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Vai Tukumā dabūjām 
smukumu?

Sveicam jaunos maģistrus!

Šajā numurā 
Pirms vasaras atvaļinājumiem vēl 
steidzam apkopot un nodot daudzas 
ziņas jums, lasītāji!

Vispirms – oficiālās vēstis par to,  ko 
paveikusi LNS vadība – 2.
Turpinās LNS Goda biedru intervi-
jas – šoreiz ar valmierieti Nadeždu 
Jefremovu – 3.
Prieks un lepnums par mūsu jau-
niešiem, kuri beidz dažādas skolas, 
arodapmācību, kursus, iegūst pat 
maģistra grādu – 4., 6., 7.
Labi, ka no valsts puses ir atbalsts 
tiem, kas mācās. LNS aicina jaunie-
šus šajā nolūkā aktīvi izmantot sur-
dotulka pakalpojumu  –  5.
Skaists notikums bija ikgadējais 
LNS pašdarbnieku festivāls Tukumā 
– 8., 9.
Par gandarījumu darbā un par va-
ļasprieku – 11., 15., 16.
LNS vēstures lappuses – 12., 13.
Pieminam Evaldu Abakoku – 17.
Un daudz kas cits …

Jauku vasaru visiem „Kopsolī” 
lasītājiem un – tiksimies nākamajā 
numurā augustā, jo avīzes gatavotāji 
jūlijā dodas atvaļinājumā.

 Vispirms jau – pirmoreiz festivālu uz-
ņēma grupa, proti, Rīgas RB Tukuma grupa, 
un līdz ar to festivāls  notika šajā nelielajā, 
bet jaukajā pilsētiņā. 

Pirmo reizi festivālu atklāja arī  mūsu 
prezidents Edgars Vorslovs. Pirmo reizi 
priekšnesumos tika izmantots projektors un 
uz skatuves fonā bija redzami attēli un infor-
mācija par to, kas uzstājas. 

Pirmo reizi tradicionālajā gājienā pieda-
lījās arī vietējās pašvaldības pārstāvji. Un 
pēc daudziem gadiem pirmo reizi festivāls 
tika rīkots ārpus projektiem. Tas ietekmēja 
arī faktu, ka festivāls šoreiz notika nevis brī-
vā dabā, bet Tukuma kultūras namā. 

Pirms koncerta skatītāji varēja noskatī-
ties nelielu videoprezentāciju par Tukuma 
novadu.

7. jūnijā veiksmīgi norisinājās 18. nedzirdīgo mākslinieciskās pašdarbības fes-
tivāls – gadskārtējā mūsu jauno un jau zināmo talantu spožā parāde. Tas bija ie-
zīmīgs ar to, ka vairākas lietas tajā notika pirmo reizi. Pamēģināsim tās uzskaitīt!

Vēl divi mūsējie pa-
pildinājuši nedzirdīgo 
maģistru nelielo, bet 
neatlaidīgi augošo pul-
ciņu (līdz šim maģistra 
grādu ieguvuši: Guna 
Priede, Santa Kesen-
felde, Inguna Krama, 
Inese Immure, Sandra 
Gutāne).

Ivars Kalniņš un 
Sandra Gutāne 18. jū-
nijā beidza studijas 
Rīgas Stradiņa uni-
versitātē ar maģistra 
grādu sociālajā darbā. 
Viņi par studēšanu un 
ne tikai par to atbild uz 
Kopsolī jautājumiem.

0 Nākamais numurs 
28. augustā

Ne tevi glābs, kas bija, būs –
Tik esi, cik šai brīdī

Neatliec ...

Foto: Intis Zvirbulis

Kad vasara zied...
foto: Ilze Kopmane
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OFICIĀLĀS VĒSTIS

LNS vadības kalendārs
28. maijā –  tikšanās ar  Valsts uguns-

dzēsības un glābšanas dienesta Civilās aiz-
sardzības pārvaldes pārstāvjiem. LNS prezi-
dents Edgars Vorslovs, viceprezidente Sandra 
Gerenovska un informācijas nodaļas vadītāja 
Inese Immure  ar viņiem pārrunāja Latvijas 
prezidentūras Eiropas Padomē 2015. gadā 
VUGD veicamās aktivitātes Padomes Civilās 
aizsardzības darba grupas (PROCIV) aktivitā-
šu ietvaros.

 Latvijas prezidentūras laikā VUGD plāno 
īstenot konkrētu aktivitāti – 2015. gada sākumā 
organizēt darba semināru „Izpratnes veicināša-
na un sagatavotība katastrofās, īpaši personām 
ar īpašām vajadzībām (invaliditāti)”. 

Tikšanās laikā VUGD pārstāvji uzklausīja 
arī LNS sniegto informāciju par nedzirdīgo cil-
vēku problēmām ārkārtējās situācijās. Šis būs 
viens no Eiropas līmeņa pasākumiem 2015. 
gadā Latvijā, gaidāms, ka to būs ļoti daudz, un 
VUGD ir pozitīvs piemērs, ka netiek aizmirs-
tas arī personas ar invaliditāti.  

5. jūnijā –  LNS prezidents piedalījās 
Invalīdu lietu nacionālās padomes (ILNP) 
sēdē. Šoreiz sēdes darba kārtībā bija četri jau-
tājumi. Par iekļaujošas izglītības principa īs-
tenošanu izglītības procesā prezentāciju snie-
dza Valsts izglītības satura centra Speciālās 
izglītības nodaļas vadītāja M. Reigase, infor-
mējot par Izglītības attīstības pamatnostādnēs 
2014. –2020. gadam noteiktajiem mērķiem. 
Pamatnostādņu īstenošanas plāna izstrādē tiks 
iesaistīta arī Labklājības ministrija un NVO.  
Nākamais darba kārtības jautājums par plā-
notajām izmaiņām sabiedriskajā televīzijā 
raidīto raidījumu pieejamības veicināšanā, 
nodrošinot pakāpenisku pāreju uz raidījumu 
subtitrēšanu un dublēšanu tieši skāra nedzirdī-
go intereses. 

Par to ziņojumus sniedza Nacionālās elek-
tronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NE-
PLP) loceklis G. Grūbe, LTV valdes loceklis 
S. Ņesterovs un LTV Dokumentālo raidījumu 
daļas redaktore S. Plūme, prezentējot Latvi-
jas Televīzijas darbu raidījumu pieejamības 
veicināšanā, akcentējot to, ka pēdējos gados 
pieaudzis subtitrēto un surdotulkoto raidījumu 
skaits, šobrīd  sasniedzot 22% no visiem LTV 
raidījumiem. Kā nākotnes attīstības perspektī-
vas LTV pārstāvji minēja:

● tehnoloģisko iespēju izpēti, kas nodroši-
nātu subtitrēšanu (ātrrakstīšanu) tiešraidēs 
(debates, intervijas, info raidījumi);
● raidījumu pieejamību www.ltv.lv;
subtitrēto un surdotulkoto raidījumu apjo-
ma palielināšanu par 30% 2017. gadā, kam  
● nepieciešams papildu finansējums;
● subtitrēto raidījumu un filmu pieauguma 
stratēģijas izveidi sadarbībā ar LNS.
LNS prezidents izteica pateicību LTV par 

līdzšinējo sadarbību un ieklausīšanos LNS vie-
doklī, uzslavējot šogad ieviesto raidījumu tieš-
raižu un arhīva pieejamību www.ltv.lv. 

Savukārt Neredzīgo biedrības valdes 
priekšsēdētāja S. Sproģe informēja, ka nere-
dzīgie ir neapmierināti, ka samazinās latviešu 

skaņu valodā dublēto raidījumu skaits, uz ko 
NEPLP pārstāvis G. Grūbe atbildēja, ka NE-
PLP stratēģija ir vērsta uz to, lai pilnībā tik-
tu izmantotas digitālās platformas piedāvātās 
iespējas un persona pati varētu izvēlēties sev 
vēlamo valodu vai titrus, bet tam visam nepie-
ciešams arī finansējums.

 Latvijas Paralimpiskās komitejas (LPK) 
prezidente D. Dadzīte interesējās, vai LTV 
plāno pārraidīt vismaz Paraolimpisko spēļu at-
klāšanas un noslēguma ceremonijas, uz ko G. 
Grūbe atbildēja, ka šī iespēja tiks skatīta LTV 
2016. gada budžeta ietvaros.

Jautājumā par LPK darbību un finansiā-
lajām iespējām ziņojumu sniedza komitejas 
prezidente D. Dadzīte. Savā ziņojumā viņa 
pieskārās problēmai, ka šobrīd LPK jāatbild 
ne tikai par paraolimpisko sportu, bet arī par 
pielāgoto sportu, kurā ietilpst neparaolimpiskie 
sporta veidi, sports cilvēkiem ar garīgu invali-
ditāti un cilvēkiem, kuriem ir garīga atpalicība, 
bet nav invaliditātes, sports cilvēkiem ar dzir-
des traucējumiem.

 Informējot par sportu cilvēkiem ar dzir-
des traucējumiem jeb nedzirdīgo sportu, par 
kuru Latvijā atbild Latvijas Nedzirdīgo spor-
ta federācija (LNSF), LPK viedoklis ir – tā kā 
visā pasaulē šī kustība ir pilnīgi atsevišķa un 
nodalīta sporta organizācija no Paraolimpiskā 
sporta, kas nozīmē – arī Latvijā šim sportam  
jāatrod atsevišķs finanšu avots, kā piemēru 
minot, ka Latvijas Sporta federāciju padome 
varētu finansēt LNSF līdzīgi kā jebkuru citu 
Latvijā atzīto sporta federāciju, piemērojot 
vienādus kritērijus.

 Ierobežotā laika dēļ diskusijas neizvēr-
tās, klātesošais LNSF prezidents V. Strazdiņš 
paspēja ierosināt jautājumu par surdotulka 
pakalpojuma limitu vadošajiem nedzirdī-
go darbiniekiem. Viņam pievienojās arī LNS 
prezidents, informējot, ka savu mēneša limitu 
izsmeļ ļoti ātri, jo daudz jāpiedalās dažādās LM 
un citās sapulcēs. Varēja redzēt, ka labklājības 
ministrs U. Augulis uzdeva klātesošajiem LM 
darbiniekiem atzīmēt šo problēmu, cerams, ka 
tai tuvākajā laikā būs arī risinājums. 

Sēdes nobeigumā Valsts kultūras piemi-
nekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs J. Dam-
bis informēja par vides pieejamības nodrošinā-
šanu kultūrvēsturiskajos objektos.

6. jūnijā –  LNS prezidents piedalījās 
LM organizētajā sapulcē par Darba likuma 
109. panta 2. daļas izmaiņām, kas nosaka, ka 
darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu 
ar darbinieku, ja viņš atzīts par invalīdu. Lat-
vijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ie-
sniegusi Saeimā priekšlikumu šo daļu svītrot, 
jo būtībā tā atbaida darba devējus pieņemt dar-
bā invalīdus. 

LNS prezidents klātesošos informēja, ka 
LNS viedoklis kopš 2013. gada nav mainījies 
un tā piekrīt  LDDK priekšlikumam. Klātesošo 
invalīdu organizāciju pārstāvjiem bija atšķi-
rīgi viedokļi. Tā kā sapulcē vienotu invalīdu 
organizāciju viedokli neizdevās noformulēt, 
tad LM informēs Saeimu par dažādajiem vie-

dokļiem. Tā ka galavārdu par izmaiņām Darba 
likumā teiks Saeimas deputāti.

6. jūnijā –  LNS valdes locekle Inese 
Immure apmeklēja Rīgas Raiņa 8. vakara 
(maiņu) vidusskolu, lai LNS vārdā sveiktu šīs 
vidusskolas nedzirdīgos absolventus.

7. jūnijā –  LNS prezidents  un vicepre-
zidente   piedalījās nedzirdīgo pašdarbības 
festivālā  Tukumā.

9. jūnijā  –  notika ikmēneša valsts de-
leģēto uzdevumu izpildes sapulce, kurā pie-
dalījās  LNS vadība,  Rehabilitācijas centra un  
Surdotehniskās palīdzības centra vadība.  Tika 
analizēts maija mēneša darbs, lai nodrošinātu 
valsts deleģēto uzdevumu veikšanu.

11. jūnijā  –  LNS valdes sēde visas die-
nas garumā. Visgarākās diskusijas izvērtās  
par LNS nekustamo īpašumu stāvokli un to uz-
turēšanu, jo gandrīz visos tajos nepieciešams 
mazāks vai lielāks remonts (vairāk par to – 
LNS mājaslapā).

13. jūnijā  –  skolu absolventu sveikšana. 
LNS prezidents  šajā  nolūkā apmeklēja Val-
mieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu 
– attīstības centru, un valdes locekle Inese Im-
mure ieradās Rīgas internātvidusskolā bērniem 
ar dzirdes traucējumiem. 

17. jūnijā –  LNS prezidents piedalījās 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas (VDEĀVK) organizētajā 
diskusijā „Persona ar invaliditāti. Gaidīts 
darbinieks?”. Klātesošie iepazinās ar pilnvei-
dotās invaliditātes noteikšanas sistēmas prak-
tiskajiem aspektiem un ieguvumiem, ko per-
sonai ar invaliditāti sniegs pāreja no slimības 
smaguma pakāpes novērtēšanas uz darbspēju 
zuduma pakāpes izvērtēšanu.

 Pilnveidoto sistēmu sāks ar 2015. gada 
janvāri, un tā būs vairāk orientēta uz personas 
funkcionālo traucējumu un vispārējo darbspē-
ju izvērtēšanu papildu medicīniskajiem kritēri-
jiem,  uzsverot  tādus kā spēju pārvietoties, mā-
cīties, orientēties, komunicēt, kontrolēt savu 
uzvedību, aprūpēt pašai sevi. Šobrīd piešķirtās 
invaliditātes grupas netiks pārskatītas.

 Tika prezentēti arī aptaujas rezultāti par 
darba devēju priekšstatiem, pieredzi un gata-
vību nodarbināt personas ar invaliditāti.  66% 
aptaujas dalībnieku izteicās, ka ir apgrūtinā-
ta atlaišana no darba gadījumā, ja cilvēks ar 
invaliditāti neveic savus darba pienākumus, 
veic tos nekvalitatīvi vai citādi pārkāpj darba 
noteikumus, un tas ir viens no būtiskākajiem 
faktoriem, kas attur uzņēmējus biežāk pieņemt 
darbā invalīdus.

 Analizējot arī personu ar invaliditāti re-
habilitācijas iespējas un nodarbinātības atbal-
sta priekšnoteikumus integrācijai darba tirgū,  
konstatēts, ka invaliditātes noteikšanas jaunā 
kārtība saistīta ar valsts atbalsta politiku gan 
invalīdu izglītības, gan nodarbinātības politi-
kas realizācijā.

 Diskusijas nobeigumā jautājums par to, 
vai persona ar invaliditāti ir gaidīts darbinieks 
darba tirgū, palika atklāts. 

LNS prezidents Edgars Vorslovs
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LNS GODA BIEDRI

Nerimstošā aktīviste

Kā tu juties, uzzinot, ka tev piešķirts LNS 
Goda biedra nosaukums? Par ko iedomā-
jies?

Man vēl tagad grūti aptvert, ka man pie-
šķirts LNS Goda biedra nosaukums. Jā, aplie-
cību saņēmu, bet es vienkārši nemāku sēdēt uz 
lauriem, man visu laiku vajag kaut ko darīt, 
organizēt, palīdzēt…
Kāda bija tava bērnība, kur piedzimi? Vai 
ģimenē ir brāļi, māsas?

Esmu izaugusi tepat Valmierā, padomju 
laikā. Ģimenē bija vecāki un mana māsa. Es 
jau piedzimu vājdzirdīga. Māsa ir vecāka, viņa 
piedzima dzirdīga, bet zaudēja dzirdi līdz pir-
majai klasei. Viņa aizprecējās uz Maskavu vēl 
padomju laikos. Tajos laikos mēs bieži brau-
cām viena pie otras ciemos, bet tagad ļoti reti. 
Bērnībā pagalmā spēlēja teātri

Bērnībā mājas pagalmā draudzējos ar dzir-
dīgajiem bērniem, nedzirdīgo jau tur nebija. 
Atceros, ka mēs paši uztaisījām vietu augstlēk-
šanai: ierakām divus stabiņus, nostiepām auklu 
un tad lēcām pāri. Pagalmā mēs spēlējām arī 
teātri. Diemžēl māsas pagalmā man blakus ne-
bija, viņa bija vecāka un nodarbojās ar citām 
lietām.
Kādās skolās mācījies, un kā pagāja skolas 
laiks?

Tā kā biju vājdzirdīga, sāku mācīties uzreiz 
Valmieras Vājdzirdīgo skolā, pirms tam gāju 
arī logopēdiskajā sagatavošanas klasē. Tur 
man mācīja runāt un nolasīt no lūpām, tāpēc 
skolas pirmajā klasē man bija vieglāk. Skolā 
mācījos no 1. līdz 12. klasei, tā bija pamatsko-
las izglītība padomju laikā. Man visvairāk pa-
tika vēsture un ģeogrāfija. Skolas laikā spēlēju 
basketbolu, līdz ceturtajai klasei nodarbojos ar 
peldēšanu. Vēl bija pulciņš, kur mēs paši iz-
domājām vēsturiskas tēmas un tās izspēlējām. 
Paši arī meklējām tērpus šīm izrādēm. 
Galma dāmas profesionāla teātra tērpos

Nevaru aizmirst vienu epizodi. Desmitajā 
klasē mums bija jāspēlē teātris par galma dā-
mām. Atbilstošu tērpu skolā nebija, pašas sašūt 
arī nevarējām, tad nu izdomājām, ka iesim uz 
vietējo Valmieras teātri. Aizgājām uz savu gal-
vu, skolotājiem nepasakot un teātrī visu izstās-
tījām, palūdzām aizdot galma dāmu kleitas. 
Un tiešām iedeva! Pēc tam, kad šajos tērpos 
nospēlējām teātri, vēstures skolotāja izsauca 
mani un jautāja, kur esam dabūjušas tik skais-
tas kleitas. Man bija bail atzīties,  tomēr izstās-

tīju visu, kā tas bija. Cita skolotāja 
pēc tam teica, ka viņa mūs par šīm 
kleitām apskaudusi. Vecākajās kla-
sēs mums bija arī dejošana, nokrā-
sojāmies melni un uzstājāmies arī 
ar nēģeru dejām.

Skolas laikā bija daudz visādu 
interesantu atgadījumu, tas bija brī-
nišķīgs laiks!
Kad un kas tevi pamudināja ie-
stāties LNS?

Nedzirdīgo biedrībā iestājos 
jau 16 gadu vecumā, vēl skolas 
laikā. Vispirms pavēroju, kas te 

klubā notiek. Pēc tam pati pa kluso iestudēju 
melodeklamāciju, ar kuru uzstājos, pārsteidzot 
visus. Bija mazliet grūti piemēroties, jo agrāk 
skolā un biedrībā bija atšķirīga zīmju valoda, 
tagad vairs tā nav. 
Kādās jomās vēl darbojies Valmieras RB? 
Kā sāki piedalīties pasākumu organizēša-
nā?

