēdē tika izskatīti piedāvā-
jumi surdotehnikas – laikrāžu ar vibrozva-
nu, gaismas indikatoru un induktīvo cilpu 
piegādei 2014. gadā. Diemžēl iepirkums 
beidzās bez rezultāta un 4. aprīlī tika izslu-
dināts  jauns iepirkums.

31. martā  E. Vorslovs piedalījās pro-
jekta „Nepalikt vieniem klusumā” noslēgu-
ma pasākumā. (Plašāk par projekta noslē-
gumu – 5. lpp)

10. – 11. aprīlī LNS prezidents E. 
Vorslovs un valdes loceklis V. Strazdiņš 
apmeklēja Daugavpili, Rēzekni un Pļavi-
ņas, lai iepazītos ar šajās pilsētās esošo LNS 
nekustamo īpašumu stāvokli. Apsekojot 
īpašumus, tika konstatēts, ka visos īpašu-
mos mazākā vai lielākā mērā ir jāiegulda 
līdzekļi remontā.

 Visbēdīgākā situācija ir ar telpām Dau-
gavpilī, Mihoelsa ielā 54, kur pirms dažiem 
gadiem notika ugunsgrēks. Šo telpu saveša-
nai kārtībā būs nepieciešams vislielākais 
darbu apjoms.

 „Sāpju zobs” ir  Daugavpils  ēka 
18. novembra ielā 208: tai nepieciešams 
gan pamatu, gan jumta remonts, taču visbē-
dīgākā situācija ir ar tās iemītniekiem – ļoti 
daudz parādnieku par lielām summām, uz 
apsekošanas brīdi ēkas iemītnieku parāds 
bija aptuveni 11000 EUR, un  tas nozīmē, ka 
par šādu summu LNS dotē tur dzīvojošos. 
Daudz arī tukšu dzīvokļu. LNS būs jādomā, 
kā rīkoties, lai šī ēka nenestu  zaudējumus.

Rēzeknē, Raiņa ielā 5a ēka ir labā stā-
voklī, gandrīz visas brīvās telpas izīrētas. 
Ēkai gan nepieciešams neliels remonts, bet 
tas nav steidzami veicams. 

Pļaviņu novada Aiviekstes pagastā 
esošajā ēkā bēdīgā stāvoklī ir stāvvads, par 
kura nomaiņu tuvākajā laikā būs jādomā. Ar 
šo divstāvu ēku ir problēma, jo tā LNS nes 
zaudējumus – iedzīvotāju īres maksa nesedz 
ēkas apsaimniekošanas un uzturēšanas (re-
monta) izdevumus.

16. aprīlī LNS viceprezidente Sand-
ra Gerenovska rīkoja  reģionālo biedrību 
priekšsēdētāju sapulci/semināru, kurā tika 
apspriesti  vairāki aktuāli jautājumi: bied-
rības lietvedība, pareiza protokola un iz-
lietoto finanšu  atskaišu noformēšana, ziņu 
sniegšana  Informācijas nodaļai; kad iesnie-
gums par apmaksu jāiesniedz LNS, kad – 
Rehabilitācijas centram. Pārrunāja par RB 
valdes locekļu pienākumiem, par sadarbību 
ar pašvaldībām, par kultūras pasākumu da-
žādošanu un citus jautājumus. 

No redakcijas: Nākamajā numurā varē-
siet lasīt interviju ar LNS SIA „Nekustamie 
īpašumi”  valdes locekli Laimoni Paulēnu. 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa
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GODA BIEDRI

Grūti stāvēt un raudzīties no malas... 

Pastāstiet, lūdzu, par savu bērnību! 
Kur mācījāties un kā veicās? Kādi mācību 
priekšmeti patika vislabāk? 

Nāku no Latgales pilsētas 
Daugavpils. Tā kā esmu kara laika 
bērns, nebija viegla dzīve – tāpēc 
nav arī  īpaši jauku atmiņu no bēr-
nības.

Skolas gaitas sāku Valmieras 
Nedzirdīgo skolā, vēlāk pārgāju 
uz Rīgas Nedzirdīgo skolu. Man paveicās, jo 
mani mācīja un audzināja lieliskas skolotājas 
– L.Tikuma un J. Cinovska, vēlāk vakarskolā 
skolotājas – A. Poiša un V. Zakenfelde. Pal-
dies viņām!

Skolas gados man bija ļoti tuvas draudze-
nes – grāmatas, kas deva daudz laba, derīga 
visai dzīvei: attīstīja sakarīgu domāšanu, ba-
gātināja vārdu krājumu. No mācību priekš-
metiem man ļoti patika „sausā” matemātika.

Vai jaunībā jums bija kādas aizrauša-
nās: sports, pašdarbība vai kas cits?

Skolas gados aktīvi darbojos, biju sa-
biedriska – piedalījos dažādos pulciņos: de-
jošanā; mākslas vingrošanā – vingrojumos ar 
apli, bumbu, plīvuru, vēdekli; patika dekla-
mēt dzejoļus. 

Kad iestājāties Latvijas Nedzirdīgo 
savienībā? Vai aktīvi darbojāties kādās 
jomās?

Pēc skolas beigšanas toreiz visiem ne-
dzirdīgajiem vienīgais ceļš tāds bija  – iestā-
ties nedzirdīgo biedrībā, jo mēs – invalīdi – 
labi jūtamies savējo vidū.

Sāku strādāt Rīgas MRU, un  tas visā 
manā 32 gadu darba dzīvē kļuva par manām 
otrajām mājām. Līdztekus darbam MRU mā-
cījos vakarskolā, neskatoties uz to, ka man 
jau veidojās ģimene un audzināju dēlu. Esmu 

to nedzirdīgo biedru skaitā, kuri pirmie iegu-
va vidējo izglītību. Bija vēlēšanās mācīties 
tālāk, bet  bez tulka to piepildīt bija grūti. Ta-
gad ar baltu skaudību noskatos uz jauno pa-
audzi, kurai ir reāla iespēja izglītoties tālāk. 
Lai jauniešiem veicas!

Pastāstiet, lūdzu, par savām darba 
gaitām –  kādus amatus LNS ieņēmāt un 
kādus pasākumus organizējāt?

Esmu strādājusi dažādos amatos: sākumā 
par piegriešanas iecirkņa uzskaitvedi, nor-
mētāju. Lielāko daļu darba mūža kā briga-
diere vadīju lielā šūšanas iecirkņa 3. brigādi.

Bija jauks, draudzīgs kolektīvs, kopā da-
lījāmies priekos un bēdās. Bieži izcīnījām 
uzvaras uzņēmuma sociālistiskajā sacensībā.

Sports laikam bijis vienmēr pirmajā 
vietā, kādu laiku bijāt pat Latvijas nedzir-
dīgo sporta dzīves vadītāja …

Jā, sporta temats man ir tik tuvs, ka varu 
to uzrunāt uz „tu”. Skolas gados direktors 
A.Pārupe ieaudzināja manī interesi par šahu 
un pavēra ceļu uz šo noslēpumaino pasau-
li. Pateicoties tam,  apceļoju gandrīz visu 
PSRS, piedaloties šaha sacensībās un aizstā-
vot mūsu komandas intereses.

1993. gadā mani ievēlēja par Latvijas 
Nedzirdīgo sporta federācijas prezidenti. 
Tajā laikā pirmo reizi pēc mūsu valsts neat-
karības atgūšanas vajadzēja piedalīties Pa-
saules nedzirdīgo vasaras sporta spēlēs (ta-
gad – olimpiskās spēles). Īsā laikā paspējām 
sagatavoties, un galarezultāts bija ieprieci-
nošs – pārvedām bronzas medaļu, ko izcīnīja 
augstlēcējs Uldis Āre.

 Šai amatā nostrādāju līdz 1995. gadam, 
bet nākamajā periodā uz šo amatu vairs ne-
kandidēju, jo toreiz bija ļoti grūti dabūt fi-
nansējumu sporta pasākumiem.

Vai ir kaut kas tāds, ko tagad vēl gri-
bētos paveikt? Vai joprojām gribat rakstīt 
grāmatu par  Rīgas MRU veterāniem un 
arī par sporta veterāniem?

Beidzoties aktīvam darba cēlienam, 
pievērsos  materiālu vākšanai par mūsu ne-
dzirdīgo sporta vēsturi. Ir daudz materiālu 
savākts un uzrakstīts. Bija interesanti arhīvā 
meklēt sen aizmirstas lietas – notikumus par 
pašiem pirmsākumiem līdz pat 2000. gadam.

Pašreiz vācu un rakstu vēsturi par LNS 
mācību un ražošanas uzņēmumiem Rīgā, 
Daugavpilī, Rēzeknē, kā arī par bijušām 
darbnīcām Kuldīgā, Liepājā, Alūksnē, Smil-
tenē. Domāju, ka vēsture ir mūsu kultūras 
bagātība, kas jāsaglabā.

Ilgus gadus esmu zīmju valodas tulku 
atestācijas komisijā, kas darbojas, lai vērtētu 
tulkus un palīdzētu viņiem darbā. Ir prieks, 
ka izaugusi jauna, spēcīga tulku paaudze.

Nedzirdīgo tauta jūs tagad trešdienās 
gaida arī  Rītausmā?

Esmu pelnītā vecuma pensijā, tomēr, bū-
dama pēc horoskopa Jaunava, jūtu vajadzību 
aktīvi darboties, vadīt dažādus pasākumus 
„Rītausmā”. Tāpēc organizēju ekskursi-

jas un citus pasākumus 
pensionāriem, esmu ne-
iztrūkstoša apmeklētāja 
visos LNS organizētajos 
festivālos. Ik trešdienu 
tumšajos rudens un zie-
mas vakaros organizēju 

novusa nodarbības  un pati arī spēlēju.
 Tāda ir mana dzīve: grūti stāvēt un uz 

notiekošo apkārt raudzīties no malas, gribas 
būt procesā iekšā un aktīvi darboties.

Ko jūs gribētu pateikt vai novēlēt LNS 
ļaudīm?

Mans karstākais novēlējums visiem ve-
cākiem:  „Ieaudziniet savos bērnos mīlestību 
uz grāmatām – zināšanu avotu!” 
Foto: no LNSF arhīva un Juris Grundulis

Piedāvājam interviju ar LNS Goda 
biedri Jadvigu Bočkāni. Šis goda nosau-
kums viņai tika piešķirts ar LNS kon-
gresa lēmumu (2013). Lūk, Jadvigas 
kundzes atbildes uz Kopsolī reportieres 
Ingunas Čaunas jautājumiem!

... jūtu vajadzību aktīvi darboties,  
vadīt dažādus pasākumus,  
gribas būt procesā iekšā

    Rīgas biedrības valdes sēdē – Jadviga vidū, 3. no labās
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Sākumu lasiet 1. lpp. Nekad nesaki nekad 

Pieteicēja šajā pasākumā bija Zane Kris-
tapsone. Pēc Karīnas Kramas melodekla-
mācijas „Tici sev” visa zāle Jura un Maigas 
Elbrotu vadībā nodziedāja Latvijas himnu. 
Tad uz skatuves tika aicināts LNS prezidents 
Edgars Vorslovs. 

„Šis projekts daudziem no jums bija kā 
otrās mājas,” viņš teica. Prezidents uzsvēra 
inovatīvā pakalpojuma – palīdzības jaunajām 
nedzirdīgajām māmiņām pozitīvo nozīmi. 

Laiks aizrit tik ātri…
Arī projekta vadītājs Arnolds Pavlins 

bija gandarīts:
 „Laiks aiziet ļoti ātri. Liekas, ka projekts, 

kas šodien noslēdzas un tika realizēts divus 
gadus, sākās tikai vakar. Mēs varam būt gan-
darīti, ka viss, ko projektā bijām plānojuši un 
cerējuši, ir arī izdevies pozitīvi. Man ir liels 
prieks šodien šeit redzēt ielūgtos klientus un 
darbiniekus.”

Pēc tam projekta koordinatore Diāna 
Zālamane – Leite prezentēja tā galvenās 
vadlīnijas: mērķus, uzdevumus, finansējumu, 
galvenās aktivitātes. 

Īsumā: projekts sniedza sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumus, lai pilnveidotu personu 
ar dzirdes traucējumiem sociālās un funkcio-
nālās prasmes, palielinātu viņu nodarbinātību 
un integrāciju sabiedrībā, mazinātu veselības 
riskus 120 mērķgrupas personām, no kurām 
100 klienti bija seniori, un apmācīja 10 atbal-
sta personas, kuras sniedza palīdzību 20 jau-
najām ģimenēm.

Par Centra darbību pastāstīja nodarbī-
bu vadītāja Arta Birzniece – Siliņa. Viņa 
uzsvēra savu novērojumu, ka sākumā klienti 
nākuši uz Centru nedroši un noslēgušies, bet 
pamazām atraisījušies un kopīgās nodarbībās 
kļuvuši aktīvāki, sabiedriskāki, drošāki.

Māmiņu projekts
Par atbalsta personām jaunajām māmiņām 

savukārt pastāstīja viena no projektā apmā-
cītajām atbalsta personām pēcdzemdību 
periodā Daiga Delle. Viņa projektu nosauca 
par māmiņu projektu, pieminēja, ka atbalsta 
personas ieguvušas nozīmīgas zināšanas, jo 
mācījās 9 mēnešus. Un piebilda, ka zināšanas 
vēl nenodrošina atbalsta pakalpojuma kvali-
tāti. Palīdzēt draudzenei un viņas bērnam ir 
kaut kas cits nekā palīdzēt pavisam svešai mā-
miņai, jo vispirms jāiegūst viņas uzticība, jā-
sadraudzējas ar viņu, jāiegūst arī viņas bērna 

uzticība, tikai tad var droši piedāvāt savu 
atbalstu.

D. Delle secināja, ka māmiņas, kurām 
tika sniegts atbalsts, bija ļoti apmierinā-
tas, uzdeva daudz jautājumu un saņēma 
noderīgu, praktisku informāciju par to, kā 
labāk audzināt bērnu. Nobeigumā D. Del-
le uzsvēra savu stipro ticību šīs aktivitātes 
turpinājumam. 

Prezentāciju turpināja projekta koor-
dinatore D. Zālamane – Leite un tās no-
beigumā aicināja uz skatuves A. Pavlinu, 
lai pateiktos par atbalstu un vadību. 

Viņa pasniedza A. Pavlinam dāvanas, 
ko nodarbībās izgatavojuši projekta klienti: 
skaistu koka ķeblīti, virtuves dēlīti un deko-
ratīvu spilvenu.

Tad sākās priekšnesumi. Bijušā Rīgas 
218. bērnudārza, bet tagad – Rīgas pirms-
skolas izglītības iestādes „Dzintariņš” 2 – 4 
gadus vecie bērni uzstājās ar izrādi „Sienāzis 
un skudra”. Viņu starpā bija arī jauno māmiņu 
bērni, kuras saņēma atbalsta personu pakalpo-
jumus, kā arī projekta darbinieces Artas Birz-
nieces – Siliņas meita Tīna. 

Slavenais „Zelta sietiņš” uz  
Rītausmas skatuves!

Skatītājiem bija sagādāts vēl viens liels 
pārsteigums: Rītausmā viesojās viens 
no Latvijā lielākajiem bērnu un jau-
niešu deju ansambļiem „Zelta sietiņš”, 
kura vēsture stiepjas jau piecdesmit 
piecu gadu garumā.

 Z. Kristapsone pastāstīja, ka pēc 
neatkarības atgūšanas arī „Zelta sieti-
ņam” atvērās ceļš uz plašo pasauli un 
pēdējos 25 gados viņi ir pabijuši vairāk 
kā 50 pasaules valstīs. Dejots starp-
tautiskos deju festivālos gandrīz visās 
Eiropas valstīs. Sešas reizes priecēti 
Amerikas skatītāji, ar latviešu dejas 
mākslu un folkloru iepazīstināti skatītāji Bra-
zīlijā, Japānā, Taivānā, Ķīnā, Indijā, Kanādā, 
Turcijā, Alžīrā, Marokā. Tikai pirms nedēļas 
ansambļa vecākās grupas atgriezās no Pēter-
burgas, kur izpelnījās lielas ovācijas. 

Vērojot, cik profesionāli ansambļa dažāda 
vecuma grupas cita pēc citas nodejo piecas 
dejas, kļuva saprotama „Zelta sietiņa”  milzī-
gā popularitāte. 

Runu teica arī projekta sadarbības part-
nera – Rīgas Dzemdību nama pārstāve 
Ilze Kreicberga. Viņa atzīmēja, cik svarīga 
ir pilnvērtīga komunikācija starp ārstu un 
jauno māmiņu, un to, ka ar nedzirdīgiem pa-

cientiem tā ir daudz sarežģītāka un prasa vai-
rāk laika un pacietības. Arī viņa un Dzemdību 
nama vecmāte Māra Grieze saņēma pateicību 
par sadarbību, ziedus un dekoratīvu spilvenu.

Uzraudzītāji un klienti 
apmierināti

Bija ieradusies arī pārstāve no projekta 
uzraudzības iestādes Nodarbinātības valsts 
aģentūras Inga Krūzmētra. Viņa paslavēja 
Diānu par teicami sagatavotām atskaitēm un 
citiem „papīriem”, pateicās visai projekta ko-
mandai par labo darbu. Arī viņa saņēma pro-
jekta klientu izgatavotās dāvanas: gaļas dēlīti 
zivs formā un dekoratīvo spilvenu.

„Zelta sietiņš” skatītājiem par prieku 
nodejoja vēl sešas dejas, bet sava koncerta 
noslēgumā dziesmu „Esi, kas vēlies būt” iz-
pildīja zīmju valodā un ar to pilnībā iekaroja 
publiku. Izrādās, šī melodeklamācija tikusi 
sagatavota jau pagājušajā gadā uz Raimonda 
Paula jubilejas koncertu un liels nopelns tur ir 
Danai Kalpiņai – Geidai.

Pēc Olgas Anufrijevas – Fjodorovas 
priekšnesuma „Runcis un lapsa” savu pras-
mi uz skatuves rādīja arī bērni no Rīgas Ne-
dzirdīgo bērnu internātskolas ar uzvedumu 
„Sniegbaltītes skola”.

Diāna Zālamane – Leite ar ziediem un 
dāvanām pateicās vēl daudziem palīgiem un 
atbalstītājiem, arī LNS prezidentam Edgaram 
Vorslovam, piekodinot, lai viņam šī dāvana 
vienmēr atgādinātu par jaunajām māmiņām 
un senioriem. 

