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 EUDY  nometnē Zviedrijā

Šajā numurā
Šī vasara bagāta 

ar notikumiem LNS 
dzīvē, un  vēl vairāk 
to būs nākamajā mē-
nesī, kad risināsies 
Nedzirdīgo dienai 
veltīti pasākumi visa 
septembra garu-
mā – kādi, to skatiet   
2. – 5. lpp.

Ievērojams jau-
nums: notikusi LNS 
viceprezidentu mai-
ņa. Intervija ar jauno 
viceprezidenti Inesi 
Immuri – 1.  

Viņas darba ceļš 
un LNS vadības ka-
lendārs – 5. 

LNS Domes sēdē 
svarīgi lēmumi – 6.

LNS realizē vairā-
kus projektus – 7.

Biedrību ziņas no 
Kuldīgas, Jelgavas, 
Rīgas, Valmieras  –  
8. – 9. 

Jauniešu dalība 
vasaras nometnēs 
un citas aktivitātes 
– 10.

Fotokonkursa 6. 
kārtas rezultātu ap-
kopojums – 11.

Starptautiskajā 
konferencē par so-
ciālajiem jautāju-
miem – 12.

Vēstures lappu-
ses: No “Kurlmēmo 
Dzīves” – 13. – 14.

Sports: Mārim at-
kal medaļa pasaules 
līmenī! – 15.

Pasākumi bied-
rībās, apsveikumi, 
sēru vēstis, darba 
piedāvājums – 16.

“Tā man ir iespēja realizēt 
jaunas idejas…”

Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienība (EUDY) jauniešu (18 – 30 gadu vecumā) 
nometni organizē reizi divos gados. Tā šogad notika 8. – 17. jūlijā Leksandā, Zvied-
rijā. Šoreiz nometnes tēma bija “Diversity in the Minority” (Dažādība mazākumā).

 Tajā piedalījās 97 jaunieši no 28 Eiropas valstīm. To skaitā 5 LNS Jauniešu cen-
tra pārstāvji: Varis Salmiņš, Laila Annija Intsone, Jānis Glušņonoks, Armands Hil-
debrants, Marģers Krūziņš. 

Vai jaunais amats ir jauns izaicinā-
jums vai vienkārši pakāpiens pa 
karjeras kāpnēm?

Tas man ir izaicinājums, iespēja realizēt 
jaunas idejas.  Uzlabojot esošo, ir jāturpina 
visi labi iesāktie darbi un tradīcijas. Jāturpi-
na darbs pie LNS darbības programmas īste-
nošanas –  nepieciešams paplašināt biedrību 
sadarbību ar citām nevalstiskajām organizā-
cijām, attīstīt mūsdienīgus interešu klubus 
biedrībās, aktivizēt LNS muzeja darbu. Lai va-

rētu aktīvāk popularizēt zīmju valodu, jādo-
mā par zīmju valodas skolotāju sagatavošanu.

Uz kādas  atziņas, dzīves gudrības 
balsti savu rīcību ikdienā?

Ir vairākas gudru cilvēku atziņas, kas pa-
līdz stiprināt manu garu, bet ikdienas darbā 
ar cilvēkiem cenšos pieturēties pie ASV filo-
zofa Ralfa Emersona atziņas:  “Ikviens, ar ko 
saskaros, kaut kādā veidā ir pārāks par mani. 
Tādēļ es no viņa mācos.”

Mēs vienmēr varam kaut ko iemācīties no 
katra cilvēka, vienalga, kāds tas būtu. Jo katrs 
cilvēks ir unikāls ar savu dzīves uztveri un 
pieredzi. Tāpat mēs noteikti varam kaut ko 
gūt no jebkuras lietas vai situācijas. 

Ko pati vēlētos pateikt nedzirdīgo 
tautai?

Esmu atvērta jaunām idejām, priekšliku-
miem, kas varētu uzlabot kādu LNS darbības 
jomu un padarīt mūsu dzīvi pilnvērtīgāku.

Aicinu ikvienu, kam ir idejas vai kādi ie-
teikumi, nākt pie manis vai rakstīt uz e-pastu. 
Tikai kopā darbojoties, mēs, nedzirdīgie, va-
ram celt savu labklājību! 

Paldies par atbildēm, un – lai tavs  
darbs nes svētību nedzirdīgo kopienai! 

Jaunā viceprezidente  Inese Immure 
atbild uz KS jautājumiem. 
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Sagatavoja: Inese Immure 
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Aicinām pieteikties zīmētpratējus.
Uzdevums: uz A5 lieluma lapas uzzī-

mēt attēlu un tam atbilstošu rokas formu  
(kopā 10 attēlus).

Ilustrācijām jābūt vienkāršām un sa-
protamām.

Lai labāk saprastu, kādus zīmēju-
mus gaidām, lūdzam skatīt vārdu sa-
rakstu un zīmējumu paraugu attēlā. 
Ar konkursa noteikumiem var iepazīties 

LNS mājaslapā. 
Pasteidzieties! Zīmējumus gaidīsim 

līdz 25. augustam pl. 15 LNS Rehabili-
tācijas centra Zīmju valodas  attīstības 
nodaļā Rīgā, Elvīras ielā 19 k-3, 303.ka-
binetā.

Vēlams iepriekš piezvanīt vai uzraks-
tīt SMS (tel. 26350913) vai rakstīt uz e-
pastu zvc@lns.lv. 

Lilita Janševska

Zīmējumu konkurss! 

Paraugs: Rokas forma “C”

Piesakieties stāstu konkursam 
zīmju valodā “ABC stāsts”

“ABC stāsti” nozīmē 
stāstījumu, kurā zīmju 
valodas alfabēta rokas 
formas tiek iekļautas tā 
veidošanā. Stāsts sākas ar 
zīmi, kurai izmanto “A” ro-
kas formu, tad nākamajai 
zīmei stāstā izmanto “B” 
formu, tad nākamajā zīmē 
ietver “C” formu, un tā tā-
lāk, līdz stāsts beidzas ar 
“Z”.

Piemēram, 
A = klauvējiens pie 
       durvīm
B = atver durvis
C = skatiens ar binokli 
       apkārt.
No jums sagaidām lo-

ģisku, sakarīgu stāstījumu 
latviešu zīmju valodā, kurā 
katras zīmes rokas forma 
zīmju valodā atbilst latvie-
šu zīmju valodas alfabē-
tam. Veidojot stāstu, vajag 

ievērot šādu burtu secību: 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, 
M, N, O, P, R, S, T, U, V, Z.

Stāsts video formātā 
ar nosaukumu jānosū-
ta līdz 12. septembra 
pl.12 uz e-pastu zvc@lns.
lv vai jāiesniedz personīgi 
LNS Rehabilitācijas centra 
Zīmju valodas attīstības 
nodaļā Rīgā, Elvīras ielā 19 
k-3, 303. kabinetā. 

Konkursā var pie-
dalīties ikviens zīmju 
valodas pratējs. Katrs 
konkursa dalībnieks var 
iesniegt tikai vienu video 
stāstu.

Ar konkursa noteiku-
miem var iepazīties LNS 
mājaslapā.

Lai labāk saprastu, kā-
dus videostāstus mēs gai-
dām, videoparaugus var 
apskatīties www.google.lv, 

ievadot atslēgvārdu „ASL 
ABC Story”. Bet atcerieties, 
jums stāstījumā jāizmanto 
latviešu zīmju valodas al-
fabēta rokas formas.

Nedzirdīgo kultūrā 
“ABC stāsti” ieņem īpašu 
vietu kā unikāls stāstu 
stāstīšanas veids zīmju 
valodā.  Tos izmanto gan 
izklaidei, gan kā līdzekli 
nedzirdīgo bērnu valodas 
attīstībai. 

Labākos stāstus de-
monstrēs Nedzirdīgo die-
nas noslēguma pasākumā 
24. septembrī Rītausmā 
un ievietos LNS mājaslapā. 
Pamēģiniet!

Ja kādi jautājumi, 
rakstiet sms Lilitai (tel. 
26350913) vai sūtiet e-
pastā zvc@lns.lv. 

Ar konkursa noteiku-
miem var iepazīties LNS 
mājaslapā un LNS Rehabi-
litācijas centra Zīmju valo-
das attīstības nodaļā.

Lilita Janševska 

Atzīmējot Latviešu zīmju valodas dienu   
(1. septembrī), LNS aicina piedalīties stāstu kon-
kursā zīmju valodā “ABC stāsti”. 

Paraugs: Rokas forma “W”

LNS prezidents Edgars Vorslovs uz-
sver, ka latviešu zīmju valoda ir dzimtā 
valoda 2 000 cilvēkiem Latvijā un tā 
ir pilntiesīga valoda, kas ir nedzirdīgo 
cilvēku identitātes un kultūras pamatā  
un bagātina Latvijas kopējo kultūru.

 Atgādinām, ka ANO Konvencija par 
personu ar invaliditāti tiesībām  nosa-
ka, ka termins «valoda» ietver runas 
valodas un zīmju valodas un citas ar 
runu nesaistītas valodas. Konvencija 
arī nosaka, ka dalībvalstīm nedzirdī-
gajām personām jānodrošina iespēja 
iegūt informāciju un sazināties zīmju 
valodā. 

Lai popularizētu zīmju valodu 
plašākai sabiedrībai, LNS ieplāno-
jusi šādus pasākumus: 

• 1. septembrī pl. 10 – 13 “Iepazī-
sim latviešu zīmju valodu”. Atvērto 
durvju diena SIA LNS Rehabilitāci-
jas centrā 3. stāvā. 

• 1. septembrī pl. 15 “Zīmju valo-
da tuvplānā” – lekcija ES mājā.

• Atzīmējot Latviešu zīmju valo-
das dienu, SIA “LNS Rehabilitācijas 
centra” Zīmju valodas attīstības 
nodaļa rīko zīmējumu konkursu 
un stāstu konkursu zīmju valodā 
“ABC stāsti”, savukārt LNS Jauniešu 
centrs piedāvā apgūt zīmju valodas 
pamatus dzirdīgiem jauniešiem 
(vairāk skat. 4. lpp.)

Ar latviešu zīmju valodu un alfa-
bētu, kuram šogad aprit 65 gadi, var 
iepazīties  un to apgūt arī interneta 
vidē www.zimjuvaloda.lv un www. sp-
readthesign.com. 

Inese Immure 

Pirmo reizi –  
Latviešu zīmju  
valodas diena

Pirmo reizi LNS atzīmēs 
Latviešu zīmju valodas atzīšanas 
dienu, un tā ir 1. septembrī. 
Šis datums ir izvēlēts tāpēc, ka 
2000. gada 1. septembrī stājās 
spēkā Valsts valodas likums, ar 
kuru Latvijas valsts apņēmās 
nodrošināt latviešu zīmju valodas 
attīstīšanu un lietošanu saziņai 
ar nedzirdīgajiem cilvēkiem.
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Kopā veidosim fotoizstādi “Nedzirdīgie VAR!”

Aicinām piedalīties ikvienu nedzirdī-
gu vai vājdzirdīgu LNS biedru, kas strādā 
kādā īpašā, unikālā vai interesantā pro-
fesijā, vai jebkuru, kas zina šādu cilvēku! 
Gaidām fotogrāfiju ar darba veicēju un, 
pats galvenais, aprakstu, kurā būtu re-
dzams, kā šis cilvēks VAR paveikt ikdie-
nā to, ko dara. Tas var būt strādājošais 
Latvijā vai ārzemēs, iestādē vai uzņēmu-
mā, priekšnieks, padotais vai pašnodar-
binātais. Mums visiem kopā ir iespēja 
veidot stāstu par to, cik mēs varam! 

Lai fotogrāfija atbilstu izstādes 
idejai un būtu kvalitatīva, jāievēro 
dažas prasības.

BILDEI JĀBŪT UZŅEMTAI DARBA-
VIETĀ. Bildē var būt attēlots viens vai 
vairāki viena darba veicēji vienā uz-
ņēmumā, piemēram, vairāki galdnieki 
vienā galdniecībā. Katrs interesents var 

iesniegt vienu, viņa-
prāt, vislabāko attē-
lu, kurā var skaidri 
redzēt, kā LNS ne-
dzirdīgie un vājdzir-
dīgie biedri strādā. 
Fotogrāfijas autors 
uzņemas atbildību 
par to, ka fotogrāfijā 
redzamajiem cilvē-
kiem nav iebildu-
mu pret fotogrāfijas 

publicēšanu. Un autors neiebilst par tās 
eksponēšanu izstādē.

TEHNISKIE NOTEIKUMI. Fotogrāfi-
ja jāiesniedz JPG formātā, izmērs: īsākā 
mala ne mazāka par 2400 pikseļiem 
(fotogrāfijas datus var redzēt, uzspiežot 
uz foto ar datorpeles labo pogu un tad 
– rekvizīti – detalizēti). Pieļaujama vien-
kārša bildes apstrāde – gaišums, kon-
trasti. Ar grafiskā dizaina programmām 
pārveidotu fotogrāfiju nepieņemsim. At-
tēlu nedrīkst montēt: nesūtiet kolāžu 
vai mozaīku. Var iesūtīt arī iepriekš uz-
ņemtu fotogrāfiju, bet tai jābūt ne vecā-
kai par 2014. gada 1. septembri.

Fotoattēls jāsūta uz e – pastu info@
lns.lv, tēmā norādot „Nedzirdīgie VAR!”, 
vai jāiesniedz digitālā veidā perso-
niski LNS Informācijas nodaļā līdz  
12. SEPTEMBRIM.