Valmieras nedzirdīgo kluba darbībā sāku 
iesaistīt arī savas klasesbiedrenes. Lai varētu 
uzstāties, mēs trenējāmies dejošanā pie manis 
mājās, labi, ka mamma atļāva. 
Nevaru runāt par saviem nopelniem!

Pēc tam man piedāvāja spēlēt arī teātri. 
Tur gan darbojos pamaz, tomēr ar viesizrā-
dēm braucām uz citām LNS biedrībām. Devos 
sportot arī uz Rīgu – skriešanā, dambretē, vo-
lejbolā. Bet par manu organizatorisko darbību 
LNS labāk pajautāt citiem, es nevaru pati runāt 
par sevi, saviem nopelniem. 
Pastāsti par savu darbību Valmieras nedzir-
dīgo sporta klubā „Tālava”!

Mūsu sporta klubam jau 21 gads! Sākumā 
biedru bija maz, pēc tam sāka nākt arī puiši, 
kas mācījās Valmieras Vājdzirdīgo skolā. Klu-
bu dibināt man ieteica Artūrs Intsons un Jad-
viga Bočkāne. Biedru skaits ir 45 – 47, tas ir 
mainīgs, vieni nāk klāt, citi aizbrauc. Jāsaka, 
ka sporta pasākumus organizējam tajās pašās 
dienās, kad biedrībā notiek citi pasākumi. Pie-
mēram, Nedzirdīgo dienā organizējām boccia 
spēli. Tā darām tāpēc, lai biedriem nebūtu jā-
tērē nauda, atsevišķi braucot uz biedrības un 
uz sporta kluba pasākumiem. Bieži gadās, ka 
jaunieši vispirms iestājas mūsu sporta klubā un 
tad arī LNS.
Tu jau daudz palīdzi arī Valmieras biedrībā. 
Ko tev visvairāk patīk darīt, organizēt?

Man patīk palīdzēt organizēt visas fizis-
kās aktivitātes, piemēram, 
pavasara talkas, kad jāsakopj 
apkārtne, vasarā jāpļauj zāle, 
atgādinu jauniešiem, un viņi 
tiešām nāk un palīdz. Agrāk 
bija vairāk pārgājienu, bet 
diemžēl tagad atsaucība ma-
zāka. Man ļoti, ļoti patīk Līgo 
svētki mūsu klubā. Jo mums 
ir savs dārzs, savs ceplis, sava 
lapene, tāpēc šie svētki vien-
mēr izdodas. 
Kā tev dzīvē veicies ar dar-

bu un kur tagad strādā?
Strādāju SIA „Valmieras mēbeles” par ap-

kopēju un sētnieci, tāpēc ir pilna slodze. Jau 
32 gadus tur strādāju, vēl no padomju laikiem. 
Toreiz tas saucās Valsts Valmieras Mēbeļu 
kombināts un strādāju tur par špaktelētāju, la-
kotāju. 
Atgriezās, bet vietas vairs nebija

Pēc tam, līdz ar Latvijas neatkarības atgū-
šanu, aizgāju dekrēta atvaļinājumā. Diemžēl 
atgriezties agrākajā darbavietā vairs nevarēju, 
jo nebija vietas, sākās krīzes laiks. Tāpēc man 
tur piedāvāja strādāt apsardzē, bet es taču ne-
varu pa telefonu runāt, tāpēc nācās atteikties. 
Samainījos ar sētnieci – viņa nāca strādāt ap-
sardzē par dežuranti, bet es sāku strādāt viņas 
vietā par sētnieci. Pēdējās krīzes laikā uzņē-
mums man piedāvāja apvienot sētnieces un arī 
apkopējas darbus, es piekritu. Un tā joprojām 
tur strādāju. Bet uzņēmums ir attīstījies, tagad 
vairs neražo sērijveida mēbeles, bet tikai uz 
pasūtījumiem un eksportē uz Vāciju, Somiju, 
Holandi, ASV.

Kad tagad vēroju, kā jaunieši brauc un pel-
na ārzemēs, es domāju: ja būtu jauna, es arī tā 
darītu. Vismaz nopelnītu cilvēka cienīgu pen-
siju vecumdienās.
Ko tu dari brīvajā laikā, kādi ir tavi hobiji? 
Vai mājās tev ir kādi mājdzīvnieki?

Esmu liela kaķumīle, pirms kādiem 22 
gadiem mums bija kaķis. Ar viņu bija liela 
noņemšanās, vienmēr iekūlās ķezās un nācās 
glābt un ārstēt. 
Ja kaķi, tad tikai melnu!

Tagad nevaru atļauties kaķi, jo pārāk maz 
esmu mājās – te darbā, te klubā, te sacensī-
bās… Vecumdienās, kad man būs 70 gadu, tad 
gan paņemšu kaķi, bet tikai melnu! 

Vēl man ļoti patīk sēņot. No ērcēm ne-
baidos, jo esmu sapotējusies. Man ir pašai sa-
vas sēņu vietas, kur sēnes vienmēr var atrast. 
Vispār man ļoti patīk būt dabā, tā dod spēku. 
Vienmēr piedalos biedrības rīkotajās nomet-
nēs, bez tām nemaz nevaru dzīvot. Man ļoti 
vajadzīgs vismaz vienu reizi vasarā pabūt pie 
jūras. Diemžēl tā no Valmieras ir tālu. Esmu 
bijusi Jūrmalā, bet tomēr man labāk iet pie 
sirds Tūjas pludmale, jo man patīk akmeņainas 
pludmales.

Paldies par interviju, un lai veicas vasa-
rā aizbraukt uz jūru! 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: no personiskā arhīva

Turpinot apraks-
tus par mūsu jauna-
jiem LNS Goda bied-
riem, Kopsolī viesojās 
Valmierā, kur notika 
intervija ar LNS Goda 
biedri Nadeždu Jefre-
movu. Valmieriešiem 
būtu grūti iedomāties, 
ka var notikt kāds 
pasākums, kur savu 
roku nebūtu pielikusi 
Nadja.

 

  „Man visu laiku vajag kaut ko darīt...”
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JAUNIE MAĢISTRI

Vēlas strādāt ar nedzirdīgajiem klientiem

Atbild Ivars Kalniņš
Iepriekšējā augstskolā tu ieguvi latviešu va-
lodas skolotāja kvalifikāciju. Kāpēc izlēmi 
mācīties vēl citu profesiju? 

Otro profesiju apgūt izlēmu jau tad, kad 
vēl studēju bakalaura programmā Latvijas 
Universitātē. Gadiem esmu strādājis ar ne-
dzirdīgajiem cilvēkiem, apzinājos, ka man 
vajadzētu būt vēl otrai izglītībai, jo esmu ap-
ņēmies turpināt šo darbu. Turklāt pašreizējam 
darbam (sociālā darbinieka) nepieciešama at-
bilstoša izglītība. 

Mācījos kopš bērnudārza, reizēm man 
tāda sajūta, ka visu mūžu mācos… Tagad varu 
oficiāli paziņot: manai studenta dzīvei  pielikts 
punkts. Draugi smīkņādami mudina turpināt 
doktorantūrā. Man nav ne mazākās vēlēšanās 
par profesoru kļūt un neuzskatu par vajadzīgu. 
Kāda tēma bija tavam kvalifikācijas dar-
bam? Kā veicās tā aizstāvēšanā?

Mana maģistra darba tēma ir „Jauniešu 
ar dzirdes traucējumiem iespējas iekļauties 
darba tirgū”. Šī tēma izvēlēta apzināti, jo šajā 
jomā esmu strādājis jau agrāk.  Izvēlējos šo 
tēmu, lai padziļinātu savas zināšanas tajā. 

Jaunieši un izglītība ir savstarpēji vienota 
tēma, kas ir ielikta manā maģistra darbā. Uz-
skatu, nebūtu pareizi izvēlēties darba tēmu, 
ar kuru nākotnē pats nenodarbosies vai kurā 
nestrādās. Citādi šis darbs jau tūlīt pēc aizstā-
vēšanas tiktu  ielikts tālā plauktā  un aizmirsts. 
Savā tēmā daudz ko esmu atklājis, tagad esmu 
ieinteresēts reāli rast risinājumus mūsu jaunie-
šu šķēršļiem iekļauties darba tirgū. Un tā arī 
darīšu.

Aizstāvēšana man padevās labi. Lai gan 
biju uztraukts, tas ārēji tomēr nebija manāms, 
kā citi saka. Salīdzinot ar citiem kursabied-

riem, komisija manu aizstāvēšanu klausījās 
uzmanīgi un skatījās, kā stāstīju zīmju valodā. 
Beigās nevienu jautājumu neuzdeva. Man tas 
bija pārsteigums, jo visiem tika uzdoti. 
Tagad tev būs divas profesijas, abās tu jau 
strādā. Vai nekas nemainīsies, turpināsi 
abās strādāt kā līdz šim?

Nē, nekas nemainīsies. Turpināšu darbu 
gan Raiņa skolā, gan LNS. Nekāds pārstei-
gums no manis tuvākajā laikā nav gaidāms. 
Bet kā LNS valdes loceklis atbildu par izglītī-
bu un jauniešiem, šīm lietām pievērsīšu lielā-
ku uzmanību un ziedošu vairāk laika. Plānoju 
vest sarunas ar jauniešiem par kopīgiem dar-
biem nākotnē. Ko īsti gribu panākt? Dzīvosim 
– redzēsim.
Kā noritēja mācības, vai izmantoji tulka 
pakalpojumus? 

Kas tās būtu par studijām bez tulkiem? 
Divos gados man tulkoja Dace, Rota, Laura 
un Justīne. Studijās pārsvarā bija lekcijas, kā 
arī mājas darbi. Nekādas grūtības nesagādāja. 
Man vislabāk patika tāds priekšmets kā kvali-
tātes vadība. Man patīk izpētīt kāda iestādes 
vadītāja darba stilu, profesionalitāti un sadar-
bību ar padotajiem, kā tie ietekmē padotos. 
LNS vadītāju ir gana, ar interesi vēroju viņu 
darbu, ņemot vērā apgūtās lekcijas. Pastāv 
tāds princips: kāda komanda, tāds vadītājs. 

M<anā kursā mācījās arī pašreizējā LNS 
sekretāre Sandra Gutāne. Mums bija lieliska 
sadarbība, apmainījāmies ar informāciju. 
Vai arī citiem mācīties gribētājiem tu ie-
teiktu Rīgas Stradiņa universitāti? Kur 
bija vieglāk mācīties: Latvijas Universitātē 
vai Stradiņa universitātē? 

Vieglāk? Laikam Stradiņa universitātē, 
bet maģistra darba sagatavošana tomēr bija 

ārkārtīgi grūta. Priekšroku dodu Latvijas Uni-
versitātei, jo bakalaura programmas apgūšanā 
tika izvirzītas augstas prasības ar daudziem 
mājasdarbiem, referātiem, eksāmeniem utt. 
Ieguvums no šīm studijām ir samērā liels.

 Bet Stradiņa universitātē man gāja vieg-
lāk, lai gan pirmajā studiju gadā tur izjutu 
haosu, iespējams, tāpēc, ka mana izvēlētā fa-
kultāte pārcēlās uz citu, modernāku celtni, tas 
laikam bija traucēklis. Bez tam maģistra prog-
rammu nevar salīdzināt ar bakalauru. Tomēr 
Stradiņa universitātes reputācija neatpaliek no 
Latvijas Universitātes, jo tur katru gadu strauji 
pieaug studentu skaits. Studijas citās fakultā-
tēs kvalitātes ziņā var būt atšķirīgas.

 Es gan ieteiktu studētgribētājiem izpētīt 
visas augstskolas, kādas ir to priekšrocības un 
kādi trūkumi. Izvēle paliek katra paša ziņā. 
Pats būtiskākais ir profesijas, nevis augstsko-
las izvēle. 

Ieteikt studēt sociālo darbu? Kāpēc ne? 
Bet jārēķinās ar to, ka nedzirdīgo vidū ir pie-
tiekams skaits sociālo darbinieku vai sociālo 
rehabilitētāju, bet, ja spēsi jau esošos šādus 
darbiniekus izkonkurēt, tad – lūdzu.
Ko darīsi šogad atvaļinājumā?

Šovasar man tas būs uz 3 nedēļām. Īpa-
ši neko neplānoju, ceļojumu arī ne. Pamatīgi 
esmu noilgojies pēc grāmatām un laukiem. 
Pateicos!

Nobeigumā vēlētos pateikt milzu paldies 
mīļiem apkārtējiem cilvēkiem, kas mani at-
balstīja studiju laikā. Paldies arī Raiņa sko-
las kolēģiem par morālo atbalstu, viņi patiesi 
novērtēja manas studijas. Paldies Ilzei Kop-
manei un Inesei Immurei par noderīgiem 
padomiem un palīdzību. Paldies arī LNS dar-
biniekiem par labiem vārdiem! 

Sandra Gutāne ieguvusi vēl vienu ma-
ģistra grādu! Viņas kadru lietā bez augst-
skolu diplomiem  ir  gana  daudz  citu 
mācību iestāžu izsniegti dokumenti un  ap-
liecības par dažādu kursu, semināru, prog-
rammu sekmīgu beigšanu.

LNS  biedru vidū nav daudz tik centīgu  
„mūžīgo studentu”, tāpēc Kopsolī iztaujāja 
Sandru par viņas daudzpusīgās  izglītošanās 
biogrāfiju un jauniegūto maģistra grādu sociā-
lajā darbā. 

Atbild Sandra!
Pastāsti, kādas skolas esi beigusi? Cik ilgi 
tur bija jāmācās?

Vispirms astoņos gados pabeidzu Valmie-
ras Vājdzirdīgo bērnu internātskolu. Tad se-
koja Rīgas Raiņa 8. vakara maiņu vidusskola. 
Divus gadus mācījos Jūrmalas Rehabilitācijas 
centrā  biroja komercdarbinieka specialitātē. 

 Nākamos četrus gadus studēju Ekonomi-
kas un kultūras augstskolā par ekonomisti. Pēc 
tam Latvijas Universitātē ieguvu uzņēmējdar-
bības un iestāžu vadītāja maģistra grādu, Rī-
gas Stradiņa universitātē  –  sociālā darbinieka 
maģistra grādu. Maģistra studiju ilgums abos 

gadījumos  bija divi gadi.
Vai ekonomista profesijā esi strādājusi? 

Jā, man bija nepieciešamas ekonomikas 
studijās iegūtās zināšanas un diploms, kad 
vairāk nekā 12 gadus strādāju Valsts ieņēmu-
mu dienestā.
Piektajā jūnijā aizstāvēji maģistra darbu 
jau trešajā augstskolā Rīgas Stradiņa uni-
versitātē, kāda bija tā tēma? Kāpēc to iz-
vēlējies?

Tēmas nosaukums maģistra darbam „So-
ciālais darbs komunikācijas grūtību radīto 
problēmu mazināšanā vecāku ar dzirdes trau-
cējumiem ģimenēs ar dzirdīgu bērnu”. Šo 
tēmu izvēlējos, jo biju pamanījusi, ka ir no-
pietna komunikācijas problēma ģimenēs, kurā 
ir nedzirdīgi vecāki ar dzirdīgiem  bērniem.
Kas tev bija grūtākais mācībās? Kas vieg-
lāk padevās?  Surdotulkus izmantoji?

Mācības noritēja sekmīgi. Tulka pakalpo-
jumus izmantojām kopā ar kursabiedru Ivaru 
Kalniņu. Kaut esmu vājdzirdīga, tomēr sur-
dotulka pakalpojums noderēja –  īpaši gadī-
jumos, kad savu viedokli izteica citi studenti 
aiz muguras vai kad pasniedzējs bija grūti sa-

klausāms. Man daudzi priekšmeti patika, un 
daudzas lekcijas bija interesantas, noderīgas.
Tu esi maģistre arī uzņēmējdarbības un ies-
tāžu vadībā, vai tagad uzreiz būtu gatava 
vadīt uzņēmumu vai iestādi? Vai mēģināsi 
pieteikties uz šādu vakantu vietu kaut kur?

Labprāt vadītu kādu uzņēmumu vai noda-
ļu, kāpēc gan ne? Līdz šim gan neesmu intere-
sējusies un meklējusi, kur būtu kāda vadītāja 
vakance citā uzņēmumā vai iestādē.
Pastāsti par savu darbu LNS. Kas tev to 
piedāvāja? Vai tevi tas apmierina?

LNS mani par sociālo darbinieci uzaici-
nāja strādāt klientu kompleksās rehabilitāci-
ja programmas vadītāja Lilita Janševska. No  
maija otrās puses esmu LNS sekretāre. Šo 
darbu man piedāvāja LNS prezidents Edgars 
Vorslovs un LNS viceprezidente Sandra Ge-
renovska. 

Ja godīgi, tad labprātāk es strādātu ar 
klientiem sociālo jautājumu risināšanā.  To-
mēr esmu pateicīga arī par šo darbu, ko strā-
dāju patlaban, jo tā  atkal gūstu jaunu darba 
pieredzi. 

Šai lappusei sagatavoja Zigmārs Ungurs

Sākumu lasiet 1. lpp. 
Divas profesijas, abās strādā
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VALSTS APMAKSĀTS PAKALPOJUMS

Izmantojiet surdotulka pakalpojumu  
profesionālās izglītības programmas apguvei

Tas tiek nodrošināts individuāli vai izglī-
tojamo grupā līdz 480 akadēmiskajām (360 
astronomiskajām) stundām viena mācību 
gada laikā profesionālās pamatizglītības, 
profesionālās vidējās izglītības un augstā-
kās izglītības iestādēs, nepārsniedzot valsts 
budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto 
līdzekļu apmēru.

Lai saņemtu surdotulka pakalpojumu, 
jums vai jūsu likumiskajam pārstāvim (mātei 
vai tēvam), ja jums nav vēl 18 gadu, Latvijas 
Nedzirdīgo savienībā jāiesniedz personīgi 
vai  jānosūta pa pastu vai elektroniski atbil-
stoši normatīvajiem aktiem par elektronisko 
dokumentu noformēšanu:

1) iesniegums ar lūgumu sniegt surdotul-
ka pakalpojumu, norādot tajā:

a) personas vārdu, uzvārdu, personas 
kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa nu-
muru vai e-pasta adresi;
b) vēlamo izglītības iestādi un izglītī-
bas programmu;
c) vēlamo pakalpojuma saņemšanas 
termiņu;
d) informāciju par to, ka atbilde var 
tikt sniegta elektroniski, ja personai ir 
e-pasta adrese;
e) likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, 
personas kodu un deklarētās dzīvesvie-
tas adresi, ja surdotulka pakalpojumu 
pieprasa personas likumiskais pārstā-
vis (iesniegumu paraugu skat. www.
lns.lv sadaļā „Pakalpojumi”). 

2) ārstējošā ārsta izziņa, kas apliecina, 
ka jums ir dzirdes traucējumi un nepieciešams 
surdotulka pakalpojums;

3) invaliditātes apliecības kopija vai cits 
dokuments, kas apliecina, ka jums ir noteikta 
invaliditāte;

4) likumiskā pārstāvja statusu apliecinoša 
dokumenta kopija, ja pakalpojumu pieprasa 
likumiskais pārstāvis.

