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0 Nākamais numurs 
27. oktobrī

Rēzeknieši nosvinējuši  65 gadu 
pastāvēšanas gadadienu

LNS prezidenta uzruna

30. augusta fantastiski skaistajā sestdienā daudzu ceļi veda cauri visai Latvijai 
–  uz Latgali, uz Rēzeknes RB 65. dzimšanas dienas svinībām (dibināta 1949.20.11). 
Vairāk nekā 80 pašmāju ļaužu un viesu no dažādām Latvijas malām saradās ar 
ziediem  un dāvanām rokās,  lai ar  mīlestības siltumu sirdī izteiktu biedrībai visla-
bākos vēlējumus  turpmākajiem gadiem. 

Ar vārdu „dažāds” var 
daudz ko izteikt. Mēs katrs 
esam personība, kas no citiem 
atšķiras ar savu valodu, tau-
tību, seksuālo orientāciju, zi-
nāšanām, stāvokli sabiedrībā, 

politiskajiem uz-
skatiem, izpratni 
par notiekoša-
jiem procesiem, 
vecumu un tā tā-
lāk. Tas, ka katrs 
esam atšķirīgs, 

ir tikai labi, jo ar savu daudz-
veidību bagātinām Nedzirdīgo 
kopienu un pārējo sabiedrību. 
Būt dažādam nenozīmē būt 
nepareizam.

MĒS, NEDZIRDĪGIE, BAGĀTI-
NĀM SABIEDRĪBU. Šogad Starptau-
tiskās Nedzirdīgo nedēļas tēmas „Cil-
vēku dažādības stiprināšana” ietvaros 
arī LNS rīko dažādus pasākumus, kur 
redzama šī dažādība un daudzveidība. 

Goda viesu vidū bija LNS vadības, Rē-
zeknes pilsētas Domes, Rēzeknes novada 
pašvaldības un Sociālā dienesta pārstāvji. 
Pasākumu vadīja tulks Inese Geduša ar brīv-
prātīgo palīgu Vadimu Višņakovu.

Pasākums ritēja raiti un interesanti. It 
visā bija jūtams, ka tas rūpīgi plānots, pār-
domāts par katru sīkumu un aizmirsts nav 
neviens, kurš pelnījis labu vārdu. 

Savā laikā rēzeknieši paši pirmie ieviesa 
nebijušu tradīciju –  jauno biedru iesvētīša-
nu, bet šoreiz svinīgi tika izsniegti cildinā-
juma un pateicības raksti ar simboliskām 
piemiņas veltēm (pildspalvas ar logo, atslē-
gu piekariņi). Tos saņēma gan ielūgtie goda 
viesi no LNS, pašvaldības, sociālā dienes-

ta, gan  pašmāju aktīvisti: Artūrs Vindačs, 
Anatolijs Frolovs, Andrejs Bogdanovs, 
Monika Lankovska, Ilona Fomina, Vita 
Kravale, Vadims Višņakovs un citi. Tika 
godināti arī sabiedriskā darba veterāni, kuri 
daudz darījuši savā laikā.

Tie ir cilvēki, uz kuriem balstās viss vei-
kums ilgo gadu ritumā, jo izdarīts patiešām 
daudz. Prezentācijā bija redzami daudzi 
interesanti skati no rēzekniešu ikdienas un 
svētku pasākumiem (skat. LNS mājaslapas 
sadaļā Prezentācijas).

Darbojas vairāki interešu klubi – Vissija, 
Juniors, Zelta zivtiņa, Saimniecīte, ko vada 
pašu biedri. 

24. septembrī pl. 16 aicinām uz LNS 
laikraksta  60 gadu svētku saietu Rītausmā

 „KOPĀ AR KOPSOLĪ”
Programmā:
 Atskats uz noieto ceļu 60 gados
 Atmiņu stāsti
 Brīvprātīgo palīgu godināšana
 Priekšnesumi, konkurss  pie kafijas tases

Visi KS atbalstītāji, palīgi un  lasītāji  laipni lūgti.  
Nosvinēsim svētkus kopā!
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Šajā numurā
KS 9. numurs veidots svētku no-

skaņā:  ievadā LNS prezidenta uzruna 
nedzirdīgo tautai Nedzirdīgo dienā.

 Nosvinēti 65 gadi Rēzeknes biedrī-
bai – 6. lpp. ; 45 gadi Rītausmai – 5. lpp.; 
sācies jaunais mācību gads  – 8. lpp.,  Ne-
dzirdīgo dienai/nedēļai veltīti pasākumi  
– 2., 3. lpp. – visi   laipni gaidīti!

Oficiālās vēstis šoreiz citā vietā – 
3. lpp.

Par Saeimas vēlēšanām domājot, 
lasiet – 4. lpp.

Noderēs jaunākās sociālās  ziņas – 
10. lpp.

Atmiņā varēsiet atsaukt daudzus 
LNS notikumus   30  gadu garumā (1984 
– 2013)   12. – 14. lpp.

Sportā priecē mūsu jauniešu panāku-
mi starptautiskā līmenī – 15. lpp.

Piemiņas vārdi LNS Goda biedram 
Josifam Lubginam, aizejot aizsaulē – 14. 
lpp. 

Mūžībā aizgājuši vēl arī citi LNS 
biedri, sveikti oktobra jubilāri un sniegti 
pasākumu plāni pēdējā lappusē. 

Visi aicināti abonēt Kopsolī 
2015. gadam – jo ātrāk, jo labāk!

24. septembrī pl. 16 aicinām uz 
LNS laikraksta 60 gadu svētku 

saietu Rītausmā
„KOPĀ AR KOPSOLĪ”

Programmā:
 Atskats uz noieto ceļu 60 gados
 Atmiņu stāsti
 Brīvprātīgo palīgu godināšana
 Priekšnesumi 
 Konkurss pie kafijas tases

Visi KS atbalstītāji, palīgi un lasītāji 
laipni lūgti.

Nosvinēsim svētkus kopā!

LNS prezidents
Edgars Vorslovs 

Tālāk lasiet nākamajā lpp.
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NEDZIRDĪGO DIENA

LNS vi-
c e p re z i d e n -
te Sandra  
Gerenovska:

Jau kuro 
gadu ļoti izjū-
tu tuvojamies 
mūsu svētkus 
– Nedzirdīgo 
dienu, jo tad ir 

dažādi darbi jāveic, lai sagatavotos 
visiem pasākumiem – tie jāsaplāno, 
viss jāsarunā, jāpasūta, jāgatavo pa-
sākumu programma utt. Lai iecerē-
tais izdotos interesanti, daudz kas 
atkarīgs arī  no palīgiem. 

Lai notiktu Nedzirdīgo nedēļa, 
vienojos ar vairākiem kolēģiem, lai 
viņi katrs uzņemas organizēt kādu 
pasākumu. Sazinājos arī  ar  mūsu 
biedrībām, lai ne tikai Rīgā, bet ta-
jās uz vietas arī notiktu  Nedzirdīgo 
nedēļas pasākumi, kā,  piemēram, 
Pļaviņu biedrībā 23. septembrī  no-
tiks  Nedzirdīgo albumu diena,  26. 

septembrī Nedzirdīgo filmu diena,  
27. septembrī –   biedru grupas iz-
braukums  uz Rītausmu Rīgā.

Rīgā būs šādi pasākumi: 22. 
09 tematisks pasākums māmiņām 
ar bērniem un citiem ciemiņiem; 
23.09 informatīvs pasākums „Ne-
dzirdīgie Latvijā un pasaulē”; 24.09 
svinīgs saiets „Kopsolī – 60”; 25.09  
nūjošana; 26.09  jauniešu saiets, bet 
27. septembrī Nedzirdīgo nedēļa 
noslēgsies ar Nedzirdīgo dienu, kas 
sāksies pl.11. Visi pasākumi notiks 
mūsu pašu Rītausmā.

