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Sanāksim kopā!
Par Goda viesiem uzskatīsim vi-

sus, kas strādāja „Kopsolī”: 
Arnolds Pavlins, Anita Kukule, 

Brigita Aldersone, Daiga Delle, Edgars 
Vorslovs, Gunta Birnīte, Ilze Kopma-
ne, Inese Immure, Irīna Kristoforova, 
Ivars Kalniņš, Juris Grundulis, Māra 
Sīmane, Pēteris Kursītis, Pēteris Vilis-
ters, Sandra Gutāne, Zigmārs Ungurs.

Brīvprātīgi palīdzēja:
Ainārs Osmanis, Aiva Šilinska, 

Alberts Kokins, Anita Ceple, Ansis 
Smons, Austris Nikiforovs, Baiba Bi-
cēna, Dace Lāce, Dace Piterniece, 
Dana Kalpiņa – Geida, Diāna Josta, 
Dzintra Herbste, Dzintra Jankovska, 
Elfa Zariņa, Elīna Jefremova, Elvīra 
Čaika, Gundega Paņko, Ina Rutkovs-
ka, Indulis Pāže, Inese Geduša, Iveta 
Kraze, Iveta Lāce – Miezīte, Ingu-
na Čauna, Jadviga Bočkāne,  Jautrīte 
Groma, Lida Šilinska, Līga Immure, 
Maruta Piterniece, Mārīte Sarkane, 
Monika Ruņģe, Ona Grigoroviča, Rai-
sa Civkunova, Regīna Mizere, Regīna 
Radkēviča, Regīna Rizika, Ritma Egle,  
Sandra Gerenovska, Valdis Krauklis, 
Varis Strazdiņš, Vija Šaberte, Žanete 
Škapare un daudzi citi...

Ar cieņu pieminēsim tos, kuru 
vairs nav mūsu vidū: Eduards Štāls, 
Georgs Poršs, Jānis Bariss, Pauls Lī-
dums, Valda Lediņa, Elvīra Elksne, Jo-
sifs Lubgins, Sarmīte Šemiote.

Paldies arī visiem lasītājiem!

Tālāk lasiet 7. lpp.

0 Nākamais numurs 
22. septembrī

Jaunie surdotulki saņem diplomus

Trīs no absolventēm jau strādā LNS Re-
habilitācijas centrā par surdotulkiem: Anta 
Pauzere Valmierā, Anete Skrastiņa Rīgā un 
Elīna Šņoriņa Daugavpilī. Lai klienti un 
kolēģi labāk iepazītu jaunās darbinieces, 
„Kopsolī” aicināja uz interviju divas no vi-
ņām. (Intervijas var izlasīt 5. lpp.)

SIVA Koledžā arī cilvēki ar invalidi-
tāti var apgūt šādas profesijas: personāla 

speciālists, grāmatvedis, 
mārketinga un tirdzniecī-
bas speciālists, viesnīcu 
pakalpojumu organizators, 
datorsistēmu un datortīklu 
administrators, program-
mētājs.

Mācoties Koledžā, cil-
vēkiem ar invaliditāti un 
prognozējamu invaliditāti 
valsts apmaksā ne tikai 
izglītības programmu ap-
guvi, bet arī nodrošina spe-
ciālistu (piemēram, ārsta, 
psihologa, ergoterapeita 
u.c.) konsultācijas un no-
darbības, dažādas veselību 
veicinošas procedūras, au-

tovadīšanas apmācību, cilvēkiem ar dzirdes 
traucējumiem – surdotulkošanu, kā arī dzī-
vošanu dienesta viesnīcā un ēdināšanu.

 Pieteikšanās studijām notiek visu gadu 
Slokas ielā 61, Jūrmalā, darbdienās no pl. 9 
līdz 16. 

Teksts:  Zigmārs Ungurs
Foto: Marta Martinsone 

 Sociālās Integrācijas valsts aģentūras Koledžu Jūr-
malā (SIVA) 28. jūnijā absolvēja  desmit jaunie surdo-
tulki: (attēlā no kreisās) Silvija Reināne, Anta Pauzere, 
Māra Lagūne, Laura Reināne, Ilva Cibuļska, (attēlā nav)
Lelde Akmene, Anna Klepecka, Anete Skrastiņa, Inese 
Sondore un Elīna Šņoriņa.

Smiltenieši svin jubileju

Kas ir trīs pakalnu pilsēta, un kura 
biedrība tur atrodas? 

Pareizi, tā ir Smiltenes RB! Līdz 1949. 
gadam nedzirdīgie no Smiltenes un apkārt-
nes braukāja uz pasākumiem Valmierā, jo 
pašiem savas organizācijas vēl nebija. Kad 
Smiltenes pilsētas vadība Dakteru ielā 2 pie-
šķīra telpas Latvijas Nedzirdīgo biedrībai, 

tad arī  1949. gada 14. augustā tika nodibi-
nāta Smiltenes nodaļa. 

Smiltenē biedrības vadītāji bieži ir 
mainījušies. Voldemārs Legzdiņš bija tās 
pirmais vadītājs. Viņš ar pārtraukumiem 
biedrību vadīja dažādos periodos līdz 1978. 
gadam. 

Pārstāvji gandrīz no visām LNS biedrībām, kā arī LNS viceprezidente Sandra 
Gerenovska 16. augustā devās uz trīs pakalnu pilsētu, lai piedalītos kādas mūsu 
biedrības 65 gadu jubilejā. 

Ielūgums
24. septembrī pl. 16 

Visi KS atbalstītāji, palīgi un  
lasītāji  laipni lūgti uz  mūsu 

laikraksta svētku saietu Rītausmā 
„Kopā ar Kopsolī”

 Pienākusi KS 60. dzimšanas  
diena. Nosvinēsim to kopā!

Plašāk par KS lasiet 8. lpp.
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OFICIĀLĀS VĒSTIS

LNS vadības kalendārs
Informē  LNS viceprezidente Sandra 
Gerenovska

18. jūlijā tikšanās ar Labklājības ministrijas 
Darba tirgus politikas departamenta vecāko eksperti 
Līgu Emuli – Kononi jautājumā par surdotulku ap-
maksu Nodarbinātības valsts aģentūrā. Tika noru-
nāts, ka LNS iesniegs izmaksu aprēķinus par surdo-
tulka pakalpojumiem NVA pasākumos.

23. jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijai un 
Valsts valodas centram  nosūtīta vēstule par zīmju 
valodas attīstību, lūdzot,  lai valsts finansē zīmju va-
lodas attīstību no 2015. gada vismaz 50 000 EUR 
apmērā ik gadu.

22. jūlijā organizēta inventāra pasūtīšana subsi-
dētajām darbavietām LNS.

29. – 31. jūlijā  pieredzes apmaiņas brauciens 
uz Lietuvas pilsētām Viļņu un Kauņu, lai iepazītos 
ar vietējām nedzirdīgo un zīmju valodas tulku orga-
nizācijām. 

Notika tikšanās ar Lietuvas Nedzirdīgo biedrības 
prezidenti Romu Klečkovskaju, kura informēja par 
biedrības situāciju.

Lietuvā situācija grūtāka nekā mums, jo, piemē-
ram, mazā atalgojuma dēļ iet projām labi darbinieki, 
bet lielākas algas biedrība nespēj maksāt. 

Viļņas zīmju valodas tulku centra direktors Dai-
niuss Jakutis informēja, ka  šobrīd centrā ir 26 tulki, 
no kuriem 5  dekrēta atvaļinājumā, un viens tulks 
operators. Kopā visā Lietuvā strādā ap 100 tulku, 
un viņiem jāapkalpo ap 6000 klientu. Lietuvā tulki 
mācās 3 gadus universitātē par maksu. Tomēr Lie-
tuvā nav stingri noteikts, ka tulkam obligāti jābūt ar  
augstāko izglītību. Pavisam ir 5 tulku centri – Viļņā, 
Kauņā, Klaipēdā, Šauļos un Paņevežā, un tie ir pa-
kļauti Sociālās drošības un darba ministrijai.

14. augustā tikšanās ar Alūksnes novada domes 
administrāciju par LNS nedzirdīgo festivālu nākam-
gad Alūksnē un atbalstu Smiltenes RB Alūksnes 
grupai.

Pašvaldība piekrita festivāla organizēšanai   Ma-
rijas salā (Pils salā)  un savu iespēju robežās atbalstīs 
šo pasākumu   arī finansiāli, tikai vēl nav vienošanās 
par konkrētu datumu, jo pašvaldība vēl precīzi nezi-
na,  kad paši  kaut ko tur organizēs.  

16. augustā viceprezidente kā LNS vadības pār-
stāve piedalījās Smiltenes RB 65 gadu bilejā. 

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs

Informē LNS prezidents Edgars 
Vorslovs

26. jūnijā LNS prezidents Edgars 
Vorslovs un bijušais LNS prezidents Ar-
nolds Pavlins kā LNS pārstāvji piedalījās 
SIVA Koledžas Valsts kvalifikācijas eksā-
mena komisijas sēdē, kuras laikā topošie 
desmit surdotulki aizstāvēja savus kvali-
fikācijas darbus. 

1. jūlijā LNS prezidents un valdes 
locekle Inese Immure piedalījās Sabied-
rības integrācijas fonda rīkotā konkursa 
„Vienoti dažādībā” noslēguma pasākumā 
kultūras vasarnīcā “Esplanāde 2014”.

 Pasākuma laikā tika izteikta atzinība 
tiem valsts un pašvaldību darbiniekiem, 
kuri ar savu darbu snieguši nozīmīgu ie-
guldījumu diskriminācijas mazināšanā un 
vienlīdzības principu iedzīvināšanā.

 LNS no savas puses par LNS ideju 
un priekšlikumu ieviešanu LTV, tādējādi 
veicinot raidījumu pieejamību vājdzirdī-
giem un nedzirdīgiem cilvēkiem, izvirzīja 
atzinības izteikšanai LTV Dokumentālo 
raidījumu daļas redaktori Sarmīti Plūmi. 
Diemžēl konkursa rīkotāji viņai atzinību 
neizteica, bet to  izdarīja LNS prezidents, 
pasniedzot viņai rožu pušķi.

3. jūlijā LNS prezidents  piedalījās 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) 
rīkotajā  ekspertu diskusijā „Par bezdarb-
nieku ar invaliditāti nodarbinātības vei-
cināšanas atbalsta programmām jaunajā 
ES struktūrfondu periodā 2014. – 2020.
gadā.”

 Diskusiju vadīja NVA direktore I. 
Kalvāne, tajā piedalījās eksperti no LM, 
NVA, Pašvaldību savienības, Darba de-
vēju konfederācijas, arodbiedrībām un 
invalīdu NVO. Diskusijas laikā  analizēta 
bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinā-
tības veicināšanas atbalsta programmu 
ietekme uz invalīdu nodarbinātību un 
spriests par programmām jaunajā ES 
struktūrfondu periodā.

 NVA Rīgas filiāles vadītāja V. Ra-
činska diskusijas laikā atzīmēja labo 

sadarbību ar LNS, lai uzlabotu NVA 
sniegto pakalpojumu pieejamību dzirdes 
invalīdiem. Arī turpmāk NVA plāno sa-
glabāt līdzšinējās atbalsta formas, kā arī 
ieviest jaunas, piemēram, sociālie uzņē-
mumi, kas saņemtu dažādu valsts atbalstu 
(2014.gadā tiks izstrādāti MK noteikumi 
par šiem uzņēmumiem), transporta iz-
devumu kompensēšana visos apmācību 
pasākumos, arī subsidētajā nodarbinātī-
bā, e-pakalpojumi (īsie apmācību kursi 
videoformātā ar subtitriem).

LNS prezidents izteica pateicību NVA 
par līdzšinējo sadarbību un ierosināja 
turpmāk paredzēt arī darba devēju izglī-
tošanu par darba ņēmēju ar invaliditāti 
nodarbināšanu,  ieviest arī bezdarbnieku 
ar invaliditāti darba asistentu, lai sniegtu 
šiem cilvēkiem atbalstu pirmo 6 mēnešu 
laikā pēc darba attiecību uzsākšanas. Šos 
priekšlikumus atbalstīja arī Neredzīgo 
biedrības vadītāja. Ekspertu klātienes dis-
kusijas tiks turpinātas 2014. gada rudenī.

8. jūlijā notika ikmēneša valsts de-
leģēto uzdevumu izpildes sapulce, kurā 
piedalījās LNS vadība, LNS Rehabilitā-
cijas centra un LNS Surdotehniskās palī-
dzības centra vadība. Sapulces laikā tika 
analizēts maija mēneša darbs, lai nodroši-
nātu valsts deleģēto uzdevumu veikšanu.

12. augustā LNS prezidents  piedalī-
jās Iepirkumu komisijas sēdē, kuras lai-
kā izskatīts un apstiprināts nolikums par 
dzirdes aparātu piegādi un izsniegšanu 
bērniem atlikušajos 2014.gada mēnešos.

14. augustā LNS prezidents tikās 
ar nedzirdīgajiem no Krievijas pilsētas 
Sanktpēterburgas. Tikšanās laikā viesi no 
Krievijas tika informēti par LNS darbu un 
saņēma atbildes uz saviem jautājumiem. 

20. augustā notika LNS valdes sēde, 
kurā apsprieda  LNS avīzes „Kopsolī” 
līdzšinējo saturu un informācijas nodro-
šinājumu nedzirdīgajiem. Lai gan avīzes 
izdošana LNS ir dārgs prieks un to nākas 
subsidēt, valde nolēma abonēšanas mak-
su būtiski nepalielināt. (Plašāk lasiet tā-
lāk – atsevišķā rakstā).

 Klātesošie uzklausīja „Kopsolī” redak-
tores Ilzes Kopmanes sniegto informāciju 
par avīzes budžetu nākamajam gadam. Viņa 
ierosināja noteikt gada abonēšanas maksu 
15.00 EUR + PVN, saņemot uz vietas redak-
cijā.

 Uz  jautājumu, cik un kādi ir laikrak-
sta darbinieki, I. Kopmane paskaidroja, ka 
laikrakstā darbojas redaktore, ziņu kores-
pondents un darbinieks, kas veic avīzes ma-
ketēšanu un informācijas ievietošanu LNS 

mājaslapā. 
Valdes locekļi izteica savus viedokļus 

par laikrakstu, gan pozitīvus, gan negatīvus. 
Kopējā doma: avīze ir jāsaglabā, bet jāvairo 
abonentu skaits. 

Valde pieņēma lēmumu ar 4 punktiem: 
1. Saglabāt LNS avīzes „Kopsolī” izdošanu 
2015. gadā, nosakot „Kopsolī” 2015. gada 
abonēšanas bāzes cenu EUR 10 + PVN;  bez 
piegādes izdevumiem, saņemot uz vietas re-
dakcijā,– 11,20 EUR.

2. Uzdot avīzes „Kopsolī” redaktorei sa-
darbībā ar  biedrībām un citām institūcijām 
izvērst avīzes popularizēšanas kampaņu un 
veikt LNS biedru aptauju par LNS informā-
cijas nodrošinājuma līdzekļu – avīzes „Kop-
solī” un mājas lapas izmantošanu.

3. Uzdot avīzes „Kopsolī” redaktorei 
iesniegt LNS prezidentam avīzes izdošanas 
darba plānus vismaz reizi ceturksnī.

4. Par avīzes izdošanas „Kopsolī” budže-
tu lemt, apstiprinot LNS 2015. gada kopējo 
budžetu. 

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs

LNS valdes sēdē: cik maksās Kopsolī 2015. gadā?
20. augustā notika LNS Valdes sēde jautājumā  par laikraksta „Kopsolī” izdoša-

nu 2015. gadā. Piedalījās visi 7 valdes locekļi.
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DAŽĀDI

Rīgas biedrības valde atgādina – biedru 
nauda par šo gadu jānomaksā līdz 30. septem-
brim. 

2014. gadā LNS biedru maksa noteikta 5 
eiro, un tā  jānomaksā līdz 30. septembrim. Pēc 
tam līdz 31. decembrim papildus jāmaksā soda 
nauda 1 eiro, bet no nākamā gada 1. janvāra soda 
nauda – 2 eiro.

LNS Goda biedriem, 1. grupas invalīdiem un 
biedriem, kuriem uz 1. janvāri ir 70 gadu, biedru 
nauda nav jāmaksā.

Naudu var pārskaitīt uz LNS norēķinu kontu 
SEB bankā:

LV84UNLA0002001700411
Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
Reģ.Nr.40008000615, 
bankas kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķī jāuzrāda biedra vārds, uz-

vārds; kurā LNS biedrībā ir persona; periods, par 
kādu maksā.

Piemērs: Kārlis Ozoliņš, Rīgas biedrība – 
biedru nauda par 2014. gadu

Biedru naudu var maksāt arī uz vietas Rīgas 
biedrībā, Elvīras ielā 19, 2. stāvā, 7. kabinetā.

Rīgas RB pieņemšanas  laiks: P. 12 – 19; O. 
T. C. 10 – 16; piektdien –  brīvdiena. 

Teksts: Inese Immure

Ievērībai!

SIA LNS Rehabilitācijas centrs 
klientu pieņemšanas darba laiks

Rīgā, Elvīras ielā 19-k3
SIA LNS rehabilitācijas centrs valdes 

priekšsēdētāja Sandra Gerenovska (306. 
darba telpa)

Pirmdienās 10.00 – 13.00
Trešdienās 14.00 – 17.00

Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja 
Brigita Aldersone  (308. darba telpa)

Pirmdienās 10.00 – 13.00
Trešdienās 14.00 – 17.00

Sociālā darbiniece  Sandra Gutāne (207. 
darba telpa)

Pirmdienās 14.00 – 19.00
Otrdienās    9.00 – 12.00
Trešdienās 13.00 – 17.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00

Zīmju valodas attīstības nodaļas vadītā-
ja Lilita Janševska (303. darba telpa)

Pirmdienās 10.00 – 13.00
Trešdienās 14.00 – 17.00

Zīmju valodas tulku nodaļas vadītāja 
Sarmīte Ķuzule (106. darba telpa)

Pirmdienās 10.00 – 13.00
Trešdienās 14.00 – 17.00

Zināšanai!