OBLIGĀTI JĀPIEVIENO šāda infor-
mācija:

• fotogrāfijas autora vārds, uzvārds,
fotogrāfijas nosaukums,
• attēlā redzamā nedzirdīgā/vāj-
dzirdīgā LNS biedra vārds, uzvārds, 
profesijas/amata un darbavietas 
nosaukums,
• stāsts jeb apraksts par šo cilvē-
ku vai cilvēku kolektīvu (aprakstu 
var iesniegt arī zīmju valodā video-
veidā vai izstāstīt personiski uz vie-
tas Informācijas nodaļā),
• datums un vieta (pilsēta, valsts), 
kur fotogrāfija uzņemta.

Darbi, kas atbildīs prasībām, būs ap-
skatāmi kultūras centrā “Rītausma” lai-
kā no 19. līdz 24. septembrim.

Ja kādi jautājumi, lūdzam vērsties pie 
foto un video nodarbību vadītāja Valda 
Kraukļa: pirmdienās, trešdienās, piekt-
dienās pl. 9 – 12 SIA „ LNS Rehabilitāci-
jas centrs” 2. stāvā, 206. kab. vai sūtot 
e-vēstuli Rihardo@inbox.lv, vai pie Kris-
tapa Legzdiņa: LNS mītnes 2. stāvā, 8. 
kab., piektdienās pl. 13–18, viņam varat 
rakstīt arī e-vēstuli jauniesi@lns.lv  vai 
sūtīt sms (tālr. nr. 26985905). 

 Mēs VARAM daudz un parādīsim  
to! 

Sagatavoja: Inese Immure

Lai parādītu, cik mēs, 
nedzirdīgie, esam spējīgi 
un radoši, Starptautis-
kajā nedzirdīgo nedēļā 
LNS organizē fotoizstādi 
“Nedzirdīgie VAR”. Vēla-
mies kopīgi parādīt, cik 
daudzpusīgas ir profesi-
jas, kādās strādājam, un 
kādus izaicinājumus pie-
ņemam darba tirgū. 

Iespēja apgūt  
starptautiskās zīmes 

Nedzirdīgiem dalībniekiem 
būs iespēja apgūt starptautisko 
zīmju pamatus. Starptautisko 
zīmju prasme palīdzēs intere-
sentiem komunicēt ar nedzir-
dīgajiem no citām valstīm un 
izprast starptautiskās zīmēs 

publicēto informāciju so-
ciālajos portālos. 

Apmācībās tiks izman-
totas dažādas metodes, to-
starp videomateriāli, bet 
beigās dalībniekiem būs 
jāprezentē mājasdarbs vi-
deoversijā. Pēdējā nodar-
bībā dalībnieki saņems ap-
liecinājumu par dalību šajā 
darbnīcā. 

Darbnīcu vadīs Ivars 
Kalniņš un LNS Jauniešu 
centra komanda.

Nodarbības notiks vienu 
reizi nedēļā ceturtdienās 

(8., 15., 22., un 29. septembrī) 
pl. 18 – 20. 

Pieteikties pie Ivara Kalni-
ņa līdz 1. septembrim: epasts 
– ivars.kalnins@lns.lv; sms – 
26869512. Vietu skaits ierobe-
žots. 

Pēc LNS Rīgas biedru lūguma 
Pasaules nedzirdīgo nedēļas ie-
tvaros piedāvājam starptautis-
ko zīmju darbnīcu. 

Zīmju valodas darbnīcas nodarbības tiks organizētas 
Rīgā, Elvīras ielā 19, vienu reizi nedēļā šādās dienās: 

7. septembrī pl. 16 – 18  (ekskursija pa LNS un  LNS 
Rehabilitācijas centru);

14. septembrī pl. 18 – 20;
21. septembrī pl. 18 – 20;
26. septembrī pl. 18 – 20.
Pieteikties līdz 5. septembrim pie Kristapa Legz-

diņa (e–pasts – jauniesi@lns.lv; skype: lns_jauniesi) vai 
pie Kristas – Kristīnes Magones (sms – 26863026). Vietu 
skaits ierobežots. 

Zīmju valodas darbnīca 
dzirdīgiem jauniešiem

A t z ī m ē -
jot Latviešu 
zīmju valo-
das dienu, 
LNS Jauniešu 
centrs pie-
dāvā apgūt 
zīmju valo-
das pamatus 
d z i r d ī g i e m 
jauniešiem. 
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LNS vadības kalendārs
LNS prezidents Edgars 
Vorslovs:

27. JŪNIJĀ 
Tikās ar konsultāciju kompāni-

jas KPMG pārstāvjiem, kas Sociālās 
integrācijas valsts aģentūras (SIVA) 
uzdevumā Eiropas Sociālā fonda 
projekta “Personu ar invaliditāti vai 
garīga rakstura traucējumiem integ-
rācija nodarbinātībā un sabiedrībā” 
ietvaros gatavojās apzināt situāciju 
personu ar invaliditāti nodarbinātībā. 
Tikšanās laikā kompānijas pārstāvji 
tika iepazīstināti ar LNS darbību un 
panākta vienošanās par sadarbību 
pētījuma veikšanā. 

29. JŪNIJĀ 
Tikās ar kompānijas “Agile&CO” 

pārstāvjiem, kas Labklājības minis-
trijas uzdevumā veic pētījumu par 
starptautisko praksi personu ar in-
validitāti atbalsta sistēmu jomā. Pētī-
juma mērķis ir pilnveidot personu ar 
invaliditāti atbalsta sistēmu starpno-
zaru politikas līmenī, lai nodrošinātu 
personu ar invaliditāti iekļaušanos 
visos sabiedriskajos procesos. Tikša-
nās laikā pārstāvji tika iepazīstināti ar 
LNS darbību, veiktajiem pētījumiem 
un panākta vienošanās par sadarbību 
kompānijas veiktajā pētījumā. 

2. JŪLIJĀ 
Kopā ar LNS valdes locekli Māru 

Lasmani apmeklēja Lietuvas Ne-
dzirdīgo savienības (LKD) rīkoto 
Nedzirdīgo mākslas festivālu Šau-
ļos. Piedalīties šajā festivālā bija ielūg-
ti arī Latvijas nedzirdīgie mākslinieki 
–  kopas “Cerība” un amatiermākslas 
kolektīva “Rītausma” pārstāvji. Saru-
nu laikā ar LKD vadību tika panākta 
vienošanās par turpmāku ciešāku 
savstarpēju sadarbību nedzirdīgo 
kultūras attīstības jomā.

5. JŪLIJĀ 
Kopā ar viceprezidenti Sandru Ge-

renovsku sveica 85 gadu jubilejā LNS 
Goda biedru Anatoliju Stepaņuku. 

8. JŪLIJĀ 
Kopā ar SIA “LNS Rehabilitācijas 

centrs” valdes priekšsēdētāju Sandru 
Gerenovsku tikās ar NVA pārstāv-
jiem, lai pārrunātu deleģēšanas līgu-
ma nianses, ar kuru NVA deleģēs LNS 
nodrošināt surdotulka pakalpojumus 
dažos  pasākumos bezdarbniekiem.

No 11. – 31. JŪLIJAM 
Atradās atvaļinājumā.

2. AUGUSTĀ 
Vadīja iepirkumu komisijas 

sēdi, kuras laikā tika izskatīti iepirku-
mā „FM radiofrekvenču pārraides sis-
tēmas (raidītājs un uztvērējs) piegāde 
2016. gadam” iesniegtie piedāvājumi. 
3. AUGUSTĀ 

Vadīja LNS Domes sēdes norisi 
(skat. rakstu atsevišķi.) 
4. AUGUSTĀ 

Tikās ar SIA “LNS Rehabili-
tācijas centrs” valdes priekšsē-
dētāju Sandru Gerenovsku un tā 
dienas centra “Rītausma” vadītāju 
D.Zālamani-Leiti, lai pārrunātu  die-
nas centra darbības nodrošināšanas 
plānus un iespējamo Rīgas domes 
finansiālo atbalstu. 
9. AUGUSTĀ 

Vadīja ikmēneša valsts deleģē-
to uzdevumu izpildes sapulci par 
2016. gada jūnijā un jūlijā veikto dar-
bu, kā arī  turpmākajiem uzdevumiem 
2016. gada mēnešiem.
10. AUGUSTĀ 

Vadīja LNS valdes sēdes norisi. 
Valdes sēde tika lemts par Zīmju valo-
das dienas 1. septembrī un Nedzirdī-
go nedēļas 19. – 25. septembrī pasā-
kumiem. Valde deleģēja valdes locekli 
Ivaru Kalniņu pārstāvēt LNS seminārā 
“Nedzirdīgo tulki Eiropā”, kas 31.ok-
tobrī notiks Kopenhāgenā, Dānijā. 
Pieņēma zināšanai informāciju par 
LNS pārstāvju dalību Eiropas Parla-
menta deputātes Helgas Stīvenas rī-
kotajā konferencē “Daudzvalodība un 
vienlīdzīgas tiesības ES: zīmju valodu 
loma” 28.septembrī  Briselē. 
11. AUGUSTĀ 

Tikās ar 16. Pasaules nedzirdī-
go maģijas meistaru festivāla orga-
nizatoru, kas informēja par plānoto 
festivālu, kas notiks 4.– 11. septembrī. 
Organizators izteica vēlmi, lai to ap-
meklētu visu trīs Baltijas valstu ne-
dzirdīgo organizāciju prezidenti. 
11.–12. AUGUSTĀ 

Komunicēja ar Labklājības mi-
nistriju, izvērtējot LNS veikumu 
2016. gada 1.pusgadā nodrošinot 
valsts deleģētās funkcijas sociālajā 
rehabilitācijā un nodrošinājumā ar 
surdotehniku, kā arī nepieciešamā 
papildu  finansējumu pakalpojumu 
pieejamības uzlabošanai. 

Inese Immure: darba 
ceļš 

Patlaban
• LNS viceprezidente un  LNS Valsts 

deleģēto sociālo pakalpojumu 
vadības nodaļas vadītāja; 

• Lektore Rīgas Stradiņa Universitātē 
Iepriekš

• Tehniskā darbiniece  MRU šūšanas 
cehā (no 1984)

• Instruktore fizkolektīvā “Rītausma” 
• Žurnāliste LNS laikrakstā “Kopsolī”
• Vadītāja LTV Programmā 

nedzirdīgajiem 
• Projektu koordinatore LNS valdē
• Lektore Sociālās integrācijas valsts 

aģentūras koledžā un Darba un 
sociālās pedagoģijas augstskolā 
“Attīstība”

• Konsultante LNS Zīmju valodas 
centrā un LR Laklājības ministrijā

• Sociālā darbiniece Latvijas Bērnu 
dzirdes centrā

• Skolotāja Rīgas Raiņa 8.vakara/
maiņu vidusskolā

• Aktivitātes „Informācija kā 
nedzirdīgo sociālās iekļaušanas un 
rehabilitācijas pamatnosacījums” 
vadītāja projektā „Klusuma pasaule” 

Izglītība 
• Profesionālais maģistra grāds 

sociālajā darbā (Rīgas Stradiņa 
universitāte)

• Surdopedagoga kvalifikācija 
(Rēzeknes Augstskola)

• Sociālā darbinieka/ sociālā pedagoga 
kvalifikācija (Sociālā darba un 
sociālās pedagoģijas augstskola 
“Attīstība”)

Sabiedriskie pienākumi
• LNS valdes locekle no 2013.gada
• NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās 

padomes locekle no 2011. gada
• LNS  Domes locekle no 2009.gada
•  Rīgas RB Raiņa vakarskolas grupas 

vadītāja no 2009. gada
Publikācijas

• Grāmata “Nedzirdīgo bērnu izglī-
tošanas vēsture Latvijā līdz 1940. 
gadam”   

• Raksti avīzē “Kopsolī” un „Tilts”  
• Televīzija – vissvarīgākais informāci-

jas nedzirdīgajiem cilvēkiem; 
• Ģenētika: plānosim nedzirdīgu vai 

dzirdīgu bērnu;  
• Kā sarunāties ar nedzirdīgo;  
• Kohleārais  (iekšauss ) implants – 

par un pret;  
• Zīmju valodas vēsture;  
• Situācija Latvijā (grāmatā “Sabied-

rībai par nedzirdību: viņi dzīvo 
klusumā)

Sagatavoja: Ilze Kopmane

Sākumu lasiet 1. lpp.  “Tā man ir iespēja 
realizēt jaunas idejas…”
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LNS Domes sēdē – nolēma pirkt zemi, grozīja 
budžetu, ievēlēja jaunu viceprezidenti

Par pirmpirkuma tiesībām 
(ziņoja LNS prezidents  Edgars Vorslovs)

Domnieki apsprieda pirmpirkuma 
piedāvājuma izmantošanu zemesgaba-
lam Rīgā, Kandavas ielā 27, uz kura at-
rodas kultūras nama “Rītausma” ēka. Ze-
mes īpašnieces noteiktā cena ir izdevīga.

Dome nolēma: Izmantot pirmpirku-
ma tiesības un iegādāties minēto zemes 
gabalu 6597m2 platībā par 80 000 EUR.

Par LNS 2016. gada budžeta 
grozījumiem 
(ziņoja E. Vorslovs un LNS galvenā grāmatve-
de Ilze Roķe)

Budžeta grozījumi nepieciešami 
vairāku iemeslu dēļ: ienākumos – LNS 
papildus saņēmusi līdzekļus no pašval-
dībām, projektiem un dividendēm; iz-
devumos nepieciešami līdzekļi –  zemes 
īpašuma iegādei Rīgā, Kandavas 27, un 
nekustamo īpašumu uzturēšanai un re-
montdarbiem citviet.