Nedzirdīgo dienā novēlu vi-
siem LNS biedriem un Rehabili-
tācijas centra klientiem saticību 
un mīlestību ģimenē, lai vienmēr 
būtu kāds, ar ko dalīties it visā gan 
priekos, gan bēdās; lai vienmēr būtu 
kaut kas, ko ir vēlme iemācīties un 
darīt; kāda vieta, kur nonākt; cilvēki, 
kurus gribas satikt, – tad dzīve ne-
kad nekļūs  vienmuļa. Daudz laimes 
mūsu svētkos! 

No Smiltenes biedrības Alūksnes gru-
pas pavisam uz Nedzirdīgo dienu brauks 16 
biedri, no tiem 12 paši piedalīsies pašdarbī-
bas koncertā. Alūksnes grupas biedrs Edgars 
Hazenjegers piedalīsies dejās, tāpēc visu 
ļoti labi zina par Nedzirdīgo dienu Rītausmā. 
Viņš nevar vien sagaidīt šo dienu, jo tad va-
rēs satikt sen neredzētus draugus.

Līdzīgās noskaņās ir arī Laura Romane: „Sagaidot Ne-
dzirdīgo dienu, manas izjūtas ir divējādas: 
ļoti priecājos, bet arī uztraucos. Pirmkārt, 
priecājos, ka esam ielūgti, tas ir gods. Būs 
liels prieks satikt paziņas un bijušos skolas-
biedrus, jo tik reti sanāk satikties. Un Ne-
dzirdīgo diena, tie ir arī mani svētki, kā nekā 
esmu nedzirdīga.

 Šo dienu mēs gaidām un gatavojamies. 
Bet uztraukums man ir vienmēr, kad gaidāma uzstāšanās uz 
skatuves, ja nu nesanāks kaut kas, negribas izgāzties. Jā, es jau 
sen uzstājos dažādos pasākumos, bet vienmēr ir bailes izdarīt 
kaut ko nepareizi, negribas pievilt savus biedrus, cerēsim, ka 
viss būs super.”

No Ventspils biedrības uz Rītausmu brauks 15 biedri. Arī 
bez daugavpiliešiem, protams, neiztiks. Prieks, ka šoreiz, at-
šķirībā no festivāla, uzstāsies viņu izcilais komiķis Igors. No 
Daugavpils uz svētkiem Rīgā brauks 13 – 15 biedri.

 Arī Edīte Misjuniene saka, ka ļoti gri-
bētu piedalīties svinēšanā Rītausmā, taču jā-
atgriežas Anglijā. Diemžēl Norvičā, kur viņa 
dzīvo, nav citu nedzirdīgo latviešu, tāpēc nā-
kas draudzēties ar vietējiem nedzirdīgajiem 
un mācīties vietējo zīmju valodu. Edīte nevar 
pateikt, kā turienes nedzirdīgie svin Nedzir-
dīgo dienu, jo nav to pieredzējusi. Viņa cer 

arī nākamgad atbraukt uz Latviju un pastāstīt vairāk. 
Sagatavoja: Zigmārs Ungurs

Ar kādām izjūtām sagaidām Nedzirdīgo dienu?

Uzziņai! Pasaules nedzirdīgo diena
Kā atzīmējama šī diena  noteikta par godu Pasaules nedzirdīgo fe-

derācijas (PNF) 1. kongresam, kas notika 1951. gada septembrī Romā, 
Itālijā. Sākumā tika noteikta tikai viena – Nedzirdīgo diena septembra 
beidzamajā svētdienā, bet vēlāk PNF pasludināja par svinamu veselu  ne-
dēļu, kas noslēdzas  tieši Nedzirdīgo dienā. 

Arī Latvijā Nedzirdīgo dienu svin septembra ceturtajā svētdienā. Da-
žādu valstu nedzirdīgo organizācijām ir brīva izvēle to svinēt citās dienās. 
Piemēram, Austrālijā Nacionālās nedzirdīgo nedēļas pasākumi risinās ok-
tobrī.

Sākumu lasiet 1. lpp.  Mēs, Nedzirdīgie, bagātinām sabiedrību
Kā tad mēs bagātinām sabiedrību? 

Atbilde ir vārdā „dažādi” – tikpat dažā-
di, kādi mēs esam paši. Gan ikdienā katrs 
individuāli, gan kā Nedzirdīgo kopienas 
pārstāvji dažādos pasākumos. Bagātinām 
ar savu zīmju valodu un kultūru. Par to lie-
cina gan tas, ka arvien vairāk zīmju valo-
da redzama televizora ekrānā un interneta 
vidē, gan tas, ka par tulkiem mācās arvien 
vairāk personu, kam pirms tam nav bijusi 
saskarsme ar nedzirdīgajiem. Savus ta-
lantus un prasmes esam attīstījuši tik tālu, 
ka ar priekšnesumiem varam uzstāties ne 
tikai savas kopienas pasākumos, bet arī 
plašākā sabiedrības lokā. 

Te varētu turpināt gari un plaši, jo 
mēs atrodamies visur sabiedrībā – ejam 
vai braucam, mācāmies, strādājam, atpū-
šamies – esam daļa no sabiedrības un vi-
des. Mēs cenšamies izglītot sabiedrību par 
vidē pastāvošajām barjerām, iesakām uz-
labojumus, tādējādi veicinām pārmaiņas 
un bagātinām sabiedrību.

Ar savu dažādību mēs veicinām 
attīstību. Daudz ko esam jau panākuši. 
Mēs esam arī daļa no pasaules Nedzirdī-
go kopienas, kura ir daudzveidīga, un arī 

nedzirdīgo organizāciju darbība, aizstāvot 
nedzirdīgo cilvēktiesības, izpaužas dažādi 
– daudzviet pasaulē notiek piketi un de-
monstrācijas. 

LNS ir daudz panākusi, lai Nedzirdī-
go kopienai Latvijā būtu pēc iespējas labā-
ka vide savai attīstībai. Šos panākumus jūs 
katrs varat just ikdienā, ja salīdzina šodie-
nu ar kādu agrāku laiku. Tas viss panākts 
ar centīgu un pacietīgu darbu, dažreiz pat 
vairāku gadu garumā. Varam būt lepni par 
paveikto! 

Protams vēl daudz darāmā, lai daudzās 
jomās uzlabotu situāciju un ieviestu visas 
ANO Konvencijā par personu ar invalidi-
tāti tiesībām ietvertās nedzirdīgo tiesības.

LNS novēl ne tikai šajā Nedzirdīgo 
nedēļā, bet arī ikdienā katram no jums 
apzināties, ka esat personība, kas ar 
savu dažādību stiprina un veicina gan 
ģimenes, gan savas kopienas, gan pā-
rējās sabiedrības izaugsmi. Aicinām 
apzināties, ka katrs var dot savu ie-
guldījumu savas Nedzirdīgo kopienas  
attīstībā! 

LNS prezidents Edgars Vorslovs

27. septembrī Rītausmā
                        Kandavas ielā 27, Rīgā

pl.10 ekskursija: Dienas centrā "Rītausma"
pl. 11 prezentācija "Nepaliec neinformēts"
pl. 11 "Rudentiņš – bagāts vīrs"
pl. 12.30 "Danco un dzied gan mazie, gan 
                lielie"
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NEDZIRDĪGO DIENA / OFICIĀLĀS VĒSTIS

LNS vadības kalendārs
Par veiktajiem pasākumiem informē 

LNS prezidents EDGARS VORSLOVS:

25. augustā LNS prezidents Edgars 
Vorslovs piedalījās Iepirkumu komisijas 
sēdē, kuras laikā tika izskatīti iepirkuma 
rezultāti par dzirdes aparātu piegādi un iz-
sniegšanu bērniem atlikušajos 2014.gada 
mēnešos. Iepirkumā par uzvarētāju tika atzīts 
SIA „Veselības centrs „Biķernieki. Arī turp-
māk bērni varēs saņemt dzirdes aparātus šī 
centra struktūrvienībā Latvijas Bērnu dzirdes 
centrā.