LTV 1. kanālā būs iespēja iepazīties ar 
visiem trīspadsmit Saeimas vēlēšanās pie-
teiktajiem deputātu kandidātu sarakstiem. 
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācijas rai-
dījumi ar surdotulkojumu  LTV 1 ēterā 
būs 15., 16., 17. un 18. septembrī pl. 16:15 
un 19. septembrī pl. 16:00. Katram deputā-
tu kandidātu sarakstam paredzēts ētera laiks 
četras reizes pa piecām minūtēm.

Visas priekšvēlēšanu diskusijas ar sur-
dotulku būs iespēja paralēli tiešraidei 
skatīties LTV interneta vietnē  www.ltv.lv.

 3. un 10. septembrī plkst. 21:20 būs divi 
priekšvēlēšanu speciālizlaidumi “100 krēs-
lu”.  Tajos eksperti vērtēs Saeimas deputātu 
kandidātus, partiju priekšvēlēšanu program-
mas un prioritātes.

12.Saeimas vēlēšanu diskusijas “Izvēlies 
nākotni” Latvijas novados un galvaspilsētā 
notiks: 

17. septembrī plkst.  21 : 20, Rīga, Gais-
mas pils

Diskusija ar Rīgas apgabala sarakstu līde-
riem. Piedalās 8 populārāko partiju līderi.  

18. septembrī plkst. 19:15, Rīga, LTV 
studija

Diskusija ar 5 mazāk populārāko partiju 
līderiem. 

19. septembrī plkst.  21:15, Daugavpils  
Diskusija ar Latgales apgabala sarakstu lī-

deriem. Piedalās 8 populārāko partiju līderi.   
24. septembrī plkst.  21:20, Valmiera 
Diskusija ar Vidzemes apgabala sarakstu 

līderiem. Piedalās 8 populārāko partiju līderi. 

   26. septembrī plkst.  21:15, Liepāja 
Diskusija ar Kurzemes apgabala sarakstu 

līderiem. Piedalās 8 populārāko partiju līde-
ri.    

1. oktobrī plkst. 21:20, Jelgava
Diskusija ar Zemgales apgabala sarakstu 

līderiem. Piedalās 8 populārāko partiju līde-
ri.

3. oktobrī plkst. 21:15, Rīga, LTV stu-
dija  

Diskusija ar partiju izvirzītajiem prem-
jera kandidātiem. Piedalās 6 populārāko 
partiju pārstāvji. 

Diskusijas  vadīs  LTV žurnālisti Jānis 
Geste un Inga Spriņģe.  Galvenie diskusiju 
temati: Latvijas ekonomiskā attīstība, demo-
grāfija, izglītība, nodokļu politika, veselības 
aprūpe, kā arī Latvijas ārpolitika Krievijas, 
ES un ASV attiecību saspīlējuma laikā sais-
tībā ar notikumiem Ukrainā. 

Diskusiju laikā partiju pārstāvjiem būs ne 
tikai jāpauž sava pozīcija konkrētos jautā-
jumos, bet arī jāapliecina sava erudīcija un 
spēja prezentēt un aizstāvēt savas idejas. 

Visas diskusijas būs skatāmas tiešraidē 
LTV1 ēterā, kā arī portālā www.ltv.lv (ar 
surdotulkojumu). 

Latvijas  Televīzija vēlas informēt, ka, at-
sākoties rudens sezonai, no septembra  raidī-
jumi ar subtitriem  tiks ievietoti LTV portālā 
www.ltv.lv sadaļā “Nedzirdīgajiem”, līdz 
ar to nodrošinot šo raidījumu pieejamību 
cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Ar sub-
titriem būs pieejami raidījumi “De facto”, 
“Province”, “Ielas garumā”, “Kas var būt 
labāks par šo?”, “Vides fakti”, “Zebra”. 
Raidījumi šajā arhīva sadaļā tiks uzglabāti 
vienu mēnesi. 

Ziņo: Sarmīte Plūme, LTV  
Dokumentālo raidījumu daļas redaktore

12. Saeimas vēlēšanu raidījumi 
ar surdotulkojumu LTV

Gatavojoties 12. Saeimas vēlēšanām, 
kas norisināsies 4. oktobrī,  Latvijas 
Televīzija ir paredzējusi virkni raidī-
jumu nodrošināt cilvēkiem ar dzirdes 
traucējumiem, piedāvājot tos noskatī-
ties ar surdotulkojumu.

Īpašais sveiciens
Kā balta puķe bērns ir uzziedējis, 
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.  
No nedienām, no salta dzīves vēja  
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

Sirsnīgs sveiciens Anitai Barkānei un Artu-
ram Vindačam, sagaidot pasaulē savu meitiņu!

 Rēzeknes RB

LNS Rīgas RB valdes kārtējā sēde noti-
ka 21. augustā. 

Valde par LNS biedriem apstiprināja 2 jau-
nietes: Kristīni Balodi un Baibu Stravinsku. 
    Tika izvērtēti biedrības pasākumi: dalī-
ba Tukuma Rožu svētkos, ekskursija uz Bas-
kāju taku, laivošana pa Abavu, dalība Smil-
tenes biedrības 65 gadu jubilejas svinībās, 
vairākas ekskursijas uz kādreizējās VDK tā 
saucamo Stūra māju u.c. 

J. Bočkāne izteica bažas, vai Rīgas 
biedrībai turpmāk būs iespēja organizēt Rīt-
ausmā novusa turnīru saviem biedriem, jo 
bijušais kultūras centrs tagad ir LNS Reha-
bilitācijas centra pārziņā. 

Valde apstiprināja septembra pasāku-
mu plānu. 20. septembrī notiks ekskursija 
uz Alūksnes pusi. Valde sprieda par atpūtas 
vakara daļu LNS organizētās Nedzirdīgo 
dienas pasākumu ietvaros, un par to ir atbil-

dīga Rīgas biedrība. 
Nolēma atgādināt biedriem par biedra 

naudas nomaksu, jo pēc 30. septembra tiks 
piemērota soda nauda 1 eiro apmērā (skat. 
informāciju blakus). 

Valde sveica 
ELFU ZARIŅU 40 
gadu jubilejā.

I n f o r m ā c i j a i : 
Rīgas RB vairs nes-
trādās klientu apkal-
pošanas speciāliste 
Valērija Jerčaka, bet 
viņas vietā klientus 
pieņems interešu 
pulciņa audzinātāja 
personām ar invaliditāti Viktorija Romanova 
(strādā subsidētajā darbavietā).

Teksts: Ivars Kalniņš
Foto: Inese Immure

Rīgas RB par 2 jauniem biedriem bagātāka
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NEDZIRDĪGO PASAULĒ

Kas, kur, kad  
notiek pasaulē

Informē Pasaules nedzirdīgo federācija
Eiropas forums – surdotulku konference
12. – 14. septembrī, Antverpenē, Beļģijā
E-pasts: registration2014@efsli.org
Par šo tēmu: www.efsli.org/2014/

6. Pasaules kongress: Par garīgo veselību un 
nedzirdību
Tēma: Ceļš uz tiesībām
16.– 19. septembrī, Belfāstā, Īrijā
Par šo tēmu: www.wcmhd2014.org

Starptautiska konference SIGN–7: Par zīm-
ju valodas lietošanu
12. – 15. oktobrī, Zhongzhou Universitātē, 
Ķīnā
Par šo tēmu: www.signconference.org

Starptautisks sammits: Pasaule ikvienam
19. – 22. oktobrī, Monreālā, Kanādā 
E-pasts: destinations2014@jpdl.com
Par šo tēmu: www.destinationsforall2014.com

15. Pasaules nedzirdīgo maģijas festivāls
 26. oktobrī  –  1. novembrī, Čikāgā, ASV 
E-pasts: deafmagic2014@gmail.com
Par šo tēmu vēl: www.deafmagic.com

2015. GADĀ

7. Starptautiskā nedzirdīgo akadēmiķu un 
pētnieku konference
 5.– 7. februārī, Leuven, Beļģijā
Par šo tēmu vēl: www.deafacademics2015.com

Starptautiskais forums par invaliditātes 
daudzveidību 
18. – 19. maijā, Honolulu, ASV
Par šo tēmu vēl: www.pacrim.hawaii.edu

22. Starptautiskais kongress par nedzirdīgo 
izglītību
6. – 9. jūlijā, Atēnās, Grieķijā, Patras Univer-
sitātē
Par šo tēmu vēl: www.iced2015.com

Pasaules Nedzirdīgo federācijas 17. kongress
28. jūlijā  –  2. augustā, Stambulā, Turcijā
Par šo tēmu vēl:www.wfdcongress2015.org

2016. GADĀ
Starptautiskās vājdzirdīgo federācijas 
kongress
23. – 26. jūnijā, Vašingtonā, ASV
Plašāka informācija tiks paziņota vēlāk.

Zināšanai! PNF jaunumu biļetens elektro-
niskā formātā iznāk sešas reizes gadā .  Tajā tiek 
publicēti paziņojumi, raksti, vēstules un citas 
ziņas no PNF un  nedzirdīgo organizācijām visā 
pasaulē.

PNF lūdz dalībvalstis savlaicīgi  sūtīt in-
formāciju ievietošanai biļetenā un tīmekļa viet-
nē, ja ir zināms par  kādu lielāka mēroga gaidā-
mu vai notikušu pasākumu tās reģionā/valstī  ar 
starptautisku nozīmi  un nedzirdīgo interesēm 
atbilstošu tematiku. Ziņas jāsūta uz e-pastu: philli-
pa.sandholm@wfd.fi 

Lappusi sagatavoja: llze Kopmane

Atzīmējot  Starptautisko 
nedzirdīgo nedēļu 

PNF dalībvalstis – nacionālās nedzirdī-
go organizācijas šajā laikā rīko daudzveidī-
gas aktivitātes –  masu gājienus, publiskas  
akcijas/perfomances,  debates, kampaņas,  
sanāksmes un citus līdzīgus pasākumus, ku-
ros īpaši  uzsver  cilvēktiesību jautājumus, 
lai tiem pievērstu lēmumu pieņēmēju, valsts 
un vietējo pašvaldību iestāžu, plašākas sa-
biedrības un mediju uzmanību.

Starptautiskā nedzirdīgo nedēļa  tiek iz-
mantota, lai veicinātu nedzirdīgo cilvēktie-
sības vienotībā  ar visu pārējo pasauli. Tie ir  
arī svētki, kas  rosina solidaritāti  un ciešāku 
sadarbību starp nedzirdīgiem cilvēkiem un 
viņu sabiedrotajiem.

Nedēļas pasākumos svarīgi iesaistīt  
nedzirdīgo bērnu vecākus un ģimenes lo-
cekļus, tulkus, profesionāļus, kas strādā ar 
nedzirdīgiem cilvēkiem,  valdības un paš-
valdības amatpersonas, kas atbildīgas par 
darbu ar nedzirdīgiem cilvēkiem dažādās 
jomās.

Katram gadam  PNF  izvirza  savu ak-
tuālo tēmu, kas liekama uzmanības centrā  
Nedzirdīgo nedēļas pasākumos, piemēram: 

• 2009. gadā tāda bija  –  Nedzirdī-
go kultūras sasniegumi;  

• 2010. –  Nedzirdīgo Izglītība; 
2011. –  Informācijas pieejamība 
un komunikācijas nodrošinājums;  

• 2012. –  Zīmju valoda un nedzirdī-
go  cilvēktiesības;  

• 2013. –  Līdztiesību nedzirdīgiem!  
•  2014. gada galvenā tēma ir  –  

Cilvēku dažādības stiprināšana. 
 Galvenais akcents, kas jāuzsver:  

Nedzirdīgie cilvēki ir  daļa no globālās 
cilvēku sabiedrības, kuras daudzveidī-
bas  bagātību vairo arī pasaules valstu 
nedzirdīgo kopienas.

Cilvēku daudzveidības stiprināšana 
balstās uz pamatprincipu par vispārējām  
cilvēktiesībām  un cieņu vienlīdz pret  vi-
siem cilvēkiem to dažādībā  –   cienot un 

respektējot katra  indivīda valodu  un  rasi, 
tautību un  dzimumu, seksuālo orientāciju,  
sociāli ekonomisko stāvokli, vecumu, fizis-
kās spējas, reliģisko pārliecību, politiskos 
uzskatus utt. 

Pastāvošās  atšķirības jāizvērtē  kā ie-
spējas  aktīvi un vienlīdzīgi  iekļauties visos 
procesos, neuzsverot invaliditāti, bet atzīs-
tot, ka katrs  cilvēks ir unikāls  un spējīgs 
sniegt  pozitīvu sabiedrisko  ieguldījumu.

Nepieciešams vairot visas sabiedrī-
bas  jutību, lai tai uzlabotos  spēja ņemt 
vērā  savu daudzveidību  un veikt nepiecie-
šamās izmaiņas tās vajadzību ievērošanā. 
Nacionālās apvienības nedzirdīgajiem var, 
piemēram, veikt konkrētus, plašākus  pasā-
kumus, lai palielinātu valsts amatpersonu,  
ministru, pašvaldību  un citu atbildīgo per-
sonu, darba devēju,  medicīnas speciālistu, 
valsts izglītības ekspertu utt. informētību 
par nedzirdīgo kopienu bagāto pienesumu 
sabiedrībā  ar savu vēsturi,  izkoptu kultūras 
mantojumu,  zīmju valodu, talantīgiem cil-
vēkiem dažādās nozarēs.

 Galīgais mērķis  tam visam būtu –  pa-
nākt zīmju valodas atzīšanu visu valstu li-
kumdošanā, politikā un praksē ar tiesībām 
saņemt izglītību un citus pakalpojumus 
zīmju valodā.

 Nedzirdīgo nedēļā  jārīko paplašinā-
ta rakstura pasākumi atkarībā no  kon-
krētas situācijas un mērķgrupas –  tie var 
ietvert zīmju valodas apmācību dzirdīga-
jiem darba kolēģiem,  tikšanās ar izglītības, 
sociālo lietu vai citu ministriju pārstāvjiem, 
publikācijas/paziņojumus masu medijos par  
šādām aktivitātēm utt.

 Nacionālās apvienības nedzirdīgajiem 
var organizēt arī seminārus un publiskas tik-
šanās, lai tuvāk skaidrotu saviem biedriem 
par nedzirdīgo cilvēktiesībām, kas ietvertas 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenci-
jā par personu ar invaliditāti tiesībām.

PNF aicina nacionālās nedzirdīgo aso-
ciācijas rosināt līdzekļu vākšanu  darbībām 
vai pasākumiem  nedzirdīgo  cilvēktiesību 
aizsardzībai visā pasaulē, kā arī aicina na-
cionālo kopienu cilvēkus  kļūt par Pasau-
les nedzirdīgo federācijas individuālajiem 
biedriem.

PNF lūdz dalīties ar fotogrāfijām un 
stāstiem  par savas kopienas  Nedzirdīgo 
nedēļas  pasākumiem, nosūtot tos uz šādu 
adresi:  phillipa.sandholm@wfd.fi

Pilna informācija  pieejama  www.vi-
meo.com/93126015 

 PNF vēl veiksmīgu Starptautisko ne-
dzirdīgo nedēļu ikvienam! 

 UZMANĪBU! LNS Nedzirdīgo nedē-
ļas pasākumu programma tiks publicēta 
KS septembra numurā un LNS mājasla-
pā. Sekojiet jaunumiem un apmeklējiet 
šos pasākumus! 

PNF prezidenta Kolina Allena uz-
runa: katru gadu pēdējā pilnajā sep-
tembra nedēļā nedzirdīgie cilvēki visā 
pasaulē pulcējas dažādos pasākumos, 
lai  pēc Pasaules nedzirdīgo federāci-
jas (PNF)  aicinājuma kopā  atzīmētu 
Starptautisko nedzirdīgo  nedēļu.
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JAUNIE TULKI

Esmu savā vietā

Ar zīmju valodu iepazinos Jūrmalas 
Koledžā, pirms tam nebija pilnīgi nekādas 
saskarsmes ar nedzirdīgo pasauli. Nāku no 
dzirdīgo ģimenes, arī draugi un paziņas visi 
ir dzirdīgi. Pirms pirmās zīmju valodas lekci-
jas pati ar interneta palīdzību iemācījos zīm-
ju alfabētu, tas ļāva justies mazliet drošākai. 
Biju iemācījusies ātri un plūstoši parādīt savu 
vārdu, bet neko citu nemācēju.

Mācīties par tulku bija spontāna ideja. 
Pēc vidusskolas beigšanas internetā apskatīju 
vairākas skolas, kurās varētu mācīties. Visas 
iegūstamās profesijas šķita tik dzirdētas un 
neinteresantas. Zināju, ka gribu kaut ko tādu, 
kas ir rets, un, kad draugiem pateikšu, par ko 
mācos, – viņi pārjautās divreiz. Ieraudzīju 
vārdu „Surdotulks” un izbrīnījos pati – pirmo 
reizi tādu vārdu izlasīju. 

Mācīties šķita pietiekami interesanti. 
Aizbraucu, apskatīju skolu. Meitenes, kas 
mācījās toreiz – Agnese Vilcāne – ar sajūsmu 
stāstīja, cik interesanti un lieliski ir mācīties, 
stāstīja ar smaidu sejā, un man šķita: es arī 
gribu. Tā nu iesniedzu dokumentus SIVA 
Koledžā. 