 Domniekiem bija vairāki jautāju-
mi: kā pildās SIA “Nekustamie īpašumi” 
(turpmāk – NĪ) ieņēmumu plāns I pus-
gadā (ir parāds 17 000 EUR); kā izlieto-
ti iepriekšējās Domes sēdē atvēlētie 35 
tūkst. EUR nekustamo īpašumu remont-
darbiem (nav iesniegts pārskats), kāpēc 
Daugavpils ēkas sakārtošanai tik aug-
stas izmaksas (nav piestādīta tāme)  u.c.

Debatēs: Varis Strazdiņš iepazīsti-
nāja ar Daugavpils ēkas, Mihoelsa 54, 2. 
stāva remonta izdevumu tāmi un skaid-
roja, ka līdzekļus labāk laist apgrozībā, 
lai telpas pēc tam varētu iznomāt. Ja 
finansējuma nebūs, darbi šogad paliks 
pusceļā.

Arnolds Pavlins oponēja: Ja naudu 
kaut kur iegulda, tad jābūt atdevei, bet 
nekustamo īpašumu jomā pašlaik tas 
nav jūtams. Viņam piekrita arī G. Jur-
ševskis un J. Bočkāne, kura rosināja LNS 
meklēt jaunas iespējas – atjaunot ražo-
šanu, pašiem sākt pelnīt, nevis gaidīt lī-

dzekļus no ES.
E . 

Vorslovs uz-
skatīja: si-
tuācija nav 
tik bezcerīga. 
Izremontētās 
telpas tiek iz-
nomātas, un 
tā ilgtermi-
ņā pamazām 
a t m a k s ā j a s 
tajās ieguldī-

tie izdevumi. Iespējams, daļa šogad ne-
kustamo īpašumu remontam atvēlēto 
līdzekļu pāries uz nākamo gadu. Gada 
beigās LNS plāno pārskatīt līgumus un 
slēgt jaunu līgumu ar NĪ par LNS nekus-
tamo īpašumu izmantošanas maksu.

Attiecībā uz ražošanas atjaunošanu – 
jāatrod brīva vieta tirgū, lai prece būtu 
pieprasīta. Latvijā ir grūta situācija, jo  
gandrīz visās jomās pastāv liela konku-
rence. Iespējams, peļņu varētu gūt pa-
kalpojumu sfērā. LNS labprāt uzklausīs 
jaunas idejas.

A.Pavlins piedāvāja: noraidīt rosi-
nātos budžeta grozījumus un sastādīt 
budžetu bez mīnusiem, kā arī taupības 
nolūkā viceprezidentam veikt darbu sa-
biedriskā kārtā. 

Domnieki balsoja par grozīju-
miem katrā atsevišķā budžeta po-
zīcijā. Tika apstiprināti šādi grozījumi 
izdevumu pozīcijā: neparedzētiem iz-
devumiem – 2900 EUR; datortehnikas 
iegādei – 600 EUR; nekustamo īpašumu 
iegādei un apkopei – 81 000 EUR (zemes 
iegādei) un  12 000 EUR (remontam El-
vīras 19); 23 000 EUR (remontam Dau-
gavpilī). 

Visi balsojot piekrita arī A. Pavlina 
priekšlikumam – no nekustamo īpašu-
mu pārdošanas iegūtos līdzekļus turp-
māk izlietot tikai jaunu nekustamo īpa-
šumu iegādei vai jau esošo remontam.

Bet tika noraidīts priekšlikums no-
teikt, ka no 2016. gada 1. augusta LNS 
viceprezidents veic savus pienākumus 
sabiedriskā kārtā, nesaņemot par to 
algu (par to balsoja 2 domnieki – Gun-
tars Jurševskis un A. Pavlins). Pamato-
jums tam – nākamgad ir LNS kongress, 
viceprezidentam būs daudz darba un 
pienākumu.

Dome nolēma: Apstiprināt LNS 
2016. gada budžeta grozījumus: ieņē-
mumu daļā –2 233 307 EUR;  izdevumu 
daļā –  2 485 029 EUR.

Par LNS viceprezidenta atsauk-
šanu, jauna viceprezidenta un 
valdes locekļa ievēlēšanu 
(ziņoja E. Vorslovs)

2016. gada 8.jūnijā saņemts LNS Do-
mei adresēts LNS viceprezidentes Sand-
ras Gerenovskas iesniegumu par atbrī-
vošanu no pienākumu izpildes. 

Saskaņā ar LNS statūtu 7.9.1.apakš-
punktu LNS Dome atsauc un ievēl LNS 
valdes locekļus. Valdes locekļu, to skai-
tā valdes priekšsēdētāja vietnieka–LNS 
viceprezidenta kandidatūru, iesaka LNS 
valdes priekšsēdētājs–LNS prezidents.

Debates plaši neizvērtās. G. Jurševs-
kis un A. Pavlins atteicās no dalības šī 
jautājuma izskatīšanā, uzskatot vicepre-
zidentu maiņu par nepārdomātu. 

V. Strazdiņš savukārt rosināja jau-
nu viceprezidentu nevēlēt, lai ekono-
mētu līdzekļus citām vajadzībām, bet  
S.Gerenovska aicināja neturpināt dis-
kusijas, jo viņa ģimenes apstākļu dēļ šo 
darbu nevar  turpināt. 

E. Vorslovs ieteica viceprezidentes–
LNS valdes priekšsēdētāja vietnieces 
amatā  Inesi Immuri (attēlā) un kā val-
des locekli – Brigitu Lazdu.

LNS Dome nolēma: 
1. Atsaukt Sandru Gerenovsku 

no LNS valdes locekļa amata un valdes 
priekšsēdētāja vietnieces – viceprezi-
dentes pienākumu pildīšanas no 2016.
gada 4. augusta, 

2. Ievēlēt Inesi Immuri par LNS 
valdes priekšsēdētāja vietnieci – vice-
prezidenti ar tiesībām pārstāvēt biedrī-
bu „Latvijas Nedzirdīgo savienība” atse-
višķi.

3. Ievēlēt Brigitu Lazdu par LNS 
valdes locekli ar tiesībām pārstāvēt 
biedrību „Latvijas Nedzirdīgo savienība” 
kopā ar 1 (vienu) no valdes locekļiem.

Dažādi jautājumi
LNS prezidents E.Vorslovs informē-

ja, ka SIF projekta ietvaros notiks konfe-
rence LNS turpmākās darbības stratēģi-
jas apspriešanai.

Valdes loceklis Ivars Kalniņš lūdza 
klātesošo palīdzību, lai nokomplektētu 
personu ar garīgās attīstības traucēju-
miem un zemu izglītības līmeni grupu 
profesionālās piemērotības noteikšanai 
Jūrmalas profesionālajā vidusskolā. 

No  LNS Domes sēdes protokola  
materiāliem sagatavoja: Ilze Kopmane

3. augusta Domes sēdē Nr. 2 tika izskatīti  trīs svarīgi jau-
tājumi, piedaloties 17 domniekiem (no 19).



7

 KOPSOLĪ   Augusts, 2016 PROJEKTI

Dejos Skotijā, ieskandinot  
Latvijas valsts simtgadi

Plānots, ka vieskon-
certs, skotiem parādot lat-
viešu kultūru, notiks 2017.
gada marta mēnesī, taču ie-
spējams, ka dejotājiem būs 

jātrenējas daudz intensīvāk, 
jo brauciens var tikt organi-
zēts arī ātrāk – pašlaik vēl 
notiek sarunas ar Skotijas 
Nedzirdīgo organizācijas 
pārstāvjiem par piemērotā-
kajiem datumiem.

Latvijas valsts simtga-
des svinības notiks laikā no 
2017.gada līdz 2021.gadam. 
Latvijas valsts simtgades 
svinību galvenais vēstījums 
ir „Es esmu Latvija”, akcen-
tējot, ka Latvijas valsts gal-
venā vērtība ir cilvēki, kuri 
ar savu ikdienas darbu vei-
do tās tagadni un kopā ar 
jauno paaudzi liek pama-
tus rītdienai. LNS jauniešu 
deju kolektīva „Rītausma” 
vieskoncerts Dandijā (Sko-
tija) ir viena no Latvijas 
valsts simtgades svinību  
norisēm. 

Sagatavoja:  
Dana Kalpiņa - Geida

Fotokameras objektīvs palīdz mums 
nodot ne tikai kādu skatu, bet arī savas 
emocijas. Darāmā ir ļoti daudz! Ir jau 
pasūtīti fotorāmīši, fotopapīrs un kan-
celejas preces. Savukārt projekta mērķ-
grupas dalībnieki, fotografējot savas 
pilsētas  cilvēkus, skvērus un parkus, 
dievnamus, vēsturiskās ēkas, kultūras 
un mācību iestādes, veiksmīgi apgūst ra-
doša brīvā laika izmantošanas aktivitāšu 
pieredzi un pilnveido  prasmi sagatavot  
aprakstus un  fotogrāfijas  kopumā 8 da-
žādās tematiskajās jomās.

 Projekta vadītāja Elvīra Čaika da-
lās savos iespaidos par sagatavoša-
nas darbiem fotoizstādei:

 “Pie mums bija konsultants Juris 
Grundulis, kurš ne tikai izstāstīja, bet arī 
parādīja, kā apstrādāt fotogrāfijas ar at-
tēlu apstrādes programmu, kā to apgriež, 
kā veido  krāsu efektus utt. Pie viņa pēc 
padoma par fotogrāfijas apstrādi mēs va-
ram vērsties jebkurā laikā. Mums palīdz 
arī sadarbības partneri: Latgales Cen-
trālā bibliotēka un Daugavpils pilsētas 
pašvaldības tūrisma attīstības un infor-
mācijas aģentūra, kas mūs konsultē par 
aprakstu sagatavošanu fotogrāfijām kul-
tūrvēsturiskos jautājumos un nodrošina 
informatīvo atbalstu  izstādes izveidei.”

Viens no projekta dalībniekiem 
Igors Čaika  pozitīvi vērtē savas bied-
rības  iespēju realizēt šo projektu: 

“Protams, ir ļoti labi, ka mums, ne-
dzirdīgajiem cilvēkiem, ir iespēja parādīt, 
ka arī mēs VARAM un esam spējīgi šobrīd 
iemūžināt savu pilsētu caur fotokameru. 
Tā mēs  parādīsim citiem, ka nedzirdība 
nav šķērslis, lai kaut ko darītu savas pil-
sētas labā.

 Kad fotoizstāde būs izveidota, mēs ai-
cināsim arī dzirdīgo cilvēkus apskatīt to. 

Fotografēt izstādei nav viegls darbs, lai 
izveidotu labu kadru, jāuzņem ne viena 
vien bilde, bet man tas sagādā prieku. 

Gribētos tomēr, lai mums būtu iespē-
ja izmantot profesionālo fototehniku, lai 
mēs zinātu ne tikai to, ka tāda pastāv, bet 
varētu to lietot, iemūžinot Daugavpils 
biedrības pasākumus. Būtu ļoti labi, ja 
varētu sadarboties ar profesionālajiem 
fotogrāfiem, kuri dalītos savā pieredzē. 
Vispār  varētu izveidot tādu kā fotopul-
ciņu vai fotoklubu, kura ietvaros nedzir-
dīgajiem cilvēkiem būtu iespēja darboties 
ar profesionālo tehniku un saņemt profe-
sionālā fotogrāfa konsultācijas uz vietas. 
Kaut arī  J. Grundulis no Rīgas vienmēr ir 
ļoti atsaucīgs, bet viņš nevar izbraukāt 
uz Daugavpili katru mēnesi. Nedzirdīgie 
cilvēki nevar atļauties sev iegādāties pro-
fesionālo fototehniku, tāpēc būtu labi to 
iegādāties kāda projekta ietvaros.”

Nākamajā rakstā iepazīstināsim ar 
citiem projekta dalībniekiem, kuri aktī-
vi darbojas fotoizstādes sagatavošanas 
procesā. 

Elvīra Čaika un Karīna Pavlova 

Ikviena aptaujas dalībnieka 
viedoklis mums ir ļoti svarīgs, 
paldies par priekšlikumiem, 
komentāriem! Tas viss palīdzēs 
mums, LNS komandai, strādāt 
mērķtiecīgāk, lai pilnveidotu 
LNS darbību perspektīvā, līdz 
ar to padarot nedzirdīgo cilvē-
ku  dzīvi  vēl kvalitatīvāku visos 
tās daudzveidīgajos aspektos. 

Pašlaik aizpildīto aptaujas 
anketu rezultāti tiek rūpīgi ap-
kopoti. Kopumā aizpildītas  337 
anketas: no Rīgas – 169 (50,15 
%), Daugavpils – 15 (4,45 %), 
 Liepājas – 24 (7,12 %),  Pļavi-
ņām – 16 (4,75 %), Smiltenes 
– 21 (6,23 %),  Valmieras– 19  
(5,64 %), Rēzeknes – 47 (13,95 
%), Kuldīgas – 17 (5,04 %) un 
Ventspils – 9 (2,67 %). 

Aptaujas anketas rezultāti 
par LNS organizatorisko darbu, 
sociālajiem pakalpojumiem, 
nedzirdīgo kultūru un brīvo 
laiku, informācijas pieejamības 
nodrošināšanu, jauniešiem un 
izglītību, par nedzirdīgajiem 
dzirdīgo sabiedrībā (interešu 
aizstāvība) utt. tiks analizēti, 
izstrādājot un diskutējot par 
LNS stratēģiskā darbības plāna 
projekta 2017. – 2019. gadam 
izstrādi. 