28. augustā LNS prezidents Edgars 
Vorslovs tikās ar SIA „Rīgas Audits”, lai 
pārrunātu LNS iekšējās kontroles sistēmas 
izstrādes gaitu. LNS jau daļēji ir ieviesta iek-
šējās kontroles sistēma, bet nepieciešams to 
uzlabot, lai vadībai būtu pamatota pārliecība, 
ka aktīvi ir nodrošināti pret nesankcionētu 
valdīšanu un lietošanu, darbības riski tiek 
pastāvīgi uzraudzīti un novērtēti, darījumi 
notiek saskaņā ar noteikto kārtību un ir parei-
zi grāmatoti, LNS darbojas saprātīgi, piesar-
dzīgi un efektīvi, pilnībā ievērojot likumu un 
citu tiesību aktu prasības. Sarežģīti izskatās, 
bet nepieciešami.

29. augustā stājās spēkā grozījumi Mi-
nistru kabineta 2009. gada 15. decembra 
noteikumos Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas 
Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo 
savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumus un nodrošina tehniskos palīglī-
dzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”. 

Šie grozījumi nodrošinās iespēju no 2015.
gada saņemt jaunus tehniskos palīglīdzekļus 
– dzirdes palīglīdzekli (komunikatoru), FM 
radiofrekvenču pārraides sistēmu, tālruni 
ar pastiprinātāju, digitālās vizuālās saziņas 
ierīci, skaņas indikatoru ar mehānisko signā-
lu, kas būs alternatīva skaņas indikatoram ar 
gaismas signālu – klientiem būs iespēja iz-
vēlēties, kādu signāluviņi vēlas, – vibrējošu 
vai gaismas. 

Veiktas nelielas izmaiņas pakalpojumu 
pieteikšanas un piešķiršanas kārtībā. Ar vi-
sām izmaiņām var iepazīties minētajos Mi-
nistru kabineta noteikumos, hipersaite uz 
šiem noteikumiem atrodas LNS mājaslapas 
sadaļā „Pakalpojumi”.

 LNS darbs kopā ar Labklājības ministriju 
pie šo grozījumu izstrādes un saskaņošanas 
aizsākās 2012. gada oktobrī, un  tas liecina, 
ka, lai panāktu vēlamās izmaiņas, nepiecie-
šams ilgs un pacietīgs darbs.

30. augustā LNS prezidents Edgars 
Vorslovs un viceprezidente Sandra Gerenov-
ska apmeklēja Rēzekni, lai sveiktu Rēzeknes 
RB biedrus biedrības 65 gadu jubilejā.

1. septembrī LNS prezidents Edgars 
Vorslovs piedalījās Rīgas internātvidus-
skolas bērniem ar dzirdes traucējumiem 
Zinību dienas pasākumā. Skolas audzēk-
ņiem prezidents novēlēja centību un mācību 
procesā sakrāt pēc iespējas smagāku zināša-
nu somu, bet pedagogiem pacietību un rado-
šumu. 

7. septembrī Latvijas Televīzija (LTV)  
svētdienas rītos savā mājaslapā sāka pie-
dāvāt multiplikācijas filmu ar tulkojumu 
latviešu zīmju valodā. Tas ir vēsturisks un 
ļoti nozīmīgs sasniegums, ko LNS panāku-
si pēc vairāku gadu sarunām ar LTV. Līdz 
šim LTV nebija piedāvājusi raidījumus ma-
zākiem nedzirdīgiem bērniem ar tulkojumu 
latviešu zīmju valodā.

9. septembrī notika ikmēneša valsts 
deleģēto uzdevumu izpildes sapulce, kurā 
piedalījās LNS vadība, LNS Rehabilitācijas 
centra un LNS Surdotehniskās palīdzības 
centra vadība. Sapulces laikā tika analizēts 
maija mēneša darbs, lai nodrošinātu valsts 
deleģēto uzdevumu veikšanu.

10.  septembrī LNS statūtu 8.9.punktā 
noteiktajā kārtībā notika valdes sēde. Val-
de nolēma sasaukt Domes sēdi 24.septem-
brī, kurā izskatīs jautājumus par zvērināta 
revidenta iecelšanu un par grozījumiem 
27.11.2013. Domes lēmumā Nr.4–4 „Par 
LNS nekustamo īpašumu atsavināšanu”.

10. septembrī LNS prezidents Edgars 
Vorslovs piedalījās pasākumā „Rītausmai 
– 45”. Uzrunājot klātesošos prezidents uz-
svēra, ka ēkas Kandavas ielā 27 vārdam „Rīt-
ausma” ir simboliska nozīme, jo tas simbo-
lizē gaismu – gaismu uz zināšanām un sevis 
attīstīšanu. Prezidents aicināja aktīvi izman-
tot Rītausmā piedāvātās iespējas un attīstīt 
savus radošos talantus un izaugsmi.

12. septembrī  LNS prezidents Edgars 
Vorslovs tikās ar arhitekti un nekustamo 
īpašumu mākleri, lai apspriestu LNS telpu 
Rīgā,  Jāņa sētā 5 izmantošanas idejas un ne-
pieciešamos renovācijas darbus.

Par veiktajiem pasākumiem in-
formē LNS viceprezidente SANDRA 
GERENOVSKA:

30. augustā piedalīšanās Rēzeknes re-
ģionālās biedrības jubilejā. 

5. – 6. septembrī sapulce par   reģionālo 
biedrību organizatorisko darbu, Nedzirdīgo 
dienu,   Nedzirdīgo nedēļu,  LNS nākamā 
gada jubileju, pašdarbnieku programmu.

Semināra „Profesionālās izdegšanas ris-
ki, to mazināšanas iespējas. Iekšējo resursu 
stiprināšana” organizēšana visiem LNS RB 
vadītājiem. 

10. septembrī līdzdalība un  finansiālais 
atbalsts Rītausmas 45 gadu jubilejas pasāku-
mā. 

 19. –  22. septembrī  nedzirdīgo  gru-
pas brauciens  uz Sanktpēterburgu. 

25. septembrī nūjošanas pasākums 
nedzirdīgiem cilvēkiem Nedzirdīgo nedēļas 
ietvaros. 

27. septembrī  Pasaules nedzirdīgo die-
nas atzīmēšana ar konkursu, prezentācijām, 
ekskursiju pa Dienas centru un koncertprog-
rammu. 

Organizēja: Zigmārs Ungurs

Nedzirdīgo nedēļa 

22. septembrī pl. 12    
Tematisks pasākums māmiņām 
ar bērniem un citiem ciemiņiem
 „Tikšanās rudens noska-

ņās Nedzirdīgo dienā”  
Kandavas ielā 27, Rīgā  (Rītausmā)
Atbildīgā persona – SIA „LNS Rehabi-

litācijas centrs” Dienas centra vadītāja 
Diāna Zālamane - Leite

23. septembrī pl. 15   
Informatīvs pasākums 

„Nedzirdīgie Latvijā un 
pasaulē”

Kandavas ielā 27, Rīgā  (Rītausmā)
Atbildīgā persona –  

LNS valdes locekle Māra Lasmane

24. septembrī pl. 16
Svinīgs saiets 

„Kopā ar KOPSOLĪ – 60” 
Kandavas ielā 27, Rīgā  (Rītausmā)

Atbildīgā persona – LNS avīzes  
“Kopsolī” redaktore Ilze Kopmane

25. septembrī pl. 14  
„Nūjo vesels”. 