Mācības savienoju ar darbu – vajadzēja 
nosegt gan ceļa, gan ēšanas izdevumus, tāpēc 
bija brīži, kad bija grūtāk. Daudz prasīja arī 
pasniedzēji – katrs uzsvēra savu priekšmetu 
kā svarīgāko, lai gan svarīgākā jau patiesībā 
ir zīmju valoda, ja students vēlas pēc tam 
strādāt par tulku. 

Kā jau studentiem – visādi gāja. Bija arī 
brīži, kad spēka sāka pietrūkt un  viss šķita 
par grūtu, jo ļoti pietrūka komunikācijas ar 
pašiem nedzirdīgajiem (mācību laikā pirms 
prakses)  un to bija grūti atrast, nākot no dzir-
dīgo vides. 

Skola nenodrošināja komunikācijas ie-
spējas, bet pašai iet pie cilvēkiem bija bail 
– ja nu viņi mani nesapratīs, ja nu pārpratīs, 
ja nu netikšu pieņemta? Tajā laikā nedzir-
dīgo pasauli nebiju tik ļoti izpratusi. Nebiju 
domājusi, ka nedzirdīgie cilvēki ir tik atklāti 
un saprotoši. Cilvēka dabā ir baidīties no ne-
zināmā.

Bija divas prakses. Pirmā – vērošanas. 
Tajā veidojās saprašana par to, kāds īsti ir 
surdotulka darbs, kādi  pienākumi, ar kādām 
situācijām  saskare darba vidē. Bet tas bija 
kā mazs ieskats. „Īstā” bija otrā prakse, kur 

jau bija jāiet divatā ar klientu un 
jātulko pašai, kur katru brīdi ne-
bija klāt cits tulks, kurš palīdzētu 
un glābtu nepieciešamības gadīju-
mā. Šīs prakses laikā sapratu, kas 
un kā. Bija bail. Sākumā bija bail 
no visa. No tā, kā mani pieņems 
prakses vietā. Vērošanas prakse 
man bija Rīgā, starp pazīstamiem 
cilvēkiem.

 Kad bija kvalifikācijas prak-
se, biju jau pārcēlusies uz Dau-
gavpili, tur man viss bija svešs, 
pat pilsētu nebiju iepazinusi. Bija 
bail no tā, ka klients nesapratīs 

kādu manu zīmi vai arī es nesapratīšu viņa 
zīmes; bail, ka klients būs neapmierināts. 

Bet visi, kam tulkoju, kurus iepazinu 
Daugavpilī, bija ļoti pozitīvi cilvēki, smai-
dīgi, laipni, apmierināti, labprāt pamācīja zī-
mes, dažreiz palaboja.  Ļoti ātri sāku justies 
kā starp savējiem un sapratu, ka gribu šeit 
ne tikai būt kvalifikācijas prakses laikā, bet 
vienmēr. Gribu šeit strādāt. Kvalifikācijas 
prakse bija tā, kas iedeva man pilnīgi visu. 
Gan komunikāciju, gan izpratni, gan dros-
mi, gan gandarījuma sajūtu, gan prieku, gan 
apziņu, ka esmu izvēlējusies pareizo dzīves 
ceļu. 

Daugavpilī strādāju jau divus mē-
nešus. Nekad iepriekš nebiju domājusi, ka 
pametīšu Rīgu, bet pametu, jo mīlestība 
bija stiprāka par pieķeršanos galvaspilsētai. 
Mīļotais vīrietis nevarēja pārcelties pie ma-
nis darba dēļ, tāpēc nolēmām, ka  pārcelšos 
uz Daugavpili. Tad  stāvēju krustcelēs, bet 
tagad saprotu, ka esmu gājusi pareizo ceļu, 
jo tas mani  aizvedis uz šo biedrību. Esmu 
ieguvusi visu, kas cilvēku spēj darīt laimīgu. 
Lielisku cilvēku, kas vienmēr mani atbalsta, 
un lielisku darbu ar brīnišķīgiem kolēģiem.  
Mani tulka darbā apmierina viss. Domāju, 
ka tagad būs mazliet vieglāk. Būs tikai darba 
slodze, nebūs vairs mācības koledžā. 

Apsveru domu papildināt savas zināša-
nas ar pedagoģiju, bet tas būtu priekš sevis 
un nākotnē priekš pašas bērniem – tulka dar-
bu pagaidām neplānoju pamest ne tuvākā, ne 
tālākā nākotnē. 

Mani hobiji? Grūti nosaukt vienu aiz-
raušanos… Man patīk fotografēšana  –  pašai 
fotografēt un  fotografēties. Ceļošana – esmu 
bijusi daudz kur Eiropā un krustu šķērsu 
izceļojusies pa Latviju. Hobijs varētu būt 
arī… – smaidīšana, ja to var tā nosaukt, jo es 
vienmēr atrodu iemeslu, lai smaidītu un liktu 
smaidīt citiem. Patīk iepriecināt citus.

 Mans hobijs varētu būt arī manas dzīves 
un vides uzlabošana –  cenšos, lai tur, kur  
dzīvoju, justos labi un, ja kaut kas  labsajūtu 
traucē, tad to mainu. Par  hobiju varētu no-
saukt arī  manu mazo dzīves mērķu sasnieg-
šanu: ja esmu ko nodomājusi panākt, tad ne-
atlaidīgi daru visu, lai  to sasniegtu. 

Teksts:  Zigmārs Ungurs
Foto: no  E.Šņoriņas personiskā arhīva

Zīmju valodu  pirms 
iestāšanās SIVA Kole-
džā nepārzināju. To biju 
redzējusi televīzijā ziņu 
pārraižu laikā un savā 
dzimtajā pilsētā Valmierā 
uz ielas redzēju arī jau-
niešus, kuri komunicēja 
zīmju valodā.   

Mana izvēle mācīties par zīmju valodas 
tulku bija nejauša. Mana krustmāte redzēja 
pārraidi, kurā stāstīja par SIVA Koledžu un ie-
spēju iegūt surdotulka profesiju. Krustmāte man 
par to piezvanīja.  Apmēram mēnesi domāju, tad 
izlēmu iestāties koledžā, lai apgūtu zīmju valo-
das tulka profesiju.

Jau pati pirmā mācību nedēļa bija sa-
springta, jo vajadzēja iemācīties zīmju valodas 
alfabētu un dažādu roku formu pielietojumu  
dažu dienu laikā. Arī zīmju valodas pamatus ap-
guvām diezgan ātrā tempā. Lai labāk atcerētos 
jaunos vārdiņus, mācījāmies kopā. Atnākot uz 
dienesta viesnīcu pēc lekcijām, mēs, grupas stu-
dentes, cita citai daktilējām un pielietojām zīmju 
valodas vārdiņus. Tādā veidā padarījām mācību 
procesu interesantāku, lai labāk visu atcerētos un 
iegaumētu. 

Zīmju valodas nodarbību bija daudz, to-
mēr ne pietiekoši. Tēmas tika izņemtas viena 
pēc otras un nebija laika tās  atkārtot, lai nostip-
rinātu – tas palika katra paša ziņā. Pietrūka sa-
skarsmes ar nedzirdīgiem cilvēkiem.

Pirmais mācību gads pagāja, iegūstot teorē-
tiskas zināšanas par zīmju valodu un nedzirdīgo 
kultūru. Saskarsme ar nedzirdīgajiem klientiem 
bija tikai prakses laikā. To izgāju  Rehabilitācijas 
centra Rīgas tulku nodaļā, kurā klienti bija katru 
dienu. Tāpēc ieguvu lielāku priekšstatu par sur-
dotulka darbu, radās uzskatāma izpratne par to, 
kā notiek tulku pieteikšana,  uz kādām vietām 
tulks visbiežāk dodas tulkot, cik bieži ir izsau-
kumi utt. 

Uzskatu, ka man ir paveicies, jo tagad ir 
iespēja strādāt par surdotulku Valmieras pusē. 
Turienes reģionālo biedrību jau apmeklēju mā-
cību laikā, kad zīmju valodas zināšanas vēl bija 
mazas. Taču cilvēki bija atsaucīgi un laipni mani 
uzņēma. Vājdzirdīgie pat centās runāt balsī un 
pastāstīja par Valmieras biedrību un tās ikdienu. 

Apzinos, ka vēl daudz jāapgūst, lai varētu 
kvalitatīvi tulkot. Esmu pateicīga, ka varu būt 
šajā sabiedrībā un jau darbā pilnveidot savas  
zīmju valodas zināšanas. 

Teksts: Zigmārs Ungurs 
Foto: Marta Martinsone

Vēl daudz kas  
jāapgūstE l ī n a  

Šņoriņa jau 
vairākus mē-
nešus strā-
dā par tulku  
D a u g a v p i l s 
biedrībā. Viņa 
piekrita da-
līties  domās 
par savu ceļu 
uz šo profesiju 
un pirmajiem  
soļiem tajā.

Anta Pauzere jau pirms SIVA Koledžas 
absolvēšanas sāka strādāt  Valmieras bied-
rībā.  Arī viņa bija viena no tām studen-
tēm, kurām pirms mācībām nebija nekā-
das pieredzes ar zīmju valodu. Interesanti, 
ka arvien vairāk šādu cilvēku „no malas” 
sāk mācīties par surdotulkiem un strādāt 
LNS. Lūk, Antas stāsts!
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TULKI

Kur un kā veidojas tulku prasme

Velta Kleina, nodarbību vadītāja: 
Grupā bija 4 – 5 cilvēki, un tas bija opti-

māls skaits, lai varētu strādāt ar katru jauno 
tulku individuāli. Bija daudz jautājumu, kā 
tulkot zīmju valodā dažādus jaunus jēdzienus 
un vārdus. Mums veidojās laba savstarpējā 
sadarbība, mācījāmies cits no cita, jautājām 
arī pieredzējušiem tulkiem, ja nezinājām kā-
dam vārdam apzīmējumu.

Tā kā pēdējā laikā tulkiem klāt nākuši 
jauni darbinieki ar mazu darba pieredzi vai 
bez tās vispār, tad tāds amatprasmes pilnvei-
došanas pasākums kā regulāras nodarbības ir 
ļoti vajadzīgas, lai viņiem vieglāk iestrādā-
ties, iejusties sava darba specifikā. Domāju, 
ka šajā virzienā jāstrādā arī turpmāk, turklāt 
jāpadomā par to, lai nodarbības vadītu patie-
šām augsti kvalificēti speciālisti, varbūt kāds 
no profesionāliem tulkiem,  un tie palaikam 
mainītos. Diemžēl tādu mums vēl ir ļoti maz.

Tulkiem gribētu ieteikt – neapstāties 
amatprasmes pilnveidošanā, mācīties, kur un 
kā vien iespējams, it īpaši no saviem kolē-
ģiem ar lielāku pieredzi un bagātīgām zīm-
ju valodas zināšanām, kas atbilst mūsdienu 
prasībām. 

Bez tam ieteiktu tulkiem biežāk apmeklēt 
dažādus nedzirdīgo pasākumus, nebaidoties 
tur komunicēt ar mūsu cilvēkiem, tuvākā sa-
skarsmē iepazīstot nedzirdīgo sabiedrību.

Par savu ceļu un iz-
vēli strādāt šajā nedzir-
dīgajiem cilvēkiem tik 
svarīgajā profesijā stāsta 
Anete Arāja: 

Atnācu šeit strādāt pēc 
studijām SIVA Koledžā, 
jo, būdama studente sur-

dotulku programmā,  Rehabilitācijas centrā 
izgāju mācību praksi, tātad darbs pamatā jau  
iepazīts.

Jāatzīst, savus nākotnes nodomus sākot-
nēji nesaistīju ar tulka darbu – pati plānoju 
studēt divās citās augstskolās. Mācībām tajās 

radās dažādi šķēršļi, un tad ieklausījos mam-
mas priekšlikumā – apgūt zīmju valodu un 
stādāt par tulku. Pieņēmu to un nemaz neno-
žēloju, jo jaunā pieredze man atklājusi pavi-
sam jaunu pavērsienu, ieskatu citā pasaulē.

Kaut gan esmu studējusi zīmju valodu, 
jāapgūst vēl ļoti daudz. Vienmēr atcerēšos 
savu pirmo klientu – tas bija krievu puisis, 
kuram biju „piekomandēta” tulkošanai Pār-
daugavas profesionālajā vidussskolā galdnie-
cības specialitātes programmā. Viņš nezinā-
ja  ne latviešu, ne zīmju valodu; es savukārt 
krievu valodu – vāji. Traki tur mums  sākumā 
gāja, bet galā tikām pusgada laikā.

Tomēr sajutu, ka vēl trūkst zīmju valo-
das zināšanu. Tāpēc ar prieku pieņēmu Cen-
tra vadības ierosmi piedalīties zīmju valodas 
prasmes pilnveidošanas nodarbībās. Es pati 
izjutu vajadzību papildināt zināšanas, apgūt 
jaunvārdus. Cerēju arī sajust dzīvo, dabisko 
valodu, teiksim, pat sadzīves žargonu, jo ne-
dzirdīgie cilvēki ikdienas saskarsmē jau ne-
runā precīzā, klasiskā latviešu zīmju valodā, 
kā tas vārdnīcās attēlots. Jāteic, ka šo pēdējo 
ieceri man neizdevās piepildīt, jo mēs tālāk 
pilnveidojām to pašu „pareizo” zīmju valodu.

Labi bija tas, ka varējām savā starpā 
visu izrunāt – izmēģināt daudziem vārdiem 
piemītošos vairākus apzīmējumus un vieno-
ties par atbilstošāko. Man personiski grūtākā 
joma tulkošanā – teksti ar terminoloģiskiem 
apzīmējumiem. Tos tulkojot, reizēm jāpār-
vēršas gandrīz par aktieriem, piemēram, lai  
izskaidrotu, ko  nozīmē  ārsta teiktais. Pro-
tams, esmu skatījusies pēc padoma arī vārd-
nīcās, ko gatavo Zīmju valodas attīstības 
nodaļa, tomēr jebkuru zīmi vieglāk apgūt, 
vērojot to pasniedzējas vai kolēģu dzīvajā 
izpildījumā.

Vislabāk man patīk tulkot ekskursijas 
grupām – tur pati varu vērot visu un bagā-
tināt savas zināšanas dažādās dzīves jomās. 
Savukārt ir arī citāda tulkošana – kur inten-
sīvi jādomā, kā jēdzienu iztulkot, kā parādīt, 

un tad sanāk, ka beigās pat neatceros, par ko 
īsti bija runa.

Pārdomās dalījās arī 
otrs jaunais tulks Ira 
Heislere:

Esmu uzaugusi nedzir-
dīgo ģimenē, kur arī iemā-
cījos zīmju valodu, bet pēc 
tam dzīves ceļš un darbs 
mani aizveda uz citu pusi, 

kur gadus divdesmit šo valodu nelietoju. 
Bet tad notika pavērsiens! Kad manai 

mātei Helēnai Klapotei svinējām 75 gadu 
jubileju Rītausmā, pie manis pienāca Rīgas 
biedrības vadītāja Māra Lasmane un Ivars 
Kalniņš. Viņi uzrunāja mani, aicinot darbā 
par tulku. Sākumā atteicu, jo man bija ilg-
gadīga darbavieta būvniecības materiālu 
veikalā. Tomēr pēc kāda laika pārdomāju un 
nolēmu izmantot šo iespēju uzsākt dzīvē kaut 
ko jaunu.

Tad nu pirms došanās uz Rehabilitācijas 
centra rīkoto atestāciju kādu nedēļu cītīgi 
vingrinājos zīmju valodas pielietošanā, zīm-
ju atkārtošanā, izmantojot datorā pieejamos 
materiālus.

Kad pārbaudījumu izturēju, sāku gai-
dīt izsaukumus. Pirmajā mēnesī to nebija – 
cilvēki vienkārši par mani nezināja! Pēc tam 
lēnām, pamazām iestrādājos, un tā tas sākās – 
izsaukumi vakaros un brīvdienās; augstskolu 
studenti; baznīca utt. Tā ritēja mana ikdiena, 
līdz man tika piedāvāts tulka/operatora darbs 
– diena aizrit spraigā ritmā: ir dienas, kad pa 
visiem sakaru kanāliem kopā saņemu un sa-
dalu tulkiem pat līdz 15 – 18 izsaukumu.

Nodarbības, kurās šogad iesaistījos, 
bija vajadzīgas un vērtīgas. Manā bērnī-
bā jau nebija tādu jēdzienu kā demokrātija, 
integrācija, tehnoloģijas u.c. Tagad tie jāap-
gūst, un mēs to darījām nodarbībās: gan gu-
vām jaunas zināšanas, gan atkārtojām to, ko 
it kā zinām.

Lai profesionāli strādātu, acīmredzot, va-
jadzēs arī studēt, ko darīšu pēc pāris gadiem, 
bet tagad cenšos mācīties no savam kolēģēm 
– Daces Piternieces, Brigitas Aldersones, 
Justīnes un Lauras Pliskām, arī no Anetes 
Arājas un citiem. Vēroju, kā viņas tulko pa-
sākumos un televīzijā, kā komunicē ar ne-
dzirdīgajiem klientiem ikdienā.

Jūtu sevī aicinājumu no visas sirds un 
dvēseles palīdzēt cilvēkiem. Tāpēc man nav 
grūti veikt savu darbu. Priecājos, ka man iz-
dodas nokārtot kādu problēmu, atrisināt kādu 
jautājumu un cilvēks aiziet apmierināts. 