Surdotulka pakalpojuma piešķiršanas un 
saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabine-
ta 15.12.2009 noteikumi Nr.1472 „Kārtība , 

kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas 
Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos 
palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehni-
ku”.

Par to, kā saņemt valsts apmaksātu surdo-
tulka pakalpojumu izglītības programmas ap-
guvei, vairāk lasiet LNS mājaslapā: www.lns.
lv sadaļā „Pakalpojumi”. Informācija pieeja-
ma arī zīmju valodā. 

Lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību 
vairākos valsts reģionos atbilstoši samērīgu-
ma principam, LNS ir tiesības izvēlēties pro-
fesionālās pamatizglītības un profesionālās 
vidējās izglītības iestādes, kurās iespējams sa-
ņemt tulka pakalpojumu kārtējā mācību gadā.

Šogad no janvāra līdz jūnijam surdotul-
ka pakalpojums tika sniegts 14 Latvijas 
izglītības iestādēs: Alsviķu arodskolā, Rīgas 
Amatniecības vidusskolā, Barkavas profesio-
nālajā vidusskolā, SIVA Jūrmalas profesio-
nālajā vidusskolā, Rīgas Valsts tehnikumā, 
Malnavas koledžā, Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma profesionālā vidusskolā, Zaļenie-
ku profesionālajā vidusskolā, Cīravas pro-
fesionālajā vidusskolā, kā arī 5 augstākajās 
mācību iestādēs. Šo pakalpojumu izmantoja  
60 klienti. 

Atgādinām, ka surdotulka pakalpo-
jums izglītības programmas apguvē profesio-
nālās pamatizglītības, profesionālās vidējās 
izglītības un augstākās izglītības iestādēs 
pieejams kopš 2011. gada 1. septembra un to 
nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība. 

Vēl vēršam uzmanību uz to, ka valsts bu-
džeta finansējums šim pakalpojumam ir iero-
bežots, tāpēc LNS nevar garantēt, ka uzreiz 
tiks apmierināti visi pieprasījumi.

Aicinām dzirdes invalīdus, kuri vēlas sa-
ņemt minēto surdotulka pakalpojumu, neka-
vēties ar dokumentu iesniegšanu

Telefons informācijai: 26232209; e-pasts 
– surdotulki@lns.lv 

Teksts:  Inese Immure
Foto:  Juris Grundulis 

Kā veicas ar valsts apmaksāto tulku iz-
mantošanu mācību iestādēs? Skats no abām 
pusēm – tulku un studentu
Tulku viedoklis

Dace Piterniece: būtībā man vienalga, kur 
tulkot, arī augstskolās tulkot problēmas nesa-
gādā, pieredzes ir pietiekami, lai iztulkotu jeb-
ko. Man ir prieks censties un tulkot, ja redzu, 
ka students mācās ar iedvesmu, pats grib gūt 
jaunas zināšanas un cenšas. Bet ne jau visi tādi 
ir.

Ira Heislere: Mācību iestādēs man vis-
vairāk patīk tulkot. Varbūt tāpēc, ka, tulkojot 
pasniedzēju lekcijas, arī pati gūstu jaunas zi-
nāšanas, it īpaši interesanta ir  psiholoģija, par 
to uzzinu daudz jauna un noderīga. 

Vienu reizi bija tā, ka lektors ļoti ātri runā-
ja, pat dzirdīgie ne visu saprata, tāpēc palūdzu 
runāt lēnāk, jo  netiku līdzi. Ja gadās svešvārdi 
vai sarežģīts termins, tad to daktilēju pa bur-
tiem. Iespējams, arī students to vārdu nesa-
prot, tad reizēm apturu lektora runu un prasu 
izskaidrot. Taču bieži to darīt nevar, tā būtu 
lekcijas traucēšana.

Ārija Medne: Tādos gadījumos, kad jātul-
ko sarežģīti svešvārdi,  cenšos tos izskaidrot ar 
vienkāršākiem vārdiem, lai students saprastu 
būtību.

Anete Arāja: Es arī tulkoju mācību iestā-
dēs, bet lektoru stāstīto pati iegaumēju mazāk 
nekā Ira, jo lielu uzmanību pievēršu pašai tul-
košanai, lai specifisko valodu iztulkotu parei-
zi, – esmu vēl jauns tulks.

Studentu vērtējums
Anita Ceple, mācās par so-

ciālo rehabilitātāju augstskolas 
„Attīstība” Smiltenes filiālē: 
„Bez tulka palīdzības es nekādā 

ziņā nevarētu mācīties. Man tulko  Aiva Šilins-
ka. Esmu apmierināta”.

Gundega Paņko, mācās 
Liepājas universitātē par sociālo 
darbinieci: „Man agrāk tulkoja 
Monta Dēbele, tagad – Ainārs 
Ostvalds. Esmu ļoti apmierinā-

ta. Līdz šim vienmēr, kad man vajadzēja tul-
ku mācībām, tas ir bijis pieejams. Šajā ziņā 
problēmu nav. Es mācos neklātienē, parasti uz 
nodarbībām jāiet 5 dienas mēnesī, bet ne kat-
ru mēnesi. Bez tulka es nevaru iztikt, var teikt, 
ka tulku nodrošinājums visiem studentiem, arī 
man, pavēris iespēju iegūt augstāko izglītību.”

Krista Blīgzna, mācās Rīgas 
Stradiņa universitātē: „Bez tulka 
nevarētu mācīties, noteikti ne. 
Augstskolu apmeklēju katru otro 
nedēļu un tulku tad jau iepriekš 
pasūtu Rehabilitācijas centrā. Ir 

gadījies, ka visi jau  aizņemti, tad uz lekcijām 
vispār neeju, jo bez tulka tas būtu bezjēdzīgi. 
Man patīk, ja tulks ir prasmīgs un pat sarežģī-
tas lietas var iztulkot tā, lai es saprastu.” 

Intervēja: Zigmārs Ungurs

Šogad pamatizglītību ieguvuši vairāk nekā 20 vājdzirdīgie un nedzirdīgie jaunie-
ši. Daudzi turpinās izglītību, apgūstot kādu profesiju. Latvijas Nedzirdīgo savienība 
(LNS) profesionālās izglītības programmas apguvē aicina izmantot valsts apmaksāto 
surdotulka pakalpojumu.
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Valmieras absolventi grib strādāt

Visi nolēmuši uzsākt patstā-
vīgas darba gaitas. Klases au-
dzinātāja Antra Rozenberga 
ceļavārdus savējiem izteica šā-
dās rindās:

Neatteikties no sapņiem! 
Turēties stingri pie zemes! 
Necelt degunu mākoņos! 
Un izvairīties no peļķēm!
Cerams, ka absolventiem tas 

izdosies.

Pamatskolu Valmie-
ras vājdzirdīgo bērnu in-
ternātvidusskolā – attīs-
tības centrā šogad beidz 
divas 9. klases.

Divi 9.a klases sko-
lēni Valters Rutko un 
Kristaps Razminovičs 
paliks uzticīgi līdzšinējai 
skolai un 10. klasē mā-
cības turpinās turpat, ie-
gūstot arī 2. līmeņa kva-
lifikāciju –  apdares darbu 
strādnieks. 

Tomēr trīs skolēni iz-
vēlējušies izglītību turpi-
nāt citās mācību iestādēs. 
Artis Mežinskis sapņo 
kļūt par šoferi –  auto- 

mehāniķi, tāpēc mācības turpinās 
Priekuļu tehnikumā. Armands 
Hildebrants vidējo izglītību ie-
gūs tuvāk dzīvesvietai –  Kuldī-
gas ģimnāzijā. Mārtiņš Čepulis 
vēlas mācīties par pavāru Jūrma-

las profesionālajā vidusskolā. 
Klases skolotājas Dace Le-

diņa un Gunta Bulmeistare 
saka skolēniem paldies par kopā 
pavadīto laiku skolā, novēl jauku 
ceļu pretī nākotnei un pateicas 
vecākiem par sadarbību.

 Savukārt 9.b klasi beidz 
Elvita Driķe, Elīna Pudža, Jā-
nis Brička, Ingars Matutis un 
Viktors Kņazkins. Viņi visi no-
lēmušu turpināt mācības turpat 
skolā. Varbūt lēmumu ietekmēja 
tas, ka šī klase izveidojusies par 
ļoti draudzīgu kolektīvu un žēl 
būtu šķirties. Klases skolotājas 
Ina Bankava un Dace Sprince 
novēl savējiem veiksmi, enerģiju 
un izturību, turpinot mācības. 

Ziņas un foto:  No Valmie-
ras vājdzirdīgo bērnu internāt-
vidusskolas – attīstības centra 
Skolas Avīzes.

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs

 Šogad pamatskolu beidza  Zane Em-
brekte, Rihards Puksis, Rūdolfs Rubens, 
Juta Skudra, Arvis Štālbergs, Sandis Vaz-
diķis, Reinis Fausts, Arnis Mālkalns, Elvis 
Nebijs, Evija Veidemane, Armands Zvīd-
ris un Viktors Ķuzis. 

Savukārt profesionālās pamatizglītības 
programmā „Mājturība” profesionālo kva-
lifikāciju „Mājkalpotājs” ieguva Kristīne 
Balode, Marika Biseniece, Nellija Freiden-
felde, Edgars Priede. Savus apliecinājumus 
par profesionālo izglītību  ieguva Sintija 
Leitāne, Kārlis Legzdiņš.

Skolas direktore Kristiāna Pauniņa 
izsniedza absolventiem apliecības par iegūto 
izglītību un savā uzrunā absolventiem teica: 
„Novēlu jums zināt un darīt to, ko vēlaties. 
Šīs apliecības jums ir pirmais nopietnais 
dokuments tālākajam ceļam. Šis ir īpašs iz-
laidums, jo pirmo reizi mūsu skolā apliecī-
bu saņem par profesionālo izglītību. Mums 
šis bija otrais mācību gads, kad ieviesām 
arī profesionālo programmu, mums nebija 

iepriekšējas pieredzes, nezinājām, kā to da-
rīt, mācījāmies procesā. Un rezultāti ir ļoti 
labi. Liels panākums ir tas, ka prakses laikā 
diviem mūsu audzēkņiem darba devējs jau 
izteica darba piedāvājumu.”

Liels paldies klašu skolotājām Renātei 
Asarei, Inesei Brēdiķei, Jutai Ozolai, Li-
litai Znotiņai, Oksanai Klints, jo: „ viņas 
ir darījušas visu neiespējamo, lai sasniegtu 
iespējamo, ” –  uzsvēra skolas direktore K. 
Pauniņa.

Sporta skolotājs Jevgeņijs Puhovs devi-
ņiem sportiskākajiem absolventiem  pasnie-
dza īpašas balvas „Par sportiskiem sasniegu-
miem”. Viņš novēlēja nepamest sportošanu 
un turpināt rezultātu izaugsmi.

Labākos skolas sportistus apsveikt bija 
ieradusies arī Latvijas Nedzirdīgo sporta 
federācijas izpilddirektore Iveta Kraze. 
Viņa četrus absolventus, kuri aizstāvējuši 
Latvijas godu nozīmīgās starptautiskās sa-
censībās, apbalvoja ar grāmatu „Latvijas 
olimpiskā vēsture”.

Nozīmīgus ceļavārdus absolventiem 
teica Latvijas Nedzirdīgo savienības pār-
stāve Inese Immure. Viņa retoriski jautāja: 
„Ko mēs novēlam? Veidot jaunu, stingru dzī-
ves pamatu – noteikti apgūt kādu arodu, mā-
cīties to, kas pašam interesē, nevis iet turp, 
kur iet pārējie. Nedomāt par to, kur būs vieg-
lāk, bet kam esmu piemērots. Jums jātic sa-
viem spēkiem un tam, ka nedzirdīgie var visu, 
izņemot dzirdēt. Aicinām jūs stāties Latvijas 
Nedzirdīgo savienībā, jo mums ir svarīgs ik-
viens biedrs”. 

Viņa pasniedza LNS dāvanu visiem ab-
solventiem – LNS laikraksta Kopsolī abo-
nementu pusgadam, arī skola saņēma abo-
nementu, lai būtu informēta par nedzirdīgo 
pasaules notikumiem.

Izlaiduma ceremonija ilga divas stundas, 
vēl uzstājās daudzi apsveicēji gan no skolas 
puses, gan vecāku pārstāvji, bet īpaši aiz-
kustināja pateicība vecākiem, ko absolventu 
vārdā teica Juta Skudra: „Mūžīgs paldies 
vecākiem, ka es piedzimu un dzīvoju šajā pa-
saulē. Mēs, absolventi, sakām lielu paldies 
par rūpēm mūsu vecākiem un vecvecākiem.” 


Teksts, foto: Zigmārs Ungurs

Rīgas skolā pirmo gadu – arī profesija

Rīgas internātvidusskolā  bērniem ar dzirdes traucējumiem svinīgais izlaidums 
notika 13. jūnijā. Skolas zāle slīga bērzu meijās un ziedos, absolventu sveicēju bija 
vairāk nekā zālē sēdvietu, bet tas svinīgo noskaņu tikai pavairoja.

Šogad Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolai – attīstības 
centram ir jau otrais izlaidums vidusskolas statusā. To šogad beidza 
seši jaunieši: Andris Cvetkovs, Laura Igare, Amanda Hildebrante,  
Liene Jaunzeme,  Diāna Grenevica  un Dailis Grīnliņš. 
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Izlaidums Rīgas Raiņa skolā 
– jubilejas gadā!

Absolventus LNS vārdā sveica LNS 
valdes locekle Inese Immure. Viņa uz-
svēra: „Jūs beidzat skolu īpašā gadā – tieši 
šogad aprit 50 gadu, kad Raiņa skolā vidē-
jo izglītību sāka apgūt nedzirdīgo grupas. 
Atcerēsimies, ka 1964. gadā iespēju apgūt 
vidējo izglītību panāca paši nedzirdīgie – 
LNS biedri. LNS aicina arī jūs būt aktīviem 
LNS biedriem. Mums ir svarīgs ikviens 
biedrs, ikviens jūsu viedoklis, ierosinā-
jums, arī aizrādījums – jo ar jūsu palīdzību 
LNS var kļūt tikai vēl labāka. Novēlu jums 
nesēdēt uz uzvaras lauriem, bet kalt jaunus 
plānus. Esiet drosmīgi un gatavi tos īste-
not! Un vēl – aicinu to darīt Latvijā – pirms 
jūs meklējat laimi tālumā, pārliecinieties, 
vai tas, ko meklējat, nav tepat blakus. At-
cerēsimies, ir tikai viena Latvija un citas 
tādas nav nekur.”

Inese Immure visiem absolventiem pa-
sniedza LNS dāvanu – laikraksta „Kopso-
lī” abonementu uz pusgadu. Abonementu 
saņēma arī skola.

Ko absolventi darīs tālāk? 
V. Salmiņš: „Mans mērķis ir mācīties 

armijas augstskolā. Nedzirdīgos tur varbūt 
neuzņem, bet es gribu pamēģināt. Man ļoti 
patīk armija. Paralēli vidusskolai mācos 
arī Rīgas Amatniecības skolā, tur man vēl 
viens gads jāmācās. Šeit, Raiņa skolā, man 
bija viegli 3 gadus mācīties, laiks ātri pa-
gāja.”

D. Saldabolovs: „Vidusskola nu pa-
beigta, gribētu turpināt mācības un apgūt 
elektriķa specialitāti. Varētu iet elektriķu 
kursos.”

K. J. Krastiņš: „Tālāk gribu mācīties 
Priekuļu tehnikumā par automehāniķi. Ar 
vidējo izglītību tur jāmācās 1,5 gadi.”

V. Ošenbergs: „Tālāk nemācīšos, man 
ir nodoms braukt uz ārzemēm strādāt.”

L. Klāsupa: „Vēl nevaru pateikt, ko 
tieši izvēlēšos, kuru jomu. Mani daudz kas 
interesē, bet vēl neesmu galīgi izšķīrusies.”

K. Štelmahers: „Es, tāpat kā Varis Sal-
miņš, mācos arī Amatniecības skolā, mani 
interesē metālkalšana. Otra profesija, kas 
mani interesē, ir video / kino operators.” 

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

Alsviķu arodskolu beidz koksnes ma-
teriālu apstrādātāji Edgars Hazenjegers un 
Ivo Paipals, par šuvēju izmācījusies Aiga 
Bērziņa, bet par pavāri – Sanita Krūzber-
ga.

Barkavas profesionālo vidusskolu 
beidz Dagne Rubina, Toms Lasmanis, 
Deniss Trusovs, Aigars Aplociņš, Oskars 
Lesiņš, Kaspars Baltmanis, Kristaps 
Beisons, Sergejs Ledovskis, Mikus Mie-

zis, Guntis Vicinskis, Alvis Jazvics (Māl-
kalns).

Rīgas Amatniecības vidusskolu šogad 
absolvē seši audzēkņi ar dzirdes traucēju-
miem dažādās specialitātēs. Stila mēbeļu 
specialitātē: Viktors Baikovs, Mārtiņš 
Bergmanis, Pāvels Isats, Maksims Novic-
kis. Apģērbu dizaina specialitātē – Anita 
Grahoļska, bet interjera dizaina specialitā-
tē Ludmila Reruha. 

Interesantas profesijas, atliek tikai ce-
rēt, ka viņi atradīs darbu apgūtajā speciali-
tātē! 

Teksts: Zigmārs Ungurs

Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu)  vidusskolu šogad beidza 8 absolventi: Varis 
Salmiņš, Kristaps Štelmahers, Deniss Saldabolovs, Regīna Pranča, Laura Klā-
supa, Kristaps Jānis Krastiņš, Valdis Ošenbergs un Elīna Jazvica(nepiedalījās 
izlaidumā). Izlaidums notika 6. jūnijā. 

Ieguvuši profesiju
Izlaidumi notiek arī arodsko-

lās, kurās mācās lielākās nedzir-
dīgo grupas.

Kā viņas sameklēja mani? Šoreiz ar Valda 
Voitkeviča palīdzību, un es piekritu būt viņām par 
gidi. Atvedu viešņas uz  Elvīras ielu 19, iepazīsti-
nāju ar LNS darbību un darbiniekiem. Aizvedu arī 
uz Vecrīgu, pastāstīju ievērojamāko objektu vēstu-
ri, arī par mūsu slaveno „pirmo māju” Jāņa sētā 5. 
Paceļojām arī ārpus Rīgas, parādīju holandietēm 
Siguldu, Valmieru un aizvedu arī uz Valmieras Vāj-
dzirdīgo skolu.

Kādi bija viešņu iespaidi? Viņas šokēja – pozi-
tīvā nozīmē! – mūsu lielās platības: LNS pārvaldes 
un  Rehabilitācijas centra ēkas, kā arī bijušā MRU 
plašie korpusi. Bet pilnīgi mute bija vaļā, kad ie-
raudzīja mūsu skaisto Rītausmu! Tad nu gan bija 
„wow!” un „wow!”. Tādu platību nedzirdīgajiem 
nav pat bagātajā Holandē.

Paldies tiem LNS ēkā esošajiem darbiniekiem, 
kuri aicināja mūs iekšā un iepazīstināja ar sevi 
un savu darbu. Abas meitenes bija pārsteigtas, ka 
mums ir gan datori, gan arī papīru kalni, Holandē 
viss esot tikai datoros.