Pasākums sāksies no Elvīras 
ielas 19, Rīgā

Atbildīgā persona –  
LNS viceprezidente Sandra Gerenovska 

26. septembrī pl. 16  
Jauniešu saiets  

Kandavas ielā 27, Rīgā  (Rītausmā)
Atbildīgā persona –  

LNS valdes loceklis Ivars Kalniņš 
27. septembrī pl. 11  

LNS pasākums 
„Pasaules nedzirdīgo  

diena” 
Kandavas ielā 27, Rīgā  (Rītausmā)

Atbildīgā persona –  
LNS viceprezidente Sandra Gerenovska
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Zigmārs UngUrs

SAEIMAS VĒLĒŠANAS



Partijas nosauc svarīgāko savā vēlēšanu programmā
LATVIJAS ATTĪSTĪBAI: Veselības aprūpes sistēmai jānodro-

šina tūlītēja piekļuve ārstam bez papildus maksas; jāgarantē bērniem 
izcila izglītība, kas nodrošinās stabilu nākotni un labi atalgotu darbu 
Latvijā; uzņēmējiem jādod iespēja ražot, palielināt algas un veicināt 
aizbraukušo atgriešanos.

SUVERENITĀTE: Valsts lomas palielināšana ekonomikā – 
valsts nodarbojas ar uzņēmējdarbību un veido darbavietas.

BRĪVĪBA. BRĪVS NO BAILĒM, NAIDA UN DUSMĀM: 
Valsts galvenā vērtība – cilvēks.

VIENOTĪBA: Esam atbildīgi, lai izaugsmi sajustu katrs Latvijas 
iedzīvotājs.

IZAUGSME: Veikt reformas, nodrošinot pieejamu primāro ve-
selības aprūpi un samazinot nepieciešamību pēc neatliekamās palī-
dzības un ārstēšanas stacionāros.

VIENOTI LATVIJAI: Latvijas tautas labklājība nākotnē ir ie-
spējama, tikai pastāvot nācijas izlīgumam.

NACIONĀLĀ APVIENĪBA: Uzticība Satversmē ierakstītajam 
Latvijas valsts mērķim: garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kul-

tūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem.
LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA: Taisnīgums un vienlīdzī-

gas iespējas visiem Latvijas reģioniem – gan ES finanšu līdzekļu, gan 
valsts investīciju sadalē.

JAUNĀ KONSERVATĪVĀ PARTIJA: 18. Novembra Latvijas 
Republika, latviski runājoša nācija, demokrātija un tiesiskums, godī-
gums, tradicionālā ģimene, labklājības valsts ar ģeopolitisku piederī-
bu Rietumiem. 

LATVIJAS KRIEVU SAVIENĪBA: Atjaunot savstarpēji izde-
vīgas Eiropas Savienības un Krievijas attiecības.

SASKAŅA: Sabiedrības sašķeltība ir radījusi iespēju varas mo-
nopolam un visatļautībai.

ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA: Drošība par valsts un 
ģimenes nākotni, harmoniska reģionu attīstība, izglītota sabiedrība.

NO SIRDS LATVIJAI: Valsts ilgtermiņa attīstība un sakārtota 
valsts pārvalde ar katras amatpersonas atbildību un skaidru budžeta 
līdzekļu izlietojumu sabiedrībai saprotamiem mērķiem. 

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs

 
Es personīgi jau sen neskatos uz partiju pro-
pagandu un solījumiem, bet skatos uz kon-
krēti paveiktajiem darbiem, rīcību ikdienas 
situācijās. Tas, manuprāt, vislabāk raksturo 
politiķu attieksmi pret sabiedrību. Protams,  
vislabāk nedzirdīgo intereses var aizstāvēt 
pašu nedzirdīgo politiķi, Eiropā nedzirdīgie 
ir ievēlēti gan vietējos parlamentos, gan Ei-
ropas Parlamentā. Man pašam arī bija doma 
kandidēt šajās vēlēšanās, bet pēc ievēlēšanas 
prezidenta amatā, apzinoties lielo slodzi un 
atbildību nedzirdīgo kopienas priekšā, uz lai-
ku šo domu esmu atmetis. 

LNS darbs un līdz ar to arī nedzirdīgo 
cilvēku labklājība nav atrauta no valstī no-
tiekošajiem politiskajiem procesiem, tāpēc 
iepazīstinu ar politiķi, kuru pazīstu no 2011. 
gada pavasara, kad viņš mums palīdzējis 
panākt zīmju valodas tulka pakalpojuma 
profesionālās izglītības ieguvē pieejamību 
jau no 2011.gada rudens, un kurš neaizmirst 

regulāri painteresēties par to, 
kā klājas nedzirdīgajiem cil-
vēkiem un vai ir nepieciešama 
kāda palīdzība. Šis politiķis ir 
Latvijas Zaļās 
partijas valdes 
priekšsēdētājs 
Edgars Tavars, 
kurš kandidē 
šajās Saeimas 
vēlēšanās Rīgas 
vēlēšanu apga-
balā. Piedāvāju Tavara kunga 
stāstījumu: 

 „Man Latvijas nedzirdīgo 
cilvēku problēmas ir zināmas 
kopš bērnības, jo mana mamma 
strādāja ilgus gadus nedzirdīgo 
skolā par skolotāju. Atrodoties 
nedzirdīgo vidū, saziņas līmenī 

esmu apguvis arī zīmju valodu, kas man ļauj 
kontaktēties ar nedzirdīgajiem viņu dzimtajā 
valodā, labāk izprast nedzirdīgo vajadzības, 
lai viņi varētu pilnvērtīgi integrēties sabied-
rībā. 

Šobrīd, esot Latvijas Zaļās partijas val-
des priekšsēdētājam, izmantojot savas iespē-
jas, cīnos, lai valsts un pašvaldību iestādes 
būtu aprīkotas ar elektroniskajiem skaņas 
pastiprinātājiem (cilpām) vājdzirdīgajiem, 
lai nedzirdīgajiem būtu pieejama vizuālā 
informācija, lai nacionālajā televīzijā būtu 
vairāk televīzijas raidījumu un programmu 
ar subtitriem un surdotulkojumu, kas ļautu 
nedzirdīgajiem aktīvāk sekot līdzi publiska-
jā telpā notiekošajam un baudīt mākslas un 
kultūras piedāvājumu, izmantojot televīzijas 
sniegtās iespējas.

Ir sāpīgi noraudzīties, kā cilvēki ar dzir-
des problēmām pamet Latviju, lai strādātu 
ārzemēs, jo Latvijā nevar atrast darbu. Tajā 

pašā laikā citā valstī strādā, veido ģimeni, 
kas tikai apliecina, ka darba spējas ir, vie-
nīgi dzimtajā zemē trūkst atbilstošu iespēju 
un reizēm tikai sapratnes. Arī pats savā uz-
ņēmumā esmu nodarbinājis nedzirdīgos un 
vājdzirdīgos un sapratis, ka ir darbavietas un 
veidi, kuras var pielāgot cilvēkiem ar dzirdes 
problēmām, tikai tam vajadzīga iniciatīva un 
uzdrīkstēšanās, un, protams, neapšaubāmi 
tas ir arī valsts atbalsta un politiskās gribas 
jautājums.

Šie jautājumi sekmīgi tiek risināti Lon-
donā un Barselonā, kur, neieguldot astro-
nomiskas summas, panākts, lai vājdzirdīgie 
un nedzirdīgie neatrastos nosacītā sociālās 
atstumtības riska grupā un spētu pilnvērtīgi 
iekļauties sabiedrībā. Un to varētu lieliski 
pārņemt arī Rīgā!

Ja man būs tautas sniegta iespēja kļūt 
par Saeimas deputātu, tad, zinot nedzirdī-
go sabiedrības ikdienas pusi, man vieglāk 
būs realizējami jautājumi par dažāda veida 
atbalstu nedzirdīgajiem, lai šie cilvēki varē-
tu pilnvērtīgi dzīvot ikdienā, veidot ģimeni, 
iegūt izglītību, apmeklēt kultūras pasākumus 
un būt droši, ka nepieciešamības gadījumā 
saņems ārkārtas dienestu un medicīnas pa-
līdzību. 