Jāatzīst gan, ka gandarījuma sajūta bieži 
mūs nepiemeklē. Klienti daudzreiz pieprasa 
konkrētu tulku uzreiz un tūlīt, kas nebūt nav 
iespējams, turklāt gaida no viņa sev labvēlī-
gus risinājumus, apvainojas, ja tādu nav … 
Bet jādzīvo vien tālāk, darot savu darbu pēc 
iespējas labāk.  

Intervēja: Ilze Kopmane
Foto: no E.Salacietes personiskā arhīva, 

Juris Grundulis 

Šogad LNS Rehabilitācijas centrā divreiz nedēļā divās grupās notika strādājošo  
tulku  zīmju valodas prasmes pilnveidošanas nodarbības. Kā tajās veicās, informē 
paši dalībnieki. Attēlā no kreisās: Anete Arāja, Lauris Putniņš, Ināra Rozenbauma, 
Ira Heislere, Egija Salaciete, Velta Kleina, Maiga Grahoļska, Ilona Vindava, Kristīne 
Rumpe un Diāna Josta.
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Sākumu lasiet 1. lpp. Smiltenieši svin jubileju...

BIEDRĪBU ZIŅAS

6. jūlijā norisinājās pludmales volej-
bola sacensības, kurās piedalījās pavisam 
8 komandas no Kuldīgas, Jelgavas, Tuku-
ma, Liepājas un arī dalībnieki no Rumāni-
jas. Starts tika dots no rīta, bet pēdējās cīņas 

par godalgotajām vietām 
noslēdzās piecos pēc-
pusdienā. Pirmajā vietā 
komanda no Kuldīgas, 
tās sastāvā: Guntis Vi-
cinskis, Andris Vicins-
kis, Eleriin Niitsoo; otro 
vietu izcīnīja jelgavnieki,  
bet trešo – Tukums.

26. – 27. jūlijā noti-
ka aktīvās atpūtas pasā-
kums tūrismā „Tūrists 
2014”.  Tas jau kļuvis par 
tradīciju, un katru gadu 
komandas no dažādām 
Latvijas pilsētām atpūtas 
bāzē „Polīši”  izmēģina 
savus spēkus un izveicī-

bu, piedaloties dienas un nakts stafetēs, vei-
cot citus  individuālus uzdevumus, kas nav 
no vieglajiem. 

Abās dienās gaisa temperatūra pieturējās 
ap  + 30 grādiem un vairāk. Kopvērtējumā 

pirmo vietu ieguva Kaspars Gruntmanis 
un Jekaterina Jasinska – Volkova, otro vie-
tu izcīnīja Valdis un Agita Intsoni, bet trešā 
vieta Elvim Nebijam un Žanetei Škaparei. 
Pasākuma galvenais tiesnesis Valters Gārnis, 
palīgi – Juris Ozoliņš, Simona Škapare.

Pateicība! Kuldīdznieki saka lielu pal-
dies pasākuma atbalstītājiem –  Kuldīgas 
novada Domei,  novada sporta skolai un 
uzņēmumam SIA „Saules ieleja”.

2. – 3. augustā ikviens varēja piedalīties 
laivošanas pasākumā.  Maršruta sākums – 
Kandavā, pie Velnakmens, nakšņošana pie 
Abavas rumbas un finišs  Rendā. Piedalījās 
11vietējie biedri, un tajā pašā maršrutā pie-
vienojās  ap 50 laivotāju  no Rīgas biedrības.  

Ļoti karstajās vasaras dienās airēt nebi-
ja viegli, īpaši vietās, kur ūdens līmenis upē 
bija jūtami krities karstuma ietekmē, taču tas  
laivotājiem netraucēja izbaudīt skaisto Lat-
vijas dabu, ik palaikam  izpeldoties Abavas 
veldzējošajos ūdeņos. 

Foto: Juris Ozoliņš

Kuldīdznieki atpūšas

Kuldīdznieki, par spīti lielajam karstumam, šo vasaru 
aizvadījuši aktīvi, ziņo Žanete Škapare.

Vēl šai godā bijuši Jānis Unters (1952 – 
1953), Olga Šiliņa (1955 – 1957; 1959 – 1964), 
Linards Dugness (1957 – 1959), Rita Unama 
(1964 – 1968), Voldemārs Cīrulis (1968 – 1972), 
Zigmunds Papulis (1978 – 1983), Jānis Leima-
nis (1983 – 1993), Dzintra Ligita Herbste (1993 
– 2007) un Lida Šilinska (2007 – 2013), bet kopš 
pagājušā gada biedrību vada Anita Ceple, kura 
sniedza pārskatāmu  prezentāciju par  savas bied-
rības vēsturi.

 No 2009. 
gada biedrība 
darbojas LNS 
piederošajā ēkā 
Gaujas ielā 28. 
Pavisam nesen 
tur tika nomai-
nīti vecie logi un 
telpas kļuva gai-
šākas un komfor-
tablākas. Aptu-
veni 35 jubilejas 
svinētājiem  gan 
bija grūti sarū-
mēties šaurajā 
sanāksmju zālē. Tomēr tas nemazināja sanākušo 
entuziasmu un prieku.

 LNS vārdā smilteniešus uzrunāja vicepre-
zidente Sandra Gerenovska: „Man prieks redzēt 
jūs šajās otrajās mājās, kur  sanākat kopā, lai ap-
spriestu savas problēmas, kopīgi priecātos un ko-
pīgi pārdzīvotu arī bēdas.” 

Viņa novēlēja smilteniešiem rūpēties ci-
tam par citu kā  vienā ģimenē, un galvenais, 
lai būtu stipra veselība, pēc pieciem gadiem 
apaļo jubileju sagaidot vēl kuplākā skaitā.  
S. Gerenovska  ziedus pasniedza ne tikai tagadējai 
vadītājai Anitai Ceplei, bet arī bijušajām vadītājām 
Dzintrai Ligitai Herbstei un Lidai Šilinskai, kā arī 
tulkam Aivai Šilinskai, kura pilda ne tikai savus 

tulka pienākumus, bet daudz arī palīdz biedrības 
darbā.

  Kādi viesi bija vēl? Vistālāko ceļu bija mē-
rojusi Ventspils RB vadītāja Raisa Civkunova. 
No Rēzeknes ar sveicienu bija ieradusies  valdes 
locekle Monika Lankovska. Vistuvākā kaimiņa 
– Valmieras RB priekšsēdētājas Daces Lāces ap-
sveikums bija ne tikai no valmieriešiem, bet arī no 
Liepājas, Kuldīgas un Daugavpils biedrībām, jo šo 
biedrību pārstāvji neatbrauca transporta problēmu 

dēļ un deleģēja Daci 
Lāci sveikt jubilāri 
arī viņu vārdā.

No Rīgas biedrī-
bas godināt smilte-
niešus jubilejā bija 
atbraukusi Rīgas RB 
valdes locekle Elfa 
Zariņa. Viņa teica, 
ka ir gods šeit atras-
ties, jo viņa vispār 
bija pirmoreiz ieradu-
sies  šeit un priecājās,  
ka biedrības rīcībā ir  
sava māja. Viņa no-

vēlēja, lai augtu   biedru skaits.
No Pļaviņu biedrības smilteniešus sveica  val-

des locekle Ilze Gabranova, kurai līdzi bija viņu 
tulks Zane Punovska.

Tālāk sekoja apsveikumi no pašiem smilte-
niešiem. Agrākā priekšsēdētāja Dzintra Ligita 
Herbste dāvināja savās mājās ceptu lielu un  ļoti 
garšīgu torti. 

Uz pasākumu bija aicināta arī Invalīdu biedrī-
ba, kas  atsūtīja elektronisku apsveikumu.

Arī „Kopsolī” pievienojas apsveicēju pul-
kam un novēl smilteniešiem pārticību, saskaņu 
un –  lai ar nesen ieliktajiem jaunajiem logiem 
ziemā turētos siltums! 

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

No kreisās: Anita Ceple, Aiva Šilinska,  
Dzintra Ligita Herbste

Tukumā 3. jūlijā jau ceturto 
reizi notika ikgadējie Rožu svēt-
ki, bet Rīgas RB Tukuma grupas 
biedri ar dejām Brīvības laukumā 
šajos svētkos uzstājās pirmo reizi. 

15. jūlijā biedri devās ekskur-
sijā uz Baskāju taku, tā šogad 
kļuvusi garāka un interesantāka.

Jau trešo gadu Rīgas biedrī-
ba saviem biedriem noorganizē-
ja braucienu ar laivām. Šogad 
biedriem 2. – 3. augustā šis aktīvās 
atpūtas pasākums pie dabas notika 
27 laivās pa Abavas upi kopā ar 
Kuldīgas biedriem pa maršrutu 
Velnakmens – Renda 40 km ga-
rumā. 

9. – 10. augustā ar Tukuma 
novada Domes finansējumu tu-
kumnieki organizēja veselības 
nometni atpūtas bāzē „Kalna Ža-
gari”, kas atrodas Engures novada 
Smārdes pagastā. 

23. augustā jelgavnieki devās 
izbraucienā ar vikingu liellaivu 
„Nameisis”. Liellaivā vienlaikus 
var vizināties 20 cilvēki. Brau-
ciens ilgst pusotru stundu, un 
maršruts ved pa Driksu, tālāk pa 
Lielupi līdz Pils salas galam. Ceļo-
jums ļauj „Nameiša” pasažieriem 
pārceļot uz laiku, kad vikingi de-
vās savos iekarojumos. Jelgavnie-
ki iesaka arī citiem šo izbraucienu. 
Pozitīvas emocijas garantētas! 

Teksts: Māra Lasmane

Kā vikingu 
laikmetā
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Tālajā 1954. gada  
1. augustā iznāca ma-
šīnrakstā drukāts Lat-

vijas Nedzirdīgo bied-
rības (LNB) izdevuma 

„Apkārtraksts” pirmais 
numurs, un šis gads tad  
ierakstīts LNS vēstures 

lappusēs kā LNB preses 
izdevuma  aizsākums.   Tā 

redaktors bija Jānis Bariss. 
Tas nelielā metienā ( 15 – 20 

eks.) piegādāja jaunāko infor-
māciju rajonu  nodaļām (reģio-

nālajām biedrībām).



LNS VĒSTURE      

 Pirms 30 un … gadiem    jūlijā un augustā par to rakstīja „KS”
Astoņdesmitie gadi

No 1955. gada septembra  
izdevums  pārdēvēts par „Infor-
mācijas Biļetenu”. Tas jau bija 
biezāks, ar lielāku tirāžu, jo tika  
pavairots ar īpašu kopēšanas  ie-
kārtu  – rotaprintu.

 Pirmais numurs, kurš tika 
iespiests tipogrāfijā, iznāca 1959. 
gada 29. aprīlī. Tas kļuva popu-
lārs un pieprasīts  biedru vidū, tā-
pēc tika pārveidots par LNB Cen-
trālās valdes izdevumu ar jaunu 
nosaukumu „Kopsolī” (nosauku-
mu izvēlējās paši nedzirdīgie bied-
ri, balsojot par pašu iesūtītajiem 
priekšlikumiem  –  to bija ap 30). 

 Pirmais numurs ar šo jauno 
nosaukumu iznāca 1960. gada 
20. janvārī. Tas iemantoja vis-
pārēju un plašu biedru atsaucību, 
iznākot vairāku simtu  eks.  tirāžā. 
Apjoms bija 8 lappuses, sākumā 
izdots reizi mēnesī, bet vēlāk divas 
reizes. 

Diemžēl pēc 10 gadiem  Ko-
munistiskā partija aizliedza šo 
avīzi.  tomēr pēc pāris mēnešiem 
ar nelielu viltību (pārdēvēšanu) to 
izdevās atjaunot ar senāko nosau-
kumu „Informācijas Biļetens”.  

Tikai 1988. gada martā tika 
atjaunots nosaukums „Kopsolī”,  
piekrītot izdot to arī krievu valodā 
(iznāca neilgu laiku, jo bija maz 
krievu abonentu). 

Jauna lappuse „Kopsolī” 
biogrāfijā tika ierakstīta 2009. 
gadā, kad projekta „Klusuma pa-
saule” ietvaros ar Eiropas Sociālā 
fonda atbalstu visi tā numuri  sāka 
iznākt 4 – krāsu variantā  (līdz tam 
šādu greznību   „piedzīvoja” tikai 
uz LNS jubilejām un kongresiem 
gatavotie numuri). Projekts bei-
dzies, bet savu krāsainumu mūsu 
„Kopsolī” joprojām ir saglabājis, 
pateicoties LNS finansiālajam no-
drošinājumam.

 Šajos 60 gados  par redak-
toriem  strādājuši: Jānis  Bariss, 

Eduards Štāls, Pauls Līdums, Val-
da Lediņa, Arnolds Pavlins. Paš-
reizējā redaktore Ilze Kopmane 
jau 31 gadu ir „Kopsolī” galvenā 
redaktore. Domāju,  tas ir tikpat 
unikāls fakts kā LNS prezidenta 
Arnolda Pavlina ilggadība LNS 
prezidenta amatā 22 gadus.

„Kopsolī” strādājuši vai kā 
aktīvi brīvprātīgie korespon-
denti darbojušies daudzi šodien  
LNS atbildīgos amatos esoši 
biedri, piemēram: LNS prezidents 
Edgars Vorslovs, LNS Valsts dele-
ģēto sociālo pakalpojumu vadības 
nodaļas vadītāja Inese Immure un 
šīs nodaļas sociālais darbinieks Iv-
ars Kalniņš, Rehabilitācijas centra 
Sociālās rehabilitācijas nodaļas 
vadītāja Brigita Aldersone, sociālā 
darbiniece Sandra Gutāne u.c.

Var teikt, ka gandrīz vai visi 
LNS gaišākie prāti gājuši cauri 
„Kopsolim”, katrs to bagātinot ar 
savu skatījumu, dzīves pieredzi, 
zināšanām. Daudzi mūsu bied-
ri, strādājot redakcijā, redakto-
res Ilzes Kopmanes mudināti un 
iedrošināti, iestājās koledžās un 
augstskolās, un vairākiem  no vi-
ņiem „Kopsolī” sarūpēja arī nepie-
ciešamo finansiālo atbalstu studiju 
apmaksai.

Mūsu avīze ir viens no vis-
ilggadīgākajiem preses izdevu-
miem Latvijā. Vai Kopsolī  būs 
arī turpmāk, tas atkarīgs no visiem 
LNS biedriem. Ja jums „Kopsolī” 
būs vajadzīgs, ja to pasūtīsiet un 
lasīsiet, tad ar LNS gādību tas iz-
nāks arī turpmāk.  

Paldies par uzticību visiem 
šībrīža lasītājiem un  mūsu palī-
giem par atbalstu  ikdienā. Tiksi-
mies  mūsu laikraksta sešdesmit-
gades  atceres pasākumā „Kopā 
ar Kopsolī”  Rītausmā šī gada 
24. septembrī. 

Teksts: Zigmārs Ungurs

KOPSOLĪ – 60!

1984 – jūlijs
Latvijas Nedzirdīgo bied-

rība (LNB) izvirza jautājumu 
par speciālu tulku iekšlietu 
iestādēm (miliciju, tiesu utt.), jo 
tulkus uz tām izsauc ļoti bieži. 
Piemēram, Rīgas nodaļas tulks 
pusgadā izsaukts jau vairāk nekā 
20 reižu. Galvenais cēlonis ne-
dzirdīgo pārkāpumiem – alko-
hola lietošana.
Augusts

 LNB muzejam izdodas 
atrast ļoti retu, faktiski pirmo 
grāmatu Latvijā par nedzirdī-
gajiem „Kurlmēmais, viņa au-
dzināšana un pirmmācība”. Tās 
autors ir kādreizējās Jelgavas 
Kurlmēmo skolas skolotājs, vē-
lāk dzejnieks un profesors Atis 
Ķeniņš.
1985 – jūlijs

Aprit 10 gadi Rītausmas 
estrādes deju pulciņam, kas  
dibināts pēc Rītausmas sporta 
daļas vadītājas Ērikas Caunes 
iniciatīvas, un pirmās dalībnie-
ces bija Velta Mickuse, Rita 
Mālzubre un Valentīna Maldone. 
Augusts

Noris IX Nedzirdīgo fo-
toamatieru darbu skate, kurā 
piedalās 17 autori ar 198 fo-
togrāfijām. Krāsu diapozitīvu 
grupā – 6 autori ar 164 diapo-
zitīviem. Fotogrupā pirmo vietu 
iegūst Egons Rencis, bet krāsu 
diapozitīvu grupā – Valdis Kr-
auklis. 
1986 – jūlijs

 Notiek ikgadējā LNB  sie-
nas avīžu skate. Piedalās arī Rī-
gas un Valmieras internātskolas, 
no kurām labākā avīze ir Val-
mieras skolai. Bet  nodaļām pir-
mo vietu dala Daugavpils MRU 
un Smiltene.
Augusts

LNB pārstāvji piedalās 
Baltkrievijas Nedzirdīgo bied-
rības kongresā un iegūst inte-
resantu informāciju par šīs re-
publikas nedzirdīgo dzīvi. Tur ir 
14,6 tūkstoši biedru,  10 mācību 
ražošanas uzņēmumi, kuros strā-
dā 5 tūkstoši nedzirdīgo.
1987 – jūlijs

Rītausmā  Atvērto durvju 
diena, tiek izstādīti klūdziņu pi-
nēju, izšūšanas un piegriešanas 
pulciņu darinājumi, bet lielajā 
zālē notiek pašdarbības izrā-

des. Aiz kultūras nama pļaviņā 
pulcējās dzīvnieku aizsardzības 
biedrības suņu sekcijas biedri ar 
saviem suņiem –  daudz apbrī-
notāju!
Augusts

LNB Centrālās valdes plē-
numā spriež par celtniecību. 
Paredzēts būvēt jaunu Rīgas 
MRU, bet veco pārveidot par 
sporta zāli. 