Viešņas salīdzināja arī skolu sistēmu. Viņas 
juta līdzi internātā dzīvojošajiem bērniem. Mums 
pašiem liekas, ka viss ir kārtībā. Bet Holandē esot 
māju tipa internāts, pēcpusdienā un vakaros sko-
lēni mājasdarbus pilda nevis klasēs, bet internātā. 
Viņiem grupās ir 4 – 5 bērni, tiem ir „mamma un 
tētis”, pēc mūsu apzīmējuma – audzinātāja, bet viņu 
audzinātājai uzdevumi un attieksme ir atšķirīgi.

 Internātā katrā istabā ir omulīga virtuve, kur 
bērni paši ar audzinātāju gatavo ēst, ir arī atpūtas 
stūrītis, vienkārši sakot, tiek radīta mājas sajūta. At-
šķirība ir attieksmē. Mums internāta istabas ir do-
mātas kā guļamistabas – tikai gulēšanai, bet viņiem 
ērtai, mājīgai dzīvošanai. Viņu bērniem nav jādomā 
par saldumiem kā mūsu bērniem, jo audzinātāja tos 
sagādā. Tur viss ir kā mājās. 

Nienke un Lisa studē socioloģiju, tieši tā-
pēc apceļo citas valstis, lai salīdzinātu nedzirdī-
go cilvēku sociālos apstākļus Rietumeiropā un 
Austrumeiropā.

Teksts: Elfa Zariņa

Holandietes  
Latvijas tūrē

Divas jaunas studentes no Holandes  Nien-
ke Sijma un Lisa Hinderka pirms mēneša ap-
ņēmās iepazīties ar Austrumeiropas nedzir-
dīgo dzīvi un kultūru, šajā nolūkā apceļojot 
Austrumeiropas valstis. Vispirms viņas pabi-
ja Igaunijā, pēc tam atbrauca uz Latviju.

Jauniešus aicina Raiņa skola
Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidussko-

la 2014./2015.mācību gadam turpina uzņemt 
jauniešus ar dzirdes traucējumiem. 

Dokumentu pieņemšana notiek līdz 15. au-
gustam darbdienās:

Pirmdienās, trešdienās   16 – 19
Otrdienās, ceturtdienās  10 – 13

Jauniešiem ar dzirdes traucējumiem uzņemša-
nas laikā no 1. līdz 25. jūlijam būs surdotulks.

Plašāku informāciju skatiet www.rskola.lv. 
Var sūtīt sms direktora vietniecei Aijai Kārkliņai 
(mob.nr. 29466502) vai Ivaram Kalniņam (mob.
nr.26869512), var satikt arī LNS, Elvīras ielā 19.

Informē Ivars Kalniņš
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                 Vai Tukumā    dabūjām smukumu?Sākumu lasiet 1. lpp.

KULTŪRA
Atsauksmes  

GENOVEFA ŅEVJADOMSKA: 
„Tukuma kultūras namā skats no balko-
na otrajā stāvā bija brīnišķīgs. Varēja 
pārraudzīt zālē sēdošos skatītājus lejā un 
vasarīgo ziediem klāto skatuves noformē-
jumu. Man patika  skatuves fonā raidītie 
videokadri ar skaistiem Latvijas skatiem 
un uzrakstu, kas uzstājas.

Festivāls sākās ar saviļņojošu  dzies-
mu, ko izpildīja meitenes un puiši klasis-
kos tautas tērpos. Patika LNS Smiltenes 
RB Alūksnes grupas deja „Alūksnes rit-
mos”, kur meitenes riņķoja ar celofāna 
maisiņiem rotātos svārkos. No augšas 
izskatījās efektīgi –  kā mazi rotējoši lie-
tussargi. 

Meistarīgi uzstājās Skaidrīte Baure un 
Liene Čerepko ar skeču „Nauda” no LNS 
RC filiāles „Rītausma”,  attēlojot naudas 
un attiecību vērtību. Izteikti romantiska 
uzstāšanās bija   Rītausmas trio melodek-
lamācija „Laternu stundā”. Par drosmī-
gu es nosauktu Rēzeknes RB grupas uzstā-
šanos ar deju „Ča - ča - ča”. Malači arī 
puiši  no Jelgavas –  ar humora dzirksti 
demonstrēja deju „Sasatiku puisīti”.

Pēc koncerta pastaigājāmies pa mi-
niatūrām un omulīgām Tukuma ieliņām. 
Pie strūklakas uz soliņa atpūtas skvērā 
pasēdējām ar skolasbiedrenēm,  pakavē-
joties atmiņās, un norunājām atkal tikties 
nākamajā festivālā.” 

BAIBA PĒTERSONE: „Festivālus 
apmeklēju bieži. Man patika Rītausmas 
dejotāji. Pati agrāk apmeklēju Rītausmā 
dejas un sekoju līdzi, kas tur notiek. Pa-
centīšos arī nākamajā gadā aizbraukt uz 
festivālu.”

ANATOLIJS  STEPAŅUKS: „Fes-
tivālos vienmēr ir kaut kas jauns. Šoreiz 
jaunums bija tukumnieku priekšnesums, 
kur paši sēž aiz aizkara un dejo viņu kā-
jas, kas sataisītas kā lelles. Domāju, ka 
melodeklamācijas interesantākas ir vāj-
dzirdīgajiem, jo nedzirdīgie jau nedzird 
mūziku.”

BAIBA MEIJA: „Uz festivāliem 
braucu regulāri, vienīgi pagājušajā gadā 
uz Daugavpils festivālu nebiju. Man ļoti 
patika, kā bija Kuldīgā, brīvā dabā, pie 
ezera. Šodien arī man patika visi priekš-
nesumi, bija interesanti, dejas vēroju ar 
lielu prieku. Uz Alūksni arī nākamgad no-
teikti braukšu!”

ELFA KESENFELDE: „Agrāk fes-
tivāli bija brīvā dabā, bet šoreiz telpās 
ir savādāk. Tehniskā ziņā jaunums bija, 
ka rādīja video. Man ļoti patika melnie 
aizkari skatuves abās pusēs, vidū balts 
fons, tas ļoti izceļ to, kas uz skatuves no-
tiek. Noskatījos visu koncertu līdz galam, 
visumā man patika. Uzstāšanās secība 
bija labi saplānota, varēja izšķirt sākumu, 
vidu, beigas, viss labi pārdomāts. Nākam-
gad, ja netraucēs neparedzēti apstākļi, 
braukšu uz Alūksnes festivālu.”

Svinīgā atklāšana
Festivālu vadīja Rīgas RB priekšsēdētāja 

Māra Lasmane un Rīgas RB Tukuma grupas 
vadītājs Aleksandrs Ņerodenko. Tukuma no-
vada domes priekšsēdētāja vietnieks Ēriks 
Lukmans sveica mūsu pašdarbniekus Tukumā 
un priecājās, ka šajā dienā te ir pārstāvēti visi 
Latvijas novadi.

 Festivālu sveica arī Tukuma NVO apvie-
nības vadītāja Gunta Kalviņa. Abi runātāji uz-
svēra, ka Tukums ir skaista pilsēta un festivāla 
dalībnieki un viesi atbraukuši šurp pēc smu-
kuma un mājās arī paši atgriezīsies smukāki. 
Rītausmas melodeklamētāju grupa nodziedāja 
festivāla ievaddziesmu „Ir tāda zeme”.

 Pēc tam visus uzrunāja LNS prezidents 
Edgars Vorslovs: „Nupat redzētā dziesma 
manī  radīja prieku un pārliecību  par to, ka 
šis  ir  novads, ar  kuru tur dzīvojošie nedzir-
dīgie var  lepoties.”
Neredzēta izdoma!

Pirmie uzstājās mājinieki – Tukuma gru-
pas pašdarbnieki ar deju „Visur tikai rozes 
zied”. Izpildījums bija oriģināls: paši 10 de-
jotāji sēž aiz priekškara, redzamas tikai viņu 
kājas līdz ceļgaliem, tās ir iztaisītas kā lelles.
(1. attēlā)  Malači par izdomu! 

Tukumniekiem šajā festivālā bija vēl vie-
na deja „Puķīte pa dambi”, tās izpildījums 
bija tradicionāls un izskatījās labi. Bija labi 
redzams, ka tukumnieki ļoti cenšas.
Jelgavai topā – jūrnieku tēma

Pa diviem priekšnesumiem bija daudzām 
biedrībām, bet Rītausmai veseli seši priekšne-
sumi. Arī Jelgavas grupai  –  divi priekšnesu-
mi. Pirmā bija deja „Puiši, puiši”, kuru izpil-
dīja septiņi braši vīri. Ļoti labs dejas scenārijs, 
arī izpildījums pārliecinošs – seši matroži ar 
kapteini Kristapu Legzdiņu priekšgalā parā-
dīja skatītājiem īstu jūrnieku deju, to tiešām 
varēja skatīties ar aizrautību. Tērpi arī bija lie-
liski (2. attēlā). 

Otra deja jelgavniekiem bija „Sasatiku 
puisīti”, arī šo deju jelgavnieki dejoja jūrnie-
ku tērpos, tikai jūrniekiem bija pievienojušās 
arī trīs jūrnieces. Interesanta, dinamiska deja! 
Jelgavnieki atkal apliecināja savu atzīstamo 
māksliniecisko līmeni, turklāt viņu priekšne-
sumus vienmēr ir interesanti skatīties, un tas 
taču ir pats galvenais.
Bet kā veicās citiem?

Smilteniešiem šajā festivālā viena uzstā-
šanās ar uzvedumu „Jocīgā ģimene” (4. attē-
lā). Labs izpildījums, lai gan  tur neko īpaši 
jocīgu nemanīja, patiesībā  tas bija mazs stās-
tiņš par tradicionālas  ģimenes rašanos. Patika 
oficiantes tēls – ļoti kolorīts. Patika arī plakāts 
„1+1=3”, kā saka, īsta ģimenes matemātika. 
Ņemot vērā, cik grūti smilteniešiem ir  ar 
„pašdarbības kadriem”, viņi tomēr ir lieli ma-
lači, ka izveidojuši šo uzvedumu.

Arī Valmieras biedrībai šoreiz viena deja 
„Uz pirti” (5. attēlā), toties tā bija pamatīga 
un to papildināja teātra elementi. Laba aktier-
spēle.

Kuldīgas pašdarbnieki uz festivālu atveda 

1.

2.

3.

4.

5.
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                 Vai Tukumā    dabūjām smukumu?
KULTŪRA

GENĀDIJS ČERŅAVSKIS: „Es 
vispār pirmo reizi esmu festivālā. Agrāk 
nesanāca, jo vasarās vienmēr braucu uz 
laukiem un palieku tur visu vasaru. Man 
vislabāk patika dejas un melodeklamāci-
jas. Vienā uzvedumā, šķiet, daugavpiliešu, 
es ne visu sapratu. Vispār uz skatuves va-
jag rādīt plašākas zīmes, lai cilvēki zālē arī 
no attālākām vietām var saprast. Biju pār-
steigts, ka arī reģionālās biedrības uzlabo-
jušas savu sniegumu, piemēram, Alūksne, 
Liepāja, Valmiera… Vispār visu pašdarb-
nieku līmenis ir cēlies. Esmu viņus redzējis 
agrāk un varēju šodien salīdzināt. Vislabāk 
uzstājās Rītausma, bet viņi jau būtu jāvērtē 
ārpus konkurences, kā profesionāļus. No 
citām biedrībām patika liepājnieki un kul-
dīdznieki. Kāpēc es pats nepiedalos? Nav 
tādu apstākļu, es ļoti bieži braukāju, esmu 
te Rīgā, te laukos. Novēlu visiem pašdarb-
niekiem sasniegt vēl augstāku līmeni!”

ARNITA DICPETERE: „Biju arī 
pagājušajā gadā Daugavpils festivālā, tur 
bija labāk, jo brīvā dabā un divas dienas. 
Šogad Tukumā –  interesanti apskatīt pilsē-
tu, esmu te pirmo reizi. Priekšnesumi bija 
interesanti, man vairāk patika dejas, ma-
zāk teātra uzvedumi. Mēs ar vīru arī gri-
bam piedalīties pašdarbībā.

JONAS DICPETERIS: „Labi, ka šeit 
ir daudz jauniešu. Satiku arī daudzus pazi-
ņas, kurus neesmu 5 – 10 gadus saticis, var 
parunāties un uzzināt, kā kuram iet. Inte-
resanti ir ne tikai noskatīties koncertu, bet 
arī viss pārējais.”

SILVIJA      AKOTE, no Milzkalnes: 
„Pavisam nejauši esmu šajā zālē un pa-
sākumā, kas mani saviļņoja arvien vairāk 
visā tā norises gaitā, tāpēc esmu priecīga, 
ka reizē ar daudzu cilvēku straumi kopā 
ar draudzeni ieplūdām šajā notikumā. Ne 
mirkli te nebija garlaicīgi, mainījās dejas, 
gan tautiskas, gan modernas, ar dziesmām 
un „teātra” gabaliņiem izteiksmīgā zīmju 
valodā, turklāt pārsteidza pazīstamu, tautā 
iecienītu šlāgeru pasniegšanas veids – kā 
mazas ainas no mūsu dzīves. 

Viss kopā pārvērta manu skatījumu uz 
nedzirdīgajiem cilvēkiem, kurus līdz šim 
nācies vērot tikai no tālienes kādās sabied-
riskās vietās. Man sagādāja prieku tas, ar 
kādu aizrautību un cieņu visi darīja savu  
darbu uz skatuves. Ja tā padomā: bija taču 
pašdarbnieki  no visas Latvijas, nevis kāds 
noslīpēts izlases  kolekīvs.

 Bija viss dabiski, bez uzspēles parā-
dīts, ko cilvēki sagatavojuši  no darba un 
ģimenes brīvajā laikā, tāpēc ir saprotami, 
ka dažreiz arī sajuka dejas solis, bet tas nav 
svarīgi, tas notika dabiski un aizkustinoši. 
Un ja vēl padomā, ka dejotājii nedzird… 
Jau sāku pat domāt, ka man arī vajadzētu 
iesaistīties kādā pašdarbības kolektīvā vai 
pulciņā –  būs jāapsver šī iespēja, ja jau 
tik daudzi var. Paldies, un lai jums veicas 
turpmākajās talantu izkopšanas gaitās!”

Intervēja: Zigmārs Ungurs, 
Ilze Kopmane

divas dejas. Lieliska bija deja „Saldumiņš”, 
tikai nesaprotams, kāpēc vienskaitlī, jo  uz 
skatuves bija redzami divi saldumiņi. Visi trīs 
izpildītāji dejoja vienkārši lieliski, patiešām  
izteiksmīgi (6. attēlā). Arī otrā deja „Sasatiku 
meitiņu” apliecināja, ka kuldīdznieku dejot-
prasme ir augstā līmenī un dejo viņi ar prieku.

Rēzeknieši, kuri vienmēr bijuši tik ņipri 
uz pašdarbību, šoreiz uzstājās ar vienu deju 
„Ča - ča - ča” (10. attēlā). Grūta deja, bet abi 
pāri tika ar to galā eleganti un solīdi.
Igora nav, bet humors ir

 Daugavpils biedrībai divi priekšnesumi. 
Deju „Tur tālu” izpildīja četras grūti atpazīsta-
mas „japānietes” – lēni, tipinoši, ar plīvuriem 
un klanīšanos. Man patika  pantomīma „Knop-
ka” (11. attēlā),  kur varēja just, ka Igors Čaika 
savu roku pielicis, tikai žēl, ka viņš pats neuz-
stājās šajā festivālā. Pantomīmu parādīja ļoti 
labi aktieri, visi dalībnieki bija kolorīti tipāži, 
un viņu sniegumu bija ļoti interesanti skatī-
ties. Labs humors. Manuprāt, labākais humora 
gabaliņš – starp citu, vispār šajā festivālā hu-
mora nudien varēja  būt vairāk .

 Alūksnes grupa izpildīja deju „Alūksnes 
ritmos”– diezgan sarežģīta, kuru turklāt dejoja 
vienpadsmit dalībnieki,  tomēr tika galā ļoti 
labi (7. attēlā). 

Pļaviņu RB savā pantomīmā „Pie LOR” 
skaidri un uzskatāmi parādīja, ka ar dzirdes 
problēmām jāiet pie ārsta un tad tur dabūs 
dzirdes aparātu (12. attēlā).

Ventspilnieki bija sagatavojuši uzvedumu 
„Sarkangalvīte mūsdienās” (8. attēlā) un me-
lodeklamāciju „Labie vārdi”. Uzvedumā prie-
cēja labie skatuves tērpi un tēlotāju centība. 
Savukārt dziesma par labajiem vārdiem bija 
izvēlēta kā festivāla programmas noslēdzošā 
dziesma. 
Dominē dejas

Liepājniekiem arī divas dejas. Mūsu fes-
tivāli arvien vairāk pārvēršas par deju koncer-
tiem. Arī šajā festivālā  no 23 priekšnesumiem 
16 bija dejas. Liepājnieku dejā „Saule riet” 
ļoti veiksmīgi bija iekļauta arī melodekla-
mācija, saulrieta noskaņu papildināja attie-
cīgs apgaismojums un veiksmīga projektora 
izmantošana, fonā parādot skaistu saulrietu. 
Teicams priekšnesums! (3. attēlā) 

Otrajā dejā „Melnā deja” liepājnieki de-
monstrēja skaistus tautastērpus un mierīgu, 
akurātu izpildījumu.

Rītausmai priekšnesumi bija dažādi, vai-
rākos bija apvienotas dejas ar vēl kāda žanra 
elementiem. Piemēram, deja/skečs „Nauda” 
sākās ar labu teātri divu lielisku aktrišu Skaid-
rītes Baures un Lienas Čerepko ļoti izteiksmī-
gi izpildītā  zīmju valodā (9. attēlā), bet bei-
dzās ar jauno rītausmiešu dejas priekšnesumu.

 Arī melodeklamācija „Mēs dejojam bugi, 
bugi” bija reizē gan deja, gan dziesma. Melo-
deklamāciju „Laternu stundā” izpildīja popu-
lārais un skatītāju iemīļotais trio Biruta, Juris, 
Maiga – domāju, viņu prasmi  šeit pat nevajag 
aprakstīt, tā ir visiem labi zināma. Arī Rītaus-
mas dejotāji turējās savā līmenī gan „Ziemas 

6.

7.

8.

9.

10.
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 No jūnija sākuma Juris Grundulis (2. 
attēlā) uzņēmies 2 grupu apmācību – ar un 
bez priekšzināšanām,  katrā  5 cilvēki. Ir arī 
divi seniori, kas pārvalda tikai krievu valodu, 
un viņiem vispirms 
parādīja, kā pārslēgt 
datora klaviatūru uz 
krievu valodu. Daļai 
pašiem ir savi datori 
mājās. 

Iesācējiem ne-
pietiek ar  2  stundu 
nodarbību, viņi  gri-
bētu turpināt to vēl 
vismaz dažas stun-
das ilgāk. Dators un 
internets senioriem 
ir atklājis pavisam 
jaunu pasauli. Kāda kursu dalībniece, tiklīdz 
beidza apmācību, iegādājās pati savu portatī-
vo datoru, tas ir apsveicami!