Paldies konsultantiem, kuri 
sniedza palīdzību cilvēkiem pie 
anketu aizpildīšanas, izskaid-
rojot nesaprotamos momen-
tus. 

Sagatavoja:  Karīna Pavlova

LNS projekts „Mēs esam tas, ko mēs svinam - 1”

Latvijas Nedzirdīgo 
savienības (LNS) kul-
tūras nama „Rītausma” 
pašdarbības kolektīvu 
vadītāji kopā ar LNS 
administrāciju un pro-
jektu nodaļas darbinie-
cēm uzsākuši pamatīgu 
darbu – Valsts Kultūr-
kapitāla fonda mērķ-
programmā „Latvijai 
– 100” daļēji atbalstīta 
projekta īstenošanai. 
Projekta ietvaros pa-
redzēts jauniešu deju 
kolektīva vieskoncerts 
Dandijas Nedzirdīgo 
organizācijā Skotijā.

Projekta " Daugavpils – iespēju 
pilsēta visiem" ietvaros pilnā spa-
rā notiek sagatavošanas darbi foto 
izstādei “Daugavpils pilsēta – zinā-
mais un nezināmais”, ar kuras pa-
līdzību varēs redzēt Daugavpili kā 
spožu un harmonisku pilsētu ar sa-
viem kultūrvēsturiskajiem objek-
tiem un interesantām vietām.

Daugavpils – iespēju pilsēta visiem

Beigusies aptauja, apkopo rezultātus

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu 
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība 

“Latvijas Nedzirdīgo savienība“.

Projekta “LNS darbības stiprināšana – 2016” komanda izsaka 
pateicību visiem, kas piedalījās aptaujā un aizpildīja anketu. 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības 
integrācijas fonds  

no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

LNS projekts “LNS darbības stiprināšana – 2016”, Nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/042.
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4. augustā 
savas dzīves 76. 
gadā pa mūžības 
taku no mums 
aizgājusi ilgga-
dīgā LNS valdes 
speciāliste ne-
kustamo īpašu-
mu jomā ANNA 

BOGDANOVA. 
Annu paturēsim piemiņā kā cil-

vēku ar patiesu mīlestību uz dzīvi 
–  visās tās niansēs  Anna dzīvoja 
ar pilnu jaudu. 

Iestājās darbā Rīgas MRU 1980. 
gadā par vecāko ekonomisti, bet 
1983. gadā pārcelta uz LNS valdi 
vecākās inženieres  amatā. 

Amata nosaukumi un pienāku-
mi gadu gaitā mainījās, bet  savas 
dzīves pēdējos  20 gados viņa de-
dzīgi  gādāja par LNS nekustamo 
īpašumu atgūšanu, to dokumen-
tācijas sakārtošanu, remontiem, 
iekļāvās projekta realizācijā, kura 
rezultātā tapa 2 jaunas mājas – re-
habilitācijas centri Rīgā un Liepājā. 

Anna interesējās par visu, kas 
notika apkārt, bija aizrautīga dejo-
tāja, dziedātāja, sarunu ritinātāja  
sabiedrībā, dēstīja un kopa ziedus 
savas mājas ielas malā,  uz palo-
dzēm darbā un dzīvoklītī. 

Mīlēja tālākus un tuvākus ce-
ļus, un nenogurstoši pa tiem gāja, 
līdz piekusa kājas… Nu pa vienu 
no tiem viņa aizsoļojusi aizsaulē. 
Lai tev, Anna, viegla gaita Debesu 
valstībā.

Darbabiedri

Atvadu vārdi

Kuldīdznieki gatavi līdzdarboties  
vietējā sabiedriskajā dzīvē

LNS Kuldīgas RB biedri arī 
nolēma iesaistīties svētkos, 
ņemot dalību svētku gājienā. 
Katru gadu svētku gājienā pie-
dalāsKuldīgas iestādes, uzņē-
mumi, interesentu grupas un 
dažādas organizācijas. Gājiena 
maršruts dalībniekus izved 
cauri visai pilsētai, sākot no 
pilsētas dārza Pils ielā 1 un no-
slēdzoties Pilsētas estrādē.

Dzīru gājiens katru gadu 
pulcē lielu skaitu skatītāju un 
tā ir iespēja arī mums lielai sa-
biedrības daļai parādīt, ka LNS 
Kuldīgas RB ir aktīva organizā-

cija ar lielu biedru skaitu un ka 
esam gatavi līdzdarboties paš-
valdības sabiedriskajā dzīvē. 

No nevalstiskā sektora, gā-
jienā piedalījās 10 aktīvākās 
Kuldīgas biedrības un mūsu 
biedriem bija tas gods nest 
NVO uzrakstu, dodoties gājie-
nā kā vieniem no pirmajiem. 
Paldies visiem mūsu kopskai-
tā ap 40 aktīvajiem biedriem, 
kuri atsaucās un piedalījās 
svētku gājienā.  

Žanete Škapare
Foto: no Kuldīgas RRB 

arhīva

No 14. jūlija līdz 17. jūlijam Kuldīgā tika svinēti 
skaisti svētki – festivāls “Dzīres Kuldīgā”. Šie kuldīdz-
niekiem ir īpaši svētki un iespēja viesiem parādīt kā 
kuldīdznieki prot rīkot un svinēt svētkus.

Pirmā pietura bija Valgundes klos-
teris, kas ir Rīgas Svētās Trijādības Ser-
gija Sieviešu klostera filiāle. Skaistā meža 
vidū, kā pasakā. Ekskursiju vadīja mūķe-
ne, stāstot par vēsturi, mūķeņu ikdienu, 
dažādām pareizticīgo tradīcijām un ga-
rīgo dzīvi. Droši varējām uzdod dažādus 
jautājumus –  mums laipni atbildēja. Klos-
tera teritorijā bija 2 mazas, jaukas baznī-
ciņas un skaisti sakopts dārzs. Trīs stundu 
ekskursija ar stāstiem un  apkārtnes izpē-
tīšanu pagāja nemanot. Ieeja tur bija par 
ziedojumiem. Vēlams vilkt svārkus, kā arī 
neaizmirst lakatiņu galvas apsegšanai.

Otrā pieturvieta turpat tālāk pa 
Kalnciema ceļu bija Minizoo. Iebraucot 
teritorijā, mūs laipni sagaidīja pati saim-
niece, kas mūs arī izvadāja pa apkārt-
ni un pastāstīja par katru no mazajiem 

dzīvniekiem. 
Minizoo var 
apskatīt da-
žāda veida 
fazānus, bai-
līgo ķenguru, 
miermīlīgo 
cūku, pen-
sionētos po-
nijus, skais-
tos trušus 
un vēl daudz 
dažādu citu 
z v ē r i ņ u . 
Jāteic, ka 
s a i m n i e c e  
bija ļoti pre-
t i m n ā k o š a 

nedzirdīgajiem, patīkami satikt tādus cil-
vēkus. Ieejas maksa 2 EUR pieaugušajiem, 
bērniem – 1.

Trešais mērķis – cauri Valgundei uz 
Briežu parku. 

Gar ceļa malu stiepjas žogs, aiz kura 
manījām  briežu barus. Piestājot pie vie-
niem vārtiem un sakārdinot dzīvniekus 
ar maizi un burkāniem, cēlie brieži  drīz 
vien bija klāt un ļoti draudzīgi ļāva mums 
viņus safotografēt. Braucot uz turieni, no-
teikti jāņem līdzi  maizīte vai cits cienasts 
briežiem, tad viņi daudz draudzīgāk tuvo-
sies.

Uz Kalnciema ceļa palika vēl dažas vie-
tas neapciemotas, nekas – citreiz! 

Anita  Strazdiņa
Foto: Leonīds Pāne

Jelgavnieki iepazīst savu novadu

Jelgavas grupas biedri skaistā un saulainā jūlija sestdienā 
devās ekskursijā, lai vēl labāk iepazītu savu apkārtni. Jelgavas 
novads ir bagāts ar apskates vietām, šoreiz devāmies tikai pa 
Kalnciema šoseju, kur piestājām trīs vietās.

 Šis gads festivālam „Dzīres Kuldīgā” bija jubilejas 
gads, jo dzīres tika svinētas jau 21. reizi. 



9

 KOPSOLĪ   Augusts, 2016 BIEDRĪBU ZIŅAS

Pērngad tas bija vienkāršs gājiens pa ie-
lām, kurā piedalījās arī  LNS biedri no Rīgas RB 

grupas “Tilts”” , bet šogad Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība “Re-
dzi mani” sadarbībā ar “Sadzirdi.lv”, Latvijas Nacionālo Bibliotēku un 
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Braila rakstu nodaļu nolēma sarīkot He-
lēnai Kellerei veltītu izstādi. Tās atklāšana notika  Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas ( LNB) telpās, kur iekārtota speciāla lasītava cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem.

Ir vairākas grāmatas, iestudēta luga
Izrādījās, ka LNB krājumos ir divas pagājušā gadsimta trīsdesmita-

jos gados izdotas Helēnas Kelleres grāmatas latviešu valodā, divas bie-
zas grāmatas angļu valodā un vairāki raksti, kas publicēti presē – gan 
LNB “Rosmē”, gan mūsu “Kopsolī”. Viena no latviešu valodā izdotajām 
grāmatām turpmāk būs izlasāma arī Braila rakstā.

Internetā, populārajā vietnē Youtube var atrast vairākas dokumen-
tālas un mākslas filmas par Kelleri, ”, kas uzņemtas pēc Viljama Gibsona 
lugas “The Miracle Worker” –  par mazās Helēnas bērnību.

 Jāpiebilst, ka luga “Kas brīnumu rada” ir tulkota latviski un septiņ-
desmitajos gados rādīta toreizējā Jaunatnes teātrī 

 Izstādes atklāšanā
Uz izstādes atklāšanu bija ieradušies vairāki grupas “Tilts” biedri –  

to skaitā šo rindu autore Baiba Bicēna (jāatzīst, par šādas Nedzirdīgi 
neredzīgo dienas eksistenci uzzināju pirms dažiem gadiem  un  daļa šīs 
izstādes materiālu ir manis sameklēti),  bibliotēkā strādājošā LNS bied-
re Māra Ruva, kādreizējais LNS darbinieks Jānis Zandovskis. 

Devāmies ekskursijā pa bibliotēku – Jānis šajā ēkā bija pirmo reizi. 
Pēc tam apmeklējām Māras kabinetu, kur viņa mūs iepazīstināja ar savu 
darbu grāmatu uzskaites sektorā. Sarunā atklājās mums visiem agrāk 
nezināms fakts: Māra un Jānis Latvijas Universitātē studējuši gandrīz 
vienā laikā (un bez kādiem atbalsta pasākumiem!), tikai katrs citā fa-
kultātē. Māra bija Filoloģijas fakultātes studente, bet Jānis – topošais 
jurists, bet viņi viens otru tolaik nemaz nav pazinuši.

Par nedzirdīgi neredzīgajiem cilvēkiem  un to organizācijām
Daudzās valstīs nedzirdīgie/ neredzīgie cilvēki ir apvienojušies 

biedrībās. Tādas ir praktiski visās rietumvalstīs, un arī mūsu kaimiņ-
valstī Igaunijā. Ir nodibināta Starptautiskā nedzirdīgo/neredzīgo apvie-
nība (Deafblind International), kuras mājaslapā var uzzināt noderīgu 
informāciju; ir Eiropas nedzirdīgo/ neredzīgo sadarbības tīkls EdbN utt.

Cik nedzirdīgo/ neredzīgo cilvēku ir Latvijā?  
To var tikai minēt, bet  tādi ir arī Latvijā, arī LNS biedru vidū.
Informācija no interneta: Somijā ar 5 milj. iedzīvotājiem,  ir apmēram 

800 nedzirdīgo/ neredzīgo cilvēku. Tātad  divreiz mazākajā Latvijā to 
varētu būt kādi 200 – 400, taču atsevišķā biedrībā viņi nav apvienoti.

Tomēr biedrību “Palīdzība nedzirdīgiem/ neredzīgiem cilvēkiem” 
1994. gadā Latvijā tika nodibināta. Diemžēl atbalsta trūkuma dēļ 2013. 
gadā tā tika likvidēta. Cilvēkiem, kuriem vienlaicīgi ir gan smagi dzir-
des, gan redzes traucējumi, problēmas ir smagas, un katrs gadījums ir 
pilnīgi individuāls. Un tomēr daudzi no viņiem, pat izmantojot nelielas 
dzirdes un redzes atliekas, var gan sazināties ar citiem, gan pat studēt 
un strādāt. 

Baiba Bicēna

   Pirmo apmeklējām Ledus laikmeta centru 
Tartu apriņķī, pēc tam nākošā pieturvieta Rakve-
res ordeņa pilī. Mūsu vīrieši izmēģināja jāt ar koka 
zirgu, vienīgi Roberts šāva ar loku. Pilī apskatījām 
izstādi par pils un Livonijas ordeņa vēsturi, kapliču, 
šausmu un moku kambari jeb elli. 

   Nakšņojām Mereoja kempingā pie Somu līča. 
Karstuma nomocīti, peldējām Somu līcī. Jūras krastā 
notika arī radošā nodarbība – no skaistiem un pla-
kaniem akmentiņiem cēlām piramīdu (Joks. Faktiski 
mēs to nedarījām). 

Nākamais  bija saules apspīdētais sestdienas rīts 
un tam sekojošā gana karstā diena. Mēs devāmies uz 
Purtses dzīvojamo cietoksni, kurš sākts celt 1533. 
gadā.