Beidzot vārds tika dots pašiem projek-
ta klientiem. Uzreiz uz skatuves uzradās gara 
sveicēju rinda ar ziediem rokās, lai pateiktu 
lielum lielo paldies Diānai, netika aizmirsta 
arī viņas asistente Arta. Visi kā viens teica: 
projekts bija lielisks un tas noteikti jāturpina! 
Nekad nesaki – nebūs, nesaki – nekad!

Seniori sanāk Rītausmā
 Tātad no sākumā minētā LNS preziden-

ta komentāra noprotams, ka aktivitātes se-
nioriem turpinās. Par tām tuvāk KS izjautāja 
LNS viceprezidenti Sandru Gerenovsku 
(skatīt 14. lpp.). 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Inguna Čauna

Eiropas Sociālais 
fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība
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Mūsu seniori aizrautīgi mācās

 Kā veicas viņu pasniedzējiem un konsul-
tantiem? Un kādi ir viņu secinājumi par līdz-
šinējām norisēm? Lai to uzzinātu, Kopsolī 
intervēja projektā iesaistītos.

Juris Grundulis – datorkonsultants/
grupu pasniedzējs: „Es sāku darbu jau 
pirms klientu grupu izveidošanas, jo vajadzē-
ja vispirms sagatavot, atjaunināt un pārskatīt 
agrākajos projektos izveidoto datorapmācī-
bas programmu. Kāpēc vajadzēja atjaunināt? 
Jo programmas noveco, datorā vairs nemaz 
tādas programmas nav vai arī ir jaunāka ver-
sija, kas izskatās citādi. 

Agrākajā apmācības programmā bija 
daudz nevajadzīga, kas senioriem faktiski 
nav nepieciešams, jo apmācību laiks nav tik 
garš, lai iemācītos strādāt ar daudzām dator-
programmām. Tāpēc es adaptēju (piemēroju) 
programmu tieši senioriem un konkrētam ap-
mācības laikam.

Apmācību sākam ar pašiem pamatiem: 
jāiepazīstas ar datora aparatūru, jāiemācās 
lietot klaviatūru, datorpeli, jāatver mapes 
utt. Mums ir divas grupas: viena, kas sāk 
no nulles, un otra, kas jau apguvusi dator-
lietošanas pamatus un grib padziļināt savas 
prasmes. Apmācību grupā vienlaicīgi mācās 
5 klienti. Vienai grupai apmācības laiks uz 
2,5 mēnešiem ir 40 stundas. Nedēļā grupai ir 
2 nodarbības, katra ilgst 2 stundas. Taču uz 
konsultācijām var pierakstīties ikviens un tās 
var apmeklēt tik bieži, cik vien grib.

Sākumā, kad uzsākām apmācību, telpa 
bija pustukša, bet ar laiku nāca arvien vai-
rāk klientu, kas gribēja saņemt konsultācijas. 
Reizēm viņu ir daudz, sēž un gaida rindā, ak-
tīvi seko līdzi visam, kas notiek, paši apmai-
nās ar savu pieredzi.

 Ar saviem datoriem nāk maz, diemžēl tos 
nevaram pieslēgt internetam, jo tad tīkls būtu 
pārāk noslogots un internets var pazust vispār. 
Tie, kuriem sava datora nav, bet gribas to lie-
tot, var iet uz Rehabilitācijas centru Elvīras 19, 

uz jauno korpusu, tur ir viens publiskais da-
tors, bet Rītausmā to ir veseli pieci: 4 datori 
atrodas pirmajā stāvā, foajē, un 1 – pie de-
žuranta.”

Arta Birzniece – Siliņa – 
konsultante: „Cilvēki, kas at-
nāk, sākumā vispār nesaprot, ka 
grupu nodarbības un individu-
ālas konsultācijas ir atsevišķi. 

Grupās ir jāpiesakās iepriekš un jānāk regu-
lāri uz apmācībām. Savukārt konsultācijas 
ir pašu izvēle: var nākt visi seniori, kas vien 
grib, arī tie, kas nav pieteikušies grupā. Kad 
tā sīkāk to izskaidroju, tad cilvēki saprot, bet 
sākumā tiešām bija apjukuši. Pašlaik ir divas 
grupas:  vienu apmāca Juris Grundulis, otru 
– Iveta Kraze. Savukārt es un Krista Blīgzna 
konsultējam klientus individuāli.”

Feodose Lepeša: „Mani bēr-
ni ir projām savā dzīvē, vairāk 
sazināmies skaipā, īpaši ar meitu, 
kas dzīvo Īrijā. Skaipu lietot man 
iemācīja dēls, kad vēl dzīvoja pie 

manis. Viņš man atstāja arī savu datoru. 
Kad saņēmu ziņu no LNS Centra par ie-

spēju apgūt datorlietošanu, tad arī pieteicos. 
Pašlaik apmeklēju konsultācijas, bet kursi 
manai grupai sāksies augustā. Konsultāci-
jas ilgst apmēram 2 – 3 stundas, eju uz tām 
2 reizes nedēļā. Pašlaik apgūstu teksta ieva-
dīšanu. Darboties ar datoru man patīk arvien 
vairāk, kaut gan sākumā nebija viegli apgūt 
tastatūru, simbolu pielietojumu. Man svarīgi 
ir sākumā visu pierakstīt, lai varu arī mājās 
paskatīties un pavingrināties.

Tagad jau varu pat palīdzēt jaunpienācē-
jiem. Esmu ļoti apmierināta, ka varu bez mak-
sas apgūt šīs prasmes. Paldies konsultantei 
Kristai Blīgznai!”

Daina Gruzdiņa – Cīrule: 
„Man nebija it nekādas piere-
dzes. Šeit pirmo reizi piesēdos 
pie datora, un ir liels prieks, ka 
pamazām izdodas! Datora man 

pašai nav, bet pēc apmācībām  to noteikti 
pirksim.

Inta Šimkus: „Agrāk  īslai-
cīgi mācījos datorkursos Jāņa 
sētā, bet ar to bija par maz. Viss 
pamazām aizmirstas. Tāpēc šeit 

gribu atsvaidzināt zināšanas un tās paplaši-
nāt. Ir ļoti jauki, ka LNS domā arī par senio-

riem un realizē  šādus projektus.”
Edgars Pļaviņš: „Datoru 

lietoju jau 4 gadus, sākumā dēls 
palīdzēja saprast, kas ir kas. Lie-
toju internetbanku, webkameru, 

lasu ziņu portālus. Skatos arī LNS mājasla-
pu, man ir pasūtīts arī Kopsolī. Gribu apgūt 
dziļāk gan tās programmas, kuras zinu, gan 
arī iepazīt jaunas. Programmas bieži tiek at-
jaunotas un rodas pavisam jaunas iepriekšējo 
programmu versijas, kurās daudz kas ir savā-
dāk. Tas mulsina. Par šīm apmācībām uzzinā-
ju no paziņām un nolēmu izmantot iespēju.”

Konsultante Arta piebilst: „Edgars 

mani vienmēr sīki, sīki iztaujā un grib no-
skaidrot visu un līdz galam. Viņš šajā ziņā 
ir ļoti perfekts un zinātkārs. Piemēram, šo-
dien viņš ir atnesis lapiņu ar veselu sarakstu 
un grib noskaidrot, kas ir Open Office Base, 
Open Office Drow, Open Office Math un tā 
tālāk.”

Anna Moiseja: „Man datora mājās nav, 
bet gribu sekot jaunajām tehnoloģijām, kas 
ļoti strauji attīstās. Datorā es sarakstos ar 
dēlu, kurš atrodas Norvēģijā. Bet webkameru 
gan nelietoju, jo turos pie vecajām, pārbaudī-
tajām vērtībām un sazinos rakstiski. Arī ziņas 
nelasu datorā, bet papīra formātā, esmu pa-
sūtījusi gan avīzes, gan žurnālus.”

Vitauts Šaberts: „Tagad 
esmu pensijā un radies brīvs 
laiks, tieši tāpēc pieteicos šeit pa-
mācīties. Mācos jau trešo nedēļu, 
sāku no nulles. Vislabāk man da-

torā patīk, ka var atrast dažādu informāciju 
par vajadzīgām lietām, piemēram, par nedzir-
dīgo dzīvi. Pēc apmācībām ceru iegādāties 
pats savu datoru. Tikai tagad man atklājas 
datora un interneta iespējas! Ļoti gribētu ie-
mācīties lietot internetbanku. Faktiski nemaz 
nezinu, ko vēl gribu apgūt, jāiepazīstas ar 
programmām un iespējām, tad jau redzēs.”

Ēvalds Grabežs: „Inter-
netbanku jau sen lietoju, agrāk 
nopirku datoru un visu apguvu 
pašmācības ceļā. Tomēr nejū-
tos droši, gribas, lai kāds visu 

izskaidro no pamatiem. Vēl gribu iemācīties 
apmaksāt komunālos rēķinus, kā tos piesais-
tīt internetbankai, kā arī dziļāk apgūt e pasta 
lietošanu. 

Visbiežāk datorā skatos ziņu portālus un 
izmantoju komunikācijai webkameru. Mani 
apmāca Arta, ļoti patīk, kā viņa konsultē! 
Paldies liels.”

Uzziņai
 Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu ins-

trumenta 2009.– 2014.gada perioda program-
mas „NVO fonds” finansētā biedrības “Latvi-
jas Nedzirdīgo savienība” projekta „Ejot līdzi 
laikmetam!” tiešais mērķis ir attīstīt sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus, lai veicinātu 
cilvēktiesību ievērošanu un invaliditātes iz-
raisīto seku mazināšanu 100 vecuma pensio-
nāriem ar dzirdes traucējumiem.

Projekta uzdevums ir nodrošināt tā 
klientiem datorprasmju apgūšanu, interneta 
pieejamību un konsultācijas datora izmanto-
šanā. Projekta vadītāja ir Diāna Zālamane –  
Leite.  

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

LNS projektā „Ejot līdzi laikme-
tam” datorapmācība senioriem jau 
noris pilnā sparā. Bet kā veicas tiem 
senioriem, kuri pirmo reizi mūžā piesē-
dušies pie datora?
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PARTNERĪBA

Pieredzes apmaiņā – uz Itāliju
Marta „Kopsolī” 

vērtē kuldīdzniece 
ŽANETE ŠKAPARE. 
Viņa vēlas, lai laik-
raksta materiālu tap-
šanā vairāk iesaistās 
paši nedzirdīgie lasī-
tāji ar saviem notiku-

miem, problēmām un vēlmēm.
Lasot „Kopsolī”, es parasti daru tā: 

izšķirstu visu laikrakstu, izlasu virsrakstus 
un to, kas man šķiet saistošs, sāku lasīt. 
Marta numurā kā pirmos izlasīju sadaļu 
Izglītība, LNS sievietes, tad nonācu līdz 
rakstam Vērtē lasītāji, un man patika Artas 
Birznieces –  Siliņas ieteikums, ko uzskatu 
par tiešām vērtīgu. Tiešām vajadzētu tādu 
sadaļu kā Lasītāji jautā vai tamlīdzīgi, kur 
cilvēki iesūta savus jautājumus, apraksta 
savas problēmas un tad atbilstošs speciā-
lists sniedz atbildi. 

Varētu arī ielikt to konkrēto jautājumu, 
ko lasītājs iesūtījis. Nu, piemēram, gribu 
zināt, kāpēc kaimiņam ir tik un tik liels 
pabalsts, bet man tik un tik. Un tad sekotu 
skaidrojums. 

Vēl ieinteresēja sadaļa, kurā sniegts 
apraksts par Ēnu dienu LNS. Interesanti 
bija uzzināt, ka jaunieši, dzirdīgi un pilnīgi 
nesaistīti ar LNS, vēlējās iegūt informāci-
ju, ko tad īsti dara LNS un kā te izskatās. 
Patīkami pārsteidza, ka dažiem no viņiem 
pat radusies doma nākotni saistīt ar LNS.  
Varbūt mums Kuldīgas RB arī vajadzētu 
pieteikties uz ēnošanu? Mums, protams, 
nav nekas iebilstams, vienīgi šaubos, vai 
klienti gribēs, ka svešs cilvēks – ēna ir 
klāt, kad klientam savas problēmas jāstās-
ta tulkam… tas tomēr saistīts ar konfiden-
cialitātes jautājumu, bet biedrības vadītāju 
varētu ēnot, kāpēc ne?

Kopumā Kopsolī aptvertas daudz 
un dažādas tēmas, kā teikt, „visām gau-
mēm”. Gribētos jau, lai paši lasītāji vairāk 
iesaistās, iesūta savus viedokļus, komentā-
rus, jautājumus. Piemēram, varētu ievietot 
sleju Kopsolī jautā un tad, piemēram, ap-
taujāt vairākus cilvēkus, noskaidrot viņu 
viedokli par Latvijā un pasaulē aktuālām 
tēmām, kaut vai par tādu „Vai piedalīsities 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās?”, un zem 
šiem visiem viedokļiem varētu pievienot 
kāda deputāta viedokli, kāpēc cilvēkiem 
vajadzētu piedalīties vēlēšanās.

 Cilvēki varētu sūtīt situāciju apraks-
tus, piemēram, bija gadījums  –  bez-
darbnieks pieteicās pasākumā „Darbs pie 
pašvaldībām” un pēc vienas dienas viņu 
atlaida, jo viņš bija nedzirdīgs, neprata 
latviešu valodu. Pēc situācijas apraksta 
varētu sekot jautājums, vai vietējā pašval-
dība drīkstēja pārtraukt līgumu? Nu, kaut 
kā tā. Kā jau teicu, gribas, lai paši biedri 
iesaistās Kopsolī tapšanā, lai jūt, ka viņi 
var droši jautāt un viņiem tiks sniegtas at-
bildes.

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs

Vērtē lasītāji

No Latvijas šoreiz piedalījās četras 
pārstāves –  Brigita Aldersone, Sarmīte Ķu-
zule, Vita Kamare un tulks Aiva Šilinska.

Arī šoreiz bija interesanti un vērtīgi ie-
pazīties ar Itālijas partnerorganizāciju „Euro-
gems. IT” un tās darbību, ar to, kādas akti-
vitātes viņi organizē vecākiem cilvēkiem, jo 
projekta nosaukums jau pasaka galveno būtī-
bu – „Aktīvā novecošana”.

 Semināra pirmajā dienā satikās visi 
partneri, katrs iepazīstināja ar savas valsts 
delegāciju, īsumā pastāstīja par savu pārstā-
vošo organizāciju un tās darbības virzieniem, 
par to, kā klājies kopš iepriekšējās tikšanās 
reizes (Turcijā), kādas problēmas risinātas,  
kur gūti plusi un mīnusi.  Protams, neviltots 
prieks bija atkal visus redzēt šajā sanākšanas 
reizē.

Pēc manām domām, interesantākais ir 
tas, ka visu sešu partneru (Lietuva, Itālija, 
Nīderlande, Slovēnija, Turcija, Latvija) or-
ganizācijas ir ļoti atšķirīgas, katra ar savu 
darbības jomu, bet ir lietas, darbi un jautāju-
mi, kas tomēr ir kopīgi un vieno. Piemēram, 
darbs ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, viņu 
nodarbinātība, brīvā laika pavadīšana un ci-
tas problēmas.

Otrajā dienā katra valsts prezentēja 
savu mājasdarbu. Pastāstījām par projek-
ta gaitu, par mūsu kultūras dzīvi, par to, kā 
mūsu seniori tiek iesaistīti dažādās brīvā lai-
ka aktivitātēs. 

Uzskatu, ka ar mūsu nedzirdīgiem senio-
riem nav problēmu, – viņi labprāt apmeklē 
pasākumus, piedalās dažādās aktivitātēs un 
ne tikai pie mums, bet arī citu organizāciju 
rīkotajos pasākumos (piemēram, Rīgas Soci-
ālā dienesta dienas centrā „Ābeļzieds”).

Daudziem citu valstu partneriem jaun-
atklājums bija mūsu melodeklamācijas. Pa-
rādījām fragmentus no melodeklamāciju un 
teātra šoviem „Krāsaini sapņi”, jo citiem 
partneriem pat nebija nojausmas, ko nedzir-
dīgie spēj, un pierādījām, ka vecums nav 
šķērslis aktīvam dzīvesveidam.

Bija iespēja ie-
pazīties ar pilsētas 
sociālo Dienas cen-
tru, kurā darbojas gan 
jaunieši, gan vecāka 
gadagājuma cilvēki ar 
intelektuālās attīstības 
traucējumiem. Arī viņi 
organizē dažādas rado-
šās darbnīcas – nodar-
bojas ar rokdarbiem, 
lietišķo mākslu utt. 
Interesanti bija tas, ka 
centrs savā ēkā izvei-
dojis mazu tipogrāfiju, 
kurā iespiež dažādus 
maztirāžas iespied-
darbus – bukletus, 
vizītkartes, plakātus, 
brošūras dažādām or-
ganizācijām un tā no-

pelna arī līdzekļus sava centra vajadzībām.
Dienas centra vadītājs uzsvēra, ka  ir iz-

veidojusies ļoti laba sadarbība ar dažādiem 
uzņēmumiem, kas labprāt izmanto centra 
piedāvātos maksas pakalpojumus.

Blakus tam atrodas liels dārzs ar siltum-
nīcām, kur paši audzē savu ekoprodukciju 
un pārdod citiem apmeklētājiem savā pašu 
veikalā.

Dienas centrā uz vietas dzīvo apmēram 
8 cilvēki, bet pakalpojumus 8 stundas dienā 
izmanto kādi  25.

Interesanti ir tas, ka Dienas centra dar-
binieki dzīvo uz vietas. Jo blakus galvenajai 
ēkai ir ierīkots hostelis, kuru var izmantot ne 
tikai darbinieki, bet arī tūristi.

Noslēguma dienā devāmies uz tikšanos 
ar pašvaldību pārstāvjiem pārrunāt problē-
mas un iepazīstināt viņus ar mūsu delegāci-
jām. Aktuālais jautājums bija nodarbinātība 
tieši cilvēkiem pēc 50. 

Daudziem šajā vecumā nav motivācijas 
strādāt, it sevišķi, ja ilgstoši bijuši bez dar-
ba. Grūtības rada vajadzība pārkvalificēties, 
jo pastāv uzskats, ka vecuma dēļ grūti  kaut 
ko jaunu iemācīties. Tāpēc ir svarīgi veidot 
valsts apmaksātas atbalsta programmas no-
darbinātības jomā tiem, kam pāri 50.

 Bija  arī plānots, ka vēl būs tikšanās ar 
nedzirdīgo organizāciju pārstāvjiem, bet tas 
nenotika darbinieku aizņemtības dēļ.