Otra  pasniedzēja Iveta Kraze (1. attē-
lā) pašlaik arī apmāca jau otro grupu. Pirmā 
grupa pie viņas mācījās no 4. aprīļa līdz 4. 
jūnijam. 

Ivetai ir četru gadu pieredze nedzirdīgo 
datorapmācībā  projekta „Klusuma pasaule” 
ietvaros, tāpēc viņa var jau salīdzināt savus 

klientus: gadās, ka seniori biežāk 
aizmirst to, kas viņiem jau mācīts. 
Ir vajadzīga liela pacietība, lai dau-
dzas reizes skaidrotu vienu un to 
pašu. Iveta uzskata: ja senioriem 
mājās būtu savs dators, tad viņi va-
rētu biežāk ar to trenēties un iemā-
cītais nostiprinātos atmiņā. Kā saka, 
atkārtošana ir zinību māte.

Zinaīda Pantja pašlaik mācās 
J. Grunduļa otrajā grupā. Viņa stās-
ta: „Es piedalījos kā kliente iepriek-
šējā projektā „Nepalikt vieniem 
klusumā” un bieži nācu uz dienas 
centru. Tāpēc jauno projektu „Ejot 
līdzi laikmetam” uztvēru kā iepriek-
šējā projekta turpinājumu, jo viss 

notiek bijušā dienas centra telpās. 
Gribējās iemācīties lietot datoru, tāpēc 

ar vīru pieteicāmies grupā.  Kad pabeigsim 
apmācību, pirksim portatīvo datoru, lai va-

rētu skaipā sarunā-
ties zīmju valodā ar 
radiem Ukrainā.

 Esmu pārsteig-
ta par datora pa-
vērtajām iespējām. 
Domāju, ka man va-
jadzētu mācīties tā-
lāk arī pēc šī kursa 
beigām, lai visu ap-
gūtu labāk. Iesaku 
arī citiem senioriem  
mācīties, tas nemaz 
nav tik sarežģīti, kā 

sākumā liekas.” 
Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

KULTŪRA / PROJEKTI

Mācās jau otrā grupa

Šobrīd tā tas arī notiek ar daudzām vērtī-
gām lietām, kas pārņemtas  no LNS projektu 
pieredzes:  datorprasmes apmācības; radošās 
pašizpausmes  aktivitātes; kvalifikācijas cel-
šanas  un  motivācijas pasākumi u.c. Tās tiek 
ieviestas, apzinot pašas LNS iespējas, kā arī  
ietverot citos jaunos projektos, sadarbojoties 
ar pašvaldībām utt. 

Lūk, viens no piemēriem, kas priecēs it 
īpaši nedzirdīgos seniorus!

Diāna Zālamane-Leite, projekta  „Ne-
palikt vieniem klusumā”  vadītāja, informē: 

„Var tiešām teikt, ka visas mūsu projek-

ta komandas darbs ir sniedzis rezultātus. Šā 
gada maija beigās Rīgas dome,  kā jau  tas 
tika solīts minētā projekta noslēguma etapā,  
pieņēma pozitīvu lēmumu atbalstīt  tajā aiz-
sākto  aktivitāšu turpināšanu un  nobalsoja 
par papildu finansējuma piešķiršanu savam 
Labklājības departamentam, lai tiktu uz-
turēts projekta ietvaros izveidotais Dienas 
centrs nedzirdīgajiem. Pašlaik tiek veikti or-
ganizatoriskie pasākumi, lai Centrs uzsāktu 
darbu paredzētajā apjomā septembrī. Sīkāku 
informāciju paziņosim vēlāk.” 

Teksts: Zigmārs Ungurs

Dienas centrs senioriem būs

LNS projektā „Ejot līdzi laikmetam” dato-
rapmācību  beigušas jau divas senioru grupas. 
Klienti ir iemācījušies komunicēt caur skaipu,  
lietot e-pastu,  internetbanku un daudz ko citu. 

Svarīga ir  projektu  ilgtspēja. Tā nav tikai jebkura projekta finansētāju un atbal-
stītāju prasība, bet arī  mūsu dzīves akūta nepieciešamība, lai labās jaunās iestrādes, 
realizētās  radošās aktivitātes un progresīvās idejas, beidzoties kārtējam LNS projek-
tam, tiktu saglabātas, vairotas un tālāk attīstītas. 

rokenrolā”, gan Klapdancī un dejā „Nevienam 
es Rīgu neatdošu”. No visiem rītausmiešu 
priekšnesumiem mani visvairāk pārsteidza jau 
kā pirmais  pieminētais skečs „Nauda”.
Nākamgad tikšanās Alūksnē

Festivāla nobeigumā LNS prezidents Edgars 
Vorslovs aicināja vēlreiz apliecināt pateicību un 
cieņu visiem pašdarbniekiem, bet vicepreziden-
te Sandra Gerenovska teica paldies visiem, kas 
piedalījās lielkoncerta sagatavošanā. 

Viņa paziņoja, ka nākamgad festivāls no-
tiks Alūksnē. Pēc festivāla noslēguma dziesmas 
„Viss ir labs, kas labi beidzas” skatītāji un paš-
darbnieki vēl ilgi palika kultūras nama pagalmā, 
lai satiktu sen neredzētus paziņas, aprunātos, 
uzzinātu, kā kurš dzīvo… Daļa cilvēku aizgā-
ja apskatīt Tukuma NVO namu, kurā ierādītas 
telpas arī Tukuma grupai. Jāsaka, pat  ļoti labas 
telpas, nevar ne salīdzināt ar agrākajām! Tu-
kumnieki par tām ir priecīgi, un tagad viņiem 
tiešām  patīk biežāk sanākt kopā.

 Atkal viens salidojums ir beidzies:  uz tik-
šanos nākamreiz  – 19. pašdarbnieku festivālā 
Alūksnē. Un tad cik vairs tālu līdz apaļajai – 
divdesmitgadei… Lai  visiem veicas piepildīt 
jaunas radošās ieceres! 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis un Anita Grahoļska

11.

12.
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GANDARĪJUMS

Kripatiņa –  saujiņa laimes….
Darām vienu kopīgu darbu

Šoreiz LNS laik-
raksta „Kopsolī” maija 
numuru pavērtēja un 
savas pārdomas iztei-
ca Kristiāna Pauni-
ņa, Rīgas internātvi-
dusskolas bērniem ar 
dzirdes traucējumiem 
direktore.   

Vispirms paldies par iespēju un uz-
aicinājumu izteikt savas pārdomas par 
Latvijas Nedzirdīgo savienības izdevumu 
„Kopsolī”, kā arī par jūsu vēlmi mani uz-
klausīt. To patiesi augsti vērtēju, jo esmu 
jaunienācēja gan skolā, gan nedzirdīgo 
sabiedrībā. 

Uzskatu, ka šis izdevums ir ļoti no-
zīmīgs un būtisks ne tikai tādēļ, ka tajā 
koncentrēti var uzzināt ļoti plašu tēmu un 
notikumu loku, bet, manuprāt, ar šī izde-
vuma palīdzību  veidojas lasītājs, viņa pie-
redze un noteikta informatīvā telpa, kurā 
līdzās sabiedriskajai, sociālajai, finansiāli 
saimnieciskajai, kultūras utt. informācijai  
uzsvērta ģimenisko vērtību, radošuma, 
pozitīvisma, savu sakņu apzināšanās nozī-
me, ceļot  nedzirdīga cilvēka pašapziņu un 
stiprinot viņa identitāti. 

Ļoti augstu vērtēju iespēju lasīt par 
LNS  vēsturi un izciliem sabiedriska-
jiem darbiniekiem (raksts „Rīdzinieki 
atskatās uz savu vēsturi”).

Man, kā skolas direktorei, nozīmīga 
ir informācija par to, ka mēs (t.i., LNS 
un skola) darām vienu kopīgu darbu: at-
balstām vecākus, palīdzot kļūt par labiem 
vecākiem saviem bērniem (raksts „Mā-
tes diena – priecīga lieliem un maziem”). 
Viens no izglītības pamatmērķiem ir ra-
došas personības veidošana, tādēļ ir ļoti 
svarīgi uzzināt par  pilnvērtīga un sa-
turīga brīvā laika pavadīšanas iespējām 
ne tikai rīdziniekiem, bet arī citu  biedrību 
biedriem („Saules raksti Liepājā”, „Kur 
bija, tur vairs nekā nav”). 

Ar prieku sekoju līdzi nu jau pazīs-
tamu skolotāju un skolas draugu rado-
šajām veiksmēm. Man ļoti patika intervi-
ja ar fotogrāfu Jāni Janbergu („Fotografēt 
– tas nav tik vienkārši”), raksts par Mari-
kas Antonovas un Jolantas Znotiņas rado-
šajiem darbiem, kā arī priecājos par ma-
nas skolnieces Danas Kalpiņas –  Geidas 
augstvērtīgo  darbu!

Ļoti vajadzīga ir informācija par 
skolām, par labo pieredzi, kas ir gan Val-
mieras, gan Rīgas skolā. Turpmāk centīsi-
mies vēl vairāk piestrādāt, lai informācijas 
par skolu netrūktu, īpaši nākamajā, skolas 
175. jubilejas gadā.

Tāpat būtu interesanti lasīt par citām 
skolām, kurās Latvijā mācās bērni un jau-
nieši ar dzirdes traucējumiem. 

Organizēja: Zigmārs Ungurs
Foto: Ilze Kopmane

Vērtē lasītāji

Man patika gan darbavieta – LNS RC, 
jo, ko tur slēpt,  tur strādāt skaitās prestiži un 
arī darba pienākums –  mācīt latviešu rakstu 
un zīmju valodu ir  „mans lauciņš”.

 Lēmums bija jāpieņem ātri, un es to 
izdarīju, jo vēlējos augt, kļūt pamanāmāka 
un pamainīt vidi. Arī  nākamie klienti mani 
nebiedēja, jo bija jau bagāta pieredze darbā 
ar dažādām cilvēku kategorijām, tāpēc  ticēju, 
ka mana komunikabilitāte visu nolīdzinās.

Šis darbs  pats pie manis atnāca. Ne-
teikšu, ka tas būtu mans sapņu darbs, bet nu  
jūtu lielu gandarījumu, ka kopā ar profesio-
nālu darba komandu mums izdevās pasniegt 
kripatiņu laimes mūsu „bērniem”,  kā mēs jau 
no paša sākuma mīļi saucām klientus…

Pieauguši cilvēki un latviešu valoda. 
Sākumā iepazīstoties, man bija neērti paziņot 
klientiem, ka mācīšu viņiem latviešu rakstu 
un zīmju valodu. Pieauguši cilvēki taču, bet 
man izdevās šīs nodarbības padarīt interesan-
tas, jo es mācīju   valodu „iz dzīves”. Mēs 
ņēmām ikdienas tēmas, kuras ir mūsu dzī-
vē katru dienu. Mēs nevis mācījāmies, bet 
atkārtojām. Atkārtojot ņēmām klāt jaunus 
vārdiņus, jo dzīvē viss mainās –  nosaukumi, 
zīmes. 

Augu es pati! Ja rudenī man bija tikai 
programma, darba lapas un pašdarinātas ta-
buliņas, pie tam vēl meklēju ideālāko pieeju 
klientiem ar mācību materiāliem, tad februārī 
jau gavilēju, jo katrai tēmai man jau bija lie-
liski attēli, darba lapas, pasakas zīmju valodā 
– liels paldies maniem kolēģiem gan bērnu-
dārzā, gan RC. 

Mēs daudz strādājām ar redzes atmiņu, 
un klientiem tas patika, jo viņi varēja droši 
izpausties. Mēs minējām mīklas! Mācījāmies 
klausīties, paši stāstīt , rīkojām prezentācijas 
– klientiem bija fantastiskas brīvdienas,  pat 
labākas nekā man, jo Geņa bija izteikti rado-
ša un zinoša, organizējot viņiem ekskursijas. 
Tad nu pēc brīvdienām mums tapa prezentā-
cijas, atmiņu stāsti, zīmējumi.

Superīga lieta bija pasakas zīmju valo-
dā. Paši iestudējām pasaku par Sarkangalvīti. 
Atklājām, ka klienti var būt ļoti labi aktieri! 

Mums nevajadzēja tik 
pareizu latviešu valodu, 
mums vajadzēja emocijas, 
un tās bija!

Mēs runājām par visu 
–  par sevi, savu ķermeni, 
uzvedības normām, aiz-
sardzību, sabiedrību, drau-
giem, tuviniekiem, cieņu, 
draudzību, mīlestību pret 
visu, veselību, savām spē-
jām, sava laika plānošanu, 
mērķiem, orientēšanos ap-
kārtējā vidē, mācījāmies  
uzdot jautājumus un atbil-
dēt uz tiem,  raksturot kat-
ru lietu, lietojot īpašības 
vārdus. Pa mazumiņam, 
bet mums izdevās! Nācu 
pie klientiem smaidīga, 

atvērta, pozitīva un visu labo saņēmu arī at-
pakaļ, jutu respektu– bija liels  prieks par to 
visu.

Lielākais gandarījums  ir tas, ka klienti 
otrajā tūrē atbrauca jau atvērtāki, smaidīgāki.  
Tā ir vislielākā balva mums!

Atklāju, ka vislielāko kļūdu darām tieši 
mēs, vecāki. Saudzējot, neuzticoties savam 
īpašajam bērnam, nodarām vairāk ļaunuma, 
nekā labuma –  neļaujot patstāvību, neļaujot 
veikt ikdienas darbiņus, kaut vai gatavot ēst, 
atstājam viņu nesagatavotu lielajai dzīvei, jo 
mamma, tētis, vecmāmiņas, opīši jau nebūs 
mūžīgi… Skarbi, bet fakts! Tāpēc man ļoti 
patika, kā Māra darbojās ar viņiem virtuvē. 
Tik skaistas lietiņas kopā darināja, kuras no-
slēgumā mēs, darbinieki, saņēmām dāvanā  – 
no sirds!

No otras puses, bija arī tādi  likteņbērni, 
kuri, atklāti sakot, bija īsti kalpi! Neko dzīvē 
nebija redzējuši, jutuši tikai smagu darbu… 
Man tāds prieks, ka psiholoģes Sandra un 
Marina atkausēja šo bēdīgo klientu sirdis, 
mācīja nedarīt sev pāri un noticēt sev, celt 
pašapziņu!

Savu darbu profesionāli veica sociālās 
darbinieces Sigita un Sandra Gutāne.

Veselību uzlaboja, muskulīšus atslābināja 
Lāsma. Puiši man atzinās, ka masiere esot ļoti 
smuka meitene!

Klienti tika lutināti ar gardām maltītēm,  
ērtu viesnīcu, labu baseinu un trenažieriem. 
Mūsu pašu mājās Rītausmā viņi varēja  labi 
pavadīt  vakarus. Un arī brīvdienās bija  in-
teresanti  pasākumi,  ekskursijas, izgājieni 
dabā…

Aizkustinājuma asaras mums sariesās 
acīs, kad klienti teica pašu sagatavotu patei-
cības runu – pa skaisto, no sirds, un paši tik 
traki raudāja, no mums atvadoties!

PALDIES Sandrai Gerenovskai, Lilitai 
Janševskai, Edgaram Vorslovam, kas izcī-
nīja  iespēju  pasniegt šiem mūsu likteņ-
biedriem kripatiņu laimes! 

Teksts: Daiga Delle
Foto no LNS RC arhīva

Tā nu sanāca, ka laimes mēnesis Turcijā man bija jā-
apmaina pret darba piedāvājumu Rehabilitācijas centrā. 
Tā kā šobrīd esmu interesantā vecumā un mājas solis kļu-
vis patstāvīgāks, tad biju atvērta jauniem darba piedāvā-
jumiem. Un tad tas atnāca negaidīti…
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Astoņdesmitie gadi

Deviņdesmitie gadi
1990

Baltijas nedzirdīgo biedrības Tallinā no-
slēdz savstarpējās sadarbības līgumu, kas 
ietver  kultūru, sportu, ekonomiku, organiza-
torisko, sociālo darbu, izglītību utt.

Kā svinēt Jāņus, un kad cilvēks pievēršas 
Dievam? Kāpēc netiek mainīts mūsu avīzes 
nosaukums … Par pašdarbnieku viesizrādēm 
Arhangeļskā, Valodas pēcpusdienu Rītausmā 
un par to, kā amatā tika Galaudeta universi-
tātes pirmais nedzirdīgais prezidents Kings 
Džordans (ASV).

1991
Ap 20 cilvēku katru dienu iegriežas 

LNB Rehabilitācijas daļā – KS intervē CV 
priekšsēdētāja vietnieku A. Pavlinu par Atmo-
das procesu ietekmi uz šo darbu.

Valmieras skolu beidz 20 jauniešu, lielākā 
daļa plāno mācīties kādā arodskolā.

Autobraucēja pamācošs stāsts par nodar-
bībām svētdienas autoskolā. Otrs – par pār-
steidzošo  pieredzi, tiekoties ar kurlmēmo 
gaišreģi Imantu. Trešais stāsts – par Rītausmas 
pašdarbnieku koncertu Helsinkos: „ Ko tur re-
dzējām un piedzīvojām, tas bija kā sapnī…” 
(L.Laine).

Daudz ziņu no ārzemēm.
1992

Jādzīvo taupīgāk, jāsamazina izdevumi 
– secina CV plēnums (tagad Dome), apstip-

rinot LNB budžetu. MRU 
slēdz kolektīvos līgumus un 
skaidro strādājošiem  grūtī-
bas (bezdarba draudi, štatu 
samazināšana, dīkstāves, pa-
rādu loks).

Pieteikta ziedojumu 
akcija Z. Ungura grāmatas 
„Domu zīmes” izdošanai 
(attēlā). Daudz jautājumu 
skaidrots slejā  „Mēs atbil-
dam”.

Sportistu piedzīvojumi 
Dānijā un Francijā.

Jaunums – latviešu sa-
kāmvārdu „stabiņš”: Nekas 
nav ticis, ko Dievs nav licis” 
…

1993
Par ko gan balsot Saeimā – aktuāls jautā-

jums ik pa 4 gadiem.
Ar kopīgu seriālu skatīšanos Rītausmā sā-

kušās Jautrītes ziņas, kas ilgs daudzus gadus.
LNB atsakās no jau apmaksātiem, bet ne-

pabeigtiem 9 dzīvokļiem Zolitūdē (tiek prasīta 
papildmaksa – 4 milj. rbļ.).

Daugavpils biedrībai jauna vadītāja, pir-
moreiz sieviete – Elvīra Čaika. Tas pats sa-
kāms par jauno Daugavpils MRU direktori 
Mariju Gedmineni. 

12 stundu garumā – Rīgas 
nodaļas konference; visvairāk 
debašu par TV raidījuma kva-
litāti, žestu/ zīmju valodu, ter-
mina „kurlmēms” atjaunošanu, 
invalīda pensijas saglabāšanu 
arī vecumā. 

Turpinās LNB vēstures un 
LNB kongresu vēstures ap-
skats.

1994
Grūtie laiki ir klāt pilnā 

apjomā. „Jādzīvo par spīti 
grūtībām,”– tā intervijā saka 
LNB 13. kongresa delegāts V. 
Strazdiņš, daloties domās par 
to, kā biedrībai izkļūt no grū-
tībām.