Lai MUMS KOPĀ izdotos, nevajag ne-
maz tik daudz finanšu līdzekļu, bet gan pa-
tiesu iedziļināšanos jautājumā un vēlmi no 
sirds palīdzēt. Es to patiesi vēlos un kopā ar 
Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidentu 
Edgaru Vorslovu arī to panāksim!

Nedzirdīgo dienā nedzirdīgo kopienai 
novēlu saliedētību, izaugsmi, apziņu, ka 
katrs esat sabiedrības daļa, kura ir līdzvēr-
tīga pārējai Latvijas sabiedrībai, katram ne-
dzirdīgajam labklājību ģimenē un smaidu 
sejā."

Teksts: LNS prezidents Edgars Vorslovs

Politiķis, kurš prot zīmju valodu

Tuvojas 4.oktobris, kad atkal dosimies pie vē-
lēšanu urnām, lai ievēlētu 100 Saeimas deputātu. 
Katram no mums ir simpātijas pret kādu politisko 
spēku un mēs balsojam par to, cerot, ka būs tā, kā 
solīja, bet bieži pēc vēlēšanām nākas vilties.
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KULTŪRA / VĒRTĒJUMI

RĪTAUSMAI – 45!
LNS Surdo-

tehniskās palīdzī-
bas centra valdes 
p r i e k š s ē d ē t ā j s  
A R N O L D S 
PAVLINS:

Avīzi izlasu 
vienmēr, paskatos, 
kas jauns, kaut arī 
nevaru teikt, ka ar 
nepacietību gaidu 

katru nākamo numuru. Uzskatu, cilvēki, kas 
vispār interesējas par LNS dzīvi, bez Kopso-
ļa iztikt nemaz nevar. Tas mums ir kā LNS 
spogulis, jo mūsu visi prieki, visas bēdas 
vienmēr avīzē aprakstīti. Īpaši tas jūtams arī 
8. – augusta numurā, kur daudz vietas veltīts 
Kopsolī vēsturiskajai apskatei. 

Gadu gadiem avīze bijusi LNS sastāv-
daļa, un šodien Kopsolī ir ne tikai informā-
cijas avots, bet arī vēsturiska liecība par dau-
dziem notikumiem, cilvēkiem, kuri jau gaist 
no atmiņas,  tomēr bijuši LNS sastāvdaļa pa-
gājušajos  60 gados.

Arī augusta numurs ir vairāku lielu no-
tikumu priekšvēstnesis – Kopsolī jubileja, 
Nedzirdīgo diena. Tātad cilvēkiem ir skaidri 
tuvākie, lielākie LNS darbības plāni. Avīzē 
vispār ir ļoti daudz dažādas informācijas, kur 
katrs var atrast sev tuvāko. Var just, ka visu 
šo materiālu tapšanā ir ieguldīts liels darbs.

 Kas notiek biedrībās – paskatījos ar 
interesi, kā tās dzīvo, strādā. LNS vadības 
kalendārā var ļoti labi redzēt, cik daudz  jā-
strādā, cik grūti jautājumi jārisina, lai LNS 
kuģis peldētu dziļos ūdeņos. Problēmas? Tās 
jau jebkurā darbā ir pietiekoši. Man jaunāka-
jā numurā “iekrita acīs” tas, ka gandrīz vai 
visu avīzi pierakstījuši divi cilvēki Ilze un 
Zigmārs. 

Tas nozīmē, ka daudz aktīvāk būtu jā-
iesaista citi rakstītāji. Laba ir ideja par pa-
stāvīgām rubrikām, bet jocīgi lasīt zem rub-
rikas nosaukuma “Ārpus Latvijas” Sandras 
Gutānes pārdomas par avīzi.

 Bēdīgi ap sirdi palika, izlasot sēru vēsti 
par J. Lubgina aiziešanu aizsaulē. Viņš bija 
ne tikai LNS Goda biedrs, viņš ilgus gadus 
bija Rēzeknes biedrības balsts. Cilvēks – le-
ģenda. Šādi cilvēki būtu pelnījuši ko vairāk 
par īsu informāciju līdzjūtību sadaļā. 

Tas tikai nozīmē vienu – ideālas pilnī-
bas vienkārši nav. Vienmēr būs dažādi vie-
dokļi un priekšlikumi, galvenais – lai avīzei 
ir savi lasītāji, slavētāji un kritizētāji. Lai 
avīze vienmēr ir mīlēta un vajadzīga. Izman-
tojot iespēju,  novēlu Kopsolī daudz laimes 
dzimšanas dienā un vēl daudz, daudz baltu 
dieniņu.

 LNS var būt lepna, ka tai pieder tik ap-
jomīga, skaista un ar informāciju bagāta avī-
ze. Tāpēc arī man nav pārsteigums, ka LNS 
prezidents E. Vorslovs jaunākajā numurā at-
zīmējis: Kopsolī ir – lai gan dārgs, bet tomēr 
prieks. Un es tam pilnīgi piekrītu.

Organizēja un foto: Zigmārs Ungurs

Vērtē lasītāji

Vai agrāko LNS kultūras centru 
”Rītausma” joprojām sauc tāpat?  Kādu 
laiku valdīja neskaidrība, jo Rītausmu pār-
ņēma nomā  LNS Rehabilitācijas centrs 
(RC). Un labi, ka tieši mūsu Rītausmas 45 
gadu jubilejas vakarā LNS viceprezidente 
un Rehabilitācijas centra vadītāja Sandra 
Gerenovska skaidri un gaiši no skatuves 
paziņoja, ka vecais, labais ēkas nosaukums 
tiks saglabāts.

Tas notika 10. septembrī, kad Rītaus-
ma atzīmēja savu 45 gadu jubileju. Vakaru 
vadīja Rehabilitācijas centra (RC) Sociālās 
rehabilitācijas nodaļas vadītāja Brigita Al-
dersone. Skatītājiem tika piedāvāta plaša 
prezentācija par šī nama vēsturi, darbinie-
kiem, notikumiem.

 Lūk, svarīgākie fakti no  Rītausmas 
vēstures!  Brigita ievadā aicināja ielūko-
ties pašos  nedzirdīgo kultūras pirmsāku-
mos, uzdodot publikai jautājumu, kad īsti 
sākās nedzirdīgo pašdarbība. Protams, jau 
tad, kad nedzirdīgie vispār sāka pulcēties 
kopā. Trīsdesmitajos gados bija populāri 
lugu uzvedumi, deklamācijas, baleta etīdes, 
vingrojumu demonstrējumi, dejas. Visas lu-
gas un skeči bija pašu sacerēti, nedzirdīgie 
aktieri iestudēja humoristiskas epizodes no 
nedzirdīgo dzīves. 

Pirmā mītne pēckara gados, kur paš-
darbniekiem pulcēties, bija Rīgā, Šķūņu 
ielā 19. Tā kā pašdarbnieku un skatītāju 
skaits pieauga,  vajadzēja meklēt plašākas 
telpas, un 1952. gadā Nedzirdīgo biedrība 
pārcēlās uz Jāņa sētu 5. 

 Bet pēc 17 gadiem – 1969. gada 19. jū-
lijā, pateicoties toreizējam LNB vadītājam 
P. Timermanim, tika atklāts jaunuzceltais  
kultūras nams „Rītausma”. Tā nosaukuma 
izvēlei tika iesniegti apmēram 50 priekšli-
kumi, no tiem balsošanai izvirzīja četrus – 
Atmoda, Rītausma, Saule, Vienība. No tiem 
palika divi: Rītausma un Vienība. Prezidijs 
nobalsoja par „Rītausmu”. 