Svinīgais pasākuma noslēgums norisi-
nājās Sv. Katrīnas katedrālē ar skaistu kora 
koncertu un sertifikātu pasniegšanu.

Interesanti, ka projekta sākumā itāļiem 
bija radies priekšstats, ka Latvijas delegācija 
ir iedomīga un lepna, bet, kad bijām Itālijā, 
tad šis uzskats krasi mainījās. Laikam sāku-
mā bija vainīgs tas latvju meitu kautrīgums. 
Bet mēs jau zinām:  viss ir labs, kas labi bei-
dzas…  

Teksts: Brigita Aldersone
Foto: Vita Kamare

No 3. līdz 6. aprīlim Eiropas Savienības Mūžizglītības 
programmas Grundtvig apakšprogrammas partnerības pro-
jekta  ietvaros devāmies pieredzes apmaiņā uz skaisto Itāli-
ju, Trevizo pilsētu. Atgādināšu, ka šis nav LNS projekts, bet 
mūsu savienību  tajā kā partneri pārējo 6 valstu starpā uzai-
cināja Lietuvas puse.
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LNS VĒSTURE      
                             Kopsolī rakstīja    aprīlī pirms … gadiem
1984

Sestdienas talkā piedalās vairāk nekā 
600 Latvijas Nedzirdīgo biedrības biedru 
– uzņēmumos strādājošie ziedo šīs dienas 
darba algu piecgades fondā. Rītausmā uzstā-
jas Maskavas, Kijevas un Minskas pašdarb-
nieki. Rīgas nodaļas pirmorganizācijas rīko 
sporta spēles un savā starpā sacenšas volej-
bolā, šahā, dambretē, novusā, krosā. Startē 
arī Centrālās valdes grupa. 

Redkolēģija apkopojusi brīvprātīgo ko-
respondentu devumu: visčaklākie ir kultūras 
namā, Centrālajā valdē, Ventspils, Smiltenes 
nodaļā. Raksta CV galvenais grāmatvedis un 
daļu vadītāji, režisore, bibliotēkas pārzine, 
sporta darbinieki, skolotāji. Avīzei tirāža: 
1500 eksemplāri.

1985
Šī numura rakstu autori: D. Fogele (Pi-

terniece), M. Baure (Lasmane), L. Paulēns, J. 
Groma, R. Rizika, A. Smons un vēl kādi des-
mit (!), redaktori neskaitot. Kara dalībnieku 
atmiņas, Rīgas delegācija Tallinā vērtē uzņē-
mumu sacensības rezultātus. Tos analizē arī 
drāmas kolektīvu skatē – labākie valmierieši. 

Šūšanas/piegriešanas kursos Rītausmā – 
prasmes labi apgūst A. Kluša, Z. Pantja, B. 
Meija, A. Pļaviņa u.c. Rīgas MRU triecien-
nieku godā tikušas Dzintra Intsone un Jadvi-
ga Bočkāne.

1986
Apkopoti 1985. gada rezultāti: labā-

kās nodaļas organizatoriskā darbā – Rīgas, 
Smiltenes, Pļaviņu; kultūrmasu darbā – Dau-

gavpils, Valmiera, Rēzekne. LNS atbalsta 
ar finansējumu pionieru nometni, izmaksā 
ikmēneša pabalstu (50 rbļ.) trūcīgiem bied-
riem, tulki stāsta par savu darbu lielajos 
uzņēmumos (VEF, šūšanas firmā „Latvija”, 
Mēbeļu kombinātā u.c).

Pašdarbnieku skatē uzvarētāji dažādos 
žanros: tautu un estrādes dejās – Rītausma; 
deklamācijā – J.Veidemanis; melodeklamā-
cijā – S.Baure, E.Ušāne (Čaika), G.Kirovāns.

1987
Apkopoti dati – cik mēs esam: 2210 ar 

dzirdes traucējumiem, no tiem strādā – 1248.
 LNB Goda plāksnē – J. Lukina,  

Dz. Intsone, R. Fauste, V. Gura… Paldies ko-
respondentiem G. Ņevjadomskai, S. Baurei, 
Dz. Dāboliņai (Herbste), M. Piterniecei u.c. 
Katru gadu ap 20 mūsējo atpūšas sana-
torijā „Družba” pie Melnās jūras.

Rītausma aicina mazos uz Bērnības 
svētkiem. Kādam pārim izteikts sabied-
risks nopēlums avīzē par nepiedienīgu 
uzvedību.

1988
„KS” publicē aprakstus konkur-

sam „LNB 5 gados”.
Vairāk nekā simt nedzirdīgo rainie-

šu salido skolas 60 gadu jubilejā. Iz-
sludināts aprakstu un krāsu diapozitīvu 
konkurss, veltīts tuvajam LNB kongresam. 
Nedzirdīgo bērnu vecāku konference Rītaus-
mā. 

„KS” sāk strādāt jaunā korespondente 
Inese Immure – viņas pirmā reportāža no 
Daugavpils MRU.

 Piešķirtas prēmijas sporta speciālistiem 
par sasniegumiem Baltijas skolēnu sparta-
kiādē; Daugavpils MRU racionalizatoriem, 
Daugavpils nodaļai (300 rbļ.) – kā labākai 
1987. gadā, Jaundubultu pansionātam ēdinā-
šanas uzlabošanai, MRU strādnieku prēmē-
šanai.

1989
TV Nedzirdīgo programmai filmē LNB 

pirmrindnieku salidojumu.
Apstiprināta LNB ienākumu/izdevumu 

tāme 868 tūkstošu rubļu apmērā. Palielināts 
finansējums ārstnieciskai un materiālai palī-
dzībai, skolu un bērnudārza atbalstam, dzī-
vokļu iegādei, kultūrmasu darbam.

Tikšanās ar Tautas mākslinieci Elzu Ra-
dziņu Rītausmā (attēlā).

 Rītausmā darbojas IK „Rūķītis”, „Drau-
dziņš”, „Motors”, „Sportlande”, „Sprints”, 
„Zelta rudens”. Notiek mācības Tautas 
universitātes fakultātēs – „Redzesloks” un 
„Dārzkopība”. Notiek foto un sienas avīžu 
skate. Kopsolī vēstures lappuses ar 50 gadu 
atskatu… 

1990
CV sagatavojusi tehnisko dokumen-

tāciju jaunu objektu celtniecībai: MRU 
korpusam Rīgā, atpūtas bāzei pie Dzirneze-
ra, sadzīves, kultūras un sporta kompleksam 
Daugavpilī, sporta nama piebūvei pie Rītaus-
mas. Priekš tam uzkrāti 4 miljoni rubļi. MRU 
ražošanas apjomi krītas, un aug parāds LNB 
– visvairāk parādā Daugavpils MRU (1,4 
milj. rbļ.).

1991
Publicēts nolikums par atviegloju-

miem un priekšrocībām LNB biedriem. 
To ir daudz: regulāri un vienreizēji pabalsti 
(50 – 70 rbļ.) trūcīgiem; darba nespējīgiem, 
Goda biedriem, veselības uzlabošanai, ope-
rācijām utt.; ceļu apmaksā tiem, kas brauc 
uz mācību iestādi; kompensē surdotehnikas 
iegādi utt. (vārdu sakot, gandrīz to visu, ko 
tagad nedzirdīgie saņem no valsts).

 Izsludināts LNB simbolikas konkurss 
(prēmija 500 rbļ.). Skaidrots par surdotehni-
kas izsniegšanu un „cilpas” lietošanu. 

CV lemj par SIA dibināšanu uz MRU bā-

zes un Baltijas Nedzirdīgo mākslas dienu sa-
rīkošanu Rīgā. Rītausmas drāmas kolektīvs 
dodas pirmā ārzemju viesizrādē – uz Somiju.

1992
Apsveikums Lieldienās, ielūgums uz 

Preses balli Rītausmā.
CV Rehabilitācijas daļa precizē dzirdes 

invalīdu uzskaiti, organizē tūrisma braucie-
nus uz ārzemēm, reģistrē bērnus vasa-
ras nometnēm, ievieš teksttelefonus.

Rīgas MRU strādājošie saņem 4 
dzīvokļus. Nodaļu vadītājiem piešķir 
4 dienu braucienu ar prāmi uz Helsin-
kiem. Kopas „Cerība” pārstāvji pieda-
lās starptautiskā nedzirdīgo mākslas 
izstādē Maskavā.

Folkloras svētkos Rītausmā pieda-
lās 100 nedzirdīgo teicēju un dancotāju 
no visas Latvijas.

11 nedzirdīgie sporta aktīvisti beidz 
Sporta akadēmijas kvalifikācijas kur-
sus. No amata atkāpjas LNSF prezi-
dents Varis Strazdiņš. Sportistu ārzemju 
turnejas – uz Zviedriju, Dāniju, Izraēlu.

Dibinās pirmās nedzirdīgo privātfirmas. 
Rītausmā naktī ielaužas zagļi un aiznes nau-
du ar visu seifu.

1993
MRU ražošanā neapturama lejupslīde 

– bezdarbs, nav realizēta produkcija par 14 
milj. rbļ., nav ieskaitīta nauda LNB darbības 
nodrošināšanai, ir parāds algām.

Astoņdesmitie gadi

Deviņdesmitie gadi

 
strādnieču grupa,1998. 
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2000
Mūsējie labi strādā dažādos citos uz-

ņēmumos. 
 Kas ir dzirdes implanti? – pirmais pla-

šākais skaidrojums Kopsolī. Interesants 
raksts par LNSF 10 gadu jubileju. Krāpnieks 
nedzirdīgajam Nikolajam nozog pasi un uz 
viņa vārda  pieslēdz  mobilā telefona abonē-
šanu –  LMT pieprasa no nedzirdīgā 800 Ls.

2001
Skaidrojumi, kur meklēt advokātu, kā 

juridiski pareizi šķirties, kādos gadījumos 
vajadzīgs notariāli apliecināts dokuments, – 
aktuāli arī tagad. Mobilie telefoni kļūst lētāki 
– nu jau tos var nopirkt zem 100 Ls! Kāpēc 
vajadzīgs ģimenes ārsts? Kas ir gavēnis? 
Sportisti piedalās seminārā Zviedrijā.

2002
LNS biedrību pārstāvji steidz apsveikt 

Kuldīgas biedrību 50 – gadē. Liepājnieki 

gatavojas uzņemt LNS pašdarbības festivā-
lu. Pļaviņās jauna kluba vadītāja Ilze Gabra-
nova. Smiltenes pilsētas Dome lauž līgumu 
par ēku Tepera ezera krastā, kura nedzirdīgo 
rīcībā bija jau no 1949. gada, no biedrības 
dibināšanas…   

Raiņa vakara/maiņu vidusskolā mācās 55 
nedzirdīgie. Tikšanās ar deputāti Aiju Barču.

2003
 Rīgas RB Tukuma grupā vadītāja amatā 

sievu Elitu nomaina Aivars Kronbergs. Kop-
solī aicina radošos cilvēkus izveidot jaunu 
logo un datordizainu laikrakstam. 

LNS biedrības centīgi ražo projektus: 
Kuldīgas, Rēzeknes, Liepājas biedrības ie-
sniegušas savus projektus dažādiem fon-
diem. Bet Smiltenes un Liepājas biedrības 
meklē sev jaunas telpas. 

Toties Pļaviņu biedrība priecīga remontē 
savu jauno mītni. Lieliskā humorstilā apraks-
tīts karnevāls Valmierā (I. Lāce).

2004
Sustento grupas sastāvā KS viesojas 

Igaunijā. Notiek KS tūres uz visām reģio-
nālajām biedrībām – par  iestāšanos ES 1. 
maijā. Plaša diskusija par nedzirdīgo profe-
sionālo izglītību –  lielākā problēma: tulkus 
var nodrošināt tikai grupām, nevis katram.

2005
Atskats uz LNS vēsturi, sagaidot tās 85 

– gadi. Sākas LNS vēsturē līdz šim lielākais 
projekts „Klusās rokas”. Aldis Ādamsons par 
savu ceļu uz  LNS. Elvīras Elksnes pārdomas 
par nedzirdīgo teātri. Režisore Dzintra Kuk-
ša saņem Rīgas Domes balvu „Baltais zvir-
bulis” par ieguldījumu kultūras kopšanā. Par 
Nedzirdīgo olimpiskajām spēlēm Austrālijā.

2006
Ar konferenci noslēdzas LNS projekts 

„Mēs – sabiedrības daļa”, kurā piedalījās 
pilnīgi visas LNS biedrības.

Tālāk lasiet nākamajā lpp.

LNS VĒSTURE
                             Kopsolī rakstīja    aprīlī pirms … gadiem

LNS saka paldies vēstuļu akcijas „TV arī 
nedzirdīgajiem” dalībniekiem – tas palīdzēja 
TV Panorāmas surdotulkojuma atjaunošanā. 
Uz Saeimas vēlēšanām savu kandidatūru pie-
saka Zigmārs Ungurs.

Grupu priekšlikumi: LNB prezidentu ie-
vēlēt vispārējās vēlēšanās; lūgt kino „Rīga” 
bezmaksas apmeklējumus nedzirdīgajiem, 
Jāņa sētā 5 ierīkot nedzirdīgo saieta vietu u.c. 

Praktiskajā papildu lapā – viss priekš 
Lieldienām. Jocīgi stāstiņi 1. aprīļa garā.  
Z.Ungura aforismu krājuma „Domu zīmes” 
prezentācija.

Pirmās reklāmas (kaut kā jāpelna!) Popu-
lāra kļūst sponsoru un humānā palīdzība.

1994 
Iznāk „KS” 600. numurs no tā pirmsā-

kumiem! Rītausmā „KS” lasītāju un draugu 
ballīte.

Redakcijā savos iespaidos un pārdomās 
dalās ASV Nedzirdīgo asociācijas Goda 
biedrs profesors Maikls Kejs, pasaules apce-
ļotājs.

Top Surdocentrs Stradiņa slimnīcā.
Teātra māmuļa E. Elksne par grūto pār-

ejas laiku: „Šis laiks jāpārcieš, nepadodoties 
vienaldzībai, nezaudējot labestību, citādi 
gals būs klāt…” 

Bet viena lappuse veltīta smaida tēmai: 
„Pavei, tā visa mūsu dzīve tāds joks vien 
ir…” (J.Jaunsudrabiņš).

1995
Notiek gatavošanās LNS jubilejai, no-

tiek konkurss „LNS – 75” – katrā numurā 10 
jautājumi.

„KS” publicē LNS Goda biedru fotovik-
torīnu „Tādi toreiz bijām” (ar viņu bērnības 
attēliem) – uzminiet nu! LNS vēstures lap-
pusē materiāli par organizācijas „Nedzirdīgo 

sports” un Ventspils biedrības vēsturi.
Nedzirdīgie pasaulē diskutē: mācīt/mācī-

ties arī runāt vai sazināties tikai zīmēs? Bet 
Latvijā apsver: vai būt nedzirdīgam vai kur-
lam/kurlmēmam; invalīdam vai cilvēkam ar 
dzirdes traucējumiem?

Lielbritānijas variants: kādai jābūt ne-
dzirdīgo mājai?

Pārsimt biedru pieteikušies uz „KS” or-
ganizēto tūrisma braucienu uz Parīzi.

1996 
A.Osmaņa vērojumi Zviedrijā, EDSO 

kongresā.
Valdības dotācija MRU darbam – 28,3 

tūkstoši lati un veļas mazgātuves atvēršanai 
Liepājā (?) – 2,7 tūkstoši lati.

Intervija „Ar smaidu pa dzīvi” – tā soļo 
Kramu ģimene.

Lasītājiem grūti samaksāt 5 santīmus par 
vienu „KS” eksemplāru. 

Pieminot LNS himnas „Še, kur līgo prie-
žu meži” autoru Rietekli – viņam 140.

Kā vienmēr, nevienā „KS” numurā nevar 
iztikt bez aprīļa jociņiem (iz-
ņemot – pēdējos gados).

1997
„KS” iznāk ar ASV – 

Baltijas fonda atbalstu.
LNS valde analizē MRU 

situāciju: Daugavpilī – pasū-
tījuma darbi, 106 strādājo-
šie; parāds LNS; Rīgā – strā-
dā 65, liels sociālā nodokļa 
parāds; Rēzeknē – 28 strādā-
jošie, parādi bankai un LNS. 
Kopmītņu iemītniekiem arī 
parādi – tās pārveidos par 
dienesta viesnīcām. Nedzir-
dīgo pasaulē – par Galaudeta 

universitāti, kurlmēmo bandām Ķīnā, polici-
jas iecirkni Stokholmā tieši nedzirdīgajiem, 
par spilgtām nedzirdīgo personībām, par vāj-
dzirdīgo kongresu Grācā.

Krustvārdu mīklu konkurss. Labi vārdi, 
veltīti Brigitai Aldersonei 25 gadu jubilejā.

1998
Garš ziedotāju saraksts – atbalsts 

LNS, biedrībām un „Kopsolī” no pašval-
dībām, dažādiem fondiem, uzņēmumiem gan 
naudā, gan graudā. 

Pie Saeimas nedzirdīgo pikets par 2. gru-
pas piešķiršanu nedzirdīgajiem un bezmak-
sas sabiedrisko transportu.

 Par sporta notikumiem regulāri ziņo 
Edgars Vorslovs (kā LNSF valdes loceklis). 
„Aprillis” aicina bezmaksas lidojumā uz 
Austrāliju, uz PNF kongresu.

 Daudz apsveicēju LNS eksvicepreziden-
tei Marutai Piterniecei  skaistā dzīves jubile-
jā: „Labs ir viss, skaists ir viss,” – tā viņai 
uzdzied sanākušie.

1999
29. aprīlī aprit 40 

gadi, kopš „KS” iespiež 
tipogrāfijā. Tam par godu 
iznāk krāsains speciālizde-
vums – mazs žurnāliņš ar 
atskatu uz noieto ceļu (at-
tēlā): intervijas ar esošiem 
un bijušiem darbiniekiem, 
brīvprātīgajiem un lasītā-
jiem, notikumu hronika 
pa desmitgadēm, pārskats 
par „KS” finansiālajiem 
atbalstītājiem un citiem 
labvēļiem: „Simtiem cil-
vēku darbs ieguldīts „KS” 
pamatos…”.

Sākas 21. gadsimts
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

LNS VĒSTURE  / NOTIKUMS    

Pirmās daļas pamatā bija prezentācijas demonstrējums par 
pašu biedru izvirzītajiem izcilākajiem biedrības ļaudīm apbalvošanai 
trīs nominācijās, kā arī labākā pasākuma noteikšanai. Iepriekšējās 
balsošanas rezultātā jau bija noskaidroti Gada titula potenciālie lau-
reāti un videoprezentācijā uz lielā ekrāna tika demonstrēti par labā-
kiem atzīto liepājnieku attēli ar stāstījumu par viņu  attieksmi pret 
savu darbu,  biedrību un kopienu.