Kopsolī  izsludināts kon-
kurss ievēlēšanai LNB Rīgas 
nodaļas priekšsēdētāja amatā .
1988 – jūlijs

 Rēzeknes nodaļas konfe-
rencē spriež, kā iesaistīt jau-
niešus aktivitātēs, biedru skaits 
– 169.

Savukārt Smiltenes noda-
ļas konferencē runā par to, ka 
nav tulka, lai gan biedru skaits 
ir 124. Arī Smiltenē jaunieši ir 
pasīvi, neatsaucīgi. Sūdzības par 
biedrībai piederošo Līvānu māji-
ņu slikto stāvokli – jau toreiz tās 
bija mitras un aukstas.
Augusts

Visā valstī jūt jaunas vēs-
mas – Jānis Leimanis no Smilte-
nes aicina Kopsolī vairāk  rakstīt 
par pārkārtošanos LNB sistēmā 
un  vai tāda vispār notiek? 
1989 – jūlijs

No PSRS nedzirdīgo bied-
rību apspriedes Maskavā at-
griežas Arnolds Pavlins un 
atved divas galvenās atziņas. 
Visur  ir vienas un tās pašas 
problēmas: pensiju atkarība no 
algas apmēra, zemais nedzirdīgo 
izglītības līmenis, nekvalitatīvā 
surdotehnika un tulku trūkums. 
Atziņa arī viena – viss atkarīgs 
tikai no mums pašiem, no Mas-
kavas neko nepalīdzēs un nedos.
Augusts

Arvien vairāk ārzemnieku 
viesojas Latvijā, bet vairāki 
nedzirdīgie to izmanto savtīgi.  
Lūk, ko ziņo kriminālinspektors 
A. Linde: „Vairs netiekam galā 
ar nedzirdīgo bariem. Ierodas 
viesnīcā „Latvija” netīrās, ne-
pieklājīgās drēbēs, laužas iekšā 
visos bāros un kafejnīcās. Ne-
kulturāli uzmācas ārzemnie-
kiem. Notiek valūtas un preču 
uzpirkšana. Bijuši gadījumi, kad 
jāpielieto fizisks spēks, lai dabū-
tu nelūgtos viesus laukā.”
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Tālāk lasiet nākamajā lpp.

LNS VĒSTURE

 Pirms 30 un … gadiem    jūlijā un augustā par to rakstīja „KS”
Deviņdesmitie gadi

1990 – jūlijs
Mūsu fotogrāfi apvainojušies, ka netika 

uzaicināti uz Vispasaules nedzirdīgo foto – 
kino festivālu Bulgārijā, lai gan no PSRS pie-
dalīsies Krievija, Ukraina, Baltkrievija.

Tallinā  Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
nedzirdīgo biedrību pārstāvji  pieņem kopīgu 
Deklarāciju savāmvaldībām, kurā lūdz risināt 
nedzirdīgo rehabilitācijas problēmas un sniegt 
palīdzību nedzirdīgo biedrību uzņēmumiem. 
Augusts

MRU sākas problēmas ražošanā, trūkst 
materiālu, tos jāiepērk par līgumcenām, līdz 
ar to gala produkcija pārāk dārga. Jāsāk domāt 
par ražošanas pārveidošanu. 

Šajā gadā 31 nedzirdīgais autovadītājs sa-
ņēmis tiesības, pavisam Latvijā autovadīšanas 
tiesības ir 300 nedzirdīgajiem, bet tikai pusei 
no viņiem pieder automašīnas.

1991 – jūlijs
LNB vadība apspriež jaunas struktūr-

vienības dibināšanu – SIA „Surdo”, kas no 
1992. gada apvienotu visus MRU, (no šīs ie-
ceres gan nekas neiznāca). Uzņēmumu vadītā-
ji cer, ka  pēc tam uzņēmumi spēs nodrošināt 
lielāku peļņu un arī samaksu strādājošajiem. 
Rīgas MRU strādājošie uzrakstījuši atklātu 
vēstuli ar prasību palielināt darba samaksu, 
taču uzņēmuma vadība ir ļoti izvairīga.

 Arī „Kopsolī” domā par izdzīvošanu un 
organizē dažādu deficīta mantu izsoli, lai uz-
labotu savu finansiālo stāvokli.
Augusts

„Kopsolī” intervē Ainaru Miķelsonu, 
vienu no ļoti nedaudziem nedzirdīgajiem, kas 
mācās augstskolā (neklātienē) un strādā atbil-
dīgā amatā Valmieras „Lauktehnikā”.

Notiek pirmās nedzirdīgo sacensības arm-
restlingā (laušanās ar rokām), uzvar Alek-
sandrs Liniņš. 
1992 – jūlijs

LNB oficiāli aicina biedrības struktūras 
patstāvīgi meklēt sponsoru atbalstu, jo  fi-
nansiālā situācija ir ļoti bēdīga. Bet „Kopsolī” 
rosina izskaidrot šī procesa likumisko pusi, lai 
nebūtu „nepareizu”  ziedojumu. 
Augusts

LNB valda satraukums: uzņēmumi no 
šī gada peļņas vēl ne rubli nav iemaksājuši 

biedrības kopīgām vajadzībām, turklāt tiem 
vēl ir lieli parādi no pagājušā gada. Kopsolī 
skaidro situāciju: tā ir bēdīga, Rīgas MRU vis-
pār ražošana apturēta. Turklāt LNB palikusi 
bez priekšsēdētāja… kas uzņemsies atbildību?
1993 – jūlijs

Nedzirdīgie Rītausmas dejotāji pirmo 
reizi vēsturē piedalās XXI Vispārējos lat-
viešu dziesmu un XI Deju svētkos! Paši de-
jotāji sajūsmā. 
1994 – jūlijs

No LNB atdalās Alūksnes grupa un no-
dibina savu biedrību „Zīle”. Galvenais ie-
mesls –  LNB  neatļauj šai grupai atvērt savu 
kontu bankā, kurā pašvaldība varētu pārskaitīt 
naudu finansiālam atbalstam. 

Raksts par nedzirdīgo ekstrasensu Imantu, 
kurš  pieņem cilvēkus, lai dziedinātu, kā arī 
palīdzētu atrast pazudušus cilvēkus un man-

tas. KS viņš pareģo, ka kādreiz  to finansēs 
bagāts cilvēks (varbūt par tādu var uzskatīt 
amerikāni Sorosu, no kura fonda KS saņēma 
finanses, lai iegādātos pirmo datortehnikas 
komplektu LNS). 
Augusts

LNS paliek bez atpūtas vietām: Carnika-
vas pagasta padome atņem Rīgas MRU  bāzi 
„Dzirnurags”, kas atradās uz pussalas. Arī 
abām LNS izmantotajām vasarnīcām Jūrma-
lā uzrodas īpašnieki. Bet arī LNS nesnauž un 
atgūst savus īpašumus Ventspilī un Pļaviņās!
1995 – jūlijs

Kopsolī rit konkurss „LNS – 75”. Pēc 
5. kārtas labākie: Georgs un Ženija Porši un 
Inese Immure. Pēdējās, 6. kārtas uzdevums: 
pēc bērnības dienu fotogrāfijām atpazīt pazīs-
tamus LNS aktīvistus.
Augusts

Pasaules nedzirdīgo federācijas kongre-
sā Vīnē pirmoreiz arī  LNS ļaudis (A. Pavlins, 
M. Piterniece, I. Immure, B. Bicēna, I. Kop-
mane, J. Bariss). 

Eksāmenus kārto pirmā – eksperimentālā 
nedzirdīgo grupa apmetēju/ krāsotāju kursos.
1996 – jūlijs

Notiek  pirmie semināri par dažādu 
fondu naudas apgūšanu. Modē nāk Baltcom 

plus peidžeri. Rīgas skolas audzēknes  gūst 
panākumus Burdas starptautiskajā neprofe-
sionālo šuvēju konkursā.
Augusts

Divas lappuses ataino lielo izsmiešanos 
Valmieras humora festivālā (1. attēlā), kas 
liek pamatu LNS festivāliem vispār. Risinās 
KS  labdarības loterijas izloze.

Unikāls notikums – ar desanta izpletni no 
lidmašīnas 600 metru augstumā izlec Liena 
Čerepko. Viņa ir sajūsmā… (2. attēlā)
1997 – jūlijs

LNS Pļaviņu RB izdevusi savu pirmo 
avīzi „Info” uz 2 lapaspusēm, to plānots izdot 
2 reizes gadā. Nākamais numurs –  uz Nedzir-
dīgo dienu.
Augusts

Kopsolī redakcijā divas meitenes no tā-
lās Japānas (3. attēlā), kuras apceļo pasauli. 

Japānā vidējo izglītību nedzirdīgie iegūst 9 
gados, ar darbu ir labi nodrošināti, saņem arī 
pensiju 500 USD mēnesī, taču arī dzīve tur ir 
ļoti dārga.

Ekspresintervijas par tuvojošos LNS kon-
gresu – daudzi biedri par to neko nezina.
1998 – jūlijs

Kopsolī  divu dienu seminārs Reiterna 
namā ar pārstāvjiem no visām  biedrībām, 
citām LNS struktūrām un nedzirdīgo/vājdzir-
dīgo skolām, no Labklājības ministrijas, Lat-
vijas TV, kā arī pazīstamais žurnālists Kārlis 
Streips.
Augusts

TV filmēšanas grupa ierodas Daugav-
pils RB un secina: viss ir savādāk nekā agrāk, 
viss pa jaunam. 
1999 – jūlijs

LNS vizītē ierodas 13 viesi no Bavāri-
jas Nedzirdīgo apvienības (Vācijā). Viesi 
ļoti ieinteresējas par LNS darbu, finansējumu, 
struktūru, MRU, izglītības sistēmu, darba ie-
spējām un daudz ko citu. 
Augusts

Pasaules nedzirdīgo federācijas Ģene-
rālajā asamblejā Austrālijā, Brisbenā  LNS 
prezidentu Arnoldu Pavlinu pārsteidz nedzir-
dīgo lektoru ļoti augstais profesionālais līme-
nis.

        1.                                                                2.                                                                  3.
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

LNS VĒSTURE      

2000 – jūlijs
Paldies grāmatas „Sabiedrībai par ne-

dzirdību” sponsoriem un Lattelekom par 
atjaunotās ēkas Elvīras ielā 19 telefonizāciju. 
Vilhelmīne Vicinska  uzvar KS krustvārdu 
mīklu maratonā.
Augusts

Ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu sa-
gatavota izrāde „Figaro kāzas” (1. attēlā), 
un top projekts pasakas „Kaķīša dzirnaviņas” 
iestudējumam.

Redakcijā viesojas dzejnieks Andrejs 
Eglītis, vairāku redakcijas darbinieku studiju 
finansētājs.

Dziesmai „Še, kur līgo priežu 
meži” – 110 gadi (LNS svinīgā 
dziesma).
2001 – jūlijs

Savā konferencē Rīgas  
biedri rosina: remontu Rītaus-
mā un reģionu klubos, atlaides 
sabiedriskajā transportā, vairāk 
titru TV, jaunākās paaudzes ie-
saistīšanu LNS darbos, muzeja 
pārcelšanu uz Rītausmu, moder-
nāku tehnoloģiju ieviešanu, ražo-
šanas atjaunošanu u.c.

Publicēts Latvijas nedzirdīgo 
izlases sastāvs dalībai 19. Olim-
piskajās spēlēs (foto).
Augusts

KS viesojas zemnieku saim-
niecībā Talsu pusē pie Jāņa un 
Initas Andrejenko. Nedzirdīgie 
pamazām iepazīst pavisam tālas 
zemes – par saviem ceļojuma 
iespaidiem ASV  stāsta Artūrs 
Intsons.

Intervija ar latviešu zīmju va-
lodas pētnieci Dinu Behteri.

No Pasaules nedzirdīgo olim-
piādes Romā  Agita Intsone, 
Māra Plaude un Ingrīda Sivko 
atved sudraba medaļas par izcī-
nīto 2. vietu orientēšanās sporta 
stafetē.
2002 – jūlijs

Kopsolī projekta „Adaptē-
tas informācijas nodrošināšana Latvijas 
dzirdes invalīdiem” ietvaros iegādāti 7 jau-
ni datori biedrībām.

Iznākusi  zīmju valodas vārdnīca „Brīvais 
laiks”. Valmieras klubā pabeigts  remonts, 
bet Elvīras ielas ēkas pagalmā  uzklāts bruģis 
(2. attēlā).

„Savu darbu mīlu, to darīt mani nav jā-
skubina,” tā Dace Piterniece intervijā par 
tulka darbu.

Raiņa skolu beidz 11 jaunieši, viņu vidū 
arī Iveta Kraze, Jolanta Znotiņa, Ivars Kal-
niņš. Un, lūk, Ivara atvadu vārdi:  

„Ko var mīlēt? Protams, Raiņa skolu. 
Visu, ko tā man devusi, nesīšu sev līdzi un 
izmantošu tālākā dzīvē: teikuma beigās likšu 
punktu, ņemšu vērā Zentas Mauriņas atzi-

ņas, eiropiešiem teikšu „I love Latvia”, māju 
uzcelšu kvadrāta formā, dzeršu tīru H20...”
Augusts 

Jaunums – praktiskā lapa ar derīgiem 
padomiem dažādās dzīves jomās. Surdo-
centrs sola dalīt mobilos telefonus „Moto-
rola”, indukcijas spoles, telefona uzmavas 
skaņas pastiprināšanai.
2003 – jūlijs

Valmierietes Dace un Iveta Lāces pār-
stāv LNS Invalīdu forumā Grieķijā. Bied-
rību konferences: Kuldīgā nomainās vadītājs 
(Ozoliņš → Karlštrēma); Pļaviņas – jaunās 
telpās; Valmierā darbu novērtē teicami.

Augusts
PNF kongresā Kanādā ievēl jaunu pre-

zidentu – Marku Jokinenu. Rīgas biedrībā 
pēc 20 gadu darba vadītājas posteni atstāj 
Maruta Piterniece, viņas vietā ievēlēts Ed-
gars Vorslovs. 

2004 – jūlijs
Nedzirdīgie autobraucēji atdabū savas 

tiesības vadīt auto.
Pabeigts kluba remonts Rēzeknē – ar Nī-

derlandes  Orange fonda atbalstu.
Pēc lielā ugunsgrēka klubā daugavpilieši 

pārcēlušies uz citām telpām.
Piešķirts KKF  finansējums grāmatas par 

nedzirdīgo kultūru sagatavošanai. Darbs uz-
ticēts I.Kalniņam. 

Augusts
Kuldīgas festivāla atbalsis fotorepor-

tāžā.
ES finansētos zīmju valodas kursus 8 re-

ģionos apmeklē dažādi interesenti: ierēdņi, 
ārsti, pedagogi, radošo profesiju pārstāvji, 
nedzirdīgo bērnu dzirdīgie vecāki u.c. 

Par LR pilsonības iegūšanu stāsta LNS 
biedre Larisa Osetrova,  pārdomās dalās arī 
Raisa Civkunova.  ZVC izdevis vēl 3 video-
vārdnīcas.
2005 – jūlijs

Šajā gadā KS iznāk ar Rīgas Domes 
atbalstu.

Intervijas ar LNS preziden-
tu A.Pavlinu un viceprezidenti 
M.Piternieci, sagaidot LNS 16. 
kongresu. Abi paziņojuši, ka 
turpmāk uz savienības vadības 
posteņiem nekandidēs.

A.Pavlins: „Viss ir sta-
bils, viss nodrošināts. Kāpēc lai 
dzirdīgs cilvēks turpmāk vadītu 
LNS?”

M.Piterniece: „Neredzu ie-
spēju darboties citā komandā.”

LNS biedru domas dalās, vai 
tiešām pienācis laiks  LNS vadī-
bu uzņemties nedzirdīgam cilvē-
kam. Vairākums šaubās.
Augusts

Notiek LNS 16. kongress. 
Delegāti  vēl nav gatavi organizā-
cijas vadību uzticēt nedzirdīgam 
cilvēkam. Amatos paliek prezi-
dents A.Pavlins un M.Piterniece. 

LNS sāk realizēt projektu 
„Klusās rokas”, kura mērķis – 
dzimumu līdztiesība un nedzirdī-
go sieviešu situācijas uzlabošana.
2006 – jūlijs 

Skolu izlaidumi – tie ir svēt-
ki! Alsviķu profesionālo skolu 
vien beidz 13 jauni amatmeistari.

Rīgas Dome atbalsta iece-
ri par jaunās skolas celtniecību 
Rīgā, pie Juglas ezera.

Viena lpp. veltīta tēmai – nau-
da no Eiropas, jo vajadzību daudz. 
Augusts

Projekta „LNS – otrās mājas” ietvaros 
remonts „Rītausmā”.

Jauniešu organizācija uzņem Baltijas re-
ģiona pārstāvjus pieredzes apmaiņas pasāku-
mā. Daudz ziņu par nedzirdīgo dzīvi pasaulē. 

Var apgūt jaunas profesijas Alsviķu arod-
skolā, Jūrmalas profesionālajā skolā un ko-
ledžā.
2007 – jūlijs

Liels notikums – pašdarbnieku festi-
vāls Rēzeknē. M.Piterniece: „Lietus nespēja 
izjaukt svinīgo gājienu uz Māras pieminekli.

Ventspilī uz priekšsēdētāja amatu izvirza 
9 kandidātus.

Sākas 21. gadsimts

   1. 

  2.
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LNS VĒSTURE

Augusts
LNS pārstāvji piedalās PNF kongresā 

Spānijā. 60 gadi aprit Valmieras biedrībai.
Projekta „Darbs klusumā” aktivitātes 

vērstas uz nedzirdīgo uzņēmējdarbības vei-
cināšanu. Reportāža no „Lido”, kur strādā 
nedzirdīgie.