Tālāk  ceļš veda uz vienu no Baltijas neparastāka-
jiem muzejiem – Kohtlas Raktuvju parku. Mēs pār-
vērtāmies par kalnračiem – uzliekot galvā ķiveri un 
uzvelkot siltu darba jaku,  nolaidāmies degakmens 
raktuvju ejās līdz 8  – 12 metru dziļumā. Muzejs ir 
ierīkots bijušajās degslānekļa raktuvēs. Pēc 64 darba 
gadiem aizvēra savas durvis 2001. gada 1. aprīlī, kad 
bija  saražot gandrīz 48 329 542 tonnas degslānekļa. 

Tajā pašā vakarā bijām Eiropas robežpilsētā 
Narvā, apmeklējām cietoksni un amatnieku vēstures 
centru. 

Svētdienas rītā apmeklējām Narvas Viktorijas 
bastiona vēstures muzeju, bet laika trūkuma dēļ 
nebijām velvju pagrabos.

Pēc tam apmeklējām Narvas cietoksni. Narvas 
cietoksnis ir vecākais un lielākais cietoksnis, pretējā 
upes pusē atrodas Ivangorodas cietoksnis, kas vei-
do kopīgu arhitektūras ansambli. Cietokšņa ziemeļu 
pusē apmeklējām amatnieku vēstures centru.

Ceļā uz māju pusi mūs pārsteidza stipra lietusgā-
ze.  Tomēr visumā  pavadījām trīs jaukas un intere-
santas dienas.

Paldies Igoram Kurzenkovam par sadarbību 
maršruta izveidē. Paldies visiem par jautrību un 
kopīgi pavadīto laiku. 

Līga Immure

Par  Nedzirdīgo/  
neredzīgo dienu

Par šo dienu Latvijā  zina maz. To pasau-
lē atzīmē slavenās amerikāņu nedzirdīgās/
neredzīgās rakstnieces un sabiedriskās dar-
binieces Helēnas Kelleres dzimšanas dienā 
(27. 06). Šogad  Latvijā tā tika atzīmēta tikai 
otro reizi. 

Ceļojums pa 
Ziemeļigauniju 

1. jūlija rītā mēs – astoņu cilvēku grupa no 
Valmieras – izbraucām no lietainās Latvijas uz 
Ziemeļigauniju.
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JAUNIEŠU AKTIVITĀTES
Sākumu lasiet 1. lpp.  EUDY  nometnē Zviedrijā

Stāsta IEVA  
BEITIKA no Liepājas

Pasākuma atklā-
šanā piedalījās daudz 
jauniešu – kopā 7000 
dalībnieku. Nākamajā  
rītā sākās lekcija –  “Vai 
tu mani dzirdi?”. Tur  
stāstīja par nedzirdīgo 
cilvēku dzīvi Eiropas 

S a v i e n ī b a s 
valstīs, izsa-
kot secināju-
mu: visumā 
n e d z i r d ī g o 
cilvēku dzī-
ves līmenis 
u z l a b o j a s . 
Komunikācija 
ar dzirdīgo 
pasauli kļūst 
arvien labā-
ka. Dzirdīgie 
cilvēki ir at-
vērtāki pret 
nedzirdīga -
jiem, labprāt 
s a d a r b o j a s  
un aicina pie-

dalīties savos pasāku-
mos. 

Bija vēl  arī nodar-
bības, kurās nedzirdī-
gie cilvēki mācīja zīm-
ju valodu dzirdīgiem 
jauniešiem. Pasākuma 
aktivitātes kopumā bija 
ļoti vērtīgas. 

Ieva Beitika

Turpmākajās dienās notika lek-
cijas par dažādām tēmām kā, piemē-
ram, HIV nedzirdīgo sabiedrībā (par 
nedzirdīgiem, kuriem ir HIV, un viņu 
dzīvi), kultūru atšķirības nedzirdīgo sa-
biedrībā (par imigrantiem, reliģiju), par 
seksuālām minoritātēm, nedzirdīgo/
neredzīgo komunikāciju un iespējām  
iekļauties sabiedrībā u c. 

 Daudzas šādas tēmas atgādināja, 
cik svarīgi ir iemācīties mainīt savas 
domas un attieksmi atbilstoši mūsdie-
nu situācijai, ņemot vērā sabiedrības 
viedokļus. Piemēram, pārrunas skā-
ra jautājumus par homofobiju (bailes 
no homoseksuāļiem), par HIV slimību, 
rasismu, bēgļiem, nedzirdīgiem/nere-
dzīgiem cilvēkiem, par nedzirdīgo dis-
krimināciju darba tirgū u.c. Izrādījās, 
ka  par to visu daudziem nav nekāda 
priekšstata vai tas ir nepareizs. 

Jaunieši piedalījās svinībās par godu  
Zviedrijas Nedzirdīgo jaunatnes organi-
zācijas   50 gadu pastāvēšanas jubilejai. 

Kultūras vakarā 28 valstis prezen-
tēja savus nacionālos ēdienus un dzērie-
nus, kā arī dažas  parādīja savas nacio-
nālās dejas. Noslēgumā risinājās jautras 

spēles un aktīva dejošana. Jāteic, tiešām 
interesants un neparasts vakars.

Notika arī brauciens uz ūdens at-
rakciju centru “Sommarland” un kartin-
ga parku. Gadījās kuriozi, daži nepareizi 
brauca un pat nokļuva avārijā Ar laivu  
notraucām no augšas uz leju slidkalniņā 
– pat vairākas reizes. Aizraujošas izjū-
tas!

Pēdējās divās dienās notika EUDY 
Ģenerālā asambleja (GA), kurā Latviju 
pārstāvēja LNS Jauniešu centra pado-
mes locekļi Varis Salmiņš un Jānis Gluš-
noņoks. Tajā piedalījās 31 dalībnieks no 
21 Eiropas valsts. 

Divas dienas sprieda  par tālāko dar-

bu un jauniešu politiku. No EUDY izslē-
dza Grieķijas nedzirdīgo jauniešu orga-
nizāciju, kura nemaksā biedra naudu 
no 2013. gada un ar EUDY vispār neko-
municē; uzņēma par biedru Portugāles 
Nedzirdīgo jauniešu asociāciju. Turcija 
iestājās EUDY atkārtoti. 

Lielbritānijas Nedzirdīgo jauniešu 
savienība rosināja EUDY veidot jaunu 
vadlīniju un uzsākt tās  īstenošanu aiz-
stāvības garantēšanā bērniem un  jau-
niešiem.. 

Tika apstiprināts arī EUDY bu-
džets 2017. gadam. Notika EUDY 
prezidenta vēlēšanas,  un uz nākamo 
termiņu savu darbu piekrita turpināt 
līdzšinējais prezidents Timotijs Rovijs 
(Beļģija). Nomainīti divi valdes locekļi, 
iecelti Senads Sopniks no Šveices un Da-
nijs Kanals no Dānijas.

Nākamā EUDY Ģenerālā asamble-
ja notiks Dublinā, Īrijā, bet 2018. gadā 
EUDY jauniešu nometne un GA notiks 
Rumānijā, savukārt EUDY bērnu nomet-
ne – Slovākijā. 

Foto: no Lailas Annijas Intsones 
personiskā arhīva

 No Latvijas partnerorganizācija 
bija Baltijas Reģionālais fonds, ar 
kura palīdzību LNS jaunieši iesais-
tījās šajā projektā. Tajā piedalījās 
Lilita Logina, Krista Kristīne Ma-
gone, Kristaps Legzdiņš, Varis 
Salmiņš, Beāte Grīnšpone, Ane-
te Arāja, Ieva Strode un Rolands 
Bruģmanis.

Apmācību mērķis – panākt, ka 
projekta dalībnieki, atgriežoties 
savā vidē, īsteno un rada kādas 
savas vietējās aktivitātes kopīgi ar 
jauniešiem ar un bez dzirdes trau-
cējumiem. 

Apmācības notika dažādās 
vietās, kur risinājās minēto valstu 
jauniešu  nodarbības, spēles un 

uzdevumi. Norisinājās arī vairākas 
praktiskās aktivitātes (ar afrikāņu 
bungām – džambām,  dejām, teātra 
ainām, itāļu ēdienu pagatavošanu, 
fotografēšanu), kurās dzirdīgie un 
nedzirdīgie varēja kopīgi darboties 
un cits no cita mācīties, šādi rodot 
piemērotākos savstarpējās komu-
nikācijas veidus.

4. jūlijā jaunieši uzstājās ar 
savu  uzvedumu – teātri un deju  
džambu mūzikas pavadījumā. Pre-
zentācijā tika parādītas dažādas 
bildes par visu paveikto gandrīz di-
vās nedēļās. Vietējie iedzīvotāji no-
slēgumā varēja skatīt  jauniešu ko-
pējā darba rezultātus. Itāļi uzstājās 
ar savu teātri un melodeklamāciju. 
Tas bija skaists nobeigums! 

Pirmspēdējā dienā  notika  
ballīte, kur  katrai grupai jārāda 
savs izdomātais uzvedums – dejas 
(tango), teātris, mūzika, dziedāša-
na. Tie, kas nepiedalījās uzvedumā,  
dekorēja ballītes vietu. Tā visi iepa-
zinās un savā starpā atrada piemē-
rotāko komunikācijas veidu: vieni  
runāja, citi rādīja sakāmo zīmēs, 
bet pats galvenais –  kopīgajās spē-

Jauniešu pasākumā 
„EYE 2016”

Šajā pasākumā varēja pie-
teikties ar Eiropas Nedzirdīgo 
jauniešu savienības (EUDY) 
starpniecību, un tajā pieda-
lījās arī jauniete no Latvijas 
kopā ar 18 nedzirdīgiem jau-
niešiem no dažādām valstīm. 

Mūsējie radoši  
pilnveidojas Itālijā

Turīnā, Itālijā, 26. jūnijā – 
6. jūlijā  norisinājās apmācī-
bu kurss „Signs in Europe II”, 
kas notika projekta „Erasmus 
+” ietvaros. Šajā projektā pie-
dalījās 60 dalībnieki no part-
nervalstīm – Itālijas, Latvijas, 
Bosnijas, Turcijas, Maķedoni-
jas, Baltkrievijas, Rumānijas 
un Armēnijas.
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp. Mūsējie radoši pilnveidojas Itālijā

JAUNIEŠU AKTIVITĀTES/KONKURSS

Šajā nometnē piedalījās 72 nedzirdīgie juniori no 24 val-
stīm, kā arī 24 līderi un organizatori. Latviju tajā pārstāvēja 
Dārta Elizabete Zariņa, Emīlija Balode, Elīza Geiduka, Maksims 
Bergmans un kā līderis Kristaps Legzdiņš. 

Nometnes tēma bija „Dažādība starp mums”, un visu ak-
tivitāšu mērķis bija atraisīt jauniešos radošumu, iepazīstinot 
viņus ar Eiropas nedzirdīgo kopienas daudzveidīgo kultūru un 
tradīcijām, kas bagātina un stiprina junioru pieredzi tālākajā 
darbā; izpētīt nedzirdīgo kultūru atšķirības, uzvedības normas; 
veicināt spēcīgu līderu rašanos, kuriem  jāpanāk labāka pasaule 
nedzirdīgo kopienas un zīmju valodas attīstībai. 

Šīs nometnes programmā risinājās šādas aktivitātes: ko-
mandas izveidošana, grupu pasākumi,  ekstrēmais sports, kul-
tūras vakars ar moto „Dažādi  cilvēki, viena mīlestība”. Vēl bija 
citas nodarbības, piemēram,  „Cienīt cilvēkus”,  Dzimumu līdz-
tiesība, „Nedzirdīgo/neredzīgo dzīve”, laivošana pa straumi,  
noslēguma balle. 

Līderis Kristaps Legzdiņš: “Daži juniori jau cits citu pazi-
na, jo bija tikušies nometnē pirms 2 gadiem. Puse tomēr nometnē 
bija pirmo reizi, un viņi mazliet satraucās par attiecībām – vai-
rāki dalībnieki ignorēja jauniņos un nepazīstamos juniorus. Līde-
riem nācās daudz strādāt, piemēram, jābūt kā “nakts auklei”, jo 
no rīta visi jāmodina, jāorganizē  sapulces, jāseko savas grupas 
gaitām un nometnes jaunumiem utt.

Pats pirmo reizi biju līderis, guvu lielu pieredzi šajā darbā. 
Uzzināju no mūsējiem, kas viņiem interesanti, kas patika, kas ne. 
Ceru, ka mūsu juniori piedalīsies arī nākamajās nometnēs. Pal-
dies  organizatoriem!” 

Foto: no EUDY arhīva

lēs visu sejās rotājās smaids.
Brīvajā laikā bija iespēja apskatīt un izbaudīt Turīnas pil-

sētas, īpaši vecpilsētas un  dabas, skatus, interesantus objektus, 
kultūras pieminekļus utt. Izbraukšanas dienā latvieši devās iz-
braukumā uz Milānu un Bergamo pilsētu, kur tuvu  var redzēt 
Alpu kalnus. Prieks bija visu šo izbaudīt! 

 Eiropas  junioru 
nometnē Norvēģijā

Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienība (EUDY) sadar-
bībā ar  Nedzirdīgo tautskolu un apmācību centru 19. 
– 26. jūlijā sarīkoja Eiropas līmeņa nometni nedzirdīga-
jiem junioriem 13 – 17 gadu vecumā. 