Uz Gada liepājnieka titulu pretendēja: Gundega Paņko (jau kuro 
reizi!), Ieva Beitika, Laima Karlštrēma, Nikolajs Davidenko, Elmārs 
Sesks, Visvaris Jēkulis.

Uz Gada pašdarbnieka goda nosaukumu izvirzīti šādi talantī-
gi biedri: Alīna Višņevska, Lonija Heidemane, Gunta Vazdiķe, Aldis 
Ādamsons, Jānis Grenevics, Ilze Jaunzeme.

Gada brīvprātīgā nosaukumu liepājnieki arī vēlējās piešķirt vai-
rākiem čakliem palīgiem visādos darbos: Alīnai Višņevskai, Aldim 
Ādamsonam, Guntai Vazdiķei, Maijai Vilciņai, Austrim Nikiforovam.

Nācās pārcilāt, izsvērt visus labos darbus, un tas nebūt nebija 
viegli – nonākt līdz izšķirošajam lēmumam, kuriem tad pasniegt Gada 
balvas. Uz skatuves tika aicināti visvairāk balsu saņēmušie – katrā 
nominācijā viens.

Lūk, viņi, kurus sveica, pasniedzot rozi un statueti ar goda nosau-
kuma uzrakstu.

2013. gada izcilnieki Liepājā! 
          Gada liepājniece  – Laima Karlštrēma (attēlā no labās)
          Gada pašdarbniece – Ilze Jaunzeme
          Gada brīvprātīgā – Alīna Višņevska
          Gada notikums – „4 in 1” (gada noslēgums)

Uzziņai: Liepāja bija pirmā no biedrībām, kura aizsāka šo tradīci-
ju ar gada labāko cilvēku un notikumu nomināciju 2007. gadā. Tagad 
šim paraugam jau sekojušas vairākas citas biedrības. Liepājā Gada 
cilvēku godā celti: Gundega Paņko, Lilija Golubeva, Maija Vilciņa, 
Elmārs Sesks, Aldis Ādamsons.

Gada liepājniece 2013 Laima Karlštrēma atzīst: „Protams, tas 
ir patīkami, ka cilvēki novērtējuši šādi manu darbu. Es to negaidī-
ju un esmu pārsteigta. Vienkārši man ir tāds darbs – palīdzēt, un to 
daru, cik spēju, nedomājot par goda nosaukumiem.”

Gada pašdarbniece Ilze Jaunzeme: „Man patīk būt tieši šajā 
savējo sabiedrībā. Te jūtos vislabāk, brīvāka un varošāka. Patīk 
dejot, organizēt pasākumus, spēlēt lomas teātrī, palīdzēt cilvēkiem. 
Nāku uz klubu nereti ar saviem mazajiem bērniem. Ja būtu iespēja, 

Dome lemj par LNS nekustamo īpašumu un zemes gabalu 
pirkšanu. Rītausmā izrāda „Mazo raganiņu” ar Lienu Čerepko un  
Vitu Kamari galvenajās lomās.

2007
LNS Dome 3 stundas spriež par Smiltenē esošo Līvānu mājiņu 

likteni. Par Jāņa sētu 5 vēl joprojām notiek cīniņš ar Rīgas Domi. Čet-
ras nedzirdīgās censones pabeidz istabeņu kursus NVA. Rītausmas 
dejotāji Danas Kalpiņas vadībā cer aizdejot līdz Francijai.

2008
Savā 102. dzīves gadā mūžībā aizceļo nedzirdīgo teātra Mā-

muļa Elvīra Elksne. Pārdomas – Liepājā ir vienīgā LNS biedrība, 
kurai nav savas mītnes;  pastāvēšanas 60 gados pabijusi 7 dažādās 
adresēs. Kuldīgā notiek niknas olu cīņas. A. Dimante piepilda savu 
sapni un strādā „Kamenītē” par konditori. 

Rit projekts „Mūsu iespējas – mūsu nākotne”. 

2009
Domes sēdē visa uzmanība pievērsta gaidāmajam LNS kon-

gresam. Sākas grūtie laiki – ekonomiskā krīze. Bet sākas arī jauns TV 
raidījums „Līdzās”–  ar latviešu subtitriem. LNS biedri O. Baikova un 
A. Deksnis kļuvuši par RIMI reklāmas seju.

2010
Kopsolī atskatās uz LNS pašdarbības vēsturi. Arī apskats:  No 

„Kurlmēmo dzīves” līdz „Kopsolim”.  Rīgā nedzirdīgie sportisti nav 
vienoti: neizdodas apvienot sporta klubus.

2011
Finišē šovs „Krāsaini sapņi”, uzvar Inese Immure ar Juri Elbrotu 

(attēlā). 

Rītausmas teātra un deju grupas saņem Goda rakstus par sniegu-
mu festivālā „Rīga spēlē teātri”. 

LNS Komunikācijas centram – 10 gadi. Kristaps Legzdiņš uzvar  
logo konkursā „Amatnieku svētki 2011”.

2012
 Raiņa vakarskola svin 85 gadu jubileju Dailes teātrī. LNS ir 1701 

biedrs; budžeta bilance ir pozitīva. Edgars Vorslovs iegūst bakalaura 
grādu sociālajā darbā. 

U. Ozols Islandē māca islandiešiem zīmju valodu. Māris Grēniņš 
Eiropas Nedzirdīgo ziemas čempionātā vieglatlētikā izcīna 3 zelta 
medaļas un saņem kausu kā čempionāta labākais sportists.

2013
Skaistumkonkurss: Mis LNS 2013 – Daina Rusule; Misters LNS 

2013 – Intis Zvirbulis. Paneļdiskusija  projektā „Attīstības vektors” – 
īsta NVO līdzdalības mācībstunda. 

Visā Latvijā notiek grupu pārvēlēšanu sapulces. Rītausmas drā-
mas ansamblim pirmizrāde „Sapnis par skaistu dzīvi”. Pirmo reizi 
žetonu vakars notiek Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolā. 

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

Sākumu lasiet 1. lpp. Liepājā – savs Gada cilvēks!
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NOTIKUMS

mācītos par policisti, bet šķērslis ir dzirdes 
trūkums…”
Vecvecāku šovs

Otrajā daļā sekoja īsts šovs – par Gada 
tituliem Mis un Misters sacentās vecmāmi-
ņas un vectētiņi jeb, ja kādam labāk patīk, 
– omes un opīši. Punkti krājās vairākos iz-
gājienos, kur bija jāstāsta par sevi un jārāda 
sava māka dažādās jomās.

Bija patīkami vērot piecu dāmu un 2 
kungu sacensību par šo goda titulu iegūšanu. 
Vecmāmiņas pārstāvēja Lonija Heidemane, 
Laima Karlštrēma, Māra Plaude, Zaiga Joce, 
Gundega Paņko, bet vectētiņus – Māris Karl-
štrēms un Omaris Jaunzemis. Visi dalībnieki 
ļoti sirsnīgi stāstīja par savu ģimeni, bērniem, 
mazbērniem, savu dzīves gājumu. Demons-
trēja videoprezentācijas, fotomontāžas, cie-
nāja žūriju ar pašu gatavotiem ēdieniem, de-
monstrēja savus vaļaspriekus un dejotprasmi. 

Zāli smieklos aizrāva Omaris Jaunzems 
ar veselu birumu anekdošu  un jociņu (visu 
nakti esot vācis). Nu, kas ir mājas saimnieks, 
zināt? Tas, kam ir TV pults… Vai: turiet savu 
TV ledusskapī, lai ziņas vienmēr svaigas utt.

Rezultātā zālē sanākušie pēc kādas 
stundas sacensībām varēja sveikt uzvarē-
tājus!

Mis Vecmāmiņas 2014 godā  celta 
Gundega Paņko, bet par Misteru Vectēti-
ņu 2014 atzīts Omaris Jaunzemis.

Kompetento žūriju ar pārstāvēm no  
J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolas vadīja no 
Rīgas RB pieaicinātā priekšsēdētāja Māra 
Lasmane. Tāds žūrijas sastāvs bija speciāli 
sastādīts, lai vērtējums būtu pilnīgi objektīvs, 
tā sakot, – ar „skatu no malas”.

Noslēgumā žūrija apliecināja, ka visām 
tās pārstāvēm bija ļoti interesanti un liels 
prieks tikties ar tik jautriem, atvērtiem un ta-
lantīgiem ļaudīm gan uz skatuves, gan zālē, 
kur jūtams: cits citu atbalsta, darbojas vienoti 
kā laimīgā ģimenē. Žūrija izteica pateicību 
visiem konkursa dalībniekiem un sniedza 
dažus ieteikumus tā pilnveidošanai nākotnē.

„Labs padoms vienmēr noder,” smaidot 
atzīst Aldis Ādamsons.

„Domāju, ka mūsu jaunā iniciatīva varē-
tu kļūt par tradīciju, ko varbūt ar laiku pār-
ņems arī citas biedrības. Labprāt dalīsimies 
pieredzē…”

 Jā, par visa šī dubultpasākuma norisi 
nenogurstoši rūpējās Aldis Ādamsons, kurš 
vairāku stundu garumā nemitīgi pārvieto-
jās no/uz skatuvi, to zibenīgi pārkārtojot un 
koriģējot visas darbības  pēc paša izveidotā 
scenārija. Viņš pildīja arī konferansjē pie-
nākumus, turklāt piedalījās vienā no galve-
najām lomām pašsacerētas divdaļīgas ludzi-
ņas  iestudējumā (attēlā lejā – pa kreisi), kā 
arī pa starpām vēl aizrautīgi melodeklamēja, 
koriģēja videokadru demonstrēšanu, mūzikas 
ierakstu ieslēgšanu utt. Visu pat neuzskaitīt!

Ir labi savās mājās
Noslēgumā visa kuplā liepājnieku saime 

izvietojās draudzīgā lokā pie pašu sarūpētā 
„groziņgalda”. Vietas pietika visiem, jo viņu 
rīcībā tagad taču ir īstas otrās – savas pašu 
mājas jaunajā, plašajā LNS Rehabilitācijas 
centrā. Bet es, pirmoreiz būdama šajā ēkā, 
pārstaigāju visas telpas, atceroties, kā šī jau-
nā LNS ēka tapa, ko par to rakstījām „Kopso-
lī” un kā soli pa solim sekojām tam, kā nams 

„izauga” no projekta līdz reālai jaunceltnei, 
pēc tam līdz tā atklāšanai.

Nav vārdam vietas, liepājnieki tur jūtas 
labi un mierīgi: beidzot viņi nonākuši savās 
mājās pēc aizvadītiem gariem gadiem visā-
dās nomātās telpās. Cilvēki, ar kuriem apru-
nājos, atzina, ka viņi joprojām uz šejieni nāk 
kā uz svētkiem, kaut arī tā durvis vērās jau 
pirms diviem gadiem. Mūsdienīgi aprīkotās 
telpas, gaišums, plašums, modernās tehnolo-
ģijas – tas viss nodrošina lieliskus apstākļus 
darbam un atpūtai.

Mazs atskats un vēlējums 
Nejauši sagadījās tā, ka, gatavojot šo  

rakstu, uzdūros šādam „Kopsolī” publicētam 
tekstam 1991. gada aprīlī: 

„CV sēdē  amatā apstiprināta Liepājas 
nodaļas priekšsēdētāja Gundega Paņko. Ru-
nājot par savas nodaļas darba perspektīvām, 
viņa atzina: 

„Pats sāpīgākais mums ir telpu jautā-
jums. Pilsētā trūkst brīvo platību, mājas ve-
cas un pašvaldība neko labu nesola…””

Kopš tā laika pagājuši vairāk nekā div-
desmit gadi. Beidzot šie bēdīgie laiki ar biežu 
pārcelšanos no vienas vietas uz otru liepāj-
niekiem ir beigušies un viņi iemitinājušies 
savās īstajās mājās.

Lai tur  realizējas jaunas, skaistas ide-
jas, lai ļaudīm tur  vienmēr ir patīkami 
atnākt, lai visiem ir silti un mājīgi!  Lai ra-
došais gars paver jaunus apvāršņus mūsu 
biedriem „pilsētā, kurā piedzimst vējš”!

Teksts: Ilze Kopmane
Foto: Inguna Čauna

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

Programmā bija pašu sacerēta ludziņa Kopā ar žūriju



12 KOPSOLĪ 2014. gada aprīlis, nr. 4/5

DARBS

Kā iegūt darba pieredzi?

Cik ilgi jau tu strādā Silavā?
Iestājos tur darbā no 18 gadu vecu-

ma, tātad strādāju jau 8 gadus. Vienā 
ziņā ērta darbavieta, jo tuvu mājām, no 
Salaspils centra ar kājām pusstundas 
gājiena attālumā. Sākumā bija 3 mē-
nešu pārbaudes laiks, pēc tam pieņēma 
pastāvīgā darbā. 

Pastāsti sīkāk par darbu un par 
to, kā saproties ar citiem darbinie-
kiem!

Mans darbalauks institūtā ir trešais 
un ceturtais stāvs, ar tiem jātiek galā 
divās stundās. Atnāku uz darbu, kad 
visi darbinieki iet projām, pl 17, tāpēc 
komunicēt arī daudz neiznāk. Ja kādam 
vajag man kaut ko pateikt, tad viņš to 
uzraksta uz papīra. Vispār problēmu 
nav, esmu apmierināta ar darbu, pašai 
arī paliek daudz brīva laika pa dienu. 
Darbs grūtības nesagādā, jā, man ir divi 
stāvi, bet telpas ir mazas un divās stun-
dās ar visu tieku galā.

Kādās skolās tu mācījies un kā-
pēc nestrādā par grāmatvedi?

Esmu beigusi Rīgas Nedzirdīgo 
bērnu internātpamatskolu, pēc tam 
SIVA Jūrmalas Koledžā divus gadus 
mācījos par grāmatvedi. Kad pabei-
dzu koledžu, tad iestājos Rīgas Raiņa 
vakarskolā, lai iegūtu vidējo izglītību. 
Visu šo laiku es darbu Silavā nepame-
tu, kad vajadzēja, tad manā vietā strā-
dāja mamma. 

Bez pieredzes nepieņem
Sākumā meklēju darbu par grāmat-

vedi, taču man nebija darba pieredzes, 
bet visur to prasīja. Kā gan lai cilvēks 
iegūst darba pieredzi, ja bez tās nekur 
neņem viņu pretī!? Tagad jau vairs 
nevarētu šo darbu strādāt, jo likumi 

un noteikumi ir mainījušies un es tos 
nezinu. Varētu vienīgi strādāt par grā-
matveža palīgu un izpildīt viņa uzdotos 
darbus.

Vai nodarbojies ar sportu vai 
pašdarbību?

Nē, ar sportu ne. Pašdarbībā pieda-
lījos Raiņa vakarskolā, man vienkārši 
nav iekšējas vēlmes to darīt. 

Sapnis – dzīvot ārzemēs
Tūrisma braucienos jau Vācijā 

esmu bijusi, vēl arī Nīderlandē, Zvied-
rijā, Lietuvā, Polijā. Patiesībā es visvai-
rāk vēlos dzīvot un strādāt Vācijā. Bet 
es neprotu vācu valodu nemaz, angļu 
gan drusku. Varētu strādāt kādu vien-
kāršāku darbu.  Tāpat ceru tur atrast 
kādas iespējas iemācīties vācu valodu, 
varbūt kādos kursos sākšu to apgūt te-
pat Latvijā. Arī starptautisko zīmju va-
lodu zinu ļoti maz.

Ko tu vēl gribētu mācīties, kādu 
profesiju apgūt?

Gribētu vēl pamācīties grāmatvedī-
bu, dziļāk un pamatīgāk visu apgūt, jo 
es jūtu, ka man zināšanu par maz. Ne-
zināju, ka arī strādājošie var mācīties 
par kuponiem Nodarbinātības valsts 
aģentūras kursos. Painteresēšos tagad, 
varbūt tiešām pieteikšos uz grāmatve-
dības kursiem.

Gribējās sevi parādīt
Vai tu apmeklē LNS pasākumus? 

Pati piedalies tajos?
Uz šiem pasākumiem  tieku tikai 

brīvdienās, jo darbadienu vakaros jā-
strādā. Pati arī piedalījos vienā lielā 
un neaizmirstamā pasākumā – skais-
tumkonkursā Mis LNS 2011. Gribējās 
sevi pierādīt. Daudz ko iemācījos, bet, 
manuprāt, sagatavošanās periodam va-
jadzēja būt vēl garākam, lai mēs tiešām 
apgūtu prasmi sevi labāk parādīt pub-
likai.

Vēl es darbojos Septītās dienas ad-
ventistu draudzē, nedzirdīgo grupā, kur 
mani iesaistīja paziņas. Dievkalpojumi 
notiek sestdienās, uz tiem parasti atnāk 
12 – 20 mūsējo. Es arī eju turp, jo man 
tur interesanti, varu satikt citus nedzir-
dīgos un aprunāties.

Ko darīsi šogad atvaļinājumā?
Pavisam drīz, aprīlī, kopā ar pazi-

ņām 5 cilvēku grupā brauksim uz Vāci-
ju, uz mazu pilsētu Altenu, tur vienam 
no mūsu grupas dzīvo draugs un viņš 
aicināja paciemoties. Brauksim uz 4 – 
5 dienām. 

Laimīgu ceļu un paldies par in-
terviju!

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Inguna Čauna

Marina Ogorodņikova strādā 
Latvijas valsts mežzinātnes insti-
tūtā „Silava”, kas atrodas Salas-
pilī. Lai gan viņai ir grāmatvedes 
kvalifikācija, šajā darbavietā viņa 
strādā par apkopēju. Sarunā ar 
Kopsolī viņa pastāstīja par  darbu,  
mācībām, vēlmēm un nākotnes no-
domiem.

Vida Meija: „Kā klientu apkalpošanas speciāliste 
strādāju divus gadus, mans darba līguma termiņš beidzas 
27. aprīlī. Galvenie  pienākumi bija apkalpot klientus: 
otrdienās un piektdienās vadīju nodarbības grupām – 
tiem klientiem, kas paši piesakās un uzdod jautājumus, 
tad es sniedzu informāciju, gatavoju prezentācijas, lai 
uzskatāmāk visu var izskaidrot. Reizēm arī trešdienu 
informatīvajās sapulcēs mani aicināja uzstāties par kādu 
aktuālu tēmu.