Jauniešu organizācija saņem Eiropas 
programmas „Jaunatnei” balvu par teicamu 
radošās nometnes sarīkošanu Valdemārpilī.
2008 – jūlijs

Esplanādē (30.05) Latvijas invalīdu sa-
iets par godu pieņemtajai ANO Konvencijai 
par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Piedalās 
arī LNS biedri.

 Barkavas arodvidusskolu pir-
moreiz beidz 10 nedzirdīgo jau-
niešu grupa.

Pašdarbības festivāls Smiltenē 
– zāle stāvgrūdām pilna!

Kuldīgā noslēdzies krustvār-
du mīklu maratons – uzvar Raitis 
Pūce.
Augusts

Pēc 20 gadu pārtraukuma 
nedzirdīgie pašdarbnieki at-
kal piedalās Dziesmu svētkos 
Mežaparka Lielajā estrādē – šo-
reiz melodeklamētāji izpilda 5 
tautasdziesmas.

A.Pavlina  kā jaunā LNS Goda 
biedra intervija: „Nav mums mazu 
darbu. Tas ir kā būvēt sienu – katrs 
ķieģelis ir labs…” Sākas atskats 
uz LKB/LNB/LNS kongresiem. 
Tos katram numuram gatavos Jad-
viga Bočkāne.
2009 – jūlijs

Starplikā nr.1 „LNS otrās 
mājas 2” – par jauno namu būvi 
Rīgā un Liepājā. 

Pašdarbības festivāls Ventspilī 
„Pie jūras dzīve mana”.

Bezdarbnieku grupa apgūst 
praktiskās iemaņas ēku apdares 
darbos. NVA subsidētā vietā firmā 
„Gaismas upe” grāmatas skenē 6 
nedzirdīgie.

Uldis Ozols – par notikušo 
starptautisko teātra festivālu „Sapņi – 2009” 
Īslandē…

Risinās biedrību konferences: jauna va-
dība Rīgā – Māra Lasmane; Smiltenē – Lida 
Šilinska.
Augusts

Pirmskongresa intervija ar LNS prezi-
dentu A.Pavlinu: „Plāni ir lieli – ar nākotnes 
redzējumu…”.

Kultūras festivālā Francijā atzinību bau-
da Rītausmas deju grupa. Sportisti gatavojas 
Nedzirdīgo Olimpiskajām spēlēm.
2010 – jūlijs

Skolu absolventu intervijas, izlai-
dumi… Valmieras skolu beidz rekordliels 
skaits (32!).

 Datorprasmes kursi notiek Rīgā un re-

ģionos. Pašdarbības festivāls Pļaviņās, pie-
dalās visas biedrības.

RSK savā 75 gadu jubilejā uzvar 12. 
Starptautiskajā basketbola turnīrā, kas notiek 
Rīgā.
Augusts

Miss LNS – 2009 Daina Platace pie-
dalās pasaules skaistumkonkursā Tbilisi, 
Gruzijā (3. attēlā).

KS darbiniece Irīna Kristoforova starp-
tautiskajā skaistumkonkursā Lasvegasā 
(ASV) iekļūst 10 skaistāko nedzirdīgo mei-
teņu topā.

Ielūgums uz atvērto durvju dienu Jāņa 
sētā 5 sakarā ar KS 1000. nr. iznākšanu. 

2011 – jūlijs
Ir cerība, ka nedzirdīgajiem studen-

tiem tulka pakalpojums būs!
Rīgas skola pārcēlusies uz jauno mājvie-

tu Graudu ielā.
KS viesojas lauku saimniecībā pie kul-

dīdznieka Mārtiņa Vēža un atpūtas vietā 
„Ezermaļi” pie Māra un Aigas Ķikuriem.

Liepājā kārtējais pašdarbnieku festivāls. 
Labākie numuri: Valmieras superomammas, 
I.Čaikas „Austrumu cirks”, jelgavnieka 
G.Jezdovska uznācieni.
Augusts

Otrais surdotulku izlaidums SIVA Jūr-
malas Koledžā.

Nedzirdīgie varēs nosūtīt īsziņu uz glāb-
šanas dienestu 112.

Miss  LNS 2010 Vita Riņķe piedalās pa-
saules skaistumkonkursā Prāgā. Alūksnes 
grupai 65 gadu jubileja.

Rītausmieši pirmoreiz starptautiskajā 
dzirdīgo festivālā.
2012 – jūlijs

Par titula „Sieviete Latvijai 2012” laureā-
ti kļūst Inese Immure.

Domes sēdē piedalās Saeimas deputāti 
un citas atbildīgas amatpersonas, kurā LNS 
prezentē projektus, kas tiek realizēti.

Normunds Sebris saimnieko savā saim-
niecībā „Silava” Cēsu novadā.
Augusts

Vienīgais nedzirdīgais eiroparlamen-
tārietis Ādams Kosa sniedz interviju 
Inesei Immurei. Galvenā tēma – zīmju 
valodas atzīšana gan nacionālo valstu, 
gan ES līmenī.

Latvijas vārds izskan pasaulē! Viegl-
atlēts Māris Grēniņš izcīna zelta (tāllēk-
šanā) un sudraba medaļu (barjerskrējie-
nā, 110) pasaules čempionātā.

Pašdarbības festivāls „Kurzemes 
sirds” noticis neparasti – ezera krastā, 
tam sekoja radošā nometne.

 Ivars Kalniņš pabeidzis Latvijas 
Universitāti ar kvalifikāciju – latviešu 
valodas un literatūras skolotājs.

Pasaules un Eiropas skaistumkon-
kursā Prāgā pieredzi gūst Laura Klāsupa. 
2013 – jūlijs

Tuvojas LNS kārtējais kongress 
– intervijas ar nākamajiem prezidenta 
amata kandidātiem Inesi Immuri un Ed-
garu Vorslovu. 

Projekts „Klusuma pasaule” iziet 
finiša taisnē. Atskaņas no festivāla Dau-
gavpilī: „Labākais no visiem, kas biju-
ši…”. (4. attēlā)

Arī projektā „ Nepalikt vieniem klu-
sumā”  izlaidums 10 atbalsta personām 
jaunajām māmiņām.

Pirmā nedzirdīgā aktrise uz profe-
sionāla teātra skatuves – Jolanta Znotiņa 
galvenajā lomā Dailes teātra izrādē „Sa-
bojātie”.
Augusts

LNS 18. kongresa delegātu sa-
raksts.

NVA būtiski paplašina surdotulkojuma 
nodrošinājumu nedzirdīgajiem  ar tiešsaisti 
videosaziņā (on line).

Mārim Grēniņam atkal medaļa – par 
3.vietu barjerskrējienā Nedzirdīgo olimpis-
kajās spēlēs.

LNS Goda biedru sastāvu papildina rē-
zeknietes Monika Seņkāne un Antonija Cai-
ca.

Zīmju valodas nodaļas darbinieki piere-
dzes apmaiņā Zviedrijā, skaistumkonkursā 
Čehijā startē Daina Rusule, bet LNS ierodas 
tūristi no Sanktpēterburgas.
Apskatu veidoja:  Zigmārs Ungurs (1984 – 

1999) un Ilze Kopmane (2000 – 2013)

   3. 

  4.
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Ja ļoti grib, viss ir iespējams

Kāpēc tu aizbrauci no Latvijas?
Tas bija 2010. gadā,  tai laikā, kad „nāk 

rudens apgleznot Latviju”. Es aizbraucu 
tāpēc, ka man pietrūka ģimenes: mammas, 
tēva, māsas un krustmeitiņas Sāras – visu 
to mīļo tuvinieku, kuri jau bija pārcēlušies 
uz Angliju. Sākumā man šķita, ka varēšu 
iztikt bez viņiem, bet ar gadiem sapratu, ka 
ģimene man ir vissvarīgākā, jo  tā  saprot 
manas problēmas, šaubas un asaras. Ģimene 
man ir daudz vērtīgāka nekā draugi, kuri redz 
tikai manu smaidu. Tas bija iemesls, kāpēc 
nolēmu pamest dzimto zemi, mīļos kolēģus 
un labos draugus.

Pastāsti, lūdzu, 
par savu dzīvi 
Anglijā! Kāda 
bija sākumā, 
kāda ir paš-
laik?

Sākumā dzīvoju kopā ar ģimeni vienā 
lielā, īrētā mājā mazā pilsētiņā Pītersboro. 
Tur apmetušies diezgan daudzi mūsējie. Jau 
pēc nedēļas atradu darbu caur aģentūru un 
sāku strādāt fabrikā pie darbgalda no pieciem 
rītā līdz sešiem vakarā, reizēm arī bez brīv-
dienām. Godīgi sakot, tur bija fiziski grūti un 
arī psiholoģiski smagi – svešā valstī, turklāt 
arī angļu valodu tik labi nezināju. Vienā brīdī 
skaudri atskārtu, ka iestājusies rutīna, – va-
karā pārgurusi atnāku īrētajā mājā, ieskatos 
internetā, brīvdienās izeju pastaigāties pa 
pilsētu. Un vairāk nekā, jo nedzirdīgajiem 
Pītersboro nav tik plašu iespēju kā Londonā.

Lai gan sākuma periods bija grūts, tomēr 
tā bija interesanta pieredze, kas vēlāk man 
palīdzēja vieglāk pārvarēt dažādus šķēršļus 
ceļā uz savu ieceru piepildījumu.

Kad ar ģimeni pār-
cēlāmies uz Vatfordu, 
kas atrodas netālu no 
Londonas,  atradu  citu 
darbu. Strādāju slimnī-
cā par virtuves asisten-
ti. Strādāt virtuvē man 
likās garlaicīgi, tāpēc 
nolēmu pieteikties par 
viesmīli viesnīcā Hilton. 
Tur apkalpoju restorānu, 
kafejnīcu, bāru  viesus 
saviesīgos pasākumos, 
piemēram, kāzās, jubile-
jās un citos.

 Viesmīles darbs 
man patika tāpēc, ka tajā 
varēju radoši izpaus-
ties: veidoju tematiskos 
galda klājumus banke-
tiem, kārtoju ziedus uz 
galdiem, izrotāju telpas, 
biju atbildīga arī  par to, 
kas un kā notiek zālē. 
Man patika nēsāt vies-
mīles klasisko kostīmu. 

Tomēr darbs, kaut arī  pats par sevi intere-
sants, tikai  ne manai sirdij.

Fabrikā, veikalā, viesnīcā, celtniecī-
bā – nedzirdīgie parasti strādā šādās 
jomās… Kā nonāci saskarē tieši ar 
sociālo darbu?

 Kā zināms, augļi nenāk bez darba. Es 
strādāju un vienlaikus ļoti nopietni mācījos 
– gan angļu valodu, gan visu, kas saistīts ar 
sociālo darbu  un cilvēku aprūpi. Un tad pie-
nāca diena, kad man piedāvāja strādāt Action 
Hearing Loss, ko varētu tulkot kā rīcības 
organizāciju cilvēkiem dzirdes zaudējuma 
gadījumos.  Biju priecīgi pārsteigta. Likās,  

patiešām esmu to pelnījusi.
Šajā iestādē  sāku strādāt 2012. gada 

septembrī kā sociālā asistente cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām. Man šiem cilvēkiem da-
žādos veidos jāpalīdz, piemēram, atrast dar-
bu, apmeklēt koledžu, nedzirdīgo klubu, eks-
kursijas un saviesīgus pasākumus,  skaidrot 
dažādas lietas,  aizpildīt viņiem dokumentus, 
iet līdzi pie ārsta un tamlīdzīgi. Darba vadītā-
ja ir apmierināta ar manu veikumu, jo cenšos 
būt radoša, atbildīga, visu laiku papildināt 
savas zināšanas un prasmes 

Vai tev šajā darbā ir reāla iespēja ie-
ņemt augstāku amatu?

Jā,  un tāpēc apmeklēju dažādus kursus, 
seminārus, treniņus, kuros apgūstu zināšanas, 
kā profesionālāk veikt savus darba pienāku-

mus. Septembrī  braukšu uz Īriju, kur notiks 
pieredzes apmaiņas seminārs cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām no dažādām valstīm, un 
arī tur ceru iegūt interesantu pieredzi.

Man patīk sava tagadējā darbavieta, 
darbs, ko daru, un kolēģi, ar kuriem kopā 
strādāju. Tikai  no manis pašas atkarīgs tas, 
kādas mums veidojas attiecības darba grupā.  
Cenšos izrotāt mūsu darba telpas ar ziediem, 
ievērot tīrību un kārtību, sadarboties ar kolē-
ģiem. Veidojas labas attiecības gan ar kolē-
ģiem, gan  klientiem, respektēju apkārtējos 
cilvēkus.

 Brīvajā laikā joprojām apmeklēju angļu 
valodas kursus un daudz lasu dažādas grāma-
tas šajā valodā. Mācos arī par sociālo asisten-
ti caur interneta portālu  Apple Academy. Pie-
teicos arī uz konsultācijām un psihoterapijas 
kursu Gestalt koledžā, kur sākšu mācīties 
septembrī. Nezinu, vai man būs iespēja strā-
dāt šajā jomā, bet vienkārši esmu ieinteresēta 
studēt un papildināt savas prasmes. Tā teikt, 
mūžu dzīvo, mūžu mācies.

Ja  ļoti grib, tad viss ir iespējams. Es re-
dzu savu mērķi un vīziju, ticu, ka varu tos 
sasniegt, lai arī cik grūti tie būtu piepildāmi. 
Es vienkārši cenšos būt pacietīga, uzmanīga 
un rūpīga visu pienākumu izpildē.

Kā ir ar sociālo nodrošinājumu ne-
dzirdīgajiem Anglijā?

Nedzirdīgie saņem invaliditātes pensijas, 
kuru lielums  atkarīgs no dzirdes pakāpes. 
Tās iedala trīs līmeņos, kurus, tāpat kā pie 
mums, nosaka ārstu komisija.

Nodokļu atvieglojumu nedzirdīgajiem  
nav. Viņi strādā arī augsti kvalificētās pro-
fesijās, piemēram, par ārstiem. Poliklīnikā ir 
atsevišķa telpa, kurā nedzirdīgais ārsts pie-
ņem nedzirdīgos pacientus un komunikācija, 
protams, notiek zīmju valodā.

Nedzirdīgie tul-
kus var izmantot 
bez ierobežojuma, 
cik vien vajadzīgs. 
Tulku pakalpoju-
mus sniedz dažādas 

privātfirmas, kurām šo pakalpojumu  apmak-
sā valsts. Surdotehniku arī izsniedz par brī-
vu,  rindā jāgaida nav. 

Kādi spilgtākie notikumi Anglijā 
piedzīvoti? Vienalga, priecīgi vai bē-
dīgi!

Katra diena, kuru aizvadu, īstenībā ir 
īpaša –  tā ir kā  monēta, ko esmu nopelnījusi, 
kā dāvana, ko  saņemu, kā piemiņas lieta, ko  
glabāju, vai kā pārdzīvojums par to, ko esmu 
redzējusi un izjutusi pasaulē, kurā dzīvoju. 

Spilgts notikums man bija pārcelšanās uz 
dzīvi pašā Londonas centrā, jaukā  un skaistā 
vietā, kad, var teikt, sāku pilnīgi patstāvīgu 
dzīvi.  Protams, savu ģimeni Vatfordā  bieži 
apciemoju  brīvdienās, jo ikdienā man tagad 
pietrūkst mammas gatavoto ēdienu,  tā siltu-

LNS biedriem kādreiz labi pazīstamā  melodeklamētā-
ja un „Kopsolī” darbiniece Irina Kristoforova jau ceturto 
gadu dzīvo un strādā Anglijā. Augustā viņa pirmoreiz pēc 
aizbraukšanas viesojās Latvijā,  ar lielu interesi ielūkojoties 
savā bijušajā darbavietā Elvīras ielā 19. Tad arī  „Kopsolī” 
izmantoja iespēju, lai ar viņu tiktos, un tā tapa  plašāka in-
tervija, ko tagad piedāvājam lasītājiem. 

Katra diena, kuru aizvadu, īstenībā ir īpaša –  
tā ir kā  monēta, ko esmu nopelnījusi, kā dāvana,  

ko no dzīves saņemu
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ma, ko var sniegt tikai ģimene.
Es neatceros neko sliktu vai  bēdīgu, 

dzīvoju ar pozitīvu attieksmi, priecīgi un 
laimīgi.

Vai satiecies Anglijā ar citiem 
latviešu vai vietējiem nedzirdīga-
jiem? 

Jā, pārsvarā tas notiek  Pītersboro, kur 
dzīvo daudz mūsējo. Viņi parasti aicina uz 
dzimšanas dienas ballītēm, Lieldienām vai 
Ziemassvētkiem. Es labprāt izklaidējos 
kopā ar savējiem. Tiekos ar latviešiem arī 
nedzirdīgo klubos Londonā.

Ko tu Anglijā dari brīvajā laikā?
Nesen sāku 

aizrauties ar jogu. 
Iepatikās arī pila-
tes vingrojumi. Es 
ar to nodarbojos 
četras reizes nedē-
ļā. Godīgi sakot, 
vairs nespēju iztikt 
bez šīm nodarbī-
bām. Tās palīdz at-
slābināties un pie-
ņemt to situāciju, 
kas ir šobrīd, šajā 
mirklī. 

Brīvajā laikā 
man patīk baudīt 
arī mākslu. Eju uz 
izstādēm, muze-
jiem, koncertiem. 
Gleznu galerijās zīmju valodas tulks pa-
stāsta visu nedzirdīgo zīmju valodā. 