Fotostāstu 6.  parāde

Tie šoreiz ir: pirmajā trijniekā – Santa Strauja, Airita 
Krasnā, Andris Keders; publikas simpātija – Airita Krasnā; 
citu interesantu un izteiksmīgu foto autori – Laura Klāsupa, 
Genovefa Ņevjadomska, Ilona Palīce, Jānis Immurs, Anita 
Ceple, Sandra Gutāne, Kristaps Legzdiņš.

Paldies visiem līdzšinējiem dalībniekiem, kas jau startēju-
ši kopā ar 69 foto, un aicinām  arī jaunus fotomīļus piebied-
roties šim pulkam ar savām bildēm. 

Vasarā noteikti redzēts un piedzīvots daudz. Par to 
vēstī arī saņemtie desmit foto, kas iesūtīti LNS foto-
konkursa 6. kārtai. Paldies tiem biedriem, kuri dalījās 
savos piedzīvojumos un fotoskatījumā  gan pašu mī-
ļajā zemītē, gan tuvos un tālos ceļos ārpus tās plašajā 
pasaulē!

Nākamās kārtas  foto jāiesūta  līdz 6. septembrim   par 
tēmu “Zīmju valoda – dzimtā valoda”. Parādīsim pienācī-
gu godu savai valodai! Lai veicas! 

Žūrijas vārdā: Ilze Kopmane

I vietā: Santa Strauja. "Tur augstu, augstu kalnos..."

II vietā: Airita Krasnā. "Pa dabas taku"

III vietā: Andris Keders. "Vasarassvētki Norvēģijas kalnos"
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Sabiedrība gaida –  
sociālie darbinieki visur būs klāt…

Galvenā tēma bija sociālais darbs 
Eiropā, sociālā darbinieka loma un 
pieredzes apmaiņa starp dažādām 
Eiropas valstīm – Čehija, Zviedrija, 
Austrija, Slovēnija un Beļģija. Konference 
bija šo nosaukto valstu projekta 
noslēguma rezultāts. Projekta ietvaros 
bija veikts pētījums starp 14 valstīm 
un 23 organizācijām par sociālo darbu, 
valsts atbalstu un sociālo pakalpojumu 
pieejamību iedzīvotājiem. 

Kas tad izpētīts? Katrā valstī 
sociālais darbs tiek veikts un vērtēts 
atšķirīgi. Latvijā sociālā darba veicēji nav 
tikai sociālie darbinieki, kā tas ir Eiropā, 
pie mums šo darbu veic – sociālais 
darbinieks, sociālais rehabilitētājs, 
sociālais aprūpētājs, sociālā darba 
organizators utt. 

Galvenās sociālā darba problēmas. 
Visas dalībvalstis atzina, ka lielākās 
problēmas ir darbinieku trūkums, to 
vidējais vecums, mazās algas, virsstundu 
darbs un sadarbības trūkums starp 
valsts institūcijām un privāto sektoru. 
Vislabāk sociālā sistēma sakārtota un 
veiksmīgi darbojās Zviedrijā.

 Bet, piemēram, Čehijā, ir problēmas 
ar darbiniekiem. Pārsvarā sociālo to veic 
darbinieki  pensijas vecumā, nedodot 
iespēju strādāt jaunajiem. Bet jaunieši 
šādu darbu bieži vien negrib strādāt 
tikai tāpēc, ka jāstrādā virsstundas un 
zems atalgojums,  trūkst arī motivācijas. 
Turklāt Austrijā, ir pretēji, daudzus 

jauniešus interesē 
tieši sociālais darbs. 

Šobrīd sociālās 
problēmas pieaug, 
jo  arvien aktuāls 
ir bēgļu jautājums 
visā Eiropā. Līdz ar 
to parādās arvien 
jaunas problēmas 
un vajadzības.

Konferencē tika 
runāts arī par to, ka 
uz sociālo darbu pa-
rasti skatās divējādi 
– vai nu ar apbrīnu, 
vai ar kritiku, vai 
ar neizpratni. Bie-
ži vien cilvēkiem ir 
idealizēts priekš-
stats par sociālo 
darbinieku: viņš 
nekad neatteiks, 
vienmēr palīdzēs 
un, ja vajag, glābs, 
un tā viņš rīkosies 

arī ārpus darba. Patiesībā sociālais dar-
binieks ir tāds pats cilvēks kā visi, un tā 
ir parasta, normāla profesija ar savu at-
tīstību, teorijām, metodēm. Arī sociālajā 
darbā ir labāki un sliktāki speciālisti.

Sākotnējā idealizēšana rada 
pārpratumus un pārsvarā noved pie tā, 
ka sabiedrība gaida – sociālie darbinieki 
visur būs klāt, visu redzēs un visus 
izglābs. Ja tā nenotiek, tad sāk šķist, ka 
viņi neko nedara un nekam neder. Un tā 
jau ir profesijas devalvēšana. Cilvēkiem 
ir jāsaprot, ka sociālais darbinieks nav 
glābējs, bet palīgs un speciālists sociālo 
problēmu risināšanā. 

Sociālais darbs ir palīdzoša, 
sabiedriska profesija, un ir laiks 
ieklausīties arī profesionālu sociālo 
darbinieku viedokļos par sabiedrības 
procesiem, sociālajām problēmām un to 
risināšanu.

Projekta dalībvalstu pētījumos 
konstatēts, ka vislabāk sociālais darbs 
ir attīstīts tieši privātajā sektorā, tās ir 
dažādas NVO, dienas centri, aprūpes 
iestādes, pansionāti utt., kas tiešām dod 
milzu ieguldījumu, lai maznodrošināto 
iedzīvotāju vēlmes, kaut vai daļēji, 
apmierinātu un arī uzlabotu situāciju 
valstīs. 

Dalībvalstis uztrauc kopējā 
situācijā Eiropā, ka nav vienotas 
sociālās politikas un  katrā valstī 
sociālais darbs  organizēts un novērtēts 
atšķirīgi, katrai sava likumdošana un 

finanšu politika.
Pieskārās arī  jautājumiem 

saistībā ar  reklāmu. Sociālais darbs 
kopumā netiek reklamēts, lielai daļai 
Eiropas iedzīvotājiem nav priekšstata, ko 
tad dara sociālā darba speciālisti, kādus 
pakalpojumus var saņemt, kur un kādās 
sociālās institūcijās. Trūkst atklātības, 
trūkst izpratnes no politiķiem, trūkst 
atbalsta un vāja sadarbība starp valsts 
un privāto sektoru.  

Lai varētu apzināt katrā valstī visas 
sociālās problēmas, lai celtu sociālo 
darbinieku kvalifikāciju, lai pārstrādātu 
likumdošanu, gūtu lielāku finansējumu 
un ieviestu jaunas idejas, nepieciešams 
vairākām organizācijām, kas veic sociālo 
darbu, izveidot vienu galveno “jumta” 
organizāciju, kura apvienos Eiropas 
dalībvalstu sociālās institūcijas. 

Secinājumi. Ir svarīgi veidot jaunus 
pakalpojumus, ņemot vērā iedzīvotāju 
novecošanās un migrācijas tendences, 
veidot jaunus pieredzes apmaiņas 
projektus starp dažādām valstīm, 
veidot sociālo darbinieku motivēšanas 
mehānismus, nodrošināt sabiedrības 
informēšanu par sociālo pakalpojumu 
pieejamību utt. 

Iespaidos dalās SANDRA GUTĀNE:
“Pirmais, kas manu uzmanību piesais-

tīja bija stiklotās mūsdienu augstceltnes 
rindā visā ielas garumā. Vietām Briselē 
ielas  kalnainas, ļoti interesants skats. 
Mazliet neomulīgu sajūtu radīja tas, ka 
visā pilsētā staigā bruņoti vīri. Sapratu, 
ka jebkura cilvēka drošība šeit ir ļoti sva-
rīga.

 Pirmo reizi biju šādā starptautiskā 
konferencē, varēju uzzināt un arī salīdzi-
nāt, kā sociālais darbs notiek citās valstīs 
un mūsu valstī. Atšķirības ir!

Ikdienā strādājot Rehabilitācijas cen-
trā, brīžiem ir tāda sajūta, ka klients no 
mums  gaida brīnumu: viņam iedos dzī-
vokli, piešķirs pabalstu, atrisinās ģimenes 
problēmas, dzīvesbiedru vai pieaugušo 
bērnu no dzīvokļa “izmetīs” vai “izraks-
tīs”. 

Klientiem jāsaprot, ka mēs sniedzam 
tikai konsultāciju, informāciju, skaidro-
jam  virzienu, ar ko sākt savu problēmu 
risināt, pie kā griezties, kā sazināties ar 
citām iestādēm un surdotulkiem. Snie-
dzam atbalstu, bet klientam jāmācās pa-
šam pareizi noformulēt tekstu,  aizpildīt  
iesniegumu utt.”  

Brigita Lazda
Foto: no S.Gutānes personiskā arhīva

Jūlija mēnesī LNS Rehabilitācijas centra darbinieki 
devās uz starptautisku konferenci par sociāliem 
pakalpojumiem Eiropā. Tā notika Briselē, Beļģijā. 
Konferencē piedalījās – LNS RC valdes priekšsēdētāja 
Sandra Gereneovska, Sociālās rehabilitācijas nodaļas 
vadītāja Brigita Lazda, sociālā darbiniece Sandra 
Gutāne un zīmju valodas tulks Egija Salaciete.
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ba un darbs. Izpildīsim 
savu darbu cik tik labi 
varam, tad citiem un arī 
pašam būs prieks par 
darba sekmēm. Krietni 
un labi izpildīti darbi 
atnesīs katram laimi 
savā dzimtā vietā, vai tā 
būtu pilsētā, vai arī lau-
ku sētā.

DAŽAS STATISTI-
KAS  
ZIŅAS

Laba vispārējā un 
arodnieciskā izglītība 
padara kurlmēmos par 
derīgiem sabiedrības 
locekļiem un spējīgiem 
strādniekiem, kuri ar 
darbu var uzturēt sevi 
un savu ģimeni. Šo vār-
dos izteikto patiesību jā-
pierāda statistiskajiem 
skaitļiem, kuru mums 
diemžēl Latvijā vēl nav. 
Ko rāda statistikas dati 
citās valstīs? Vācijā  šā-
das ziņas vairākkārtīgi 
vāktas un publicētas. 
Visjaunākās no tām ir no 
1933. gada.

Īsā kopsavilkumā tās 
ir šādas. Mācības kursu 
57 skolās 5 gados bei-
guši 6826 audzēkņi. No 
skolu beigušajiem kurl-
mēmajiem 5345 darb-
spējīgi cilvēki  attiecībā 
uz 3 arodiem – amat-

nieki, zemkopji, strādnieki iztaisa 92% 
no skolu beigušo kurlmēmos kopskaita. 
Skolnieku, kuri palikuši ārpus noteikta 
aroda un tamdēļ arī nav uzskatāmi par 
pilnīgi darba spējīgiem, ir maz un viņu 
aroda nespējība nav sakarā ar kurlumu, 
bet citiem defektiem. 

Senos laikos, kurlmēmie, uzaugot 
bez izglītības, bija gandrīz visi žēlastības 
dāvanu lūdzēji. Mēs še skaidri redzam 
un saprotam izglītības lielo nozīmi,  tās 
labumu un svētību. Kulturālākās un 
humānākās valstīs tiek gādāts par kurl-
mēmo izglītību. Arī mūsu  Latvijā kurl-
mēmo izglītība nodrošināta ar izglītības 
likumu.

SVĒTKU DIENAS VALMIERAS 
SKOLĀ

Kā pirmie svinības ar “lielo sapulci” 
atzīmē 69. skautu vienības dalībnieki – 
roveri, skauti un mazskauti. Skolas plašā 
zāle pārpildīta. Uz skatuves goda sardze 
ar karogu. Nedzirdīgo mācītājs Praeto-
riuss saka svētrunu. Skolas priekšnieks 
P.Kunstmanis iepazīstina klātesošos ar 

skolas vēsturi izglītības ministra uzde-
vumā. Pēc tam skolēnu koris norunā : 
“Dievs, svētī Latviju!” Tad skolas priekš-
nieks nolasa rakstiskos apsveikumus. 
Ministru Prezidents K.Ulmanis novēlējis 
jaunatnes audzinātājiem strādāt arvie-
nu neatlaidībā un pašaizliedzībā savu 
svētīgo darbu, vadot mūsu dzīves pabēr-
nus tēvzemes mīlestībā un gaišu atziņu 
garā. Izglītības ministrs novēl visiem 
daudz spēka un sekmju grūtā darbā, kas 
dod daudz saules dzīves pabērniem. 

Skolēnu koris norunā Dziesmu brīvai 
Latvijai. Priekšnesumi pārsteidz ar rūpī-
go sagatavojumu, kas izsauca skatītāju 
skaļu piekrišanu. Sevišķi izcēlās vin-
grotāju solījums “Latvija mūžam lai zeļ” 
Publika to noskatījās, kājās piecēlusies. 

Tad tika izdalītas skolēniem dāvanas 
– saldumi un dažādas mantas. Apmie-
rināti un laimīgi bērni un pieaugušie 
nedzirdīgie devās pie bagāti klātiem 
mielasta galdiem. Dejās, rotaļās un drau-
dzīgās pārrunās un atmiņās nemanot 
aiztecēja laiks. Svētku diena pagājusi. 

Turēsim mīļas šis atmiņas!

RĪGAS KURLMĒMO  
SKOLĀ

Ziemassvētku eglīti skolā dedzināja 
20.decembrī. Skolotāji un skolēni sanāca 
no rīta, atkārtoja priekšnesumus, grez-
noja zāli un zīmēja programmas. Tad de-
vās pusdienās un saposās svētkiem.