 Lai sagatavotu pilnvērtīgu un vispusīgu informāciju,  
nācās pašai  iemācīties, kā to iegūt. Labi, ka internetā var 
atrast visu, bet jāzina tikai, ko un kā meklēt. Organizēju 
arī ekskursijas divas reizes mēnesī, piemēram, vairākas 
reizes bijām uz Saeimu.

Kad sāku strādāt, jutos nedroša publikas priekšā – 
visi sanākuši, skatās uz mani un gaida, ko nu teikšu un 
darīšu. Bet pamazām pieradu, un tagad jau man iepati-
cies darbs ar cilvēkiem. Mana darba konsultante bija Bri-
gita – kad radās kādas neskaidrības, gāju pie viņas pēc 
padoma. Gribētos šo darbu turpināt, jūtu, ka man tas pa-
dodas. Bet pašlaik par tālāko  vēl nezinu, vai tāda iespēja 
man būs dota.”

LNS Rehabilitācijas centra vadītājas Sandras Ge-
renovskas atzinums: „Kā darba devēja ar Vidu Meiju 
esmu ļoti apmierināta.  Ir atbildīga sava darba izpildē, 
strādā patstāvīgi, neko nevajag atgādināt  vai visu laiku 
sekot līdzi viņas darbam. Vienmēr var vienoties par vei-
camajiem uzdevumiem, un  nekad neesmu dzirdējusi no 
viņas tādus vārdus kā „tas nav mans pienākums”, –  ja 
vajag kādu dienu drusciņ vēlāk pastrādāt vai arī brīv-
dienā, tad  Vida labprāt to dara. Protams, par to es viņai 
piešķiru pēc viņas pašas vēlmēm arī kādu brīvu dienu. 
Ceru, ka viņai pie mums patīk strādāt, un vēlos ar viņu 
darba attiecības turpināt.”

Ineta Mežecka: „Strādāju no 2013. gada 11. mar-
ta par lietvedības sekretāri LNS Rehabilitācijas centrā. 
Lielākā daļa pienākumu ir saistīta ar personāla lietām. 
Ar tām iepriekš nebiju saistīta, tāpēc bija jāapgūst daudz 
jaunu zināšanu. Bija interesanti, un darīju to ar prieku!

 Manos darba pienākumos bija visa lietvedība –  ie-
sniegumi, rīkojumi, līgumi;  to saņemšana, reģistrācija, 
nosūtīšana, kā arī dokumentu arhivēšana. Tādā apjomā 
šo darbu nebiju darījusi, tas man bija jaunums un izaici-
nājums. Tomēr veiksmīgi tiku galā, un lielu paldies saku 
Sandrai Gerenovskai, Lilitai Janševskai, Sarmītei Ķuzu-
lei, Brigitai Aldersonei, Aelitai Streļčai, Gaļinai Safono-
vai un visiem citiem, kas laipni mani uzņēma kolektīvā  
un palīdzēja iejusties jaunajā darbavietā.

Man patīk šis darbs, es noteikti gribētu turpināt strā-
dāt Rehabilitācijas centrā. Ļoti ceru, ka šī Lieldienu vē-
lēšanās piepildīsies!

Sandras Gerenovskas atzinums: „Par Inetu 
Mežecku. Mūsu  Rehabilitācijas centrs ir liela organi-
zācija, kurā darbinieku skaits ir jau  pāri simtam, tāpēc 
dokumentācijas aprite arī ir ļoti plaša, tātad sekretārei/
lietvedei darbs ir ļoti atbildīgs. 

Ar pirmo sekretāri/lietvedi mums nepaveicās – 
viņa darba intervijā sevi labi pasniedza un CV arī bija  

         Subsidētajiem      beidzas termiņš
Šajā pavasarī vairākiem LNS darbiniekiem, 

kuri LNS strādāja subsidētajās darbavietās, bei-
dzas darba līguma termiņš.  Viņu vidū  arī Vida 
Meija, Ineta Mežecka, Inguna Čauna. Kā viņām 
klājās savās darbavietās, ko darīja un kādi ir viņu 
nākotnes nodomi, – par to lai viņas stāsta pašas! 
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NEDZIRDĪGIE PASAULĒ

         Subsidētajiem      beidzas termiņš
brīnišķīgs, bet, kad sāka strādāt, 
konstatējām, ka no lietvedības pilnī-
gi neko neprot. Tā arī 9 mēnešu lai-
kā neizdevās viņai to iemācīt.

 Kad meklējām jaunu lietvedi/
sekretāri, mums jau bija pieredze, 
tāpēc kandidātus izvērtējām ļoti 
rūpīgi. Ineta, kā par brīnumu, ar vi-
siem uzdevumiem tika galā ļoti ātri. 
Visu  ātri apķēra un iegaumēja. Viņa 
ir ļoti pedantiska, rūpīga,  un, ja 
kādu dokumentu uzraksta, esmu dro-
ša – tajā nav nekas jālabo. Vēl viens 
pluss ir tas,ka viņa prot ļoti labi plā-
not savu darbu.

To visu ņemot vērā,  protams,  
esmu ieinteresēta Inetu paturēt šajā 
vietā,  kad viņai beigsies subsidētā  
darba  līgums. 

Vēl vēlos atzīmēt subsidētajā 
vietā pie mums  strādājošo  Sanitu 
Kalniņu. Labu apkopēju mūsdienās 
ir ļoti grūti atrast.  Viņa tāda ir! 
Sanita savu darbu veic kārtīgi, var 
teikt, pat teicami. Vienmēr visus uz-
devumus izpilda  atbildīgi, nekad ne-
atsaka palīdzēt, kad kaut kas  nepie-
ciešams. Mums ar apkopēju tiešām  
paveicies, tāpēc tad, kad Sanitai bei-
dzās subsidētais darbs, nolēmu viņu 
paturēt šajā vietā.”

Inguna Čauna: „Strādāju  In-
formācijas nodaļā, mans termiņš jau 
beidzās ar 1. aprīli. Pienākumu bija 
daudz un dažādi, bet galvenie bija 
informācijas vākšana internetā un 
no citiem medijiem par nedzirdīgo 
dzīves jaunumiem Latvijā un pasau-
lē. Arī LNS sistēmā par dažādiem 
notikumiem vajadzēja vākt infor-
māciju, bet galvenokārt fotografēt 
notikumus, pasākumus un cilvēkus. 
Vēl manos pienākumos bija klientu 
apkalpošana, „Kopsolī” izsniegšana 
un konsultēšana par to, kur var iegūt 
informāciju. 

Man īpaši padevās fotografē-
šana, jo daru to jau kopš bērnības,  
tomēr labprāt pamācījos vēl labāk 
fotografēt. Arī datoru jau pratu lietot  
labi, bet darbā nācās to apgūt padzi-
ļināti.

Mani darbaudzinātāji bija zinoši  
kolēģi – Juris Grundulis, Ilze Kop-
mane, Zigmārs Ungurs – katrs savā 
jomā. Bija patīkami kopā  strādāt. 
Paldies viņiem.  

Labprāt turpinātu šajā darbavietā 
strādāt. Diemžēl šobrīd LNS neatra-
da iespēju saglabāt man  šo darbavie-
tu, tāpēc tagad  nāku uz Informācijas 
nodaļu palīdzēt pēc vajadzības – da-
žas reizes nedēļā kā brīvprātīgā.” 

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs

Tāds ir Tadeušs Sāgs, 23 gadus vecais bistro 
darbinieks, kurš ir nedzirdīgs un runā amerikāņu 
zīmju valodā. Viņš tirgū sāka strādāt neilgi pēc tā 
atklāšanas 2012. gada septembrī. Diemžēl gan jā-
saka, ka  puisis tāpēc uz laiku pametis bakalaura 
studijas Galaudeta universitātē (turpmāk – Galau-
deta), kas atrodas pie tirgus, ielas otrajā pusē.

„Nedzirdīgo Meka”
„Jauki ir tas, ka tirgus tik tuvu Galaudetai, 

kuru var dēvēt par „Nedzirdīgo Meku” (Meka vis-
pārinātā nozīmē ir vieta, uz kuru dodas ļoti daudz 
cilvēku – „KS” piezīme). Līdz ar to mēs apkalpo-
jam universitātes kopienu tāpat kā visu sabiedrī-
bu kopumā. Es domāju, no tā iegūst visi,” stāsta 
Tadeušs. 

Viņš var lasīt no lūpām, tāpat arī sazināties ar 
cilvēkiem mutiski. Bistro priekšnieks Ross Mei-
huds viņa komunikācijas spējas  sauc par vispu-
sīgām: „Viņš, iespējams, ir viens no visvērtīgā-
kajiem maniem darbiniekiem. Pateicoties viņam,  
esam tik populāri Galaudetas kopienas vidū. Ap-
mēram 10 – 15 cilvēki nāk katru dienu šeit tāpēc, 
ka viņus apkalpo tieši Tadeušs.”

Nedzirdīgie darbinieki sastāda aptuveni 10% 
no visiem tirgū strādājošajiem. Viņi arī pievilina 
pastāvīgos klientus kā, piemēram, Kerijs Barbins, 
kurš strādā netālu esošajā Galaudeta universitā-
tes Klēra Nacionālajā nedzirdīgo izglītības centrā 
(Lorāns Klērs un Tomass Hopkinss Galaudets bija 
pirmie nedzirdīgo izglītotāji ASV 19. gs. – „KS” 
piezīme).

„Man ļoti patīk tas, ka šeit ir zīmju valodas 
vide,” saka Kerijs Barbins. „Daudzi darbinieki 
runā zīmju valodā, tāpēc  ātri varu pasūtīt ēdienu, 
izmantojot ASL, līdz ar to tā man nav problēma.”

Nodarbinātības centrs
Saskaņā ar 2012. gada ASV Tautas skaitī-

šanas biroja aprēķiniem, apmēram 8 miljoniem 
amerikāņu ir „dzirdes grūtības”, ko var raksturot 
kā „nedzirdību vai grūtības dzirdēt sarunu, pat 
izmantojot dzirdes aparātu”. Vašingtonas pilsētas 
apkaime, kurā atrodas arī tirgus, piedāvā vienas no 

lielākajām darba iespējām visā valstī –  64% še-
jienes nedzirdīgo vai vājdzirdīgo iedzīvotāju dar-
baspējas vecumā ir darbs, salīdzinājumā – tikai ar 
49%  ASV mērogā. 

Tirgus darbinieks nedzirdīgais Deivids Uzels, 
kurš nesen absolvējis Galaudetu, stāsta, ka daudzi 
šejienes nedzirdīgie strādā valsts darbā. 

„Valsts iestādes ir ļoti labi noskaņotas attie-
cībā uz nedzirdīgo darbinieku pieņemšanu,” viņš 
stāsta. „Nedzirdīgo izglītības iestādēs arī pārsva-
rā strādā nedzirdīgi studenti vai absolventi.”

Draudzīgs plānojums
Vēl viena lieta, kamdēļ tirgus pievilina nedzir-

dīgo kopienu, tas ir  draudzīgs izkārtojums. Ga-
laudetas plānošanas direktors Hansels Baumans 
iedrošināja tirgus attīstītāju uzbūvēt „nedzirdīgo 
telpu” – vidi, kas pielāgota nedzirdīgo vajadzībām.

„Tā kā zīmju valoda ir vizuāla valoda, nedzir-
dīgie grib redzēt viens otru un bez pārpratumiem 
sazināties, kamēr viņi iet. Tas nozīmē, ka viņi ne-
skatās uz priekšu. Tāpēc nepieciešams nedaudz 
vairāk telpas, lai tirgus ejas būtu bez šķēršļiem,” 
stāsta Baumans.

Tirgus  plānojumā izdevies iekļaut vairākus 
„nedzirdīgo telpas” aspektus: šeit ir lielāks apgais-
mojums, visi ēdināšanas uzņēmumi ir vienā lielā 
telpā un ejas starp tiem ir platākas nekā parastā 
veikalā. 

Tirgus attīstītājs Stīvs Boils saka, ka šiem uz-
labojumiem ir plašāks mērķis: „Tirgus pats par 
sevi bija paredzēts kā vieta visai sabiedrībai. Vai 
tu vari dzirdēt vai ne, vai esi baltais vai melnais, 
vecs vai jauns, mēs vienmēr esam uzskatījuši šo 
tirgu par  īpašu vietu visiem Vašingtonas iedzīvo-
tājiem. Tas pilnībā netika plānots nedzirdīgajiem 
tikai tāpēc, ka  nesaprotam, kā tas vislabāk būtu 
izdarāms.”

Pārvarēt barjeras nav viegli
Alena Frensisa, vēl viena nedzirdīgā darbinie-

ce, atzīst, ka reizēm kontakts ar dažiem klientiem 
ir sarežģīts. „Kad viņi uzzina, ka esmu nedzirdīga, 
tas viņus nedaudz atgrūž,” stāsta Alena. „Dažreiz 
cilvēki reaģē ļoti rupji, un tad man paliek smagi ap 
sirdi.. Viņi ignorē mani un vienkārši paiet garām.”

Savukārt vājdzirdīgā darbiniece Emīlija Stem-
pere saka, ka lielākā daļā cilvēku, ar ko viņa kon-
taktējas, ir saprotošāki – to vidū arī citi darbinieki. 
„Dzirdīgie, kas šeit strādā, visi vēlas iemācīties 
zīmju valodu,” viņa stāsta. „Un,  pat ja viņi nezina 
daudz no tās, viņi tāpat mēģina izmantot lēnu, iz-
teiksmīgu runu,  kādus žestus, arī  papīru un pild-
spalvu.”

Tāpat kā Tadeušs, arī Emīlija studijās ir paņē-
muši pārtraukumu. Viņa stāsta, ka pozitīvā attiek-
sme pret nedzirdīgajiem šeit padara tirgu unikālu 
citu ASV tirgotavu vidū. „Tu to neredzēsi ārpus 
Vašingtonas vai ASV ziemeļaustrumu daļas. Tāpēc 
tas ir ļoti jauki,” viņa stāsta portālam „Voice of 
America”.

Video par šo vietu ar subtitriem angļu va-
lodā varat noskatīties  http://www.youtube.com/
watch?v=pa591u8SkLY. 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa
Foto: ekrānuzņēmums no video 

ASV: Tirgus Vašingtonā – nedzirdīgo centrs

Vienotais tirgus (Union Market) 
Vašingtonā, ASV galvaspilsētā, ko pēc re-
konstrukcijas no jauna atvēra tikai pirms 
gada, kļuvis par unikālu vietu, kur pilsētas 
nedzirdīgo kopiena var iepirkties un ieturēt 
maltīti, vēsta portāls „Voice of America”. 
Viens no iemesliem, kas aizvilina daudzus 
klientus ar dzirdes traucējumiem uz tirgu, ir 
iespēja sarunāties zīmju valodā ar tur strā-
dājošajiem.
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DAŽĀDI

Par Centra pārcelšanos

No kura laika RC sāks sniegt jaunajām 
māmiņām un senioriem tos  pakalpojumus, 
kurus nesenā pagātnē viņiem nodrošināja pro-
jekta „Nepalikt vieniem klusumā” aktivitātes? 

LNS prezidents mums uzdeva jau no 1. aprīļa 
katru dienu nodrošināt senioriem sociālās rehabi-
litācijas pasākumus līdz laikam, kamēr šai vaja-
dzībai tiks piešķirts finansējums no Rīgas domes. 
Mēs šo uzdevumu savu iespēju un esošo resursu 
robežās jau esam sākuši pildīt – katru dienu se-
nioriem Rehabilitācijas centrā Kandavas ielā 27 
no pl.11 līdz 15 nodrošinām dažādus sociālās re-
habilitācijas pakalpojumus. Šajos pasākumos var 
piedalīties arī citi interesenti – nedzirdīgie biedri, 
kuri no LNS saņēmuši klienta „dzelteno karti”. 

Paraksturojiet, lūdzu, kādi  pakalpojumi 
tieši būs, kādi speciālisti un RC darbinieki tiks 
iesaistīti to sniegšanā?

Pašlaik  nodrošināti šādi pakalpojumi:
1) latviešu zīmju valodas lietošanas apmācī-
ba;
2) saskarsmes un radošās pašizteiksmes ie-
maņu apguve;
3) psiholoģiskās adaptācijas treniņi;
4) palīdzība un atbalsts klienta sociālo prob-
lēmu risināšanā. 
Nodarbību vadīšanā un pakalpojumu sniegša-

nā iesaistīti dažādi speciālisti: psihologi, sociālais 
rehabilitētājs, klientu apkalpošanas speciālists un  
citi sociālā darba speciālisti.

Kad sāks remontēt jaunās Centra telpas 
Rītausmā, cik to būs un kā tās iekārtos?

Lielākā daļa platību jai ir izremontēta un ie-
kārtota klientu ērtībām, atlicis tikai sakārtot mazo 
virtuvīti un telpas centra  apmeklētāju  brīvā laika 
aktivitātēm.  

Bet kā ir ar jaunajām māmiņām? Vai paš-
laik arī viņas var saņemt atbalsta personu pa-
kalpojumus? Kur un pie kā viņām jāvēršas? 

Pagaidām māmiņas atbalsta personu pakalpo-
jumus nevar saņemt, bet tuvākajā nākotnē tas būs 
iespējams. Tad ziņosim atsevišķi.  

Pasakiet, lūdzu, kur tieši, kādā telpā paš-
laik notiek šīs nodarbības senioriem (redzams, 
ka vēl ir arī cilvēki, kuri joprojām aiz pieraduma 
iet uz bijušo Centru Elvīras ielā)…

Pašlaik pensionāri parasti  pulcējas RC izre-
montētajās telpās Kandavas ielā 27, I stāvā, bi-
jušā kultūras centra direktores kabinetā. Ja sanāk 
vairāk cilvēku, tad nodarbības notiek foajē un 
trenažieru zālē. 

Pensionāri tiešām  iet arī uz bijušo Centru, 
kur šobrīd tiek realizēts otrs projekts senioriem 
–  „Ejot līdzi laikmetam”, kura ietvaros viņi ap-
gūst pamatzināšanas datorprasmē un var saņemt 
arī konsultācijas šajā jomā. 

Jūs jautājāt
LNS prezidents Edgars Vorslovs iztei-

cās, ka LNS Rehabilitācijas Centrs (RC) 
pārņems dažas bijušā Centra funkcijas.  
Kopsolī  lasītāji, īpaši  bijušie Centra klienti,  
par šo faktu interesējas tuvāk. Šajā sakarā  
lūdzām atbildes uz dažiem jautājumiem 
RC vadītājai Sandrai Gerenovskai.