Bankrota situācijā esošo Rīgas MRU uz-
ņemas vadīt jauns direktors – L. Paulēns: „Uz-
ņēmums ir galēji maksātnespējīgs, tā parādi 
pārsniedz 2 miljonus …”

Sākas ilgstoši bezalgas atvaļinājumi, fak-
tiski bezdarbs. Smiltenes iecirknis vairs ne-
strādā vispār. Sponsorus mantu un naudas vei-
dā meklē kultūras iestādes un biedrības… Arī 
Kopsolī – priekš loterijas TV raidījumā. Lai-
mesti dažādi – ielūgumi uz kino, bistro, preses 
brīvabonementi, kancelejas, saimniecības un 
kosmētikas preces. Cilvēki priecīgi: kad nav 

1984
Pirmajā lappusē – viss par ražošanu: 

produkcijas pašizmaksa, ekonomisks mate-
riālu izlietojums, rentabla saimniekošana – lai 
tūkstoši ripo LNB kasē!

Rīgas nodaļa svin 35. jubileju – tajā ap-
vienoti 1330 biedri 31 pirmorganizācijā. LNB 
Goda rakstus saņēma daudzi aktīvisti: J. Gro-
ma, Z. Žukauska, A. Kronbergs, V. Cvetkova, 
A. Šadevalds u.c. 

Atvadas bērnībai saka jaunieši Pilngadības 
svētkos Rītausmā. Tur savus mazuļus Bērnības 
svētkos šūpo arī jaunie vecāki. Jā, tādi svētki 
tur tika skaisti nosvinēti (tāpat kā ikgadējie 
jaunlaulāto un kāzu gadskārtu sarīkojumi).

Bet deju konkursā Pavasara ballē labākie 
pāri – V. Pukste un E. Smaļķis, M. Elbrote un 
G. Kirovāns,  A. Leimane un V. Platacis.

1985
LNB rīko starprepubliku šuvēju kon-

kursu, kas notiek Daugavpils MRU. Latviju 
pārstāv: B. Gavare, R. Fauste, A. Kraze, A. 
Okoļelova, V. Gura, V. Kokina u.c.

R. Rizika atklāj sirdi – savu mīlestību uz 
dzeju, dziesmu un deju. Dz. Dāboliņa stāsta 
par savu p. o. darbu, valmierieši rīko veselī-
bas spartakiādi, bet Rēzeknē godina „apaļos” 
jubilārus.

Sienas avīžu skatē piedalās 11 izdevumi. 
Labākā avīze – „Dzidrais Avots” Smiltenē. Pa-

teicību no aktīvistiem par tulkošanu ekskursijā 
uz Melno jūru saņem D. Fogele (Piterniece).

1986
LNB sistēmas 83 darbinieki iziet atestā-

ciju, daļa to neiztur. MRU jauniešus rosīgāk 
darboties aicina I. Immure. Limbažnieki dodas 
pārgājienā gar jūru, bet Rītausmā pirmoreiz 
notiek atvērto durvju diena – plašs un aizrau-
jošs pasākums lieliem un maziem.

Čempiona titulu Vissavienības sacensībās 
galda tenisā Kazahijā izcīna Latvijas izlase (A. 
Daubars, A. Bergmanis, I. Ozoliņa, M. Sala-
ciete u.c.). 

1987
Pārskats par rehabilitācijas un sociālo 

jautājumu risināšanu: darbā iekārtošana 
LNB un valsts uzņēmumos; dzīvokļi ģime-
nēm;  tulku darbs; zīmju un runas valoda; me-
dicīniskā palīdzība, izbraukumi uz ārzemēm; 
veselīgs dzīvesveids; sadzīves rūpes; atpūtas 
iespējas un vēl daži citi. Labi  ierosinājumi 
turpmākam darbam!

Jauna kārtība nedzirdīgiem autobraucē-
jiem (pagaidu apliecības uz 2 gadiem). Lielā 
saruna par žestu valodu. Labi vārdi par rēzek-
nieti Ļubovu Makužu  55 gadu jubilejā.

1988 
„KS” iepazīstina ar jauno (21) Pļaviņu 

biedrības priekšsēdētāju Aināru Osmani.
Rīgas biedrības konferencē spriež: kāpēc 

jaunieši neiet uz kultūras namu, kā sadarboties 
ar Latvijas TV, kad uzcels sporta namu, kā vei-
cināt p. o. darbu utt.

Pirmās dzemdības, kur klāt arī tētis – in-
tervija ar Lazdānu ģimeni un Dzemdību nama 
galveno ārsti.

Rīgas MRU pārstāvji iepērk materiālus 
šūšanas iecirknim tekstila gadatirgū Maskavā.

Melodeklamāciju konkursā uzvar N. Jefre-
mova un A. Celms, bet fotoskatē labākie – L. 
Kovaļevskis, I. Immure, J. Spēkainis.

1989
Latvijas Tautas frontes Nedzirdīgo ap-

vienības dibināšanas kongresa delegātu 
runu pārskats. Par risināmiem LNB jautāju-
miem izsakās daudzi, viņu vidū: R. Rizika, I. 
Immure, R. Kurēna, G. Paņko, D. Zvanītāja, 
H.  Klapote, G. Dāvids u.c. Ļoti interesanti 
priekšlikumi!

Kongress pieņem lēmumus: mainīt LNB 
dibināšanas datumu – uz 1920. gadu un svi-
nīgi atzīmēt 70 gadu jubileju; izstrādāt jaunus 
statūtus, ieviest demokrātiskas  LNB vadības 
vēlēšanas; aktīvi rosināt valdību mainīt nedzir-
dīgo izglītības sistēmu; taisnīgi sadalīt ārzem-
ju tūrisma ceļazīmes; atjaunot LNB muzeju; 
stiprināt sadarbību Baltijas republiku starpā.

Šajā numurā pēc KS lasītāju lūguma sākas 
jauna rakstu sērija programmā  „Labvakar” 
(populārā TV raidījuma pārskats).



13KOPSOLĪ 2014. gada  jūnijs/jūlijs, nr. 7

LNS VĒSTURE

         Par to rakstīja Kopsolī   pirms ... gadiem jūnijā

Sākas 21. gadsimts
2000

Latviešu valodā iznāk pirmā grāmata 
par nedzirdību „Sabiedrībai par nedzirdī-
bu”. Ilze Roķe sāk strādāt par LNS galveno 
grāmatvedi. LNS Melngalvju namā svin savu 
80 - gadi. Piektajā Latvijas nedzirdīgo paš-
darbnieku festivālā Smiltenē piedalās 70 da-
lībnieki no 7 LNS biedrībām. Mazajā Ģildē 
KS  Preses balle (attēlā).

2001
Kopsolī viesojas Kurzemes biedrību kop-

sapulcēs un tiekas ar saviem lasītājiem. Kul-
dīdznieki vēlas, lai vairāk atspoguļo provin-
ces biedrību dzīvi, zemnieku problēmas un kā 
viņi tās risina. Savukārt ventspilnieki aicina 
vairāk rakstīt par ticības jautājumiem, bet 
mazāk par sportu. Gunta un Tatjanas Dāvidu 
stāsts: jāmeklē darbi, jāapsaimnieko mantotā 

zeme, mežs, jāzvejo jūrā…
2002

LNS parādās internets –laik-
raksta  „Kopsolī” realizētā projekta 
„Internets – nedzirdīgajiem”  ietvaros 
LNS pārvaldes ēkā un Surdocentrā 
Rīgā, Elvīras ielā 19 izveidots kabeļu 
tīkls un internetu nodrošina Latnet.

Surdocentrs apgūst jaunos tehnis-
kos palīglīdzekļus – komunikatorus. 
Liepājā 7. nedzirdīgo pašdarbnieku 
festivāls 4 stundu garumā;  piedalās 
vairāk nekā 100 pašdarbnieki. 

2003
8. nedzirdīgo pašdarbības festivālā 

Pļaviņās piedalās 110 pašdarbnieki. Rīgas 
Nedzirdīgo bērnu internātskolā izlaidums: 
skolu beidz 16 absolventi. Fonda „Klusums” 
prezidents Guntars Beisons plašā intervijā: 
„Tagad beidzot strādāju darbu, kas patiešām 
patīk. Jaunībā sapņoju par arhitekta darbu, 
taču nebija nekādu iespēju studēt”. Augstsko-
las „Attīstība” 15 dzirdīgo studentu grupa 3 
dienu seminārā apgūst nedzirdīgo pasauli un 
ir priecīgi pārsteigti.

2004
Kārtējais nedzirdīgo pašdarbības festi-

vāls Kuldīgā, piedalās jau 137 pašdarbnie-
ki! Bet vai kāds atceras, ka festivālu tradīciju 
aizsāka 

LNS Valmieras RB 1996. gadā ar moto 
«Smejies vesels!»? Festivāls notika Valmie-
ras vājdzirdīgo skolā. Paldies valmieriešiem!

Inese Immure kā skatītāja vēro 3. Eiropas 
nedzirdīgo mākslas festivālu Zviedrijas gal-
vaspilsētā Stokholmā 20. — 22. maijā. Pro-

nekā, labs arī tas …
Bet dzīve rit tālāk – 

liepājnieki kārtējo reizi 
pārceļas uz citu mītni, uz 
tikšanos sapulcējas LNB 
„zelta fonds”– 23 Goda 
biedri, rītausmieši gatavo-
jas Deju svētkiem, Valmie-
rā sporta diena, sākas LNS 
biedra karšu apmaiņa.

LNS pārstāvji Zvied-
rijas konferencē Gotlandē, 
orientieristi Dānijā, bet 
Rīgā ierodas Dž. Nelsons, 
nedzirdīgais pasaules apce-
ļotājs no ASV.

1995
Skaisti, svinīgi ar plašu programmu un 

salūtu nakts debesīs nosvinēta LNS 75.  
gadskārta. Konkursā „LNB – 75” uzvar I. Im-
mure un balvā saņem braucienu uz Helsinku 
Teātra festivālu.

Seniori dodas ekskursijā uz savām sko-
lām. Notiek pašdarbības festivāls. Cita grupa 
apmeklē TV studiju, kur top Programma ne-
dzirdīgajiem. 60 tūristi atgriežas no KS rīkotā 
brauciena uz Parīzi – visi sajūsmā! 

Bezdarbs nedzirdīgo vidū palielinās, bez-
darbnieki mācās NVA kursos metinātāju, būv-
galdnieku, krāsotāju/apmetēju un konditoru 
specialitātē.

Latvijas volejbolistes uzvar Ziemeļvalstu 
turnīrā Somijā. Darbu izvērš Surdocentrs, ga-
tavojot individuālos ausu ieliktņus.

1996
Par jauniem izaicinājumiem nedzirdīgo 

kopienai nākotnē – intervija ar jauno PNF pre-
zidenti K. Akvilīnu.

Saruna ar  Kristapsonu 
pāri par to, kā cilvēki  spēj 
mainīties, dibinot ģimeni. 

Skolotāja Z. Zagurilo – par 
iespaidiem Galaudeta univer-
sitātē.

 Rītausmu „rotā” jauns no-
saukums „Zero zone. Nakts-
klubs”, cilvēki satraukušies. 
Ne velti! Drīz seko kluba gals 
(attēlā pa kreisi – pēc konku-
rentu sarīkotā sprādziena).

Sporta veterāni M. Plaude 
un J. Pliska piedalās orientē-
šanās sacensībās Spānijā un 
paspēj apskatīt arī pašas popu-
lārākās vietas šajā valstī.

1997
Atkal atskaitās Rīgas biedrība. Debatēs in-

teresanti priekšlikumi par Rīga biedrības Goda 
biedru izvirzīšanu, Rītausmas nodošanu  bied-
rības pārziņā, apvienojot biedrības vadītājas 
un Rītausmas direktores ama-
tus u.c.

2. pašdarbības festivālā 
„Skaista mana tēvu zeme” Dau-
gavpils teātrī piedalās 60 talan-
tu. 

1000 eks. tirāžā iznāk zīmju 
valodas vārdnīca bērniem un – 
Pļaviņu biedrībai pašiem sava 
avīze (!). Latvijas olimpiešu 
izlases fotogalerija pirms doša-
nās uz Dāniju.

1998
Intervija ar Jāņiem un Lī-

gām. Viss KS ieturēts zaļā  va-
saras toņkrāsā. Bet ziņas visda-

žādākās: MRU noliktavu pārbūvē Surdocentra 
mītnei; no Anglijas atgriezusies KS organizētā 
tūristu grupa (42); beigušies ZV bezmaksas 
kursi iesācējiem; notikusi tulku pieredzes ap-
maiņa Igaunijā; Rēzeknē – jautrs modes un fri-
zūru konkurss; Smiltenē nedaudz atdzīvojies 
šūšanas iecirknis – tur šuj mājas čības;  vēlreiz 
rosina sasaukt Zemnieku saietu.

1999
Top LNS mītne Elvīras 19 vecajā kop-

mītnes ēkā – gatavs jau 3. stāvs. Valsts pie-
šķir līdzekļus Surdocentra filiāļu ierīkošanai 
reģionos. No Minskas surdodziesmu festivāla 
diplomu atved Inese Immure par tur izpildīto 
dziesmu „Pie jūras dzīve mana”.

 NVA skārdnieku – jumiķu kursus beidz 
pirmā grupa. 

Rēzeknes biedrība godina savus 8 Jāņus, 
bet teātra māmuļa Elvīra Elksne atceras lus-
tīgos Līgosvētkus, kas nosvinēti drāmas an-
sambļa viesizrāžu laikā Lietuvā pirms 40 ga-
diem(!).

Tālāk lasiet nākamajā lpp

    Līgo svētki Daugavpilī
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

LNS VĒSTURE / BIEDRĪBU ZIŅAS

fesionāli mākslinieki, aktieri, filmu 
veidotāji, dzejnieki un fotogrāfi, –  
pavisam 25 nedzirdīgie no deviņām 
valstīm rādīja ne tikai savus iepriekš 
radītos darbus, bet uz vietas realizēja 
vēl nebijušu projektu.

2005
Jaunajā LNS projektā „Mēs – 

sabiedrības daļa I” : būs tūkstotis 
pasākumu un piedalīsies desmit 
tūkstoš apmeklētāju. LNS prezi-
dents A. Pavlins paziņo, ka LNS jā-
vada pašiem nedzirdīgajiem, bet V. 
Strazdiņš uzskata: „ … neesmu pār-
liecināts, vai mums, nedzirdīgajiem, 
jau būtu tāds intelektuālais poten-
ciāls, lai to visu noturētu un attīstītu 
tālāk.”

2006
 Projektā „Klusās rokas” no-

tiek starptautiska konference (attē-
lā) ar partneriem no Vācijas, Čehijas 
un Slovākijas, piedalās citas NVO. 

Jubilejas – 10. Nedzirdīgo pašdarb-
nieku festivāls notiek turpat, kur pir-
mais – Valmierā. 

Lieli prieki Daugavpils RB – 
biedri atgriežas kapitāli izremontēta-
jās telpās pēc 2 gadu „trimdas”. 

2007
LNS realizē projektus „Abpus 

klusuma robežām” un „I = I + I”, 
bet lielākais projekts „Klusās rokas” 
tuvojas nobeigumam un Slovākijā 
notiek pēdējā starptautisko partneru 
tikšanās.

 Latviešu gleznotājs Kārlis Mies-
nieks teicis par mūsu Voldemāru Cī-
ruli: „Ja Cīrulis nebūtu kurlmēms, ar 
laiku viņš izveidotos par izcili teica-
mu, tālejošas mākslas pārstāvi. Žēl, 
ka tāds talants aiziet bojā.” 

Kur tagad ir Cīruļa gleznas?
2008

Rīgā, Esplanādē  Latvijas in-
valīdu saiets ar LNS biedru un va-
dības dalību;  pieņemts Aicinājums 
valdībai parakstīt ANO Konvenciju 
par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. 

Daugavpilī, Vienības laukumā 
notiek starpetniskais pašdarbības 
festivāls un  nedzirdīgo mākslinieku 
darbu izstāde.

2009
Projekts „XXI gadsimts. Ne-

dzirdība. Izaicinājumi un risināju-
mi” darbībā –   Jūrmalā  ekspertu 
kolokvijs.

 Eiropā pirmās nedzirdīgo māks-
las filmas  „1827. gada eksponāts” 
seanss kinoteātrī „Rīga”. Interviju 
sniedz tās producents čehs Kamils 
Panskis. 

2010
Speciālizlaidums, veltīts LNS 

90 gadu jubilejai. Reportāža no 
svētkiem Brīvdabas muzejā (22.05). 
Tur veidojās leģenda, kas paliks ne-
dzirdīgo kopienas neizdzēšamā vēs-
turiskā atmiņā kā viens no krāšņāka-
jiem visu laiku LNS notikumiem. 

Dome nolemj pārdot LNS 
īpašumu Rīgā, Jāņa sētā 5 –   
1. stāvā.

Starptautiskajā nedzirdīgo bas-
ketbola turnīrā par godu Rīgas sporta 

kluba „Nedzir-
dīgo sports” 75 
gadu jubilejai 
10 komandu 
konkurencē uz-
var „Nedzirdī-
go sports” (bet 
tagad – likvi-
dēts…).

2011
K o p s o l ī 

pētī, kā ne-
dzirdīgie ko-

municē ar ārstiem: pieredze Latvi-
jā un ārzemēs. LNS viceprezidente 
Sandra Gerenovska piedalās EUD 
Ģenerālajā asamblejā.

 Rīgas Baptistu draudzi pastāvīgi 
apmeklē nedzirdīgo grupa, kurai tul-
ko Armands Brūvers.

2012
Teātra šova „Krāsaini sapņi – 

2” finālā triumfē Olga Anufrijeva 
un Liena Čerepko.

Projekta „Klusuma pasaule” ie-
tvaros 5 sociālie asistenti uzsāk dar-
bu. 

Ansis Smons 80 gadu jubilejā 
stāsta par savu dzīvi un secina: viss, 
kas noticis, ir labi. Kas nav noticis, 
arī ir labi!

2013
Biedrību konferencēs ievēl jau-

nu vadību un izvirza delegātus uz 
LNS kongresu. Ainārs Osmanis kā 
LNS pārstāvis piedalās EUD Ģene-
rālajā asamblejā. 

 Grupa LNS biedru programmas 
Grundtvig ietvaros bijusi  pieredzes 
apmaiņā Turcijā: secinājumi ir inte-
resanti un noderīgi arī mums. 

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

  VALENTĪNA POGREBNAJA (1933.19.01 – 
2014.31.05) un VASILIJS POGREBNIJS (1939.28.02 
–  2014.31.05).

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem un draugiem.
Abi Rīgas biedrības biedri  

 Tu,  mīļā māt, nu projām aizej klusi 
 Tai ceļā pēdējā, no kura nepārnāk…

  Izsakām dziļu līdzjūtības mūsu biedrēm GAĻINAI 
SIVERCEVAI  un ANITAI DUREIKAI, no māmiņas at-
vadoties. 

Cik grūti tam ticēt , ka nekad vairs dzīvē 
Mums neiznāks ar tevi parunāt
Un tavu smaidu vienkāršo un silto 
Mums vajadzēs  tik sirdī saglabāt .