Piecos skolnieki atkal pulcējās skolā. 
Sanāca arī daudz bērnu vecāku, brāļi, 
māsas un pieaugušie nedzirdīgie.  Iera-
dās arī skolu inspektors un mācītājs. At-
vērās zāles durvis. Tur stāvēja mirdzoša 
eglīte. 

Visi kopīgi noskaitīja svēto lūgša-
nu  ” Mūsu tēvs debesīs”. Tad skolas 
priekšnieks uzrunāja bērnus. Skolnie-
ku kopkoris noskaitīja “Ak tu priecīga”, 
“Dievs, svētī Latviju” un “Dziesmu brīvai 
Latvijai”. Pēc tam katra klase vēl atse-
višķi uzstājās ar savām deklamācijām. 
Sekoja dialogi (sarunas skaņu valodā), 
joku spēles, vingrošana un tautas dejas. 
Ieradās Ziemassvētku vecītis un izdalīja 
bērniem tūtas ar saldumiem. Iesākās ro-
taļas. Tās ilga līdz pulksten 10 (22).

LAIZĀNU KURLMĒMO SKOLĀ
Skolā ir 169 skolēni : lielāko ir mazāk, 

mazo vairāk. Dažiem bērniem vecāki ir 
nomiruši. Bērniem mājā nav drēbju un 
nav ko ēst. Tādiem bērniem patīk skolā. 
Skolā dod ēst un arī drēbes. Bērniem jā-
mācās dzīvot bez vecākiem, jāmācās ru-
nāt, lasīt, rēķināt u.c. Vēlāk jāmācās arī 
amatā. Kad kurlmēmie māk strādāt, viņi 
var paši pelnīt naudu. Tādi kurlmēmie 
nav nelaimīgi.

VĒSTURES LAPPUSE

KAD BŪSIM LAIMĪGI
Katram cilvēkam ir no Dieva dots 

kaut ko vērtīgu veikt un padarīt, ti-
kai pašam jāiemācās to atrast. Mums ir 
jāiemācās pārvarēt šķēršļus, kuri stājas 
mums dzīves ceļā.

Mēs jūtamies nelaimīgi, kad no-
mirst kāds mīļš cilvēks vai kad pazaudē-
jam kādu dārgu mantu. Bet, pārdomājot 
notikušo, mums ir jāatzīst, ka visiem cil-
vēkiem būs jāmirst un tādēļ mums nenā-
kas skumt un bēdāties. 

Par to, ko nevar grozīt, nav vērts 
skumt un gausties. Daudzreiz skaudī-
ba, naids un atriebība padara mūs nelai-
mīgus, bet tad vajag atcerēties, ka, palī-
dzot citam cilvēkam, mēs varēsim paši 
priecāties līdz ar viņu un izjust laimi.

 Bagātība un manta nekad nebūs 
mūsu laimes kalngals. Savu laimi mēs  
nedrīkstam celt uz otra cilvēka nelaimes. 
Spējīgākais un čaklākais arvien iegūs lie-
lākus panākumus bez viltības un apmā-
nīšanas. 

Vislielākā laime cilvēkam ir veselī-

Šoreiz un arī nākamajā KS ielūkosimies 1936. 
gadā iznākušajos  3 numuros. Publicējam atseviš-
ķu rakstu fragmentus.

Pirmais numurs – 1936. gada 14. martā
Titullapu rotā Bībeles attēls “Jēzus un bērni”. Iz-

dots 16 lpp apjomā.

Tālāk lasiet nākamajā lpp.
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp. Kurlmēmo Dzīve
EKSKURSIJA UZ RĪGU

Visi skolēni nāca ekskursantus pa-
vadīt 1 km uz Prezmas staciju. Stāsta 6. 
klases skolēns A. Zušs.

 Iekāpām vagonā un braucām uz 
Rēzekni, apskatījām ūdenskritumu pie 
dzirnavām, baznīcu un Tautas pili. Pulk-
sten piecos vilciens gāja uz Rīgu.

Rīgā iebraucām pēc 7 stundām. Eks-
kursantu mājā mēs paēdām vakariņas 
un gulējām. Rītā gājām uz Veco Rīgu. 
Apskatījām tirgu un vēl citas mājas. Pus-
dienas mēs paēdām studentu virtuvē. Ar 
tramvaju braucām apkārt Vecai Rīgai un 
tālāk uz kapiem. Vispirms apskatījām 
Raiņa kapu, pieminekli “Atmoda”. Tad 
gājām uz Brāļu kapiem. Pie Latvijas Mā-
tes tēla ir apglabāti divi ģenerāļi. 

Apskatījuši Brāļu kapus, gājām uz 
Meža kapiem, kur guldīti rakstnieki un 
citi tautas darbinieki. Jau no tālienes va-
rēja redzēt Jāņa Čakstes pieminekli.

 Vakarā  gājām uz Nacionālo ope-
ru. Opera bija trīs cēlienos, tur  bija ļoti 
skaisti. Rīgā mēs palikām 4 dienas, tad 
braucām atpakaļ uz skolu.

TRŪCĪGO BĒRNU 
APDĀVINĀŠANA

Skolotāju istabā bija Sarkanā krus-
ta pulciņa valdes sēde. Apskatījām 5 
kastes, atsūtītas no Amerikas bērniem. 
Tur bija daudz auto, spalvaskāti, zīmuļi, 
lelles un citas mantas. Nolēmām tās aiz-
vest trūcīgiem bērniem Ziemassvētkos. 
Gājām viesos, uzlikām mantas un eglīti 
uz galda. Bērni teica  paldies un bija ļoti 
priecīgi.

DAŽĀDI
Jelgavas kurlmēmo skolas bied-

rība Karlīnes muižā noturēja biedru 
sapulci. Biedrība bijusi ļoti rosīga, rosi-
na jaunus palīdzības veidus pabērniem 
– kurlmēmiem. Sapulce lēma piegriezt 
vairāk vērības kurlmēmo garīgās dzīves 
izkopšanai, nodibināt vairākās pilsētās 
kurlmēmo – nedzirdīgo draudzes, kur 2 
reizes gadā noturēt dievkalpojumus kā 
Rīgā un Jelgavā. 

Sapulcē nolēma papildināt pabalstu 
žurnālam “Kurlmēmo Dzīve”, rūpēties 
par tā izplatīšanu. Lai kurlmēmie varētu 
papildināt savas zinības, ieteicams vi-
siem abonēt vienīgo žurnālu nedzirdīga-
jiem “Kurlmēmo Dzīve”. 

Kuplais apmeklētāju skaits sapul-
cē apliecināja, ka Jelgavas kurlmēmos 
skolas biedrība ir piesaistījusi sabied-
rības interesi. Kasiera un revidentu 
ziņojumi arī bija visai apmierinoši.  
Patiešām būs grūti atrast tādu labdarī-
bas biedrību, kurai pieder liels zemes 
gabals ar vairākām ēkām un bankās no-

guldīts kapitāls 54 000 latu apmērā.

  UZTICĪBĀ –   SPĒKS
15. decembrī notika Vidzemes kurl-

mēmo biedrības gadskārtējā sapulce. 
Ieradušies 40 biedri, no visu biedru kop-
skaita 80%.

Valde darbojusies rosīgi. Sagādājusi 
vajadzīgos līdzekļus  Švēdes pieminekļa 
celšanai. Parādu nav. Tālāk izkopts pado-
mu birojs, biedrības statūtu grozīšana. 
Biedru skaits pieaudzis. Daudzi biedri 
samaksājuši parādus. Biedrības kasieris 
Traubergs ziņo par kases stāvokli: gada 
laikā biedrība ieņēmusi 510,60 Ls, izde-
vusi 397,26 Ls. Biedrībai krājkasē skai-
tās 400,00 Ls.

Neapmierinoši darbojusies “Kurl-
mēmo Dzīve”. To joprojām maz lasa. 
Biedrības stāvoklis ir ļoti labs un drošs. 
Citādi ir ar “Kurlmēmo Dzīves” kasi, kas 
ieņēmusi tikai 47,15 Ls, bet par iespie-
šanu samaksāts 240,00 Ls. Ja neviens 
nenāktu palīgā, “Kurlmēmo Dzīvei” būtu 
bankrots.

 Uz priekšu tā dzīvot nevar. Jāatrod 
kāds ceļš no šī stāvokļa. Pēc tam sākās 
debates par “Kurlmēmo Dzīves” turp-
māko likteni. Žurnāla izdošanu apturēt 
nedrīkst. Tas būtu nedzirdīgajiem liels 
zaudējums. Sapulce nolemj pielikt vi-
sus iespējamos līdzekļus, lai žurnālu arī 
turpmāk varētu izdot. Izvēl sakarniekus 
lauku centros un pilsētās, kas rūpēsies 
par “Kurlmēmo Dzīves” izplatīšanu ap-
kārtnes nedzirdīgo starpā. 

Seko vēlēšanas. Nedzirdīgie zina, 
kam viņi grib uzticēt savas biedrības 
likteni. Tad, aplausiem atskanos, kated-
rā kāpj Bērziņš, lai pateiktos par dāvāto 
uzticību un sniegtu ziņojumu par turp-
māko darbību. – Daudz darba valdei 
priekšā, bet tas nebaida. Valde to darīs 
ar prieku, par svētību visiem nedzirdīga-
jiem. Aiz darītāja stāv biedrība, kas uzti-
cību devusi. Uzticībā ir spēks.

NEDZIRDĪGAIS – LATVIJAS 
MEISTARS

      1.martā Siguldā Latvijas meistar-
sacīkstēs lēkšanā ar slēpēm no tramp-
līna pārsteidzošu uzvaru guva nedzir-
dīgais Aleksandrs Celms ar 35 m tālu 
lēcienu un nevainojamu stilu.

RĪGAS NEDZIRDĪGO BIEDRĪBA
15. februārī rīkoja gadskārtējo 

masku balli. Ieradušies nedzirdīgie no 
Vidzemes un Zemgales. Interesantākās 
maskas godalgoja. Jautrā omulībā pagā-
ja naksts.

 DRAUDZĪBAS VEICINĀŠANA
     ‘’Kurlmēmo Dzīvei” piesūtīti somu 

un franču žurnāli un laikraksti. Pretim 

nosūtīts žurnāls “Kurlmēmo Dzīve”.

 IEVĒRĪBAI!
Vidzemes kurlmēmo biedrība no-

domājusi sarīkot Valmierā nedzirdīgo 
sporta sacīkstes. Sacīkstēs varēs pieda-
līties tikai biedrībās apvienoti sportisti.

Rīgas Nedzirdīgo biedrībā notika 
pilna biedru sapulce. Uz nākošo gadu 
valdē ievēlēja par priekšnieku V.Treiju. 
Biedrība arī turpmāk ies vienotu ceļu ar 
Vidzemes kurlmēmo biedrību, nostipri-
not jau pastāvošās sadarbības saites.

ĀRZEMĒS
Pirmā Somu mākslas izstādē Ber-

līnē vislielāko uzmanību un apmeklē-
tāju ievērību ir izpelnījusies skulptora 
Vaino Altonena darbi. Viņš savu pirmo 
izglītību baudījis kurlmēmo skolā un pēc 
tam apmeklējis Mākslas akadēmiju.

Izglītības ministrs Rumānijā ap-
stiprinājis kurlmēmos Dimitriju Leordu 
par zīmēšanas skolotāju Nacionālā In-
stitūtā Bucharestā. D.Leorda specialitā-
te ir tēlniecība. Bez tam bijis atbildīgais 
redaktors un žurnāla izdevējs kurlmē-
miem.

Maskavā pašlaik nosvinēta teātra ju-
bileja, kurā visi aktieri ir bijuši tikai kurl-
mēmie. Teātris ar lieliem panākumiem 
esot uzstājies jau 15 gadu laikā, attēlojot 
zīmju valodā pat klasiķu darbus.

Igaunijas nedzirdīgie, kas Igauni-
jas valsts svētkos 24.novembrī viesojās 
Rīgā, nolika Rīgas Brāļu kapos vainagu.

Izcils pierādījums. Pirmais labākais 
strādnieks Beļģijā –  kurlmēms jaunek-
lis Maksims Sindiks. Tas pierāda kurlo 
pilsoņu centību un nesalaužamo gribu 
veikt savu uzdevumu ar vislielāko ražī-
gumu un izbīda kurlos strādniekus pir-
majās rindās.

 Viņa nopelns patiešām ir liels, ar 
viņu sacentās darbā 5000 dzirdīgu 
strādnieku. Viņš izpelnījās I šķiras zelta 
medaļu un strādnieka Goda titulu, sagā-
dājot lielu pārsteigumu svinīgā apbalvo-
šanā. 

Kurlmēmais ar nepārspējamo darba 
veiksmi, enerģiju un apbrīnojamo izvei-
cību ir pierādījis, ka darba noteikumi pie 
mašīnām fabrikās būtu grozāmi par labu 
nedzirdīgiem amatniekiem un strādnie-
kiem. Nedzirdīgie nepavairos nelaimes 
gadījumus pie mašīnām. 

Tulkojums no ”La Gazette des  
Sourds-Mnets”.

Atbildīgais redaktors: Paulis Kunstmanis
Izdevējs: Vidzemes kurlmēmo biedrība

Iespiests: J. Dūnis grāmatspiestuvē, 
Valmierā 

Materiālus apkopoja: Ilze Kopmane
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Mārim atkal medaļa pasaules čempionātā!
VESELĪGS DZĪVESVEIDS/SPORTS

No Latvijas piedalījās divi atlēti – 

Māris Grēniņš un Sergejs Soklakovs. 
Čempionātā piedalījās 38 valstis ar  350 
atlētiem.