Valmieras RB klubā 10. aprīlī noti-
ka radošās nodarbības Līgas Immures 
vadībā. Dalībnieki ar lielu cītību izga-
tavoja olu dekorus kopā ar zaķutēvu un 
zaķumāti. Šos dekorus bija paredzēts 
uzstādīt sestdienas talkas laikā biedrī-
bas ēkas dārzā.

Un tā 12. aprīlī Valmieras RB sapul-
cējās 22 pieaugušie un bērni. Visi čakli 
pastrādāja, lai sakoptu kluba apkārtni, un  
uzstādīja šos  pašu izgatavotos Lieldienu 
dekorus. 

Bet  kluba saimniece Dace Lāce, kamēr 
biedri veica minētos citus darbus,  priekš 
visiem laukā, svaigā gaisā uz malkas 
ugunskura  vārīja vistas – klimpu zupu. 

Tādā veidā vārīta zupa ir īpaši garda, tā 
apgalvo valmierieši, jo  tas jau pārbaudīts 
gadu gaitā.

 Šī tradīcija, kas turpinās jau kādus 5 – 
6 gadus,  tika aizsākta kādā kārtējā Māras 
dienā. Kopš tā laika talcinieki tiek cienāti 
ar Daces klimpu zupu, un  šoreiz to viņai 
vārīt palīdzēja arī Irina Jirgensone.

Bet tas vēl nebija viss. Pēc zupas tal-
ciniekiem tika celta priekšā slavenās Liep-
kalnu maiznīcas jaunās receptes torte. Vie-
na no biedrēm strādā Liepkalnu maiznīcā, 
un viņa biedrības uzdevumā pasūtīja šo 
torti, –  tā sanāca lētāk. 

Foto: Igors Kurzenkovs

 Smiltenes biedrības Alūksnes gru-
pas astoņi biedri paši par savu naudu 
noorganizēja braucienu uz Igauniju, uz 
Värskas Akvaparku, kas atrodas Väi-
ke-Rõsna ciemā, Verskas pagastā, Polva 
rajonā .

Šis akvaparks ir unikāls ar to, ka tur 
baseinos, burbuļvannās un kontrastvannās 
tek tīrs minerālūdens, tas pats oriģinālais 
Värska minerālūdens, kas nāk no zemes 
dzīlēm, un kuru turpat kafejnīcā pasniedz 
tieši no avota nākušu. Akvaparkā ir vēl 
daudz kas cits: trenažieru zāle, pretstrau-

mes kanāli, ūdenskritums, somu un tvaika 
saunas, vertikālais solārijs, infrasarkano 
staru sauna…

Alūksnieši bija ļoti apmierināti: igauņu 
akvaparks ir tuvu, cenas draudzīgas, sa-
maksā –  un plunčājies visu dienu!

Šajā braucienā alūksnieši izmantoja ie-
spēju  apskatīt arī Lielo Munameģi. Tas ir 
Baltijā augstākais kalns, kura augstums ir 
318 m virs jūras līmeņa. No Lielā Muna-
meģa skatu torņa 50 km apkārtnē paveras 
lielisks skats uz Igaunijas dabu.  

Valmierā talko un bauda klimpas

Dejotāju grupa nāk uz mēģināju-
miem divreiz nedēļā, lai iestudētu vairā-
kas dejas. Kopā meklē un pētī internetā 
jaunus deju soļus, liek tos kopā savās 
deju kompozīcijās. 

Tematiskā ievirze ir daudzveidīga: būs 
izmantoti gan tautiskie, gan estrādes deju 
elementi. Pasniedzējas Agritas vadībā de-
jotāji piemeklē mūziku, mācās jaunus  so-
ļus un gājienus.

Dejotāji ar savas grupas  iznācienu fes-
tivāla skatuvē vēlas sagādāt pārsteigumu 

skatītājiem, tāpēc vairāk par to nestāsta.
Zem jautājuma zīmes ir – vai uzstāties 

arī ar kādu melodeklamāciju. Par to vēl 
viņi domās. 

„Man pašai ļoti patīk  latgaļu tautas 
dziesmas. Tajās var izdziedāt visu, kas sirdī 
sakrājies. Interesanti ir tas, ka tagad manī 
dziesmas jau „skan” zīmēs nevis vispirms 
asociējas ar melodiju, kā tas bija agrāk,” 
– tā Mārīte  Sarkane par savu mīlestību uz 
melodziesmu žanru. 
Lappusi sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa

Alūksnieši: brauciet uz Igauniju

Rēzeknieši gatavojas pašdarbības 
festivālam
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BRĪVĀ LAIKA AKTIVITĀTES

Vadītājam vienmēr jābūt formā

 Jau pagājušajā gadā esam aprakstījuši, 
kādas nodarbības notiek un kādus pakal-
pojumus klienti saņem. Taču programmā 
ir arī tāda aktivitāte kā brīvā laika saturīga 
pavadīšana. Šīs aktivitātes vadītāja ir sociālā 
asistente Genovefa Ņevjadomska. Viņa ved 
grupas  ekskursijās brīvdienās, kad viņiem 
nav nodarbību.

 Kopš RC sāka realizēt sociālās rehabili-
tācijas programmu, no pagājušā gada devītā 
septembra līdz šā gada trīspadsmitajam ap-
rīlim notikušas 24 ekskursijas, 19 izstāžu, 3 
cirka izrāžu un 8 kinoseansu apmeklējumi, 
21 pastaiga,  19 kultūras un sporta pasākumi. 
Lūk, ko viņa pati stāsta par savu darbu.

Genovefa Ņevjadomska: „Ekskursi-
ju un pastaigu organizēšana ir ļoti laikie-
tilpīgs  un atbildīgs darbs. Vispirms ska-
tos, kur tuvāk un ērtāk varam aizbraukt. 
Painteresējos, vai nav pārāk dārgi, piemē-
ram, Rīgas Cirka biļetes maksā no 7 – 15 
eiro. Taču es pastāstīju mūsu vajadzību 
kolēģei Sandrai Gutānei, viņa uzrakstīja 
grupas pieteikumu cirka vadībai un lūdza 
atlaidi. Tādā veidā dabūjām cirka biļetes 
par 6 eiro.

Es vienmēr visu noskaidroju par to 
vietu – muzeju, izrādi utt., uz kuru gatavo-
ju ekskursiju. Pārliecinos, ka tur ir viss va-
jadzīgais, jo maniem klientiem ir dažādas 
vajadzības: cits nevar visu laiku tikai staigāt 
un staigāt, viņam vajag arī pasēdēt, atpūsties; 
citam vienkārši jāpasniedz glāze ūdens… 
Ir jāredz katra grupas klienta vajadzības un 
jāseko līdzi viņa fiziskajam un psiholoģiska-
jam stāvoklim. Tā ir liela atbildība, kas ne-
ļauj atslābināties.

 Lai pārliecinātos, ka nolūkotajā ekskur-
sijas vietā pārsteigumu nebūs,  pati iepriekš 
turp aizbraucu un uz vietas visu izpētu un sa-
runāju. Šāds iepriekšējs izmēģinājuma brau-
ciens man ļauj arī aprēķināt laiku, cik prasīs 

ceļš un  objekta apskate. Precīzs laiks vaja-
dzīgs tāpēc, lai grupa paspētu tikt atpakaļ uz 
pusdienām vai vakariņām.

Grupas klientiem un arī man pašai dau-
dzas ekskursijas bija jaunatklājums, piemē-
ram,  Baldones observatoriju ne es, ne arī 
kāds no klientiem nekad mūžā nebija apmek-
lējis.

 Gājām arī spēlēt boulingu. Tikai viens 
no grupas bija to spēlējis, un es nezināju, kā 
būs ar pārējiem, tāpēc tas bija zināms risks. 
Bet veicās ļoti labi.

Pirms organizēju ekskursiju, vienmēr 
jautāju klientiem, kurp paši vēlas aizbraukt. 
Man par pārsteigumu, daudzi gribēja apskatīt 
Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātskolu. Tā kā 
skola sestdienās un svētdienās nestrādā, de-
vos  pie skolas direktores Kristiānas Pauni-
ņas,  un man izdevās sarunāt, ka ekskursiju 
rīkosim kādā darbadienas vakarā. Liels pal-
dies skolas direktorei, kas sagaidīja un pati 
izvadāja mūs ekskursijā pa skolu!

Darbs man nav viegls, tajā nevaru atļau-
ties atslābināties un izrādīt nogurumu, jo va-
dītājam vienmēr jābūt formā.” 

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

Šeit sniedzu ieskatu ekskursijās, 
kuras iesakām skatīt citiem!

Dekoratīvās mākslas un dizaina 
muzejā Rīgā 30. martā apskatījām latvie-
šu mākslinieku darbus no koka, metāla, 
ādas, tekstila, keramikas. Viena no muzeja 
pamatvērtībām ir tā ēka, kuras baļķi sagla-
bājušies vairākus gadsimtus un vēl tagad 
ir labā stāvoklī. Tai pašā dienā apskatījām 
arī Porcelāna muzeju, kur apkopota Rīgā 
plašākā rūpnieciski ražoto porcelāna iz-
strādājumu kolekcija. 

Jūrmalas pilsētas muzejā 8. martā 
apmeklējām pamatekspozīciju un  Ilzes 
un Alberta Pauliņu radošo gleznu izstādi 
„Divatā”. Uz tām bija patīkami skatīties, 
tās gleznotas ar spilgtām krāsām. Apska-
tījām arī plašu peldkostīmu kolekciju. 

Pastaigājāmies pie jūras. Apstājāmies 
pie skulptūras „Bruņurupucis”. Viens no 
klientiem, Guntis Blaževičs pirmo reizi 
savos 43 gados ieraudzīja jūru.

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzejā  29. martā apskatījām izstādi „Jā-
nis Stradiņš – mantinieks, zinātnieks, pil-
sonis” – veltītu jubilāra 80 gadu jubilejai.

12. aprīlī  metām šautriņas jautrā 
atmosfērā īru klubā „Paddy Whelans”. 
Tas patiešām ir labs un jautrs brīvā laika 
pavadīšanas veids.

Punktu skaitīšanā  klienti pamatīgi 
patrenēja smadzenes, tomēr skaitīja paši.
Uzvarēja Sergejs Deņisovs, kas  savāca 
lielāko punktu skaitu. Viņš bija veiklākais 
un arī uzjautrināja grupu ar savu humora 
dzirksti. 

Klienti dodas ekskursijās

Rehabilitāci-
jas Centrā valsts 
pasūtījuma ie-
tvaros realizēto 
programmu šogad  
saņēmusi jau otrā 
klientu grupa. Tre-
šā grupa ieradīsies 
5. maijā, un tā šo-
gad būs pēdējā.

Citas izstādes
Rotu izstādi „Stikla ceļš Rīga –  Tokija” apska-

tījām 9. martā Krišjāņa Barona muzejā.
Botāniskajā dārzā 22. martā priecājāmies par 

krāšņo acāliju izstādi. 
Savukārt Jāņa sētā 23. martā  vērojām glez-

niecības, grafikas un juvelierizstrādājumu izstādi.
Planētu apskati „Rīga Plaza” izklaides centra 

Izstāžu zālē veicām 22. martā.
Edītes Pauls – Vīgneres „Teatrālās tekstīlijas” 

aplūkojām 30. martā Dailes teātra Mākslas telpā.
Induļa Zariņa personālizstāde „Karnevāls” 

visiem patika,  skatījām to 6. aprīlī Mūkusalas 
Mākslas salonā.

Dabas muzejā 6. aprīlī visus ieinteresēja izstā-
de „Mans putns”. 

Teksts un foto: Genovefa Ņevjadomska
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VIDES PIEEJAMĪBA

Lielbritānija: Televīzija  
nedzirdīgajiem – pagātne un tagadne

Lai saprastu, cik sarežģītas ir nedzir-
dīgo attiecības ar kustīgu bildi uz ekrāna, 
būtu jāatgriežas samērā senā pagātnē – 
laikā, kad pirms  vairāk nekā  pirms 100 
gadiem radās mēmais kino.

Tolaik kino strauji ieguva milzīgu 
popularitāti kā moderns izklaides veids. 
Iedomājieties veclaicīgas telpas, kas pie-
lāgotas kino demonstrēšanai, – tādas to-
laik  jau darbojas visā valstī. Kustīgajām 
bildēm pa vidu ik palaikam parādījās ne-
kustīgi attēli ar īsu paskaidrojošu tekstu, 
lai skatītāji labāk saprastu filmas sižetu. 
Tajā laikā nedzirdīgajiem nebija ne mazā-
ko problēmu skatīties jebkuru filmu. Tās 
visas bija izteikti vizuālas, bez skaņas, tā-
pēc nedzirdīgie varēja izbaudīt kino tāpat 
kā dzirdīgie skatītāji.

„Zelta laikmeta” beigas
Mēmā kino laiks ilga kādus 30 gadus, 

un tas beidzās pagājušā gadsimta divdes-
mito  un trīsdesmito gadu mijā.  1927. 
gadā  parādījās pirmās filmas ar skaņu ce-
liņu un runātu tekstu.  Kopš tā brīža sākās 
straujš mēmā kino noriets, ar kuru reizē 
nedzirdīgie zaudēja iespēju pilnvērtīgi 
skatīties kino.

Kad 1936. gadā  britu televīzija sāka 
demonstrēt  TV pārraides no Kristāla pils, 
subtitri nedzirdīgo ērtībām netika rādīti.  
To nebija līdz pat 1980. gadam, kad pir-
mo reizi TV ekrānos parādījās teleteksta 
subtitri. 

Nonākot līdz mūsdienām 
Var teikt, runājot par televīziju: ne-

dzirdīgajiem Lielbritānijā nekad nav 
bijusi tik laba situācija kā šodien. TV 
pieejamība nedzirdīgajiem ir gandrīz tāda 
pati kā dzirdīgajiem. 

Britu sabiedriskā televīzija kompāni-
ja BBC piedāvā  subtitrus pilnīgi visiem 

saviem TV kanāliem un pārrai-
dēm internetā. Tas ir labs vis-
pārpieņemts standarts. Tagad 
arī vairums privāto telekompā-
niju piedāvā subtitrus un raidī-
jumus ar surdotulkojumu. Ne-
dzirdīgie arvien biežāk parādās 
telekanālu pamatprogrammās. 
Piemēram, šovā CBeebies has 
Magic Hands nedzirdīgi aktieri 
lasa dzeju zīmju valodā. 

Programmu veido studija, 
kurā daļa īpašnieku ir dzirdīgie, 
bet daļa – nedzirdīgie. Tagad 
pēc telekanāla CBBC pasūtī-
juma šī studija radījusi jaunu 
raidījumu ciklu „Mana dzīve. 
Runājot zīmju valodā”.  Raidī-
jums stāsta par to, kā dzirdīgs 
bērns aug nedzirdīgu vecāku  
ģimenē.

Pašu nedzirdīgo veidoti raidī-
jumi nedzirdīgajiem

 Jā, Lielbritānijā televīzijas program-
mu pieejamība ir ļoti laba. Tāpēc var ras-
ties  jautājums: kāpēc vēl vajadzīgi īpaši 
nedzirdīgo veidoti raidījumi nedzirdīga-
jiem? Daudzi nedzirdīgie pateiks, ka tas ir 
nepieciešams, lai dokumentētu nedzirdīgo 
kopienas sabiedrisko dzīvi, tās valodu un 
kultūru.

Lielbritānijā ir TV kanāli, kas raida 
tikai gēlu un velsiešu valodās. BSL arī ir 
valsts līmenī atzīta valoda, tāpēc būtu nor-
māli, ja būtu arī TV kanāls BSL valodā.  
Bieži vien nedzirdīgie vecāki tulko sa-
viem bērniem to, ko rāda televīzijā. Viņi 
nespēj izlasīt subtitrus, jo tie rakstīti pārāk 
sarežģītā angļu valodā. 

Atsevišķas programmas zīmju 
valodā

Pagaidām Raidījums Redzēt – dzir-
dēt  iznāk 32 reizes gadā. Ir otra pusstun-
du gara pārraide, kuru rāda vairāk nekā 
desmit reizes gadā. To var redzēt kanālos 
Community Chanel, Film 4 un interneta 
televīzijā. 

Nedzirdīgo televīzija ir svarīga ne ti-
kai nedzirdīgo pamata auditorijai. Tā inte-
resē arī daudzus, kuriem zīmju valoda nav 
pirmā valoda, arī tos dzirdīgos, kuriem ir 
personiskas vai profesionālas saites ar ne-
dzirdīgo kopienu vai zīmju valodu. 

Nedzirdīgo televīzija piefiksē nedzir-
dīgo vēstures nozīmīgākos notikumus, 
uzsver aktuālākās problēmas, ar kurām 
saskaras nedzirdīgie, un izgaismo tās vie-
tas, kurās parastās TV programmas ne-
mēdz ieskatīties. Tāpēc nedzirdīgo prog-
ramma TV joprojām ir svarīga.  

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

Iknedēļas pārraidē nedzirdīgajiem „Redzēt 
– dzirdēt” visi sižeti tiek demonstrēti Britu zīm-
ju valodā (BSL). Vienā no  raidījumiem stāstīts 
par to, cik nozīmīgi nedzirdīgajiem ir šādi raidī-
jumi. Tuvāk par to!

Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienu, LTV nedzirdīgajiem skatītā-
jiem piedāvā sekojošus raidījumus. 

LTV 1 ēterā
3. maijā pl. 23 : 10 latviešu mākslas filma, ko-

miska drāma „ Seržanta Lapiņa atgriešanās” ( tās 
atkārtojums – 5. maijā pl. 13 : 10).

4. maijā pl. 10 : 00  Latvijas Republikas neat-
karības atjaunošanas dienai veltīts svētku dievkal-
pojums no Jēkaba katedrāles ( ar surdotulkojumu).

pl. 12: 00  Latvijas Republikas neatkarības at-
jaunošanas dienai veltīta Saeimas sēde ( ar surdo-
tulkojumu). 21 : 15  latviešu mākslas filma „ Elpo-
jiet dziļi”.  

pl. 22 : 40 Andrea Bočelli koncerts „ Portofino” 
( atkārtojums 5.maijā pl. 13 : 10).

LTV 7 ēterā
 4. maijā divi jauni raidījumi ar subtitriem: pl. 

21 : 10  sāksies dokumentālo filmu cikls  „ Ceļš uz 
Rio” ( cikla  nākamās piecas sērijas  varēs noskatī-
ties turpmākajās svētdienās ap pl. 22 : 00).  

 23 : 40 ēterā būs sporta balvas „ LAUREUS” 
pasniegšanas ceremonija.