Man tuva ir mūzika, tā mani nomierina 
un iedvesmo. Bieži aizeju ar dzirdīgajiem 
draugiem uz kādu koncertu vai operas 
izrādi. Vienīgais, kā man šeit pietrūkst, 
tā ir melodeklamācija – man vistuvākais 
mākslas žanrs, kas mani vienmēr aizrāvis 
no visas sirds un dvēseles. Visas dziesmas, 
ko dziedāju – un to ir ļoti daudz –, man 
bijušas un ir vienādi mīļas un arī tagad 
noder visādos brīžos, – gan priecīgos, gan 
skumjos. Tās palīdz man dzīvot. Diemžēl 
Anglijā šis pašdarbības mākslas veids nav 
populārs. 

Kādas ir ieceres, programma  ta-
vam Latvijas apciemojumam?

Oh, es Latvijā neesmu bijusi gandrīz 
četrus gadus. Mēneši un gadi tik ātri aiz-
skrējuši,  pati tam nespēju noticēt. Mana 
programma: apciemot savu bijušo darba-
vietu, kur top  laikraksts „Kopsolī”,  ap-
runāties ar bijušajiem kolēģiem, kas man 
vienmēr bijuši mīļi un tuvi. Gribu pateikt 
viņiem: vienmēr esmu ar jums domās, 
kaut gan atrodos tālu. Man prieks, ka jop-
rojām iznāk mīļais „Kopsolī” – ar katru 
gadu  krāsaināks un saturā bagātāks. 

 Latvijā esmu tikai  uz desmit dienām. 
Katra diena saplānota.  Salaspils baznīcā  
kļūšu par krustmāti savām māsasmeitām 
Sārai un Sallijai. Protams, vēlos atrast lai-
ku, lai pavērotu Vecrīgu, iegrieztos  Lido 

ēstuvē, lai pabūtu  pie jūras, pabrauktu 
kaut kur pa Latviju. Ilgojos pēc tā visa! 

 Apmeklēšu arī kādu  skaistumkopša-
nas salonu, jo Anglijā to pakalpojumi ir 
trīs reizes dārgāki nekā Latvijā. Visbei-
dzot,  jāsarīko arī mana dzimšanas dienas 
ballīte un  vēl šis tas…

Vai  un kad tu plāno atgriezties uz 
dzīvi Latvijā? 

Jau zināju, ka man kāds pajautās!  Kad 
dzīvoju Latvijā, teicu, ka nebraukšu uz 
Angliju, lai strādātu fabrikā, kā daudzi 
to dara. Tolaik dziedāju LNS pasākumos  
Paula dziesmu „Nekur nav tik labi kā mā-
jās, nekur tevi negaida tā…”. Neteikšu ne 

jā, ne nē un neprasiet, kāpēc. Nekad vairs 
neteikšu šo vārdu „nekad”. 

Man patīk tā  dzīve, ko šobrīd dzīvo-
ju Anglijā, jo tā man sniedz iespēju per-
soniskai izaugsmei, un es vēlos to pilnībā 
izmantot tagad. Esmu apmierināta ar savu 
darbu, studijās  apgūšu vēl kaut ko jaunu, 
tāpēc patlaban nedomāju atgriezties Latvi-
jā. Tas ir tas, ko konkrēti varu pateikt. Es 
dzīvoju šodienai, jo –  vakardiena ir pagā-
jusi, bet rītdiena būs tikai rīt.

Latvija man vienmēr būs visskaistākā 
tik un tā.  Varu atkal  pabūt savā dzimtenē 
dažas nedēļas nākamā atvaļinājuma laikā. 
Latvija un Londona ir manas mājas. Kā-
pēc gan man nevarētu būt vairākas mājas?

Ko tu vēlētos dzīvē sasniegt?
Gribētu strādāt labu darbu, veidot sek-

mīgu profesionālo karjeru, apgūt arvien  
jaunas zināšanas un pieredzi. Es skaidri 
zinu, ko vēlos. Dzīve ir īsa, bet, ja mēs 
protam to gudri izmantot un ticam brīnu-
mam, tad tā var būt krāsaina,  aizraujoša 
un skaista.

Esmu vēl jauna un vēlos piedzīvot 
kaut ko vēl nebijušu, piepildīt sapni par 
īsto dzīves draugu, lai izveidotu ģimeni, 
kurā es būtu mīlēta un drošībā. Un es ticu, 
ka kādu dienu noteiktā laikā un vietā satik-
šu savu sapņu princi. 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: no I.Kristoforovas personiskā 

arhīva

S A N D R A  
GUTĀNE, SIA LNS 
Rehabilitācijas centrs 
sociālā darbiniece 
(līdz 15.08.2014  LNS 
sekretāre): Laikraks-
tu Kopsolī lasu kopš 
Valmieras Vājdzir-
dīgo bērnu internāt-
skolas laikiem.

Katrreiz, kad iz-
lasu kārtējo numuru,  

jau tūlīt sāku gaidīt nākamo, diemžēl nākas 
gaidīt veselu mēnesi… Saņemot avīzi, vispirms 
apskatu bildes un izlasu virsrakstus,  seko  man 
interesantākais, un tā, kamēr pilnīgi visu izlasu.

 Kādreiz, kad nestrādāju LNS sistēmā, visi 
raksti šķita vienlīdz interesanti un noderīgi, jo 
tad daudz ko nezināju par  LNS un tie man snie-
dza ieskatu gandrīz visā tur notiekošajā. Kopš 
esmu LNS darbiniece, viena otra informācija 
man jau  zināma ātrāk. 

Kopsolī ir noteikti jāpastāv, piemēram, 
LNS mājaslapā jau neliek intervijas vai dzīves 
stāstus, kas daudzus interesē.  Ne visiem arī pie-
ejams internets. Nedomāju, ka avīzi lasa tikai 
vecāki cilvēki, lasa arī manas paaudzes cilvēki 
un jaunāki, kuri saprot lasīšanas vērtību. Vaja-
dzētu  jau skolā jaunos  ieinteresēt,  iepazīstināt  
ar Kopsolī, ar LNS dzīvi un darbību. Bet vispār 
man grūti saprast, kāpēc tik daudz mūsdienu 
jauniešu neko nelasa. 

Man patīk tas, ka KS  vienmēr ir rūpīgi 
pārdomāts gan vizuālā risinājuma, gan satura  
ziņā, var teikt, mums ir tikpat kā žurnāls. Tas 
jūtams arvien izteiktāk.

 Jūnija numurā man patika intervija ar 
Ivaru Kalniņu, kurš absolvēja Rīgas Stradiņa 
universitāti,  uzņēmīgo Dainu Rusuli, aktīvo  
Goda biedri Nadeždu Jefremovu un azartisko 
motobraucēju Garri Kristapsonu. Lūk, tie ir īsti 
veiksmes stāsti, kas iedvesmo citus!

 Aizkustinošs ir Daigas Delles raksts Kripa-
tiņa – saujiņa laimes… Novēlu Daigai vairāk 
rakstīt, jo redzu viņas talantu žurnālistikā un 
prasmi rakstīt par to, ko jūt ar sirdi. 

Noderīgs izziņas materiāls par mūsu savie-
nības darbību ir regulāri publicētais  LNS vadī-
bas kalendārs un pēdējās lappuses apkopojums 
par  pasākumiem biedrībās un jubilāriem. Mani 
mazāk aizrauj sporta ziņas, bet saprotu, ka satu-
ram jābūt vispusīgam, lai ikviens atrod sev ko 
noderīgu.

Iesaku veidot vairāk rakstu un interviju ar 
veiksmes stāstiem, jo šobrīd cilvēkiem ļoti ne-
pieciešams uzmundrinājums un pozitīvs pie-
mērs. 

Visiem lasītājiem novēlu būt veseliem, opti-
mistiem un – ikdienā esiet darbīgi, sūtiet savus 
priekšlikumus, tēmas rakstiem, paši rakstiet, ai-
ciniet ciemos. Tas padarīs avīzi vēl interesantā-
ku mums pašiem.

Kopsolī komandai novēlu veselību, izturību, 
panākumus un daudz radošu ideju. 

Organizēja un foto: Zigmārs Ungurs

Vērtē lasītāji
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Ungārijā tikai plusi! 

Mēs pasākuma apmeklētājiem 
sagādājām daudz pārsteigumu. 
Gan skatītāji, gan festivāla žūrijas lo-
cekļi to novērtēja ļoti atzinīgi, pat iz-
sakot lielas aizdomas, ka aktieri dzird, 
jo kā gan citādi viņi spētu tik sinhroni 
dejot, melodeklamēt un iekļauties ko-
pīgajā izrādes ritmā. Visus pārsteidza 
arī aktieru tērpu krāšņums. 

Pēc izrādes, kad notika žūrijas un 
auditorijas priekšnesumu izvērtēšana, 
tika uzdoti jautājumi par tērpu iegādi 
– kad  atklājām, ka tērpi ir pašu iz-
domāti, šūti un darināti, sekoja liels 
pārējo dalībnieku apbrīns, jo reti kura 
cita izrāde festivāla programmā izcē-
lās ar efektīgiem tērpiem.

Aktieriem tika organizētas arī 
radošās darbnīcas, kuru ietvaros da-
lībnieki ne tikai sapazinās, sadraudzē-
jās, bet arī izveidoja kopīgu festivāla 
noslēguma programmu, kuras ietva-
ros visu valstu pārstāvji gan dejoja, 
gan spēlēja teātra etīdes, gan uzsvēra 
savas kultūras galveno atšķirību un 
vērtību – nedzirdīgo zīmju valodu.

Festivāla ietvaros bija iespējams 
vērot daudzu valstu priekšnesumus un 
mākslas darbus, kā arī dibināt starp-
valstu kontaktus turpmākai sadarbībai 
kultūras jomā. Noteikti centīsimies 
nedzirdīgajiem ārvalstu mākslinie-
kiem, kuri izteica vēlmi atbraukt uz 
Rīgu, nodrošināt iespēju uzstāties lat-
viešu publikai, bet tie jau ir nākotnes 
projekti…

Kopumā ļoti pozitīvi iespaidi 
gan mūsu grupai, gan par mūsu 
grupu, līdz ar to centīsimies ņemt 
dalību arī IX nedzirdīgo kultūras fes-
tivālā „Salvia”, kas noritēs Sicīlijā 
2016.gadā.

Pateicība! Lai šis pasākums 
varētu notikt, jāpateicas Rīgas 
Domes un Kultūrkapitāla fonda 

(KKF) atbalstam, kas piešķīra lī-
dzekļus gan degvielai, gan kempin-
giem, kur dalībnieki gulēja turpceļā 
un atpakaļceļā, kā arī visām izmak-
sām, ko bija noteikuši festivāla orga-
nizatori.

 Katru gadu „Salvia” festivāls 
nodrošina tikai 5 dalībnieku izmiti-
nāšanu no katras valsts, līdz ar to par 
katru nākamo dalībnieku jādomā pa-
šiem – un izmaksas nav mazas! Tāpat 
šogad bija jāmaksā arī dalības maksa 
radošajās darbnīcās un par identifikā-
cijas kartēm, dalība noslēguma pasā-
kumā vienmēr jāsedz pašiem dalīb-
niekiem, bet mums paveicās –  KKF 
pēc D.Kalpiņas – Geidas uzrakstīta 
projekta sedza visas šīs pozīcijas.

Liels paldies arī pārējiem 
„Rītausmas” režisoriem, jo bez mil-
zīgā kopdarba ilgu gadu gaitā mūsu 
aktieri un dejotāji nebūtu tādā augstā 
līmenī. Jāpiezīmē, ka izrādē galvenajā 
lomā  šoreiz bija Dace Vingre no Val-
mieras, līdz ar to paldies arī valmie-
riešiem par ieguldīto darbu šīs solistes 
izaugsmē.

Pateicamies par SIA „LNS 
Rehabilitācijas centrs” valdes 
priekšsēdētājas Sandras Gerenovs-
kas atbalstu, atvēlot mums 9-vietīgu 
busiņu, kā arī šoferi, kurš prata glābt 
situāciju, kad 200 km pirms galamēr-
ķa busiņš nolēma pārbaudīt mūsu ner-
vu sistēmu un pieprasīja prasmīgas ro-
kas remontdarbiem. Bet mēs tak esam 
īsta komanda, kas tiek ar visu galā! 
     Un cerams, ka tā arī turpināsies – 
pozitīvi, pozitīvi, pozitīvi!

Mīlu visus savus aktierus un de-
jotājus – arī tos, kuri nepiedalījās ra-
došajā braucienā, bet turēja par mums 
īkšķus tepat Latvijā. Paldies! 

Teksts: Dana Kalpiņa – Geida
Foto: Mārtiņš Lange

Sekmīgi notikusi “Rītausmas” radošās grupas dalība starptautis-
kajā nedzirdīgo kultūras festivālā „Salvia”, kas norisinājās Ungārijā, 
Vacā no 21. līdz 26. jūlijam. Festivālā tika prezentēts muzikāls teātra 
un deju uzvedums “Precē mani, čigānzēn!” 8 nedzirdīgu/vājdzirdīgu 
aktieru un dejotāju sastāvā. 

Vīriešu konkurencē  pie-
dalījās 5 pāri no Latvijas, pa 
diviem pāriem no Austrijas, 
Igaunijas, Lietuvas un viens 
pāris no Zviedrijas. Pēc divu 
dienu cīņām noskaidrojās vie-
tu sadalījums: 1. vietā Austri-
ja 1, otrajā – Igaunija1, trešajā 
Lietuva 1. Tūlīt aiz viņiem 4. 
vietā ierindojās Latvija – 1 
(Artūrs/Dāvis Beitiki), arī 
piektajā mūsējie: Latvija 3 
(Guntis/Andris Vicinski). Lat-
vija 2 (Jānis/Kārlis Valdmaņi) 
ieņēma 8. vietu; Latvija 4 (Ar-
vis Vocišs/Kristaps Legzdiņš) 
– 10. vietu, bet Latvija 5 (Li-
nards Volkovs/Armands Mūr-
nieks) – 12. vietā.

Arī sieviešu konkurencē 
piedalījās 5 Latvijas pāri, vēl 
pa vienam pārim no Igaunijas 
un Zviedrijas. Diemžēl arī šeit 
pirmās vietas ieņēma ārzem-
nieki: Igaunijai pirmā vieta, 

Zviedrijai 
otrā, bet 
t r e š a -
jā vietā 
mūsu spē-
c ī g ā k a i s 
s i e v i e -
šu pāris 
L a t v i j a 
4 (Maira 
B r u ž e /
K a r ī n a 
Krama).

L a t -
vijas Ne-
d z i r d ī g o 
č e m p i o -

nāta ietvaros (neskaitot ār-
zemniekus) par čempioniem  
kļuva Artūrs / Dāvis Beitiki, 
bet sievietēm – Maira Bruže / 
Karīna Krama. 

Nesen aizvadīto smilšu 
volejbola turnīru komentē 
un par tālākajiem plāniem 
šogad stāsta LNSF prezi-
dents Varis Strazdiņš:

 „Man bija pārsteigums, ka 
šogad no mūsu volejbolistiem 
smilšu volejbola turnīram pie-
teicās samērā maz dalībnieku. 
Ja pagājušajā gadā pieteicās 
20 pāri, tad šogad uz pusi ma-
zāk. Regulāri treniņi volejbolā 
nenotiek, un citu spēlētāju lī-
menis nebija zināms. Daudzi 
acīmredzot saprata, ka tāpēc 
viņiem nav uz ko cerēt, un ne-
maz nepieteicās. Tomēr kopā 
ar ārzemniekiem dalībnieku 
skaits turnīrā bija normāls. 

  

 Ārzemnieki pirmajās    vietās

 Diemžēl Burtnieks nebija 
viesmīlīgs, un spiningošanā 
rezultātus nevarēja fiksēt, jo 
zivju vienkārši nebija. Tā nu 
sešiem sacensību dalībniekiem 
atlika tikai sacensties kastingā.

 Atgādinājumam: kastingā 
spininga auklas galā vizuļa 
vietā piesien svariņu un no da-
žādiem attālumiem met mērķī, 

kas atrodas uz zemes. Precīzā-
kais izrādījās un līdz ar to pir-
mo vietu izcīnīja valmierietis 
Igors Kurzenkovs. Otrā vieta 
Aleksandram Romanovam, 
bet trešā – Andrejam Kovaļo-
vam. 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Raitis Ozols

Jūrmalā, Majoru pludmalē 12. – 13. jūlijā 
notika starptautiskais turnīrs – Latvijas Ne-
dzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā 2014. 

Burtniekā zivju nav!
L N S F 

balvas izcī-
ņa spinin-
gošanā un 
k a s t i n g ā 
šogad no-
r i s i n ā j ā s 
Burtnieku 
ezerā 9. 
augustā.



15KOPSOLĪ 2014. gada augusts 8

SPORTS

Sporta nometnē Somijā 

Nometnes vadības komandā strā-
dāja 7 līderi jeb jauniešu pavadoņi, ie-
skaitot mūs ar Guntu. Nometne atradās 
Karingsundas  kempingā, 33 km no 
Marienhamnas. Katrā mājiņā jaunieši 
tika izvietoti tā, lai tur būtu gan latvie-
ši, gan somi,  lai veicinātu nometnes 
mērķa sasniegšanu – ar sporta palī-
dzību rosināt dažādu valstu jauniešu 
starptautisko integrāciju un vairot viņu 
pieredzi.

Pirmajās dienās katras valsts jau-
nieši turējās atsevišķi gan sporta no-
darbībās, gan ēdienreizēs pie galda, 
neuzdrošinoties brīvāk komunicēt ar 
citu valstu jauniešiem. Trešajā dienā 
līderi bija spiesti iejaukties un dalīb-
niekus sasēdināja tā, lai pie galda bla-
kus sēdētu gan Latvijas, gan Somijas 
jaunieši. Tā jaunieši mācījās komuni-
cēt, lietojot starptautisko zīmju valodu.