Kādreiz kultūras namam bija arī savs 
autobuss pašdarbnieku izbraukumiem un 
ekskursijām. Rītausmas lielā zāle agrāk 
izskatījās citādi, bija 600 skatītāju vietas, 
liela skatuve, kura šobrīd otrā lielākā visā 
Rīgā. Skatuves priekškaru izgatavoja kom-
bināta „Māksla” mākslinieki, un tas nekad 
nav ticis noņemts visus gadus –  kā pielika, 
tā stāv.

No 1969. – 2012. gadam 
Rītausmā kopā bija nodarbināti 
aptuveni 97 darbinieki, un šajā 
laikposmā to vadīja 5 direktori: 
Jānis Bariss ( 1969 – 1975) ; 
Augusts Millers ( 1975 – 1976); 
Vija Šaberte (1977 – 2000), 
bet Maruta Piterniece (2000 
– 2010) un Brigita Aldersone 
(2010 – 2012) to vadīja kā SIA 
kultūras nams „Rītausma” val-
des priekšsēdētājas.

 Kas ir pašreizējais Rīt-
ausmas saimnieks? Tā kā šo LNS īpa-
šumā esošo namu savam darbam nomā  
SIA Rehabilitācijas centrs, tad galvenā 
atbildīgā tagad  par to ir RC vadītāja 
Sandra Gerenovska.

Runājot par Rītausmu, nevar nepie-
minēt tā slaveno drāmas kolektīvu, kura 
pirmās režisores bija Līvija Bauere un 
Anna Jāņkalne, bet no 1946. gada –  Elvīra 
Elksne. Pašlaik režisore ir Dzintra Kukša.

Par savu pieredzi Rītausmā pastāstīja 
kādreizējā bibliotekāre Dzintra Jankovs-
ka, kura Rītausmā nostrādājusi 23 gadus. 
Viņa uzsvēra ļoti lielo pasākumu skaitu, 
kas viņas laikā notika šajā namā. Savukārt 
Dzintra Kukša salīdzināja problēmas ag-
rāk un tagad, secinot, ka tās ir vienādas: 
kā piesaistīt jauniešus, sevišķi puišus. Viņa 
pastāstīja, ka jau tad, kad Rītausmu atklāja, 
bija jādomā, kā piepildīt ar cilvēkiem plašās 
telpas. Kā panākt, lai cilvēki pēc darba ne-
dodas mājās gatavot vakariņas un atpūsties, 
bet nāktu uz Rītausmu? Un risinājums bija 
– atvērt Rītausmā kafejnīcu. Dz. Kukša at-
cerējās, cik varenas balles kādreiz tika rīko-
tas Rītausmā, kur piedalījās gan dzirdīgie, 
gan nedzirdīgie.

Atceroties agrākos, kā tagad saka, hitus 
(populāras dziesmas), Maiga un Juris Elbro-
ti nodziedāja „Somu pirti”, ko kādreiz iz-
pildīja publikas iemīļotais pāris Aleksandrs 
Celms un Regīna Rizika. Savukārt Genādijs 
Čerņavskis uzstājās ar astoņdesmitajos ga-
dos populāro dziesmu „Mana sirds ir atkal 
brīva”, ko pats toreiz arī izpildīja. Arī bi-
jušās estrādes un rēvijas dejotājas Skaidrī-
te Baure un Maiga Elbrote par kādreizējo 
populāro rēvijas grupu atgādināja ar deju.

Godināt Rītausmu bija ieradies daudz 
viesu, arī LNS prezidents Edgars Vorslovs, 
viceprezidente  Sandra Gerenovska, Rīgas 
biedrības pārstāvji un citi.

Maruta Piterniece, būdama Rītausmas 
valdes priekšsēdētāja, vēl pirms 5 gadiem  
Rītausmas 40 gadu jubilejā teica: „Tādas 
īstas svētku sajūtas tomēr nav, jo visu laiku 
prātā izdzīvošanas problēmas un neprogno-
zējamā nama nākotne”. 

Prieks, ka Rītausma ir izdzīvojusi. Šis 
nams mums bija, ir un būs! 

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs
Attēlā: Pasākumā klātesošie bijušie 

un tagadējie darbinieki
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Sākumu lasiet 1. lpp. Rēzeknieši nosvinējuši  65 gadu pastāvēšanas gadadienu

SVĒTKI

14. septembris – Tēva diena: Bez bērniem savu dzīvi iedomāties nevar

„Laikam jau esmu stingrs tētis. Man ne-
patīk slinkošana, gribas, lai visi strādā un 
darbojas, bet bērnus es ļoti mīlu,” saka kul-
dīdznieks.

Divpadsmitgadīgā Anna un vienpadsmit-
gadīgā Krista nedēļu aizvada Kuldīgas pa-
matskolas Basu filiālē, bet Daina, kurai 10. 
septembrī apritēja sestais gadiņš, apmeklē 
nedēļas grupiņu speciālajā pirmsskolas izglī-
tības iestādē – attīstības centrā Bitīte.  Brīv-
dienās ģimene ir kopā, gaida ciemos vecāko 
māsu Lauru un Induļa audžudēlu Romānu. 
Klusuma pasaulē

Gan Indulis, gan bērnu mamma ir nedzir-
dīgi. Mazajiem pirmā bijusi zīmju valoda, 
pēc tam mācījušies runāt arī skaļi. Tēvs sla-
vē, ka meitas ir ļoti čaklas, labi mācās. Mazā 
Dainīte gan esot liela brīvdomātāja. 

Indulim ir zelta rokas. Viņš ir labs skārd-
nieks, ieguvis amatnieka diplomu, savulaik 

bijis darbs Metālapstrādē, ta-
gad strādā individuāli. 

Kuldīgā gandrīz visiem 
biedrības biedriem ir darbs, 
uzņēmēji nebaidās pieņemt 
cilvēkus ar dzirdes traucēju-
miem, kā tas gadās citviet. Ža-
nete zina teikt: kaut gan tēvs 
dzīvo klusuma pasaulē, viņa 
meitas to uztver  pilnīgi nor-
māli un šādam dzīvesveidam 

labi pielāgojušās. 
Kopā būšana

Jautāts, kā, viņaprāt, būtu svinama Tēva 
diena, Indulis smejas: līdz šim zinājis tikai 
23. februāri, kad padomju gados vīrieši tika 
sumināti Armijas dienā. Par šādu dienu esot 
pirmā dzirdēšana. Visticamāk, svētdien do-
šoties uz Riežupes smilšalām, lai kopā ar 
meitenēm pavadītu dienu dabā. Tad tikšot 
svinēta arī Dainas dzimšanas diena. Vislabāk 
meitenēm svētkos patīk nopūst kūkā svecī-
tes. Tētim esot grūti izdomāt, ko meitām 
dāvināt, tādēļ dodot naudu. Katru nedēļas 
nogali pavada visi kopā – kaut kur izbrauc, 
izstaigā pilsētu, vasarā daudz gājuši peldē-
ties. Tas ir pats nozīmīgākais laiks ģimenei. 
Stingrs tētis

„Es ļoti mīlu bērnus, īpaši savas mei-
tenes,” uzsver Indulis. „Dzīvi bez viņām ie-
domāties nevaru. Man nav variantu – jātiek 

galā. Bērnu pasaule ir ļoti interesanta: kā 
viņas sarunājas, ko dara.” 

Vienlaikus Indulis sevi sauc par stingru 
tēti un radina meitenes būt patstāvīgām. 
Vecākās māsas bizes pinušas jaunākajām, 
iesaistās ēst gatavošanā. Tētis grib, lai mei-
tenes kaut ko iemācās. Vecākā māsa beigusi 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma arodskolu, 
strādā par pavāri Jūrmalā. Viņas atbraukšana 
tiek gaidīta īpaši, tad viņa palutina ģimeni ar 
kaut ko garšīgu. 

„Lai gan māte no ģimenes pavisam aiz-
gāja nesen, jau gadus 20 esmu uzņēmies at-
bildību par visiem bērniem. Šad tad tas nav 
viegli, bet labāk dzīvot tā nekā ar mammu, 
kura ar saviem pienākumiem galā netika,” 
pārliecināts Indulis.