Gatavojoties Eiropas Parlamenta vēlēša-
nām, LTV plāno pārraidīt plašu raidījumu kopu 
ar surdotulkojumu.

No 12. maija līdz 16. maijam LTV 1 pārraidīs 
bezmaksas priekšvēlēšanu aģitāciju. Ikvienam no 
vēlēšanām pieteiktajiem 14 partiju un partiju apvie-
nību deputātu kandidātu sarakstiem pienākas ētera 
laiks četras reizes pa 5 minūtēm.

 Priekšvēlēšanu aģitāciju varēs noskatīties:
12. maijā pl. 16 : 30
13., 14., 15. maijā pl. 16 : 15 
16. maijā pl. 16 : 00.

Eiropas Parlamenta vēlēšanu diskusijas ar sur-
dotulkojumu pārraidīs LTV 7: 

  7. maijā pl. 21 : 30
15. maijā pl. 21 : 55
23. maijā pl. 21 : 15.

Vēlēšanu dienas – 24. maijā – noslēdzošais rai-
dījums paredzēts LTV 1 ēterā pl. 20 : 00. 

Vienlaikus tas būs redzams ar surdotulkojumu 
LTV mājaslapā www.ltv.lv. Tāpat interneta vietnē  
www.ltv.lv ar surdotulkojumu varēs noskatīties pēc-
vēlēšanu diskusiju 26. maijā pl. 18 : 45. 

Sagatavoja: Inese Immure 

LTV īpašais 
piedāvājums maijā

Līdzās ikdienas raidījumiem LTV ir saga-
tavojusi papildu piedāvājumu ar subtitriem 
un surdotulkojumu svētku dienās un brīvdie-
nās, ziņo Sarmīte Plūme, LTV Dokumentālo 
raidījumu daļas redaktore.
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ZĪMJU VALODA

Projektā piedalās 15 dalībvalstis, un tas 
tiek īstenots Leonardo da Vinci apakšprog-
rammas ES Mūžizglītības programmas ietva-
ros  sadarbībā ar Erebrū universitāti (Zvied-
rija). 

Katra valsts izveidojusi  darba grupu, kas 
atbildīga par savas valsts zīmju valodas ie-
vietošanu mājaslapā. 

Šī gada februāra nogalē Itālijā, Venē-
cijā bija organizēta kārtējā iesaistīto valstu 
darba grupu 3 dienu tikšanās, lai pārrunātu 
vārdnīcas veidošanas gaitu.

No Latvijas puses tajā 
piedalījās RC Zīmju valo-
das attīstības nodaļas dar-
binieces, kas strādā šajā 
jomā: Lilita Janševska 
(vadītāja), Ilona Liniņa, 
Aiva Šilinska.

Pirmā diena sākās ar 
nelielu ekskursiju –  Fos-
cari Universitātes apskati, 
kur ar projekta dalībnie-
kiem tikās un uzrunu teica  
Itālijas Nedzirdīgo biedrī-
bas prezidents.

Pēc tam notika iepazī-
šanās ar līdzšinējo veiku-
mu vārdnīcas veidošanā. 
Tika pārrunāti arī atskaišu 
un budžeta jautājumi, no-

vērošanas un intervēšanas norise skolās u.c.
Otrajā dienā atkal ekskursija – uz slave-

no Marka laukumu Venēcijas centrā un  piļu 
apskate tā apkārtnē. Pēcpusdienā projekta 
dalībnieki apsprieda mājaslapas reklāmas ie-
spējas: kā veicināt tās izmantošanu plašākā 
lokā, īpaši mācību procesā skolās utt.

Trešajā dienā – arī Latvijas puse prezen-
tēja savu veikumu gan vārdu ievietošanā, gan 
ilustrāciju sagatavošanā kopā ar Poliju.  

Secinājumi: Savu darbu esam paveikuši 
termiņā. Pirmie savas 10  000 zīmes ievietoja 

poļi. Nākamais uzdevums – līdz 2015. gada 
31. maijam katrai valstij jāsasniedz 15 000 
zīmju ievietojums šajā vārdnīcā. Visvairāk 
šo mājaslapu skatās ASV.

Uzziņai. Mājaslapa www.spreadthesign.
com ir izveidota kā atbalsta līdzeklis zīmju 
valodas apguvējiem, lai to padarītu pieejamu 
ikvienam, un daudzas valstis to jau izmanto 
mācību procesā pamatskolā, arodapmācībā, 
augstskolā utt. 

Līdz 2015. gada 31. maijam jāpapildina 
spreadthesign datu bāze līdz 15 000 vārdiem 
latviešu zīmju valodā. Šobrīd latviešu zīmju 
valodā ir pieejami 10432 vārdi. Šī mājaslapa 
piedāvā iespēju apgūt 24 valstu zīmju valo-
das un ir pieejama arī tiem, kas lieto „gudros 
telefonus”, aplikācijas nosaukums ir „Spread 
signs”.

 Vēl zināšanai: tagad šai mājaslapai ir 
jauns LOGO (skat. tālāk).  

Sagatavoja: Ilze Kopmane
Foto: Ilona Liniņa

Britu Nedzirdīgo asociācija kopš pagāju-
šā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem centu-
sies panākt oficiāla statusa piešķiršanu britu 
zīmju valodai (BSL). Tagad valdībā iesniegts 
diskusiju dokuments, kurā viens no galvena-
jiem jautājumiem ir oficiāla statusa piešķir-
šana  BSL un īru zīmju valodai (ISL).  Tas ir 
tikai pirmais ziņojums no dokumentu sērijas, 
kuru mērķis ir panākt likuma par BSL un ISL 
valstiskā statusa pieņemšanu.

BNA  aicina valdību un politiķus pār-
traukt apātisko attieksmi pret diskriminējošo 
stāvokli, kādā atrodas nedzirdīgie gan kā in-
divīdi, gan kā visa kopiena.  Iesniegtajā ziņo-
jumā izklāstīti šokējoši fakti par to, cik lielā 
mērā nedzirdīgajiem  liegtas viņu likumīgās 
pilsoņu tiesības.  Tajā minēti  konkrēti pārkā-
pumi, kas pierāda, ka „Likums par līdztiesī-
bu” un citi ar to saistītie tiesību akti faktiski 
nedarbojas. BNA izsaka cerību, ka  politiķi 
aktivizēs darbu, lai sakārtotu šo jomu.

Ziņojumā uzsvērts:
–  „Likums par līdztiesību” nespēj pasar-
gāt nedzirdīgos no medicīniskām ope-
rācijām bez pacienta piekrišanas, un 
var radīt būtisks kaitējums viņu veselībai 
un pat dzīvībai medicīniskā personāla no-

laidības vai nepareizi noteiktas diagnozes 
dēļ;
– „Likums par līdztiesību” nespēj nodro-
šināt vienlīdzīgu attieksmi pret nedzir-
dīgajiem, kas atrodas ieslodzījumā. Ne-
dzirdīgie ieslodzītie brīvības atņemšanas 
vietās atrodas pilnīgā izolētībā, un ir jau 
bijis gadījums, kad nedzirdīgs cietumnieks 
šī iemesla dēļ izdara pašnāvību;
– Nopietnu apgrūtinājumu ģimenes locek-
ļiem rada nepieciešamība būt par nekva-
lificētiem tulkiem, lai nodrošinātu nedzir-
dīgo komunikāciju veselības aprūpes un 
izglītības iestādēs. Ar likumu jānostiprina 
prasība nodrošināt profesionāla surdotulka 
piedalīšanos šādās situācijās;
– Konstatēti vairāki gadījumi, kad skolo-
tāji skolās liek nedzirdīgiem bērniem 
nodarboties ar neapmaksātu darbu – 
tulkot saviem klases biedriem skolotāju 
teikto, kas var novest pie viņu izglītības 
līmeņa pazemināšanās. 

Sagatavotajā ziņojumā sniegta informā-
cija par to, kāds ir nedzirdīgo zīmju valodas 
statuss citās pasaules valstīs. Pozitīvi, kā 
labas prakses piemēri minētas Jaunzēlande, 
Somija, Austrija un Ungārija. BNA aicina 

Lielbritānijas valdību sekot šim paraugam.
BNA ziņojumā atgādināts valdībai par 

nepieciešamību izpildīt spēkā esošās ANO 
deklarācijas un ieteikumus, kas pieprasa val-
stu valdībām atzīt katras valsts zīmju valodu 
un garantēt nedzirdīgo kopienai kulturālo un 
valodas daudzveidību.

Ziņojumā  minētie fakti un prasības bals-
tās uz BNA konsultācijām ar saviem bied-
riem Edinburgā, Kardifā un Londonā,  un tas 
aicina:

● Pilnībā pārveidot nedzirdīgo izglītības 
sistēmu;

● Daudz aktīvāk ieviest „Likuma par 
līdztiesību” normas. Veikt sabiedriskās do-
mas aptaujas,  lai noskaidrotu tā trūkumus;

● Pārtraukt izturēties pret nedzirdīgajiem 
kā otrās šķiras pilsoņiem;

● Nodrošināt vienlīdzīgas pilsoniskās 
tiesības;

● Piešķirt oficiālu statusu BSL  un ISL;
● Atbalstīt un veicināt nedzirdīgo zīmju 

valodas un kultūras mantojuma nosargāšanu 
un attīstību;

● Iesaistīt BNA un zīmju valodā runājo-
šās kopienas pārstāvjus visās diskusijās, kas 
saistītas ar nedzirdīgajiem svarīgajiem jautā-
jumiem.

BNA turpina cīņu par savām tiesībām un 
neapstāsies, kamēr netiks veiktas pieprasītās 
izmaiņas. 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa

Top starptautiskā zīmju valodas vārdnīca

Britu nedzirdīgie cīnās par savām tiesībām
Britu Nedzirdīgo asociācija (BNA) marta nogalē visā Lielbritānijā atzīmēja zīmju 

valodas nedēļu ar devīzi „Nostiprināsim mūsu tiesības”.   Šīs nedēļas laikā tapa arī 
ziņojums  ar prasību par juridiskā statusa piešķiršanu britu zīmju valodai un īru 
zīmju valodai. 

„KS” jau ziņoja, ka LNS Rehabilitācijas centra Zīmju 
valodas attīstības nodaļa piedalās projektā „Starptautis-
kās zīmju vārdnīcas www.spreadthesign.com papildināša-
na ar latviešu nedzirdīgo zīmju valodu”. 
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AKTUĀLĀS ZIŅAS

Lūk, tieši šāds viedoklis ir ļoti ne-
pareizs!

Apmēram 80% visu likumu, ko 
pieņem mūsu pašu Saeima, balstās uz 
Eiropas Savienības direktīvām un re-
gulām! Mūsu Saeima var pieņemt tikai 
tādus likumus, kas ir saskaņā ar Eiro-
parlamentā pieņemtiem lēmumiem. 

Tātad  ļoti uzmanīgi jāizvēlas, kā-
dus deputātus ievēlēt Eiroparlamentā. 
Bet kā noteikt deputāta kandidāta kom-
petences kritērijus, kā saprast, vai viņa 
solījumiem var ticēt?

Vai solījumiem var ticēt?
Ir jāskatās, ko īsti deputāta kandi-

dāts sola. Ja viņš, piemēram, sola, ka 
Eiroparlamentā cīnīsies, lai Latvijā 
būtu lielākas algas, pensijas, mazāki 
nodokļi, tad ziniet – viņam nevar ticēt!

Kāpēc? Jo Eiroparlaments nemaz 
par šādiem jautājumiem nelemj!

Eiroparlaments lemj par aptuve-
ni 85 jomām, lūk, svarīgākās no tām: 

Ceļošana un vīzu režīmi; Kopējā 
zivsaimniecība; Vides aizsardzība; Sa-
biedrības veselība; Ceļu drošība u.c.

Ja EP kandidāts sola panākt lē-
mumus par labu Latvijai kādā no šīm 
jomām, tad viņam vismaz ir kāda  iz-
pratne.

Bet Eiroparlaments nelemj par 
šādām galvenajām jomām: par soci-
ālo budžetu, veselības aprūpi, izglītību, 
kultūru, nacionālo nodokļu politiku,  
algām, pensijām, pabalstiem utt.

Tātad, ja kāds  kandidāts sola pa-
nākt kādā no šīm jomām izmaiņas, tad 
viņš vai nu apzināti krāpj vēlētājus, vai 
arī nesaprot, ko vispār dara Eiroparla-
ments.

Tāpēc ieskatieties uzmanīgi  partiju  
programmās un kandidātu solījumos!

Eiropas Parlamentā no 28 ES 
dalībvalstīm tiks ievēlēts 751 de-
putāts, to skaitā no Latvijas –  
8. Eiroparlaments darbojas 5 gadus,  

pēc tam notiek jaunas vēlēšanas.

Ko spēj ietekmēt Latvijas 
deputāti

Vai daži deputāti no mazās Latvijas 
kaut ko spēj ietekmēt lielajā Eiropā? 
Jā, spēj! Pat viens deputāts, ja viņš ir 
zinošs un spēj pārliecināt pārējos Eiro-
pas Parlamenta deputātus, var  panākt 
lēmumu par labu Latvijai. Piemēram, 
mūsu eirodeputātiem izdevās ietekmēt 
un mainīt EP nostāju  Latvijai svarīgā 
jautājumā –  lauksaimniecības atbalsta 
maksājumos,  panākot, ka tiešmaksā-
jumi zemniekiem ir līdzvērtīgāki un 
pieaugs straujāk, nekā bija plānots ie-
priekš.

Kā notiks vēlēšanas
Uz deklarētās dzīvesvietas adresi 

Latvijā  jums jau   izsūtīts paziņojums 
par to, kura iecirkņa sarakstā esat ie-
kļauts. 

Ja paziņojuma  nav, tad jānoskaid-
ro, kurā  iecirknī jābalso, to iespējams 
izdarīt pašvaldībā vai  internetā: 

https://epak.pmlp.gov.lv/NYX.
Nyx002.WebSite/Default.aspx vai pa 
tālruni 67049999.

Līdz 29. aprīlim  reģistrēto vēlēša-
nu iecirkni var mainīt uz jebkuru citu 
Latvijā, griežoties savā pašvaldībā.  

Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
Centrālā vēlēšanu komisija  reģistrēju-
si  sarakstus, kuros kopā pieteikti 170  
kandidāti.

Vēlēšanu dienā
Vēlēšanu dienā  – 24. maijā iecir-

kņi Latvijā būs atvērti no pl. 7 līdz 20. 
No 21. līdz 23. maijam  iecirkņos 

dažas stundas dienā būs iespēja nobal-
sot iepriekš: 21.maijā – no pl. 17 līdz 
20; 22.maijā – no pl. 9 līdz 12; 23. mai-
jā – no pl. 10 līdz 16.

Balsošanas dokuments  vēlēša-
nās ir pase vai personas apliecība jeb 
identifikācijas karte.

No 19. maija  iecirkņos varēs ie-
pazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām 
par kandidātiem un priekšvēlēšanu 
programmām. Bet internetā, Centrālās 
Vēlēšanu komisijas mājaslapā ar sa-
rakstiem un programmām var iepazī-
ties jau tagad.

No 19. maija vēlēšanu iecirkņos 
varēs pieteikt balsošanu atrašanās vietā 
tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī. 

IEVĒRĪBAI! Materiāli sakarā ar 
EP vēlēšanām  būs sagatavoti arī zīm-
ju valodā  un  savlaicīgi ievietoti Cen-
trālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. 
Par to ziņosim  arī mūsu mājaslapā. 
Sekojiet  informācijai, un lai izdodas 
izdarīt pareizo izvēli! 

Teksts: Zigmārs Ungurs

 Jaunzēlandes parlamenta nedzirdīgā 
deputāte Modžo Matersa aktīvi iestājas 
par nedzirdīgo kopienas tiesībām.

Vienā no parlamenta sēdēm pilnīgi ne-
dzirdīgā deputāte  nespēja sekot debatēm 
par kārtējo likumprojektu un nevarēja iz-
teikties, jo sēdē neparedzēti nepiedalījās 
protokolists, kas viņai dod  iespēju rakstiski 

lasīt citu runāto un aktīvi piedalīties sēdē. 
Jāatzīst, ka parlaments jau  veicis  noteiktus uzlabojumus 

un pielāgojumus, lai palīdzētu viņai sekmīgāk veikt deputā-
tes  pienākumus. Viņai nodrošināts  apmaksāts protokolists.

 Izjūt zināmu diskrimināciju 
Piemēram, viņa saņēma pārmetumus par to, ka vēlējās 

doties 800 km attālā braucienā  pie saviem vēlētājiem un 
piedalīties radiointervijā par jautājumiem, kas aktuāli cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām.  Šāds pasākums  izmaksātu ap 
550 dolāru. 

  Matersas izdevumi ceturksnī ir ap 18 000  dolāru, kas 
ir aptuveni vidējais rādītājs  starp citiem deputātiem. Viņa 
uzsver, ka neprasa nekādas privilēģijas.  Atbildot uz pārme-
tumiem, Matersa tos atspēkoja:

 „Es smagi strādāju, lai plašāka sabiedrība uzzinātu par 
nedzirdīgo  kopienu, kura mūsu valstī atrodas diezgan bez-
cerīgā stāvoklī.”

Jārunā tikai aci pret aci
Izmantojot Skype,  Matersa nespēj lasīt no lūpām, bet 

svarīgu diskusiju vai sanāksmju laikā  viņai jāatrodas vienā 
telpā ar tās dalībniekiem. Tas pats ir attiecībā uz intervijām 
radio. 

„Man nav citu iespēju sarunāties kā tikai aci pret aci,” 
viņa uzsver. „Saruna man ir kā savdabīgs Puzzle. Daļu in-
formācijas es iegūstu vienā veidā, otru daļu citādi,” skaidro 
Matersa.

Viņa atzīst, ka Jaunzēlandes valdības rīcība visumā ir 
saprotoša. Lai ņemtu vērā Matersas vajadzības, parlamenta 
sēžu zālē  veiktas ievērojamas izmaiņas. Kad  uzstājas val-
dības ministri, viņi nostājas maksimāli tuvu vietai, kur sēž 
Modžo Matersa, lai viņa  var uzdot savus jautājumus  un 
viņai  vieglāk nolasīt no lūpām.

Nedzirdīga kopš dzimšanas
Matersa nāk no vienkāršas ģimenes. Dzimusi Anglijā, 

vēlāk pārcēlusies uz Jaunzēlandi. Mātei viņas dzemdību lai-
kā bijuši nopietni sarežģījumi,  jaundzimusī meitiņa  ilgstoši 
bijusi skābekļa badā, kas postoši iedarbojies tieši uz dzirdi.