  Skumjās noliecam galvu par mūsu biedru SERGEJU 
VASIĻJEVU (1971. 26. 02. – 2014. 10. 06) 

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem.
  Mūžībā  aizgājusi mūsu biedre  ANNA  AUZA 

(1924. 27. 11. – 2014. 10. 06).
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem. 

Liepājas biedrība

Līdzjūtības

SPĒKOJAS BASKETBOLĀ
18. maijā Jelgavas sporta hallē risinājās  draudzības 

spēles – ceļojošā kausa izcīņa basketbolā starp Kurzemes 
un Zemgales LNS biedrību komandām. 

Pirmo vietu izcīnīja Kuldīgas komanda. Labākais punktu 
guvējs –  Sandis Adamovičs.

RAIŅA SKOLA  UZ „STŪRA MĀJU” 
22. maijā  Raiņa vakarskolas grupa  iepazina bijušās 

Valsts drošības komitejas VDK ēkas – Stūra mājas „čekas 
pagrabus” gida pavadījumā. 

Dalībniekiem parādīja arī, kā patiesībā izskatās „čekas 
maisi” un kādu informāciju tie glabā.

ĢIMEŅU DIENĀ SPĒLĒ BOCCIA
31. maijā Valmieras klubā notika Ģimenu diena. 
Šajā pasākumā notika boccia spēle 5 komandām, kur katrai 

komandai tika pa bērnam – vienalga, cik maziņš tas bija. Uz-
varēja, protams, draudzība.

RĪDZINIEKI DODAS UZ LEIŠZEMI
14. – 15. jūnijā  49 Rīgas biedri devās divdienu ekskur-

sijā uz Klaipēdu un Palangu. 
Apskatīja Krustu kalnu, Jūras un Dzintara muzejus, iepa-

zina abas pilsētas. Pēdējais apskates objekts bija alusdarītava  
atpūtas kompleksā „HBH Juozo alus”.

VALMIERIEŠI PIE PAMESTAJIEM 
Grupa Valmieras RB biedru 11. jūnijā apmeklēja Val-

mieras suņu un kaķu patversmi. 
Dzīvniekiem pietika barības, tāpēc biedri uzdāvināja 

patversmei dāvanu karti par 20 EUR no veterinārās aptiekas, 
jo patversmei nepietiek līdzekļu dzīvnieku ārstēšanai. 

RĪTAUSMIEŠI ATPŪTĀ
Projekta „Klusuma pasaule” ietvaros tika likts pamats 

tradīcijai – nedzirdīgo pašdarbības festivālu sasaistīt ar 
tam sekojošu divdienu radošo nometni. Tāpēc gan jaunie-
šu deju kolektīvs, gan tautas deju kolektīvs, kā arī aktieri par 
vienojās teritorijas un telpu nomu no saviem personīgajiem 
līdzekļiem, lai būtu iespēja gan atpūsties, gan gūt iedvesmu 
nākamajiem radošajiem sniegumiem.

Un tā 7. jūnijā līdz pat nākamās dienas vidum pašdarbnieki 
baudīja dabas sniegtos labumus Milzkalnes atpūtas bāzē. 

No LNS mājaslapas materiāliem sagatavoja: Zigmārs Ungurs
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VAĻASPRIEKS

Izjust vēju,ātrumu un prieku…

Kad iegādājies pirmo motociklu?
Pirmo braucamo nopirku, kad man bija 

14 – 15 gadi, tas gan nebija motocikls, bet 
mopēds. Pirmais motocikls man bija Čezeta – 
čehu ražojuma, ar Javas motoru. Oranžā krā-
sā, kas man nepatika, tāpēc  pārkrāsoju to pats 
spilgti dzeltenu, jo gribēju, lai visi uz mani 
skatās. Otrais mocis jau man bija Java, bet tre-
šais KTM. Pēc tam Husgvarna, bet tagad ir Ja-
maha. Vispār mūsu nedzirdīgo grupas puišiem 
visiem ir japāņu moči. Labi motocikli vēl ir 
vāciešiem, īpaši BMW. Itāļu moči ir 
skaisti, bet tehniski neizturīgi. 
Vai bija kādi starpgadījumi šajā pe-
riodā?

Kad man bija pirmais mocis, man 
vispār nebija vadīšanas tiesību un 
divus gadus braukāju bez tiesībām. 
Tas bija vēl padomju laikā. Bēgu no 
visiem miličiem, kur vien ieraudzīju. 
Un neviens mani nenoķēra! Vienreiz, 
piemēram, mani apturēja pie milici-
jas kontrolpunkta Saulkrastos. Tīšām 
pabraucu milicim garām un apstā-
jos labu gabaliņu tālāk. Gaidīju, līdz 
pienāca klāt, tad piedevu gāzi un aiz-
laidos. Zināju – kamēr viņš aizskries 
atpakaļ līdz savai automašīnai, es jau būšu ga-
balā un viņš mani nepanāks. Toreiz jau sodīt 
varēja tikai tad, ja uz vietas noķēra.

Tā nu jaunībā ar moci izbraukājos, bet tad 
nāca divdesmit gadu pārtraukums, jo laiku 
aizņēma  ģimene, bērni, darbs, mājas būvnie-
cība. Tagad bērni jau izauguši, māja uzcelta, 
nu varu sekot savam sirds aicinājumam. Atkal 
iegādājos motociklu  un jau pirmajā gadā pie-
dalījos amatieru motosacensībās. Es nezināju, 
ka šajās sacensībās ārpus konkursa piedalās 
arī profesionāļi. Sacensību laikā noskatījos, 
ka man diezgan daudzi aizbrauc garām, do-
māju, ka vietu sadalījumā būšu kaut kur pa 
vidam. Tāpēc nemaz negaidīju apbalvošanu 
un aizbraucu projām. Biju ļoti pārsteigts, kad 
pēc divām dienām man zvanīja un jautāja: kur 
tu pazudi, mēs tevi gaidījām uz apbalvošanu, 
tev ir 2. vieta! Tomēr piedalīties sacensībās 
neturpināju. Tas ir ļoti dārgs prieks, jo uztu-
rēt sacensību motociklu iznāk daudz dārgāk 
nekā automašīnu. Riepas, piemēram, jāmaina 
pēc vienām sacensībām un kādiem 5 – 6 treni-
ņiem. Tāpēc motosportistiem parasti ir spon-
sori, kas to visu apmaksā. 

Tagadējais mocis Jamaha man ir 
2001. gada izlaiduma, bet ļoti labi 
saglabājies, jo braukšana notiek ti-
kai vasarā. Es to nopirku jau lietotu, 
bet lieliskā stāvoklī. Citi grib jaunu 
moci, bet es skatos, kāds  tas mocis 
ir faktiski, tas ir galvenais.

Motocikls man ir brīvā laika 
ļoti patīkamai pavadīšanai. Mani 
vienkārši pie močiem velk, tur neko 
nevar darīt. Automašīnā  nesajūtu 
apkārtni, nejūtu, ka braucu. Pavisam 
savādāk ir ar motociklu: tu brauc un 

jūti vēju, sauli, apkārtnes smaržas, ātrumu… 
To ir grūti izstāstīt, tas jāizjūt pašam. 
Liekas, ka ar moci bīstamāk?

Jā, no drošības viedokļa braukt ar moci ir 
bīstamāk nekā ar automašīnu. Tieši tāpēc mēs 
pirms katras sezonas vispirms atjaunojam ie-
maņas, braukājot pa sporta trasi. Kad labi iz-
jūti, kā mocis uzvedas, tad var droši braukt arī 
pa pilsētu. Tomēr gadās visādi,  retais iztiek 
bez kritieniem. Pats esmu kritis daudzas rei-
zes, vienreiz pat lauzu potīti.

 Arī pagājušajā gadā kritu. Mēs, nedzirdī-
go grupa, braukājām apkārt izlaides pēc. Āda-
žos es braucienā uzrāvu moci uz viena riteņa, 
kas ir rokeru iecienīts triks, un man arī patīk 
to darīt. Bet šai gadījumā es par daudz uzgā-
zēju, nenoturēju stūri, palaidu vaļā un nokritu. 
Labi, ka priekšā ceļš bija tukšs, mocis nevie-
nam netrāpīja, bet man pašam gan bikses bija 
caurumos. To visu redzēja turpat esošie paš-
valdības policisti. Viņi pienāca un jautāja, vai 
nevajag palīdzību. Teicu, ka ne. Moci atstāju 
pašvaldībā, jo tas bija sasists, braukt nevarēja. 
Pats aizbraucu mājās, paņēmu auto ar piekabi 
un atbraucu pakaļ mocim. 

Pajautāju vienam no policistiem, kāpēc 
mani nesodīja. Viņš atbildēja, ka pats ir mo-
tobraucējs un mani saprot. Tā izpaužas moto-
braucēju solidaritāte. Sasisto moci salaboju, 
pārdevu un nopirku tagadējo, tas ir lielāks, 
pamatīgāks un to uz viena riteņa braucienā 
piecelt nevar. Tas sver 280 kg un domāts so-
līdākai braukšanai, arī sievu aizmugurē var 
paņemt līdzi.
Cik bieži jūsu grupa sanāk kopā un ko tad 
dara?

Pagājušajā gadā mūsu motobraucēji tikās 
vienu – divas reizes nedēļā. Agrāk biežāk ti-
kāmies sporta kompleksa 3x3 trasē, kur tre-
nējāmies, lai iegūtu labākas braukšanas iema-
ņas. Bet tagad jau labi braucam un treniņi nav 
nepieciešami. Tagad meklējam kādu tikšanās 
vietu – kafejnīcu vai atpūtas bāzi, kur pasēdēt, 
papļāpāt. Mēs plānojam, ka varētu pēc kārtas 
katrs no mums uzņemt pārējos. Piemēram, 
vienu reizi visi brauc pie manis, nākamo reizi 
atkal pie kāda cita grupas rokera.
Vai pie citu valstu nedzirdīgajiem rokeriem 
arī braucat? Kā ir Lietuvā, Igaunijā?

Igaunijā ir tikai viens nedzirdīgais rokeris, 
par Lietuvu nezinām. Vācijā gan ir ļoti daudz 
nedzirdīgo rokeru, tur viņiem ir vairāki ofi-
ciāli klubi. Anglijā ir tikai desmit nedzirdīgie 
rokeri, savukārt Somijā ap trīsdesmit.
Tad jau visi satiksieties festivālā?

Eiropas Nedzirdīgo moto festivāls risi-
nāsies no 8. – 10. augustam. Mēs ar Rober-
tu Priedi jau nopirkām biļetes uz prāmi. Abi 
brauksim kopā ar savām mīļajām sievām. 

Negribam braukt cauri Eiropai ar mo-
čiem un nomocīties tālajā ceļā. Brauk-
sim ar prāmi līdz Vācijai, tad nedēļu 
braukāsim apkārt pa Vāciju. Pēc tam 
tālāk uz Holandi, uz festivālu. Tur 
līksmosim 3 dienas, tad atpakaļ uz 
mājām.
Mūsējie pirmo reizi piedalīsies ne-
dzirdīgo motofestivālā, vajadzētu 
pavērot, pafotografēt…

Jā, Roberts Priede jau nopirka 
speciālu videokameru motociklis-
tiem. Viņš nofilmēs gan braukāšanu, 
gan festivālu, atbrauksim atpakaļ, un 
tad mums būs ko parādīt un pastāstīt. 
Pirms tam jau vēl būs Latvijas moto-

festivāls Ventspilī, mēs  turp visi brauksim! 
Pagājušajā gadā man nesanāca, tāpēc šogad 
noteikti piedalīšos. 
Skatos, ka tu minies arī ar velosipēdu.

Šogad ir jau trešais gads, kopš man ir 
sporta velosipēds. Jaunībā daudz braucu ne 
tikai ar mopēdu, bet arī ar velosipēdu. Jaunībā 
braucu arī ar skrituļdēli un piedalījos sacensī-
bu vietās pa visu bijušo Padomju Savienību, 
biju pat PSRS čempions. Internetā vēl tagad 
var atrast fotogrāfiju, kurā mēs, Latvijas skri-
tuļotāji, stāvam Baltijas ceļā.

Mēs, visa ģimene, ziemā arī aktīvi slēpo-
jam. Pirms 7 gadiem mana ģimene kopā ar 
Roberta Priedes ģimeni bijām uz Slovākijas 
kalniem slēpot, tur mums gāja lieliski! Jaunā-
kais dēls Elvis ļoti labi slēpo un brauc arī ar 
moci. Vecākais dēls Ādolfs arī labi slēpo un 
ikdienā brauc ar velosipēdu. Mēs esam spor-
tiska ģimene.

Paldies par interviju un gaidīsim ziņas 
no Eiropas nedzirdīgo moto festivāla! 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Zigmārs Ungurs, Gints Gailītis

Šogad jau otro gadu 
mūsu nedzirdīgie ro-
keri kā vienota grupa  
26. aprīlī piedalījās Latvi-
jas motobraucēju sezonas 
atklāšanas parādē. Visi 
bija sajūsmā par iespai-
diem un pieredzēto. Par 
šo notikumu  un daudz ko 
citu  KS intervēja vienu 
no mūsu rokeru līderiem 
Garri Kristapsonu.

1989.gada 23.augusta brīvības akcijā "Baltijas ceļš".
Trešais no labās Garri Kristapsons
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NODARBINĀTĪBA

Vajag darīt to, kas patīk!

Par ko tagad strādājat un kur?
Kopš pagājušā gada novembra beigām 

strādāju par saskarsmes un radošās pašiz-
pausmes iemaņu apguves nodarbību vadī-
tāju. Vadu dzīves prasmes, deju un kustību 
darbnīcas. Šīs nodarbības veicina klientiem 
radošo pašizpausmi caur deju un kustību 
uzdevumiem, iedrošina atbrīvoties deju kus-
tībās, kas paver arī ceļu pozitīvām emoci-
jām un saskarsmei.
Kā dabūjāt šo darbu? 

Man gribējās sevi pilnveidot un da-
līties ar savām zināšanām, kuras esmu 
ieguvusi. Pastāstīju par to gan Brigitai, 
gan Sandrai. Apdomājāmies, ko un kā, un 
tālāk viss notika. Tas bija tāds klikšķis, 
manu tā brīža sapņu piepildījums! Tāpēc  
varu teikt tā – mēs palīdzējām šim dar-
bam mani atrast. 
Kādi ir jūsu darba pienākumi?

Nedēļas laikā gatavoju prezentācijas, 
lai klientiem vieglāk izprast konkrēto 
tēmu, pārlūkoju visus savus pierakstus un 
vācu atbilstošu informāciju. Cenšos visu 
pasniegt  tā, lai ir interesanti – ar skaistām 
bildēm, dažreiz pacienāju ar gardumiem, 
uzdodu atjautības uzdevumus. Divas rei-
zes nedēļā mēs visi satiekamies – tad rādu 
prezentāciju, stāstu un atbildu uz jautāju-
miem. 

Vingrošanas nodarbībās demonstrēju 
arī dažādus vingrinājumus. Pastāstu, kurš 
vingrinājums ir labs, kāpēc tas vajadzīgs, 
kā to pareizi darīt, lai sevi netraumētu. 
Kā veicas līdz šim? Katrs sākums 
esot grūts? Jums arī?

Gan man, gan apmeklētājiem ir ļoti in-
teresanti. Pa šo laiku esam runājuši par da-
žādām tēmām – par visādiem ēdieniem, par 
citu kultūru paradumiem, par slimībām, 
kuras rodas no nepareizas ēšanas. Ir bijušas 
arī dažādu svētku tematikas receptes  – gan 
Lieldienām, Ziemassvētkiem utt. Pamācu, kā 
pareizi un veselīgi gatavot.

Sākumā bija mazliet grūti, jo mans zīm-

ju valodas krājums nebija pārāk 
bagātīgs. Bet drīz vien uzsāku 
zīmju valodas papildapguvi pie 
Ilonas Liniņas un  ļoti interesan-
tā veidā iemācījos daudz jaunu 
vārdu. Ar laiku kļuvu aizvien 
drošāka,  arī apmeklētāji man 
bieži vien palīdz, ja nezinu kāda 
vārda zīmi. Esam pat dažiem 
vārdiem izdomājuši jaunu apzī-
mējumu! 
Esat mācījusies dzirdīgo 
skolā…  Kāda tur bija pie-
redze, vai līdzi tikāt?

Esmu beigusi Ogres Valsts 
ģimnāziju. Ar dzirdīgajiem mā-
cos jau kopš pirmās skolas die-
nas. Atceros,  sākums bija grūts, 

mēs ar māsu esam daudz kam gājušas cauri. 
Taču, pateicoties mūsu vecākiem, mēs ne-
padevāmies un esam daudz ko sasniegušas. 
Šobrīd jau studēju Rīgas Stradiņa universitā-
tē par uztura speciālisti. Nākošgad man būs 
izlaidums. Tagad nemaz nekautrējos palūgt 
pasniedzējam runāt nedaudz skaļāk. Apsēžos 
pirmajā rindā un cītīgi sekoju līdzi teiktajam. 

Kāpēc izvēlējāties tieši šo augstskolu 
un šo profesiju?

Jau 12. klases beigās sapratu, ka bieži 
lasu un interesējos par uzturu. Nolēmu, ka 
man tieši tas  jāmācās, jo gribēju studēt kaut 
ko tādu, kas  pašai interesētu. Tad uzzināju, 
ka Rīgas Stradiņa universitātē ir šāda prog-
ramma, un pieteicos. Bija konkurss, un dažu 
brīdi likās, ka netikšu budžeta grupā. Bet es 
tiku un joprojām ļoti priecājos, ka izvēlējos 

šos četrus gadus tieši šajā augstskolā. Esmu 
ieguvusi neizmērojami daudz! Tagad labāk 
saprotu, no kā sastāv cilvēka ķermenis un kā 
tas darbojas, kāda ir ēdiena, apkārtējās vides 
un emociju ietekme uz mūsu veselību. Un 
daudz ko citu, protams.
Kā veicas ar studijām? Dienas noda-
ļā vai neklātienē?

Esmu dienas nodaļā. Pirmais mācību 
gads bija visgrūtākais, jo bija lielas pārmai-
ņas. Nebiju pieradusi katru dienu braukt no 
Ogres uz Rīgu. Arī lekcijas notika ļoti dažā-
dās vietās, tāpēc nācās apgūt Rīgas ielas un 
transportu maršrutus. Nu jau esmu pieradusi, 
un arī mācības vairs nav tik grūtas. Pirmajos 
gados apguvām pašus pamatus – anatomiju, 
fizioloģiju, histoloģiju un citus. Tagad mācā-
mies tādus priekšmetus kā bērnu uzturs, pār-
tikas piedevas, uzturs pie dažādām slimībām. 
Kādi ir jūsu hobiji? 

Man ļoti patīk braukt ar velosipēdu, skri-
tuļot, daudz staigāt, vingrot. Nevaru iedomā-
ties dienu bez fiziskām aktivitātēm: riteņoju 
pa Ogri un, kad gribas kaut kur tālāk,  tad 
braucu arī ārpus pilsētas. 