 Viņš nesaprot, kā citi tēvi var pamest 
bērnus – Indulis tā nespētu. Bijuši gadījumi, 
kad bērni nav klausījuši, dabūjuši no tēva 
rājienu, bet kopumā galā tikuši. Daudz palī-
dzējusi meita Laura, viņa bieži spējusi jaunā-
kajām māsām aizstāt māti. 

Indulis meitām nekad neuzspiedīšot savu 
gribu – lai pašas izlemj un domā, ko dzīvē 
grib iesākt. 

(Pateicamies surdotulkam Žanetei 
Škaparei par līdzdalību raksta tapšanā.) 

Inguna Spuleniece, publicēts laikrakstā 
Kurzemnieks, 2014, 12.09

Foto: Aivars Vētrājs

Kuldīgas novadā diezgan 
daudzi tēvi dažādu apstākļu  
dēļ savas atvases audzina vieni 
paši. Rezultāti ir atšķirīgi, bet  
tēvu un bērnu attiecības var  
veidoties veiksmīgi arī  tad, 
kad ģimenē nedzīvo māte.

Arī kuldīdznieks INDU-
LIS LANGE viens audzina trīs 
meitas.

Rēzeknes RB - 65

Notiek karnevāli, latviešu tradīciju atzī-
mēšana, kolektīvi apmeklējumi, pieredzes 
apmaiņas, pašdarbnieku koncerti, tematiski 
pasākumi,  biedru godināšanas utt. 

Svinīgā notikuma norisi kuplināja pieai-
cināti mākslinieki no dziedošās 
grupas Dricānu dominante un 
deju studijas Alma, pašu rēzek-
niešu deju pāris, ar SEB bankas 
atbalstu veidotā fotoizstāde un 
sirsnīgā aktīvistu apsveikšanas 
ceremonija. Sanākušie noskatī-
jās arī prezentāciju par Rēzek-
nes biedrības veikumu.

No Rēzeknes biedrības 
vēstures: dibināta 1949. gada 
20. novembrī, kad kopā sanāca 
un nolēma apvienoties 36 bied-
ri. Par savas nodaļas (tā toreiz 
sauca biedrību) pirmo priekš-
sēdētāju viņi ievēlēja Teklu 
Pivinu. 

Biedrību tātad vadījuši šādi priekš-
sēdētāji: Tekla Pivina – Kazule (1949 – 
1954); Josifs Lubgins (1954 – 1980); Vero-
nika Kazule (1980 – 1988, 1997 – 2001); 
Valentīna Abramāne (1988 – 1992); Sand-
ra Gerenovska (2001 – 2011); Mārīte Sar-
kane (no 2011. gada). 

Visilgāk biedrību vadījis nesen mūžībā 
aizgājušais  Josifs Lubgins, kura laikā darbo-

jās daudzas mazas  pirmorganizācijas (gru-
pas) un biedru kopskaits sasniedza gandrīz  
divus simtus (192). Šobrīd biedrība apvieno 
104 biedrus, ir divas grupas Preiļu (15 biedri) 
un Rēzeknes teritoriālā (89).

Ļoti veiksmīgi notiek sadarbība ar vietē-
jo pašvaldību un tās sociālo dienestu. Īpaši 
tā nostiprinājās laikā, kad biedrību vadīja 
tagadējā LNS viceprezidente Sandra Gere-
novska.

Lūk, dažas pārdomas un atziņas no 
izteiktajiem vēlējumiem, kas nākamajos ga-
dos būtu liekami pamatā nerimstošai, radošai 
biedrības darbībai:

Cilvēki, kuri cits citu atbalsta un kopā 

veic visus darbus, ir jūsu  lielākā vērtība. 
Saudzējiet un vairojiet šo vērtību!

Apbrīnojama ir jūsu vienotība un drau-
dzība, atsaucība un līdzdalība dažādos pasā-
kumos pilsētā. Lai netrūkst enerģijas, vēlmes 

un dzīvesprieka 
arī turpmāk!

Saudzējiet un 
mīliet sevi, tad 
spēsiet ieprieci-
nāt un darīt lai-
mīgus arī citus!

Neapstāties 
pie sasniegtā, 
meklējot jaunas, 
aizrautīgas ide-
jas turpmākajam 
darbam, lai šādā 
skaistā pasākumā 
mēs tiktos atkal 
pēc 5 gadiem! 

 Atpūtas daļa  pie garšīgā mielasta galda 
saviesīgās sarunās, kavējoties atmiņās un 
pārrunājot to, kas katram šobrīd svarīgs, tur-
klāt  pa starpām izlokot kājas deju solī. 

Rēzeknieši rosināja un sāka jaunu tra-
dīciju – lai visu  biedrību  jubilejas pasāku-
mos  dejas ar pirmo valsi atklāj LNS prezi-
dents ar viceprezidenti, tā sakot, lai  raiti soļi 
arī turpmākajā darbā. 

 Teksts un foto: Ilze Kopmane
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Daži vārdi par šo profesiju: apģērbu dizai-
na speciālists darbojas modes dizaina jomā, 
izstrādājot jaunus apģērba dizaina modeļus. 
Viņš prot zīmēt skices, ievērojot modes ten-
dences un stilus, izprot ķermeņa mēru saka-
rības, proporcijas, apjomus, veido un modelē 
piegrieztnes, pārzina un prot pielietot mate-
riālus un tehnoloģijas. Izklausās sarežģīti, bet 
interesanti.

Kāpēc  tieši Amatniecības skola un šī 
profesija

Rīgas Amatniecības vidusskolu izvēlējos, 
jo, interesējoties par tālākajām mācību iespē-
jām, biju dzirdējusi, ka skolā jau  mā-
cījušies daži nedzirdīgi skolēni.

Tātad skolai ir pieredze un prakse 
nedzirdīgu cilvēku apmācībā. Gribē-
ju izvēlēties kādu no profesijām, kas 
būtu saistīta gan ar radošumu, gan arī  
praktiskām un noderīgām zinībām.

Man vienmēr  paticis radošs 
darbs, Amatniecības skolā varēju noslīpēt 
un pilnveidot savas zināšanas. Domājot par 
nākotni, man bija svarīgi iegūt profesiju un 
diplomu, kas pavērtu durvis uz nākamo  man 
interesanto darbavietu.

Nodrošinājums ar surdotulku visā 
mācību laikā

Lielākoties surdotulka pakalpojumus ne-
izmantoju, esmu pieradusi būt patstāvīga, un 
komunikācija ar pasniedzējiem man galvassā-
pes nesagādāja.

Protams, dodoties uz projektu vērtēšanu, 
ieskaitēm, skatēm un diplomdarba aizstāvē-
šanu, šis pakalpojumi man bija nepieciešams.

Man ir paveicies – man varēja tulkot 
mamma, gandrīz vai privātais tulks. Tas ir gan 
labi, gan arī grūti, jo mamma ir stingra un pra-
sīga. Ar mācībām bija jātiek galā pašai, nekā-
das viltības nepalīdzēja, bet komunikācijā ar 
dzirdīgajiem mamma, protams, tulkoja manis 

teikto  un palīdzēja 
arī veikt rakstu dar-
bus. Mamma mani 
vienmēr un visur at-
balsta, iedrošina un 
neļauj nolaist rokas. 
Viņai ir svarīgi, lai 
mēs, nedzirdīgie, 
būtu aktīvi un neat-
rautos no sabiedrī-
bas.

Kā tulks viņa 
ir  tulkojusi visus 
manus hobiju kursus 
– kas ir mana vājība. 
Mamma man ir vis-
labākais tulks, mēs 
lieliski viena otru 
pazīstam un esam kā 
draudzenes.