Mārim un Sergejam pirmās disciplī-
nas bija kvalifikācija tāllēkšanā. No 17 
dalībniekiem abi mūsējie tika finālā.

Pirmajā jūlijā bija fināls tāllēkšanā. 
Māris izcīnīja bronzas medaļu ar re-
zultātu aizlecot 7,09 m (sezonas labā-
kais rezultāts). Sergejs ieguva 7. vietu, 
aizlecot 6,44 m. Pirmo vietu ieguva Krie-
vijas izlases sportists Maksims Kuļikovs, 
aizlecot 7,22 m. Otrā vieta – čehietim, 
aizlecot 7,11 m.

Otrajā jūlijā Māris un Sergejs pieda-
lījās 110 m barjerskrējienā 6 dalībnieku 
konkurencē. Mārim Grēniņam 4. vieta 
ar rezultātu 15,04 s. Pirmā vieta Krie-
vijas izlases sportistam Maksimam Ku-

ļikovam ar rezultātu 14,59 s. Otrā vieta 
un trešā vieta Krievijas izlases sportis-
tiem ar rezultātu 14,70 s un 15,00 s. Ser-
gejam Soklakovam 6. vieta ar rezultā-
tu 17,33 s. (personīgais rekords). 

Paldies mūsu vieglatlētikas trene-
rei Mārītei Lūsei par ieguldīto darbu 
audzēkņu sagatavošanā startiem! 
Lepojamies ar Māra Grēniņa augsta-
jiem sasniegumiem! Lai Sergejam 
Soklakovam netrūkst gribas pievarēt 
vēl augstākas virsotnes! Paldies Lat-
vijas Nedzirdīgo sporta federācijai 
par atbalstu sportistiem! 

Ar tehniskajiem rezultātiem Pasau-
les nedzirdīgo čempionātā var iepazīties 
linkā http://wdac2016-bg.com/index.
php/results-top 

Liene Kleina – Brūvere

Un tā 23.– 24. jū-
lijā pie Rāznas ezera, 
Rēzeknes RB intere-
šu klubs “Juniors” Ar-
tura Vindača un Ine-
ses Gedušas vadībā 
organizēja pasākumu 
“Vasals sportā!” jeb 
netradicionālās spor-
ta spēles, kurās as-
toņu stundu garumā 

piedalījās 5 komandas savstarpējā 
sīvā komandu konkurencē. Pirmo 
vietu ieguva  “Rāzna”.

Nepievēršot uzmanību lielajam 
nogurumam, pasākums  turpinājās 
ar jautrām atrakcijām un dejām. 
Pasākuma rīkotāji saņēma no da-
lībniekiem smaidus un pateicības 
vārdus. Vakara gaitā tika iedegtas 

svētku liesmas sportiskajā jubilejas tor-
tē un vizuļoja debesu ziedi naksnīgajās  
debesīs, izšaujot salūtu. 

Nākamajā notika apbalvošana, tai se-
koja treniņš futbolā  Andreja Bogdanova 
vadībā. Pēc tam veselības māsa Jolanta 
Tutina veica veselības pārbaudi, un jā-
teic, ka  dopings asinīs nevienam netika 
atrasts. 

Vēl kādu priecīgu pārsteigumu –  
slidkalniņa sacensības visiem sagādāja 
Raita Zvīdra un Maksims Mitkins. 

Paldies visiem  brīvprātīgajiem at-
balstītājiem: Arturam Vindačam, Jo-
lantai Tutinai, Andrejam Bogdano-
vam, Inesei Gedušai.

Uz tikšanos nākamajā gadā! 

Mārīte Sarkane
Foto: Inese Geduša,  Artūrs  Vindačs

Sadalījušies 3 komandās –
Namejs (Matīss, Irīna,  Ivars, Re-
nārs); Rūši (Elita, Ēriks, Inese, Aija, 
Dace); Puma(Gints, Lienīte , Alek-
sandra, Arvis, Andris), dalībnieki 
savas spējas parādīja dvieļu volej-
bolā, soda sitienos; jautrības stafe-
tē; šķēršļu pārvarēšanā ar laika uz-

ņemšanu.
Sportošana mijās ar 

atpūtu – pusdienas gata-
voja  lielā katlā uz uguns-
kura, vakarpusē kopīgi 
servēja galdu lapenē un 
pārrunāja  paveikto, bau-

dīja pirti ar jaunām bērza slotiņām 
un patīkami atslābinājās.  Jā, vēl bija 
jāsaskaita „pūces” mājas apkārtnē. 

 Visi bija ļoti apmierināti –  plā-
ni  īstenoti, par spīti lietum, kas, arī 
braucot mājās, nenostāja. 

 Elita Kronberga
Foto: Renārs Simsons

No 25. jūnija līdz 2. jūlijam Bul-
gārijas pilsētā (Stara Zagora) no-
tika trešais Pasaules Nedzirdīgo 
čempionāts vieglatlētikā.

Veseli sportā jau piekto reizi!

Kā ar vēja spārniem aizlidojuši pieci 
gadi, kopš rēzeknieši   aizsāka  nebijušu 
tradīciju – veselīgu dzīvesveidu veicino-
šu pasākumu  “Vasals  sportā!” ar mērķi–  
nedzirdīgos jauniešus vairāk  pievērst 
sportiskām aktivitātēm, mudināt lietde-
rīgi pavadīt brīvo laiku un veicināt vese-
līga dzīvesveida piekopšanu ikdienā. 

Tukumniekus lietus nenobaidīja
Saulīte  cepināja pārmaiņus  ar lietus 

šaltīm visas dienas garumā. Tas gan nemaz 
tukumniekus  netraucēja piedalīties  vese-
līgās un jautrās sporta aktivitātēs atpūtas 
vietā „Rūši” ar Tukuma novada domes at-
balstu. Tās notika Milzkalnes apkaimē.
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Mīļi sveicam!
Kā kamols mūžs mums saritināts,
Kur dzīpari  tik koši mirdz,–
Ja spētu tos kāds atkal  atšķetināt, 
Tad vidū būtu mūsu sirds. 

Šis ir laiks, kad pamazām tuvojas 
reizēm maigā, reizēm skarbā , bet 
tik krāsainā un neatkārtojamā  
atvasara. Vēl rudens elpa nav 
jūtama, vēl laipni palūkojas saule 
un uz kāda zieda greznojas tauriņš. 

Lai arī dzīves rudens nāk tikpat 
skaisti, lai tajā netrūkst mīļuma, 
siltuma un košuma. Daudz laimes!

75
13.09 Valentīna Kirovāne, Rīgas
18. 09 Imants Greiers,Rīgas
23. 09 Karmena Verika Ikauniece, 
                                                           Rīgas
20. 09 Ervīna Zigrīda Žukauska,  
                                                           Rīgas
25. 09 Marija Zakrevska, Rīgas
22. 09  Vanda Grīga, Daugavpils

70
   7. 09 Nikolajs Dambergs, Rīgas
18. 09 Kārlis Grundmanis, Rīgas

65
   4. 09 Aivars Kronbergs, Rīgas
15. 09 Arnolds Pavlins, Rīgas
15. 09 Mārīte Riekstiņa, Rīgas
16. 09 Pēteris Groms, Rīgas

60
27.09 Edvīns Lankovskis, Rēzeknes

55
 7 .09 Ivars Jirgensons, Valmieras 

50
 9. 09 Ieva Garole, Rīgas biedrība 

RĪGA
7., 14., 21., 28. 09 pl. 16 Laikrakstu 
                                 un žurnālu apskats

LIEPĀJĀ
2., 9., 16., 23., 30. 09 pl. 18  
                  „Liedags” – Deju nodarbība
6., 27. 09 pl. 12 Pārrunas
6., 27. 09 pl. 13 Laikrakstu un 
                                žurnālu apskats
8., 15., 22., 29. 09 pl. 12 Interešu  
                                                 pulciņš
13., 20. 09 pl. 12 Laikrakstu un 
                                   žurnālu apskats
20. 09 pl. 13 Info par Nedzirdīgo 
                          dzīvi

PĻAVIŅĀS
17. 09 pl. 12 Tematiskais pasākums 
                          "Diena nedzirdīgajiem"
22. 09 pl. 11 Avīžu koplasīšana
24. 09 pl. 9 Ekskursija (ar pierakstu)
27. 09 pl. 11 Informācijas diena

RĒZEKNĒ
6., 8., 13., 15., 29. 09 pl. 12 
                                               Informācija
19. – 24. 09 Nedzirdīgo nedēļa 
19. – 23. 09 pl. 9 – 17 Aktīvā nedēļa
20. 09 pl. 11 IK „Saimniecīte”
20. 09 pl. 12 IK „Vissija”
22. 09 pl. 12 Pārrunas par 
                           Nedzirdīgo dzīvi
24. 09 pl. 7 Piedalīšanās Nedzirdīgo 
                       dienā Rīgā
27. 09 pl. 12 Pašpalīdzības – 
                   atbalsta grupas nodarbība

PREIĻOS
21. 09 pl. 11 Pārrunas par 
                          Nedzirdīgo dienu

DAUGAVPILĪ 
6. 09. pl. 13 Laikrakstu un žurnālu 
                         apskats 
8. 09. pl. 13 IK ‘’Nezinīši’’ 
15. 09.pl. 13  Informācija par 
                           nedzirdīgo dzīvi
20. 09. pl. 13 Konkurss 
27. 09. pl. 13 Laikrakstu un žurnālu 
                           apskats

ALŪKSNĒ
6. 09 pl. 12 Informācijas diena
13. 09 pl. 12 Lekcija ”Rudens nāk”
20. 09 pl. 12 Interesanti fakti par 
                           LNS vēsturi

27. 09 pl. 12 Pārrunas
29. 09 pl. 12 Latviešu tradīcijas 
                          pasākums “ Rudens 
                          saulgrieži - Miķeli”

SMILTENĒ
1. 09 pl. 12 Laikrakstu apskats
8. 09 pl. 12 Pārrunas
15. 09 pl. 12 Nedzirdīgo dienas 
                          pasākums: Prāta spēles

JAUNPIEBALGĀ
17. 09 pl. 12 Nedzirdīgo dienas 
                          pasākums

VALMIERĀ
1. 09 pl. 14 Informācija par 
                        nedzirdīgo dzīvi
8., 22. 09 pl. 13.30 Informācijas 
                        pasākums ar prezentāciju
8. 09 pl. 14 Radošas nodarbības
15. 09 pl. 14 Laikraksta apskats
17. 09 pl. 11 Mūsu svētki
22. 09 pl. 14 Radošas nodarbības
24. 09 pl. 8 Izbraukums uz Rīgu 
                        Nedzirdīgo dienā
29. 09 pl. 14 Pagaršosim diētisko torti

VENTSPILĪ
1. 09 pl. 11 Laikrakstu  un žurnālu 
                        apskats
3. 09 pl. 15 Interešu klubs„ Veselība”
8., 22. 09 pl. 11 Informācija 
10., 29. 09 pl. 8 Atpūtas pasākums 
                                „Konkurss”
15. 09 pl. 14 Tematisks pasākums 
                          „Tēva diena”
17. 09 pl. 14 Ventspils RB dzimšana 
                           diena 64. gada
24. 09 pl. 14 Pasaule Nedzirdīgo 
                          diena  

KULDĪGĀ
1. 09 pl. 12 Foto izstāde
2. 09 pl. 12 Informatīvā diena
3. 09 pl. 12 Ziedu izstāde
5. 09 pl. 18 Deju un kustību darbnīca
9. 09 pl. 12 Labākais sēņotājs 2016
10. 09 pl. 12 Tēva diena
13. 09 pl. 10 Vizuālās un mākslas 
                         darbnīca
24. 09 pl. 12 Vispasaules nedzirdīgo 
                          dienai veltīts pasākums
28. 09 Deju mēģinājums
29. 09 pl. 12 Miķeļdiena

Pasākumi biedrībās septembrī

Redaktore: ILZE KOPMANE 
Korespondents: ZIGMĀRS UNGURS

E–pasts: kopsoli@lns.lv
Tel: 29180534

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

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

DAŽĀDI

 Nākamais numurs – 
16. septembrī

Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu 
Baltā smilšu kalniņā. 
 Skumju brīdī  esam kopā 

ar tuviniekiem un izsakām līdz-
jūtību, mūžībā pavadot ZENTU   
ERNESTSONI (7. 07. 1938 –  1. 08. 
2016).

Liepājas biedrība

 Mūžībā aizgājuši LNS RB biedri   
MIHAILS  MOSKOVSKIS (20. 11. 
1934 – 30. 01. 2016), KĀRLIS  
FERNĀTS (14. 05. 1927 – 22. 07. 2016),  
PĒTERIS ZEŅĶIS (16. 01. 1930 – 14. 
08. 2016) un JĀNIS KRISTOFOROVS 
(10. 06. 1935 – 3. 08. 2016).

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
ģimenēm, tuviniekiem un draugiem. 

LNS Rīgas biedrība

Līdzjūtības

Uzmanību!  
Piedāvā darbu

Kartona izstrādājumu firma aicina 
darbā strādniekus roku darba  veik-
šanai. Darbs Jūrmalā –10 km no Slo-
kas (Spuņņciems, Salas pagasts, Babī-
tes novads). Nodrošina transportu uz 
darbu, regulāru un pastāvīgu darbu ar 
algu 400 EUR mēnesī. Iespējams strā-
dāt maiņās.

Pieteikties Rehabilitācijas centrā 
Rīgā, Elvīras 19  pie Brigitas Lazdas vai 
Sandras Gutānes.
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