Matersa  izstudējusi matemātiku un mežsaimniecību 
Valsts universitātē. Viņa   ir trīs bērnu māte. Zaļo partijas 
biedre. 

Ārpus darba  Matersa dod priekšroku klusai privātai dzī-
vei, tāpēc ka pēc smaga darba parlamentā bieži vien jūtas  iz-
tukšota, jo dienā ļoti daudz enerģijas patērē, koncentrējoties 
uz sarunām, lai tās saprastu. 

Pirmā nedzirdīgā parlamentāriete
Parlamentā viņa aizstāv ne tikai cilvēku ar īpašām vaja-

dzībām intereses. Viens no Matersas lielākajiem sasniegu-
miem, strādājot Parlamentā, ir likums, kas aizliedz izmantot 
dzīvniekus zāļu un kosmētikas līdzekļu testēšanai, ja  pieeja-
mas citas jauno zāļu pārbaudes metodes.

Valsts invalīdu tiesību aktīvisti par Matersas lielāko pa-
nākumu uzskata jau  pašu viņas ievēlēšanu  parlamentā, jo 
viņa ir pirmā nedzirdīgā, kas kļuvusi par  Jaunzēlandes par-
lamenta deputāti. 

Sagatavoja: LNS Informācijas centrs
Foto: www.newswire.co.nz

Lai tavs balsojums būtu vērtīgs!

Jau pēc mēneša – 24. maijā 
notiks Eiroparlamenta (EP) vēlē-
šanas. Daudziem no mums šķiet, 
ka nav lielas nozīmes, vai aizejam 
uz šīm vēlēšanām un ko ievēlam, 
jo Eiroparlaments taču ir tālu, 
tajā ir milzum daudz deputātu no 
visām ES valstīm, un ko gan mēs 
tur varam izdarīt…

Aizstāv kopienas intereses
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SPORTS / ATVADOTIES

Šajās sacensībās piedalījās visu 3 
Baltijas valstu klubu komandas. No 
sporta kluba „Nedzirdīgo boulings” 
uz šīm sacensībām aizbrauca 8 vīrieši 
un 4 sievietes, bet no nedzirdīgo spor-
ta biedrības „Liepava”  – 1 vīrietis un 
2 sievietes.

Pirmajā dienā notika sacensības 
vienspēlēs. Mūsu Līva Vaivade ie-
guva 1. vietu! Vīriešu konkurencē 2. 
vietu ieguva Māris Dukurs, arī trešajā 

vietā mūsējais – Sergejs Vorobjovs. 
Pirmajā vietā – lietuvietis.

Otrajā dienā risinājās sacensības 
dubultspēlēs. Pirmajā vietā sievietēm 
diemžēl igaunietes, bet mūsējās Līva 
Vaivade un Ilze Jaunzeme izcīnīja 2. 
vietu. 

Vīriešu konkurencē Māris Dukurs 
& Sergejs Vorobjovs ieguva trešo vie-
tu. Pirmajā vietā – igauņi, bet otrajā 
– lietuvieši.

Šādas sacensības ar triju Baltijas 
valstu klubu piedalīšanos notiek regu-
lāri. Novembrī Rīgā tās organizēs SK  
„Nedzirdīgo boulings”.

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Anita Zdanovska 

Vīriešu konkurencē uzvarēja Jānis Mesters. Otrajā vietā Ēvalds Klušs, tre-
šajā – vispusīgais sportists Artūrs Beitiks. 

Tā kā no sievietēm viena startēja ārpus konkurences, tad balvas tika sada-
lītas starp trijām un katrai kaut kas tika. Galveno balvu ieguva Liene Kleina 
– Brūvere. Otrajā vietā Iveta Kraze, trešajā – Jekaterina Jasinska – Volkova.

Savukārt dalībniece Helēna Brūvere, kas piedalījās ārpus konkurences un 
kurai ir tikai 11 gadu, uzvarēja visas pārējās dalībnieces, arī savu mammu Lieni. 

Sacensības tiesāja liepājniece Gunta Vazdiķe.
Teksts: Zigmārs Ungurs

Gotfrīda Brieža piemiņai 
Dzimis vecāku bēgļu gaitu laikā 

Petrogradā (Sanktpēterburgā). Tur 
zīdaiņa vecumā, sprāgstot bumbai, iz-
krīt auklei no rokām un zaudē dzirdi. 
Drīz pēc tam ģimene atgriežas vectē-
va mājās dzimtenē, Sabiles pusē. Tur 
pagāja Gotfrīda bērnība līdz laikam, 
kad viņa vecāki pārcēlās uz Rīgu, kur 
viņš pabeidza Rīgas Kurlmēmo skolu.

 Jau skolas laikā Gotfrīds attīstīja 
savas dotības zīmēšanā, bet  16 gadu 

vecumā  sāka apgūt galdnieka amatu un ieguva profesiju 
visam savam mūžam. Viņš bija izcils galdnieks un savā 
profesijā teicami strādāja ilgus gadus, par ko savas dzī-
ves laikā bieži godā celts. 

Uzreiz pēc skolas Gotfrīds iestājās nedzirdīgo orga-
nizācijā „Immanuel” (1934). Gāja gadi, un Gotfrīds ap-
precēja savu skolasbiedreni Gunu, kura tolaik bija ļoti 
pazīstamas ģimenes atvase. Drīz viņiem piedzima dēls 
Jānis un meita Mārīte. Ģimene dzīvoja laimīgi, līdz nāca 
Baigais gads un sākās izsūtīšana. Tika izsūtīta visa Gu-
nas ģimene un izpostīta Gotfrīda vectēva saimniecība 
Sabilē. Nākošais smagais trieciens ģimenē bija meitiņas 
Mārītes nāve.

 Bet dzīvē Gotfrīds spēja atrast labo un ārpus gald-
nieka darba aktīvi iesaistījās Nedzirdīgo biedrības kultū-
ras dzīvē, kur viņš kā nedzirdīgo drāmas teātra kolektīva 
aktieris „Rītausmā”  spēlēja neskaitāmās izrādēs vairāk 
nekā 20 gadu garumā. 

Viņš ļoti aizrāvās arī ar sportu: spēlēja galda te-
nisu, novusu un šahu, nodarbojās ar trīssoļlēkšanu un 
peldēšanu. Bet visvairāk Gotfrīdu aizrāva futbols.  Vis-
spilgtākais sportiskais notikums bija velobrauciens 48 
gadu vecumā (1966), kad ar velosipēdu Gotfrīds un vēl 
5 nedzirdīgie nobrauca 3 000 km līdz Odesai. Par nopel-
niem nedzirdīgo kopienas labā viņam piešķirts LNS Rī-
gas reģionālās biedrības Goda biedra nosaukums (1997). 

Diemžēl  nesapratnes un pārpratumu dēļ Gotfrīda un 
Gunas laulība izjuka, un 1968. gadā Gotfrīds apprecējās  
otro reizi ar Birutu, kas bija viņa laulātā draudzene līdz 
mūža galam. Jaunajā ģimenē piedzima meitas Gita un 
Daina,  kā arī  tika pieņemta Birutas meita Alda, kas kļu-
va par Briežu ģimenes locekli. Jaunajā ģimenē Gotfrīds 
atrada dzīves mieru, prieku un mīlestību.

Gotfrīds nostrādāja 55 gadu garu darba mūžu, bet 
veselība diemžēl pasliktinājās un darbs bija jāpārtrauc. 
Bet, neskatoties uz to, viņš turpināja darināt mēbeles sa-
vās mājās. Arī pat tad, kad kājās vairs nebija iespējams 
nostāvēt, viņš, sēžot gultā,  greba koka karotes. 

Dzīves nogalē Gotfrīds pazaudēja jebkādas spē-
jas pārvietoties un pilnībā nonāca savas sievas Birutas 
aprūpē. Bet, neskatoties uz to, viņš vienmēr dzīvi inte-
resējās par notikumiem gan Latvijā, gan pasaulē, īpaši 
sportā. Viņš līdz pat pēdējam savas dzīves gadam vei-
ca pierakstus, kuros atzīmēja svarīgākos notikumus gan 
savā dzīvē, gan pasaulē. Viņu vienmēr ļoti interesēja,  kā 
klājas katram no viņa tuviniekiem, bet jo īpaši mazdē-
lam Rolandam, kas turpina viņam tik tuvo dzīves sfēru 
– mākslu.

No Gotfrīda atvadās sieva Biruta, bērni Jānis, 
Gita, Daina un Alda, mazbērni, mazmazbērni un 
pārējie, kuri viņu pazina, novēlot Gotfrīdam – mīļa-
jam tētim, vectētiņam, vecvectētiņam un vīram saldu 
dusu un vieglas smiltis Latvijas zemē un dvēseles mie-
ru debesu valstībā. 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa

17.09.1918 – 
25.03.2014

Šahisti saņem balvas

Boulings Igaunijā

Rehabilitācijas centra Rītausmas ēkā 12. aprīlī notika Latvijas Ne-
dzirdīgo sporta federācijas balvas izcīņa šahā. Piedalījās 6 vīrieši un 4 
sievietes, bet viena no viņām – Helēna Brūvere piedalījās ārpus konku-
rences, individuāli.

PATEICĪBA
Liels paldies visiem, kas atnāca atvadīties no mūsu mīļā Gotfrīda Brieža, 

īpaši tulkam Dacei Piterniecei. Paldies, ka bijāt kopā ar mums viņa  pēdējā 
gaitā.                                                                                       Briežu ģimene

LĪDZJŪTĪBAS
Mēs klusi paliekam šai krastā, 
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu visiem, kas pazina mūsu mīļo  
Gotfrīdu Briedi.

Briežu ģimene

Nogrima saule, nodzisa zvaigznes,
Norima vēji, un apklusa sirds.

Mūžības baltajos ceļos de-
vies mūsu LNS Rīgas RB Goda 
biedrs GOTFRĪDS BRIEDIS 
(17. 09. 1918 – 25. 03. 2014).

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
viņa tuviniekiem un draugiem.

Rīgas biedrība

12. – 13. aprīlī sporta klubs 
„Nedzirdīgo boulings” piedalījās 
Tallinas sporta kluba „Talkur” 
organizētajās sacensībās boulingā 
vienspēlēs un dubultspēlēs.
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Mīļi sveicam!
Kad saule jau krietni pakāpusies 

pie debesu loka un silda arvien mīlī-
gāk, klāt atkal pavasaris – ar maigu 
zaļumu un pirmajiem ziediem, ar ga-
rākiem gaišiem novakariem un svaigu 
vēsmu piestarotiem rītiem!

Vēlam daudzas dieniņas,
Vairāk gaismas pielietas.
Spēku bēdas pārdzīvot,
Laimi, prieku piedzīvot.

85
10. 05 ZINAIDA UZULIŅA, Pļaviņu

80
10. 05 EMĪLIJA OBOĻEVIČA, Rīgas
10. 05 REGĪNA KOĻESŅIKOVA, Rīgas

75
  9. 05 TIMOFEJS KUZŅECOVS, 

Daugavpils
10. 05 MARIJA KOVAĻOVA, Rīgas
10. 05 ALMA KRISTOFOROVA, Rīgas
15. 05 BROŅISLAVA BUČINSKA, Rīgas
15. 05 ĻUBOVA ZVEREVA, Liepājas

70
14. 05 IRĒNA TARVIDA, Daugavpils

65
14. 05 JURIJS KISEĻOVS, Rīgas
15. 05 NIKOLAJS NEZNAMOVS, 

Ventspils
22. 05 NIKOLAJS DAVIDENKO, Liepājas

60
  4. 05 ČESLAVS SLAVINSKIS, 

Daugavpils
  8. 05 STAŅISLAVS TRUMPA, Rīgas
18. 05 LIDA ŠILINSKA, Smiltenes
19. 05 RITA SŪCE, Rīgas

55
  5. 05 LEONTĪNE SKAČKOVA, Rīgas
29. 05 MAIGA ELBROTE, Rīgas
30. 05 GENOVEFA ŅEVJADOMSKA, 

Rīgas
31. 05 MAIJA VILCIŅA, Liepājas

50
  2. 05 INTA SMONA, Rīgas
10. 05 INETA PAUPA – LĪ, Rīgas
20. 05 SARMĪTE MALNAČA, Rīgas 
24. 05 JURIS PROVEJS, Rēzeknes
28. 05 ILONA FOMINA, 

Rēzeknes biedrība

RĪGĀ
  7., 14. 05 pl. 14 Interešu klubs 
      ”Nesteidzīgai atpūtai” –  pensionāriem
  7., 14., 21., 28. 05 pl. 16 Par aktuāliem 
                  notikumiem Latvijā un pasaulē
10. 05 pl. 11 Ģimeņu klubs  „Svētki manā 
                     ģimenē”
19. 05 pl. 18 Tematisks pasākums „Mums 
                      – 94” 
25. 05 pl. 10 Ekskursija uz Ceriņu 
                      svētkiem

JELGAVĀ
  6. 05 pl. 17 Jaunākās ziņas 
13., 27. 05 pl. 17 Interešu klubs „Mītava”.  
                             Dejošana 
18. 05 pl. 11 Basketbols 
20. 05 pl. 17 Ģimenes svētki 

TUKUMĀ
  6. 05 pl. 17 Jaunākās ziņas 
11. 05 pl. 12 Tematisks pasākums 
                      „Ģimenes diena” 
13.,27. 05 pl. 17 Interešu klubs „Tukums 
                           pie smukuma”.  Dejošana
20. 05 pl. 17 Avīžu un žurnālu koplasīšana
24. 05 pl. 8 Makšķerēšana

VENTSPILĪ
  6. 05 pl. 12 LR Neatkarības  deklarācijai  
                      veltīts pasākums
10., 16., 24. 05 pl.12 Psiholoģija sadzīvē
10.05 pl. 15 Mātes diena
  3., 10., 17., 24.05 pl. 17 IK „Veselība”: 
                           peldbaseina apmeklējums 
13., 27. 05 pl. 12 Laikrakstu  un žurnālu 
                             apskats
17., 31. 05 pl. 12 Dziesmas un teātra 
                             izrāde
18. 05 pl. 10 Draudzības spēle basketbolā: 
            Liepāja-Kuldīga-Jelgava- Ventspils
20. 05 pl. 12 Informācija par nedzirdīgo 
                      dzīvi

DAUGAVPILĪ
  6., 13., 20., 27.05 pl. 13  Laikrakstu 
                                           apskats
 8.05 pl. 13  Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi 
11.05 pl. 14  Mātes diena
15.05 pl. 13  VSAA lekcija
22.05 pl. 13  IK „Nezinīši”
29.05 pl. 13  Ekskursija uz Krievu namu

PĻAVIŅĀS
  1. 05 pl. 10.30 1. Maija ielas svētki 
                          Aiviekstes pagastā
  6. 05 pl. 12 Tortes diena
13. 05 pl. 12 Avīžu koplasīšana 
                      un info par nedzirdīgo dzīvi 
17. 05 pl. 12 Informācijas diena
20. 05 pl. 12 Avīžu koplasīšana un info  
                      par nedzirdīgo dzīvi
27. 05 pl. 12 Ekskursija uz Liepkalniem
30. 05 pl. 11 Tikšanās ar LNS sociālajiem 
                      darbiniekiem

LĪVĀNOS
12.05 pl. 10 Informācijas diena

ALŪKSNĒ
  6. 05 pl. 12  Pārrunas” Ko ārsti tev 
                       nestāsta” 
10. 05 pl. 12  Mātes diena
19. 05 pl. 12  Info ziņas

SMILTENĒ
  8. 05 pl. 12  Informācija
15. 05 pl. 12  IK „Briedums” - Starptautis
                       kā ģimenes diena 
22.05 pl. 12  Pārgājiens

JAUNPIEBALGĀ 
25. 05 pl. 12  Informācija

VALMIERĀ
  1. 05 pl. 11 Pārgājiens
  8., 22.05 pl. 14  Informatīvā diena
10. 05 pl. 14  Mātes diena
10. 05 pl. 16  Draudzības vakars (kopā ar 
                       lietuviešiem)
12. 05 pl. 14  Informācija par Lietuvas 
                       nedzirdīgo dzīvi.
15., 29.05 pl. 14  Suvenīru izgatavošana
19. 05 pl. 14  Boccia spēles
26. 05 pl. 14  Pārrunas
31. 05 pl. 12  Ģimenes diena

LIEPĀJĀ
  6., 13., 20., 27.05 pl. 12  Jaunumi 
                                           sociālajā jomā
  6., 13., 20.05 pl. 14  Aktuālie notikumi 
                                     Latvijā un pasaulē
  8., 15., 22., 23., 29., 30.05 pl. 18  Dejo!
  9., 16.05 pl. 17.30  Dejo!
15.05 pl. 14  Ģimenes un māmiņas diena
27.05 pl. 14  Informācija par nedzirdīgo 
                      dzīvi

Pasākumu plāns aprīlim

PAZIŅOJUMI

Priedes sērās šalko klusi,
Bērzi zaļās galvas liec.
Kādēļ, sirds, tu aprimusi?
Vēl tik maz zem saules iets.
 Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu 

biedrei Marijai Orehovai, pavadot mūžībā 
pāragri aizgājušo brāli Oļegu.

Smiltenes RB Alūksnes grupa

 Izsakām dziļāko līdzjūtību Jāņa 
Skudras (6. 04. 1927  – 22. 04. 2014) tu-
viniekiem sakarā ar viņa aiziešanu mūžībā.

Pļaviņu reģionālā biedrība un  
Līvānu biedru grupa

Redaktore: ILZE KOPMANE 
Korespondents: ZIGMĀRS UNGURS

Aicina  „Ābeļzieds”
  8. 05 pl. 15  Vingro/nūjo, dejo!
15. 05 pl. 13  Rokdarbi, vingro/nūjo, dejo!
22. 05 pl. 15  Vingro/nūjo.
29. 05 pl. 13  Infolaiks, vingro/nūjo, dejo! 

Līdzjūtības

IEPAZĪŠANĀS
Vīrietis (73) vēlas iepazīties ar sie-

vieti, kas ir bārene, bez bērniem (līdz 45 
gadu vecumam). Ir dzīvoklis ar ērtībām 
sociālā mājā. Sūtiet sms 26758497

E–pasts: kopsoli@lns.lv
Tel: 29180534, 67471559

Latvijas Pasta indekss: 1012
Iespiests: SIA „GUTENBERGS DRUKA”

Datormakets: JURIS GRUNDULIS
Adrese: Elvīras iela 19, Rīga, LV 1083

Tik esi, cik šai brīdī
neatliec un dari,

cik tu vari...
KS

0 Nākamais numurs 
30. maijā
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