Tajā piedalījās arī  mūsu sporta 
kluba „Nedzirdīgo boulings” pārstāv-
ji: Līva Vaivade, Anita Zdanovska, 
Vladimirs Lagunovs un Sergejs Vo-
robjovs.

Turnīrā vislabāk no mūsējiem 
veicās Līvai Vaivadei (attēlā – cen-
trā). Vienspēlēs viņa ieguva 2. vietu, 
bet Master klasē izcīnīja pirmo! Du-
bultspēlēs pārī ar Anitu Zdanovsku 
tika iegūta 4. vieta. Vienspēlēs A. Zda-
novskai – 12. vieta.

Vīriešiem bija lielāka konku-

 Ārzemnieki pirmajās    vietās
Sacensību apstākļi bija tiešām lieliski, pal-
dies arī Jūrmalas pašvaldībai, ka atbalstīja 
mūs finansiāli.

Var teikt,  mūsu spēcīgākie pāri turas 
ārzemnieku līmenī. No mūsu sievietēm nor-
mālā līmenī ir 2 pāri, bet vīriešiem 3 – 4 
pāri. Mums nav neviena, kas būtu speciali-
zējies tikai volejbolā, piemēram, brāļi Bei-
tiki spēlē arī futbolu, basketbolu, Artūram 
patīk spēlēt arī šahu un galda tenisu.

 Dāvis un Artūrs Beitiki šogad ir vie-
nīgie, ko sūtīsim uz 3. Eiropas Nedzirdīgo 
čempionātu smilšu volejbolā 12. – 17. sep-
tembrī Turcijā. Viņiem palīdzēs sagatavo-
ties  dzirdīgs treneris, kurš pats spēlē smilšu 
volejbolu. Iepazīstināju viņu ar Beitikiem, 
un tas process virzās uz priekšu. Mērķis – 
sekmīgs starts Eiropas čempionātā. Bet 
mūsu sieviešu pāri diemžēl vēl tādam līme-
nim nav gatavi.

Turcijā pēc sacensībām notiks arī kār-
tējais EDSO kongress, kurā vēlēsim jaunu 
vadību. Tur būs daudzu valstu pārstāvji,  ar 
viņiem runāšu par dalību starptautiskā tur-
nīrā smilšu volejbolā nākamgad Jūrmalā. 
Tie ārzemnieki, kuri šogad tajā piedalījās, 
bija ļoti apmierināti un atzina, ka mums tie-
šām ir ideāli apstākļi šādām  sacensībām.

Šogad vēl paredzētas vairākas sacensī-
bas dažādos sporta veidos. Ogrē 20. septem-
brī notiks Latvijas Nedzirdīgo čempionāts 
MTB jeb kalnu riteņbraukšanā; 11. oktobrī 
Rītausmā LNSF balvas izcīņa dambretē; 25. 
oktobrī – LNSF balvas izcīņa novusā,  8. 
novembrī  Latvijas Nedzirdīgo čempionāts 
telpu futbolā, uz kuru, iespējams, atbrauks 
arī azerbaidžāņi. Bet decembrī svinīgā pa-
sākumā tradicionāli pasniegsim Gada bal-
vas nedzirdīgo sportā.” 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Iveta Kraze

Boulingisti piedalās turnīrā Nīderlandē
Nīderlandē atrodas tāda ne-

liela pilsēta Purmerenda. Tajā  
darbojas arī nedzirdīgo boulinga 
klubs „D.B.C. Purmerend”,  kas 
uz savu 5 gadu jubileju 7. – 9. 
augustā organizēja starptautisku 
boulinga turnīru. 

4. augustu – nomet-
nes pirmo dienu ievadīja 
dalībnieku savstarpēja 
iepazīšanās. Sekoja rokas-
bumbas jeb handbola no-
darbības, kurās dalībnieki 
apguva pamatus un iepazi-
na  spēles noteikumus, pēc 
tam risinājās savstarpējās 
komandu spēles.  Pēc vaka-
riņām – atpūtas  programma, 
kurā veiklības un atjautības 
spēli organizēja Somijas lī-
deri. 

Otrajā dienā program-
ma sākās ar badmintonu, 
telpu futbolu, basketbolu. 
Vakarā mēs uzņēmāmies 
organizēt spēli, kurā jau-
niešiem jāatrod pārinieks 
pēc lapas ar vienādiem zī-
mējumiem. Šajā spēlē bija 
interesanti redzēt, kā somu 
dalībnieks meklē pārinieku 
ar vistas zīmējumu, lietojot 
starptautisko zīmju valodu, 
kamēr otrs latviešu dalīb-
nieks arī meklē pārinieku, 
bet lieto latviešu zīmju valo-
du – vista. Abas zīmes ir at-
šķirīgas, tādā veidā dalībnie-
ki, vajadzības spiesti, viens 
otram iemāca starptautisko 
zīmju valodu. 

Trešajā dienā jaunieši 
varēja izvēlēties – spēlēt 
telpu futbolu, braukt ar div-
riteņiem brīvā dabā, piedalī-
ties  ūdenskauju spēlē. Tajā 
paša vakarā  devāmies uz 
Marienhamnu, kur  notika 
Ziemeļu/Baltijas valstu Ne-
dzirdīgo sporta festivāla at-
klāšanas ceremonija. Sporta 
nometne jauniešiem bija šī 

festivāla programmas daļa.
Diemžēl šoreiz gan ne-

viena Latvijas nedzirdīgo 
sporta kluba pārstāvja nebi-
ja.

Ceturtās dienas prog-
rammā 7.  augustā:  mi-
nigolfs, smilšu volejbols, 
olimpiskās spēles. Katrs 
līderis organizēja spēli, kurā 
tās dalībniekiem jāizpilda 
dažādi uzdevumi, piemē-
ram, jāveic stafete, jāveido 
piramīda  utt.

Piektajā dienā dalīb-
nieki piedalījās nometnes 
dalībvalstu karogu pacel-
šanā. Diena turpinājās ar 
sacensībām smilšu volejbo-
lā, badmintonā, telpu futbo-
lā. Vakarā notika nometnes 
noslēgums, kurā dalībnieki 
tika iztaujāti, kā patika no-
metnes vieta, norise, līderu 
darbs, ēdināšana, program-
ma utt. Līderu komandas 
darbs tika novērtēts pozitī-
vi,  ar gulēšanu mājiņās bija 
problēmas, jo bija grūti gu-
lēt karstumā, nometnes vieta 
– ideāla, norise – apmierino-
ša, programma – pozitīva. 

Pēc tam, lai dalībnieks 
varētu saņemt diplomu un 
medaļu par piedalīšanos 
sporta nometnē, viņam bija 
jāuzmin, kādu lomu vi-
ņam notēlo līderis. Šī lomu 
spēle visiem patika. Tajā 
pašā vakarā dalībnieki tika 
sapulcināti, lai svinīgi no-
laistu dalībvalstu karogus,  
diemžēl tos jau bija savācis 
kempinga darbinieks. Tikai 
nākamajā rītā tos atguvām.

Sestā diena bija nomet-
nes pēdējā diena. Pēcpus-
dienā notika Sporta festivāla 
noslēgums.

Līderu domas un vērtē-
jums: šāda sporta nometne 
jauniešiem ir visnotaļ pozi-
tīva, jo jaunieši tika radinā-
ti pie disciplīnas, lietderīgi 
un sportiski pavadīja laiku, 
iemācījās komunicēt ar citu 
valstu jauniešiem, iepazina 
šo valstu zīmju valodu, kā 
arī labāk apguva starptautis-
ko zīmju valodu. Pēc neofi-
ciālas informācijas,  nākamā 
sporta nometne būs pēc 2 
gadiem. 

Teksts un foto: Iveta Kraze
 

Somijas Ālandu salu ciematā Eckero no 4. līdz 9. augustam  
norisinājās Ziemeļu/Baltijas valstu nedzirdīgo sporta nometne 
12 – 17 gadus veciem jauniešiem. To pamatā  finansēja Somijas 
Nedzirdīgo sporta federācija, bet daļu finansējuma sedza arī 
dalības maksa no jauniešiem. Nometnē piedalījās 14 jaunieši 
no Somijas, 10 no Latvijas un viena meitene no Norvēģijas. 
Jauniešu grupu pavadīja  Iveta Kraze un Gunta Vazdiķe. 

rence, piemēram, dubultspēlēs piedalījās 26 
vīru pāri, starp kuriem Sergejs Vorobjovs/
Vladimirs Lagunovs izcīnīja 11. vietu. 
Vienspēlēs S. Vorobjovam 12. vieta, bet V. 
Lagunovam – 17. Savukārt Master klasē V. 
Lagunovs ieguva 20. vietu, bet S. Vorobjovs 
palika tūlīt aiz viņa – 21. vietā. 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: no V.Lagunova personiskā arhīva
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Mīļi sveicam!
75

16.09 MISHATS RUSMANIS, Rīgas
18.09 ZIGRĪDA ZINĢE, Rīgas
20.09 ANNA BOGDANOVA, Rīgas

70
  3.09 MARIJA IVANOVA, Daugavpils
  8.09 PIĻVI VASIĻEVSKA, Rīgas
13.09 DZINTRA DAUBARE, Rīgas

65
16.09 JĀNIS LIEPIŅŠ, Kuldīgas

60
  3.09 NIKOLAJS ZEĻENOVS, Rīgas
23.09 AIVARS NIKLASONS, Rīgas

55
15.09 ALĪNA BERGMANE - LĪKSELE, 

Rīgas
50

  4.09 VERA SMIRNOVA, Rīgas
11.09 ILGVARS KRŪMIŅŠ, Ventspils
14.09 RITA SLEPČENKO, Daugavpils 

biedrība

RĪGĀ
3., 17.09 pl. 16  Laikrakstu un žurnālu 
                          apskats
13.09 pl. 8  Ekskursija pa Vidzemes 
                   skaistākām vietām 
20.09  Pensionāru ekskursija uz Alūksni 
24.09 pl. 16  Atceres pēcpusdiena 
                     „Kopsolī – 60”
27.09 pl. 12  Nedzirdīgo dienas koncerts
27.09 pl. 17  Atpūtas vakars

JELGAVĀ
2., 9., 16., 23.09 pl. 17  Informācijas diena
6.09 pl. 8  Veselības veicināšanas 
                  pasākums

TUKUMĀ
4.09 pl. 17  Politiska rakstura informācija
20.09 pl. 13  Nedzirdīgo dienas atpūtas 
                     vakars 

PĻAVIŅĀS
2., 9., 16., 23., 30.09 pl. 12  Informācijas 
                                              diena 
5., 19.09 pl. 12  Avīžu koplasīšana
13.09 pl. 12  Nedzirdīgo dienas pasākums
27.09  Ekskursija uz Rīgu

VALMIERĀ
2., 9., 16.09 pl. 14  Info: Kas jauns 
                               pasaulē?
4.09 pl. 14  Pārrunas: Ko raksta žurnālā 
                   „Ieva”
11., 25.09 pl. 14  Suvenīru veidošana
13.09 pl. 12  Nedzirdīgo diena
17.09 pl. 12  Boulinga spēles Smiltenē
18.09 pl. 14  Informācija par nedzirdīgo 
                     dzīvi (Alūksnē un Smiltenē)
23.09 pl. 14  IK „Es daru tā”
27.09 pl. 8   Izbraukums: Uz Nedzirdīgo 
                     dienu „Rītausmā”
30.09 pl. 14  Info: Par nedzirdīgo dienu 
                      Rīgā
30.09 pl. 15  Atpūta: Vienkārši būt kopā

ALŪKSNĒ
2., 8., 22.09 pl. 12  Informācijas diena

SMILTENĒ
4.09 pl. 12  Informācija
11.09 pl. 12  Laikrakstu koplasīšana
18.09 pl. 12  IK „Soļos, marš”, „Uzvar 
                     draudzība”
25.09 pl. 12  Lekcija

JAUNPIEBALGĀ
13.09 pl. 12  Tematiskais vakars „Svētki 
                      un atmiņas”

RĒZEKNĒ
2.09 pl. 12  Avīžu un žurnālu koplasīšana
4.09 pl. 12  Uz Latgales kultūrvēstures 
                    muzeju
6.09 pl. 12  IK „Vissija” (piedalīšanās 
                   pilsētas pasākumā)
9.09 pl. 12  Mutvārdu žurnāls „Gribam visu 
                    zināt”
11.09 pl. 12  Aktuāli sociālie jaunumi
16.09 pl. 12  Kino saiets (videomateriālu 
                      apskate)
18.09 pl. 12  IK „Juniors”
23.09 pl. 12  Zīmju valodas diena
25.09 pl. 12  IK „Saimniecīte”’

DAUGAVPILĪ
2., 4., 9.,11., 16., 18., 23., 25.09 pl. 13  
                     Laikrakstu apskats 
2.09. pl. 15  Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi 
9.09. pl. 15  IK „Nezinīši” 
16.09. pl. 15  Atpūtas pēcpusdiena „Būsim 
                      atjautīgi un asprātīgi”
23.09. pl. 15  Izstāde ‘’Rudens veltes’’ 

VENTSPILĪ
2.09 pl. 12  Preses apskats
5., 23., 26.09 pl. 12  Nodarbība psiholoģijā
6., 13.09 pl.18  IK „Veselība”
9.09 pl. 12  Juridiskā informācija
16.09 pl. 14  Tēva diena
20.09 pl. 14  Ventspils RB dzimšanas diena
25.09 pl. 8  Sacensības dzērveņošanā
27.09 pl. 7  Uz Nedzirdīgo dienā Rīgā

KULDĪGĀ
3.09 pl. 12  Ziedu izstāde
4., 11., 18., 25.09 pl. 12  Informācijas diena
6.09 pl. 12  Konkurss „Labākais sēņotājs” 
                   (tikšanās pie Nabas ezera)
12.09 pl. 12  Tēva diena
17., 24.09 pl. 18  Dejošana
26.09 pl. 12  Miķeļdiena
27.09 pl. 8  Piedalīšanās Nedzirdīgo dienā 
                    Rīgā

LIEPĀJĀ
2., 9., 16., 23.09 pl. 12  Jaunumi sociālajā 
                                       jomā
2., 9., 16.09 pl. 14  Aktuālākie notikumi 
                               Latvijā un pasaulē
4., 11., 18., 25.09 pl. 18  Dejošana 
5., 12., 19., 26.09 pl. 17.30  Dejošana
14.09 pl. 12  Nedzirdīgo diena
23.09 pl. 14  Informācija par nedzirdīgo 
                      dzīvi

Pasākumi biedrībās septembrī

PAZIŅOJUMI

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

 Rēzeknes biedrība izsaka dziļu līdzjū-
tību LNS Goda biedra JOSIFA LUBGINA 
(1925.19.03 – 2014.8.07) tuviniekiem sakarā 
ar viņa aiziešanu viņsaulē.

 Marija Cīrule (1934.8.07 – 2014. 
21.07), Smiltenes biedrība; Hermanis-

Alfrēds Arnts  (1922.11.09 –2014.25.08), 
Valmieras un Daugavpils biedrības; Olga 
Eiduka (1937.8.08 –2014.1.07), Pļaviņu  
biedrība; Valērijs Pšeņičnijs (1950.11.06 
– 2014.08.07), Aina Iesalniece (1946.6.06  
– 2014.12.08), Pēteris Kāposts (1946.1.09 
– 2014.12.07), Meta-Silvija Jaurēna-Jur-
ka (1931.20.03 – 2014.16.07), Raimonds 
Līdaks (1925.29.03 – 2014.16.07), Jānis 
Muižnieks (1947.3.10 – 2014.7.07) – visi no 
Rīgas biedrības.

Biedrības izsaka visdziļāko līdzjūtību aiz-
gājēju ģimenēm, tuviniekiem un draugiem.

Aicina „Ābeļzieds”
  4., 11., 18. 09 pl. 15  Dejo. Vingro vai 
                                    nūjo
25. 09 pl. 13  Infolaiks. Dejo. Vingro 

Līdzjūtības un sēru vēstis

Redaktore: ILZE KOPMANE 
Korespondents: ZIGMĀRS UNGURS

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

„Pievedums” 
atvieglo mājas 

soli un rūpes par 
pārtiku 

“ P i e -
vedums” 
sadarbībā 
ar zemnie-
ku saim-
niecībām 

piedāvā ik nedēļu piegādāt augstvērtī-
gus, svaigus produktus līdz  jūsu nama 
vai dzīvokļa durvīm. 

 “Pievedums” saviem klientiem no-
drošina pilnu servisu – iespēju iepirkties 
internetveikalā  vai   individuālu apkal-
pošanu, pievilcīgas cenas un pirkumu 
bezmaksas piegādi mājās ne tikai Rīgā, 
bet arī  daudzās apdzīvotās vietās ārpus 
tās, kas atvieglos tādas ikdienas rūpes kā 
došanās uz veikalu,  stāvēšana  rindās un 
smagu pirkumu nešana.

“Pievedums”  piedāvā vairāk nekā 
70 dažādu produktu –  piena, gaļas, ziv-
ju, maizes, konditorejas  izstrādājumus 
un vēl daudz ko citu. Samaksa uz vietas 
pēc produktu piegādes.

Pasūtījumu  ērti veikt  mājaslapā  
www.pievedums.lv vai zvanot uz tālr. nr. 
28815151, vai sūtot SMS uz tālr. nr. 
27725274.

Kontaktpersona: Marija Graudiņa, 
tel. 28248435                      Apmaksāta reklāma
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