Vēl man patīk eksperimentēt virtuvē. 
Iedvesmu smeļos no Jamie Oliver rai-
dījumiem, recepšu grāmatām, internetā 
publicētām receptēm. Vislielāko prieku 
man sagādā ēdienu baudītāji, kuri pasaka, 
ka bija garšīgi, un plati smaida. Vislabāk 
man garšo sautējumi un salāti, jo tajos ir 
dārzeņi. Tad var improvizēt un katrreiz 
gatavot citādu savas mākslas darbu. Ga-
tavoju no tā, kas sezonā pieejams, cenšos, 
lai ir krāsaini, tāpēc nebaidos eksperi-
mentēt un savienot šķietami nesavienoja-
mas garšas. 

Man ļoti patīk ceļot! Esmu bijusi 
dažādās valstīs – Turcijā, Zviedrijā, Ma-
ķedonijā, Itālijā, Sicīlijā, Anglijā, Vāci-
jā, Nīderlandē, Čehijā, Polijā. Šovasar 
braukšu uz Franciju. Bildē (skat. sākumā) 
esmu no pagājušā gada ceļojuma, kurā 
devāmies ar Lauru un Kristapu. Divās 
nedēļās apceļojām lielu daļu Čehijas, sa-
tikām nedzirdīgos, kuri mums deva gan 
naktsmītni, gan bija gidi un parādīja visas 
tās skaistākās vietas!  
Vai uzvara LNS skaistumkonkur-
sā ietekmēja jūsu dzīvi? Kādā vei-
dā?

Ietekmēja gan. Iepazinos ar Brigitu 
un Sandru, kuras man deva šo darbu. Pa-

teicoties skaistumkonkursam, „Rītausmā” un 
Elvīras ielā esmu visai bieža viešņa. Skais-
tumkonkurss nostiprināju pašapziņu un vēl-
mi dzīvē daudz ko sasniegt.  
Varbūt vēl kaut ko vēlaties teikt?

Esiet aktīvi un dariet to, kas jums patīk. 
Tad arī jums viss izdosies!  

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: personiskā arhīva un Z. Ungurs

Jau gandrīz pusgadu LNS Rehabilitācijas cen-
tram ir jauna darbiniece, kura daudziem palikusi 
atmiņā kā Mis LNS 2013. Lai ar viņu iepazīstinātu 
tuvāk un vispusīgāk, „Kopsolī” aicināja  Dainu Ru-
suli uz interviju.

       Nodarbībās Rītausmā

       Augstskolā
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SPORTS

Vēlreiz par RSK „Nedzirdīgo 
sports” likvidēšanu 

Čempioni – Agita un Andis

Līdzjūtība
Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,

Pārtrūkst stīga, un viss paliek kluss.                                      
Mūžībā aizvadot Evaldu Abakoku, izsakām visdziļāko līdzjū-

tību  piederīgajiem.
Bijušie draugi un kolēģi no Alūksnes biedrības

Divējādi saule tek,
Tek kalnā, tek lejā;

Divējāds mans mūžiņš
Ar to vienu dvēselīti.

Mūžībā  aizgājis LNS Goda biedrs Evalds  Abakoks 
(6.10.1926–27.05.2014).

Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņa tuviniekiem un draugiem.
LNS Rīgas biedrība

Šajā vietā gan zeme, gan debesis 
Ieliek rokās mūžībai tevi,

Tikai atmiņas atstājot dzīvajiem
Par visu labo, ko citiem devi.

Izsakām līdzjūtību Evalda Abakoka tuviniekiem, atvadoties 
no mīļā vīra, tēta, opja.

Dzidra un Broņa no Alūksnes „Katriņām”

Cik grūti noticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt

Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu,
Mums vajadzēs tik sirdī saglabāt.
Dziļās sērās paziņojam, ka mūžībā 

aizgājis mīļais tēvs un vectētiņš Evalds 
Abakoks, un pateicamies visiem, kas bija 
kopā ar mums mūsu lielajās bēdās, aizva-
dot viņu mūžībā.

Tādu – sirsnīgu un bezgala mīļu viņu 
mēs atcerēsimies vienmēr.

Abakoku  ģimene

Mūžībā aizgājis Evalds 
Abakoks, LNS biedrs no 
1946. gada un LNS Goda 
biedrs no 1985. gada. 

Viņš nāk no tās vecākās 
paaudzes, kas daudz darīju-
si nedzirdīgo kopienas, savas 
biedrības nostiprināšanā, liekot 
pamatu tās šodienas izaugsmei.

Dzimis zemnieku ģimenē 
Valkas pusē. Darba gaitas sā-
cis jau 7 gadu vecumā kā gans, 
mācījies Valmieras un Rīgas 
skolā, pēc tam strādājis gan 
biedrības uzņēmumos, gan ci-
tur.

Aktīvi iekļāvies nedzirdī-
go sabiedriskajā dzīvē: bijis 
Alūksnes nodaļas priekšsēdē-
tājs un Rīgas Kurzemes grupas 
ilggadīgs vadītājs (40 gadus!), 
CV revidents, kultūras nama 
„Rītausma” aktīvists, Centrā-
lās valdes loceklis, LNB un 
LNS kongresu delegāts. 

Evalds gatavoja un vadīja 
informācijas pasākumus ap-
meklētājiem „Rītausmā”, orga-
nizēja izbraukumus pa Latviju, 

uz kaimiņrepublikām, slēpo-
šanas grupas, velomaršrutus. 
Iesaistījās aģitbrigādes viesiz-
rādēs, drāmas pulciņā, mācīja 
zīmju valodu dzirdīgajām re-
žisorēm, bija „Kopsolī” ārštata 
korespondents.

Dažās rindiņās grūti uz-
skaitīt cilvēka mūžā paveikto, 
par ko, klusi noliecot galvu, 
sakām paldies.

Izdevumā „Labākie”, kas 
veltīts LNS Goda biedriem, 
varam lasīt Evalda Abakoka 
novēlējumu nākamajām paau-
dzēm:

„Mūsu paaudze izdarīja 
daudz labu darbu. Lai jaunie 
seko mums ar raženiem dar-
biem, tad nedzirdīgo sabied-
rība un mūsu organizācija vēl 
vairāk nostiprināsies un spēs 
vienmēr palīdzēt saviem bied-
riem, kad tas būs nepiecie-
šams.”

 LNS valde, izsakot dzi-
ļu līdzjūtību Evalda Abakoka 
piederīgajiem, viņam mūžībā 
aizejot.

Sēru vēsts

Piemiņas vārdi

 EVALDS 
ABAKOKS
1926.06.10 – 
2014.27.05

Bet vēl smagāks fakts ir tas, ka 
šim sporta klubam ir tik bagātīga 
vēsture, piemēram, 2. Pasaules kara 
laikā vācu okupācijas apstākļos tā 
bija vienīgā nedzirdīgo organizācija 
Latvijā, jo sabiedriskās organizāci-
jas tika aizliegtas un pastāvēt varēja 
tikai sporta klubi. 

Tagad nākas uzklausīt jautāju-
mus, vai tiešām uzreiz vajadzēja lik-
vidēt, vai nevarēja vienkārši apturēt 
darbību, kamēr lietas sakārtojas?

Atcerēsimies, kā notika RSK 
„Nedzirdīgo sports” atjaunošana. 
LNSF valdē tika nolemts to atjau-
not un uzdeva Elfai Kesenfeldei un 
Valdim Salam darīt visu, kas nepie-
ciešams tā atjaunošanai.

Lūk, Elfas stāsts: „Man bija 
skumji un nepatīkami to uzzināt. 
Kāpēc vajadzēja likvidēt? Vajadzēja 
klubu saglabāt. Manuprāt, vajadzē-
ja jau laicīgi, kaut vai gadu pirms 
vēlēšanām apdomāt kandidātus 
kluba vadītāja amatam. Ja Berg-
maņa kungs apzinājās, ka vairs ne-
uzņemsies šo amatu, tad vajadzēja 
padomāt un pameklēt sev aizvie-
totāju.  Kādreiz mēs ar Valdi Salu 
veselu gadu darbojāmies, lai LNSF 

uzdevumā klubu atjaunotu. Arhīvā 
sameklējām himnu, emblēmu, do-
kumentus, rakstus par tā laika klu-
ba sportistiem. Noskaidrojām arī 
Rīgas nedzirdīgo sportistu viedokli, 
un tas bija vienprātīgs: klubu vajag 
atjaunot. Bet tagad – likvidēts… Uz-
skatu, ka tas bija pārsteidzīgi”. 

Valdis Sala: „Nebija iemesla 
likvidēt klubu, jo sportisti taču ir! 
A. Bergmanim vajadzēja iepriekš 
sameklēt cilvēku, kas varētu tālāk 
vadīt klubu. Saprotu, ka tam vaja-
dzīgs cilvēks ar stipru mugurkaulu, 
un tādu laikam nevarēja atrast. No 
otras puses, klubu jau nevada viens 
cilvēks, ir taču valdes locekļi, tie var 
palīdzēt. Es arī savā laikā sākumā 
nebiju gatavs kluba vadīšanai, tā 
bija liela atbildība, jo jāpaveic ne 
tikai organizatoriskais darbs sacen-
sību sagatavošanai, bet arī jātiekas 
un jāprot runāt ar amatpersonām, 
jāgādā par finanšu piesaisti, jā-
mēģina rakstīt projekti. Beigās es 
nostabilizēju savu darbu, man pa-
līdzēja arī LNSF, biju tajā valdes 
loceklis.” 

Teksts: Zigmārs Ungurs

 Par pārsteigumu var uzskatīt 
to, ka kādreiz tik kuplo  nedzirdīgo 
orientieristu saimi šajās sacensībās 
pārstāvēja tikai 4 vīrieši un 5 sie-
vietes. Kur gan palikuši visi pārē-
jie?

Sievietēm vajadzēja pārvarēt 
5,2 km distanci ar 15 kontrolpunk-
tiem.  Pirmo vietu ieguva Agita 
Intsone, otrā bija Iveta Kraze – 
abas no sporta kluba „Zaļā papar-

de”. Trešajā vietā Māra Plaude no 
kluba „Liepava”.

Vīriešiem vajadzēja pieveikt 
8,1 kilometru ar 16 kontrolpunk-
tiem, un 4 dalībnieku konkurencē 
pirmais finišā bija Andis Krams, 
otrajā vietā Raitis Ozols, bet treša-
jā – Valdis Intsons. Viņi visi – no 
kluba „Zaļā paparde”.  

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto no LNSF arhīva

Baldones novadā 24. maijā risinājās Latvijas Nedzirdīgo sporta 
federācijas čempionāts orientēšanās sportā garajā distancē.

Iepriekšējā Kopsolī numurā jau rakstījām, ka pēkšņi likvidēts 
Rīgas sporta klubs „Nedzirdīgo sports”. Tas satrieca visu nedzirdī-
go sabiedrību. Tas ir fakts.
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Mīļi sveicam!

JŪLIJA JUBILĀRI
80

  1. 07 DONĀTS OSTROVSKIS, Rīgas
  8. 07 MAIJA CĪRULE, Smiltenes

70
24. 07 STASIS TAUČUS , Rīgas

65
  8. 07 VIJA PULKA, Rīgas

55
  1. 07 TATJANA  SOLOVJOVA, Rīgas
  4. 07 TATJANA FIŠMEISTERE, Kuldīgas
  7. 07 SVETLANA STRAZDIŅA, Rīgas
11. 07 SARMĪTE ŠČIGLINSKA, Valmieras
12. 07 BAIBA BICĒNA, Rīgas

50
12. 07 TELMA PLEŠEVNIECE, Rīgas
29. 07 LARISA ŠĻUJEVA, Rīgas biedrība

AUGUSTA JUBILĀRI
92

27. 08 MAIGA DREIŽE, Liepājas

75
10. 08 ASTRĪDA ĶUDE, Liepājas
11. 08 VALENTĪNA TIHONE, Daugavpils
23. 08 REGĪNA RAZUMOVA, Daugavpils
24. 08 VLADIMIRS KUDRJAVCEVS, 

Rīgas
70

20. 08 ŅINA OSTRENKO, Daugavpils
26. 08 INDULIS LĀCIS, Valmieras

65
27. 08 JĀNIS MESTERS, Rīgas
30. 08 ANNA GRIŠUŅINA, Rīgas

60
13. 08 GRAŽINA LOČMELE, Rīgas

55
24. 08 VALENTĪNA STAŠKEVIČA, 

Daugavpils
50

11. 08 ELITA ŠNEPSTE, Rīgas biedrība

RĪGA
2., 9., 16., 23., 30. 07 pl. 16  Aktuāli 
                                             notikumi
Jūlijā  Ekskursija uz čekas pagrabu „Stūra 
            māju” (pieteikšanās iepriekš)
6., 13., 20., 27. 08 pl. 16  Aktuāli notiku-
                                         mi
2., 3. 08 Laivošana pa Abavas upi

JELGAVA
30. 08 Piena, medus un maizes svētki

TUKUMĀ
    5. 07 Uz Rožu svētkiem

8. - 10. 08  Nometne „Kalna žagaros”
DAUGAVPILĪ

5., 7., 12., 14., 19., 21., 26., 28. 08  pl. 13             
                 Laikrakstu apskats un sociālie 
                 jautājumi
7. 08 pl. 15  IK „Nezinīši”
12. 08 pl. 15  Lekcija
19. 08 pl. 15  Pārrunas par nedzirdīgo 
                      dzīvi
26. 08 pl. 15  Konkurss „Asini prātu”

PĻAVIŅĀS
1., 15., 29. 07 pl. 12  Informācijas diena
4., 22. 07 pl. 12  Avīžu koplasīšana un 
                           info par nedzirdīgo dzīvi
8. 07 pl. 12  Tikšanās ar uztura speciālisti
12. 07 pl. 10  Pilsētas sporta diena
19. 07 pl.12  Tematiskais pasākums
25.07 pl. 12  Ekskursija uz trušu dārzu 
                     „Sveķi”
5., 8., 12., 15., 19., 26., 29. 08 pl. 12  
Informācijas diena un pārrunas par nedzir-
dīgo dzīvi

28. 08 pl. 12  Tematiskais pasākums „Uz 
                      vikingu kuģa”

ALŪKSNĒ
  1. 08 (pēc afišas) Pilsētas svētki
13. 08 pl. 12  Asinām prātus
20., 26. 08 pl. 12  Informācijas diena

SMILTENĒ
  7. 08 pl. 12  Pārrunas
16. 08 pl. 12  Biedrības 65 gadu jubilejas 
                       pasākums
21. 08 pL. 12  Laikrakstu apskats
28. 08 pl. 12  Informācijas diena

VALMIERĀ
 3. 07 pl. 14  Informatīvā diena
  7. 07 pl. 14  Informācija par nedzirdīgo 
                    dzīvi
  9. 07 pl. 12  Sajūtu taka Daliņos
10. 07 pl. 14  Pārrunas
26. –  27. 07 pl. 7  Ekskursija uz Sāmsalu

VENTSPILĪ
  3. 07 pl. 12  Psiholoģija sadzīvē
  6. 07 pl. 11  Interešu klubs „Venta”

KULDĪGĀ
  5. 07 pl. 11  Pludmales volejbols
26.- 27. 07 pl. 11 Tūrisma diena

LIEPĀJĀ
1., 8., 15., 22.07 pl. 12  Pārrunas
1., 8., 15. 07 pl. 14  Laikrakstu un žurnālu 
                                 apskats
3., 10., 17., 24., 25., 28. 07 pl. 18  Dejošana
4., 11.07 pl. 17.30  Dejošana
19. 07 pl. 7  Pa baskāju taku
22. 07 pl. 14  Informācija par nedzirdīgo 
                      dzīvi

Pasākumu plāns jūlijā un augustā

PAZIŅOJUMI

Redaktore: ILZE KOPMANE 
Korespondents: ZIGMĀRS UNGURS

IEPAZĪŠANĀS
 Vīrietis (73) vēlas iepazīties ar 

vientuļu sievieti bez bērniem (līdz 55 
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

Vasaras ziedi  pilnā plaukumā iz-
smaržo dārzos, birdinot savas maigās 
ziedlapiņas un briedējot sēklas uzziedē-
šanai citugad.

Vēlēsim sev un cits citam, lai nekad 
nevīst mūsu cerību puķes, lai tās rotā  
ikdienu visa mūža garumā, priecējot 
dvēseli un padarot vieglāku soli!

Mani mīļie, dārgie  un 
nenovērtējamie kolēģi,  
domubiedri  un draugi! 

 Atgriežoties darbā, iz-
saku MILZĪGU PATEI-
CĪBU JUMS VISIEM par 
atbalstu, uzmundrinājumu, 

labiem vārdiem, dažāda veida  palīdzību un 
uzmanību pret mani ilgstošas slimības laikā: 
Arnoldam Pavlinam, Edgaram Vorslo-
vam, Genovefai Ņevjadomskai, Žanetei 
Škaparei, Inesei Gedušai, Anetei Ārājai, 
Inesei Immurei, Sigitai Ķikurei, Diānai 
Zalāmanei - Leitei, Veltai Kleinai, Ilzei 
Roķei, Anitai Kivliniecei, Ilzei Kopma-
nei, Ivetai Krazei, Mārai Lasmanei, Vidai 
Meijai, kā arī ikvienam, kas sūtīja man labas 
domas un turēja par mani īkšķus. 

Tāds prieks būt atkal kopā ar jums, vei-
cot savus ierastos darba pienākumus. Šis 
laiks  un jūs man devāt  iespēju skaudri apzi-
nāt cilvēcisko attiecību  patieso vērtību. Lai 

Dievs jūs svētī! 
Karīna Pavlova

  
Vārdos grūti izteikt pateicību, ko iz-

jūt mātes sirds par to  atbalstu, ko saņēmu 
savas meitas Karīnas slimošanas laikā no 
viņas darba kolektīva tā brīnišķīgo priekš-
nieku  Arnolda Pavlina un Edgara Vorslo-
va  vadībā. Īpašs paldies Žanetei Škaparei, 
Inesei Gedušai, Genovefai Ņevjadomskai un 
it visiem citiem, ko jau minējusi mana mei-
ta.  Kad  uznāca neziņas un izmisuma brīži, 
nomāca bailes un nogurums, tad stiprināja 
apziņa, ka neesam vienas.  Izjutām daudzu 
cilvēku patiesu uzmanību un vēlmi palīdzēt. 
Tas bija svētīgi, jo tagad devis panākumus – 
Karīna var atkal strādāt!

Par to no sirds PALDIES visiem, visiem 
un – lai Dievs stāv jums klāt, lai jums sek-
mējas labi darbi arī turpmāk, lai stipra vese-
lība visiem! 

Aļdona Pavlova, Karīnas māte

Pateicība par arbalstu

Tālāk jaunība un ceļš pret kalnu būs
Un ne vienmēr tur būs gluda iela.
Šodien tu kā strauts , kas šalcot plūst,
Izej straumē varenā un lielā. 
Tālāk – jaunība un ceļš pret kalnu būs!

Sveicam mūsu jauniešus LIENI 
JAUNZEMI, DIĀNU GRENEVICU un 
SANDI VAZDIĶI, skolu beidzot !

Lai mūsu jauniešiem veicas turpmākajā 
dzīves ceļā ! 

Liepājas biedrība

Apsveikums

Uzmanību!
Neaizmirstiet pasūtīt „Kopsolī” at-

likušajiem 2014. gada mēnešiem!
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