Speciālie mācību 
priekšmeti

Tie bija: kultūras 
vēsture, mākslas stilu vēsture, tērpu dizaina 
vēsture, psiholoģija.

Vismīļākie mācību priekšmeti man saistīti 
ar mākslu –  gleznošana, grafiskais dizains. 
Tās ir lietas, ko es saprotu, un tās man pado-
das viegli.

Nevaru teikt, ka kāds mācību priekšmets 
nepatika. Mani interesēja un iepriecināja 
viss, ko apguvu, bet, liekas,  sarežģītākie bija 
mākslas vēstures lekciju cikli, kur jāatceras 
un jāzina  gadsimtu posmi un tajos radītie 
modes cikli,  modes dizaineri un stili… –  tas 
nav vienkārši, jo jāatceras gadskaitļi, uzvārdi, 
neizrunājami nosaukumi.

Šajā skolā mācās diezgan daudz citu 
nedzirdīgo

Kad iestājos RAV, savā nodaļā biju vie-
nīgā meitene ar dzirdes traucējumiem. Ja 
nemaldos, tad vēl tikai kokapstrādes nodaļā 
togad iestājās četri puiši un interjera dizaina 
specialitātē – viena meitene no Daugavpils. 
Nākamajā gadā iestājās vairāk mūsējo.

Mācības bija katru dienu un klātienē, un 
tieši tas man patika  –  tā visu var labāk izprast! 
Man ļoti patika mācīties, jo studiju laiks bija 
piesātināts un aizraujošs. Tagad  pat mazliet 
skumji, ka mācības ir beigušās. Jau intensīvi 
domāju, ka vajadzētu pamācīties vēl.

Diplomdarba tēma kā skats uz dzīvi
Diplomdarbu aizstāvot, prezentēju savu 

modes kolekciju „Kaleidoskops” – tas bija 
veids, kā es izteicu savu vizuālo redzējumu ne 
tikai uz tērpiem, bet arī uz dzīvi. Darbu gata-
voju  no gada sākuma līdz pat aprīļa beigām, 

rūpīgi piedomājot gan par tehniski iespēja-
miem risinājumiem, gan šujot, gan meklējot 
un izveidojot speciālā datorprogrammā krāsas 
un rakstus.

 Daudz laika vajadzēja, lai  atrastu kom-
pānijas, kas uzņemtos izprintēt audumus ar 
manis sagatavotajiem rakstiem un krāsām,  
kā arī veidot paraugus un maketus. Lai kolek-
ciju varētu realizēt, bija rūpīgi jāpiedomā arī 
pie budžeta plānošanas – tas bija jāiesniedz 
skolas vadībai. 

Diplomdarba ietvaros ietilpa arī fotosesija 
un modes skate. Un šeit ir vieta maniem lie-
lajiem paldies – gribu ar pateicību pieminēt 
gan meitenes modeles, gan Māru Kursīti, 
kas palīdzēja fotosesijas laikā, paldies ma-
nam draugam datorzinātņu guru Kristapam 
Legzdiņam, pateicos Aldim Ādamsonam, 
bez kura palīdzības nebūtu iespējama modes 
skate, mūzika un horeogrāfija. 

Sirsnīgs paldies visiem tiem, kas par mani 
pārdzīvoja, īkšķi turēja un kuriem man mā-
cību procesā nepietika laika veltīt pienācīgu 
uzmanību, piemēram, maniem vecvecākiem 
Mārai un Aivaram Klievēniem. Paldies arī 
manai iepriekšējai – Valmieras Vājdzirdīgo 
skolai.

Aizstāvēšanas komisija manu darbu no-
vērtēja uz 9 ballēm, saņēmu daudz kompli-
mentu un ieteikumu nākotnei. To dzirdot, 
jutos lepna un laimīga. Šī kolekcija ir mans 
autordarbs, un, saņemot atzinīgus vārdus no 
vērtēšanas komisijas, tagad  apsveru ideju par 
patentu uz radītajiem auduma rakstiem.

Nākotnes nodomi
Pilnīgi noteikti vēlētos strādāt radoši, lai 

darbs būtu saistīts ar mākslu.  Par visu vairāk 
tagad vēlos atpūsties – izbaudīt mieru, 
sauli un jūru, tikties ar draugiem.

Un tad jau metīšos iekšā nākamajās 
mācībās. Vēl man ir laiks, kad varu at-
ļauties mācīties un darīt to, kas padodas 
un patīk. Ilgi domāju, ko darīšu pēc mā-
cībām Amatniecības skolā. Apsvēru va-
riantu mācīties tālāk kādā augstskolā, bet 

nespēju ieraudzīt perspektīvu, ko pēc tam...
Laikam esmu vairāk darītāja nekā teorēti-

ķe. Šo gadu izmantošu, mācoties un papildi-
not savas zināšanas kursos, man patīk darbo-
ties radoši. Nākamgad domāju apgūt friziera 
profesiju. Esmu nolēmusi apgūt visu, kas va-
jadzīgs labam stilistam.

Brīvā laika vaļasprieki
Mierā nosēdēt nevaru, man patīk viss. Pa-

ralēli Amatniecības skolai pabeidzu gan vizā-
žistu, gan hennas un foto kursus. Man patīk 
arī sporta  un kultūras pasākumi  –  cenšos pēc 
iespējas būt aktīva un piedalīties visur!

Iesaku arī citiem nedzirdīgajiem iet 
mācīties uz Rīgas Amatniecības vidussko-
lu. Plašāku informāciju  var iegūt  tās mā-
jaslapā: www.rav.lv 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Kristaps Legzdiņš

Vēl man ir laiks, kad varu 
atļauties mācīties un darīt to, 

kas padodas un patīk

AMATS – DZĪVEI ZELTA PAMATS

Man patīk darboties radoši! 

Anita Grahoļska ir viena no darbīgākajām Rīgas RB Jelga-
vas grupas aktīvistēm. Šovasar viņa absolvēja Rīgas Amatnie-
cības vidusskolu (RAV) un ieguva apģērbu dizaina speciālistes 
profesiju. 
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IZGLĪTĪBA

Skolas direktore Kristiāna Pauniņa 
savā uzrunā priecājās: „Šodien vasara turpi-
nās, tik skaista pirmā skolas diena. Šajā mā-
cību gadā mums būs liels, skaists notikums 
– skolas 175 gadu jubileja, sagaidīsim to visi 
kopā ar labiem rezultātiem!”

 Latvijas Nedzirdīgo savienības prezi-
dents Edgars Vorslovs  novēlēja skolēniem 
centību, būt draudzīgiem, savstarpēji palī-
dzēt un mācību gada laikā sakrāt pēc iespējas 
smagāku ar zināšanām savu skolas somu. No 
tā, cik smaga būs zināšanu soma, būs atka-
rīgs turpmākais dzīves ceļš, bet skolotājiem 

novēlēja iecietību pret skolēnu palaidnībām 
un radošumu, sniedzot zināšanas.

 Ceremonijā piedalījās  arī Aleksandra 
Čaka muzeja direktore Antra Medne, jo 
muzejs kopā ar skolas audzēkņiem un skolo-
tājiem piedalījās „Rīga – 2014. gada Eiropas 
kultūras galvaspilsēta” projektā „Kartupeļu 
opera”, kur viens posms bija kartupeļa au-
dzēšana. 

Pēc svinīgā pasākuma notika vecāku sa-
pulce, kur apsprieda jautājumus par sporta 
nodarbībām un skolas padomes darbošanos. 
Savukārt skolas padomes sanāksmē runāja 
par izglītojamo piesaistīšanu izglītības prog-
rammu apguvei. 

Sīkāk par skolas jaunumiem lasiet tālāk 
direktores K. Pauniņas intervijā.

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

Cik daudz jums šogad pirmklasnieku?
Šogad 1. klasē mācības uzsāk 11 skolēni, 

tas ir vairāk nekā iepriekšējos gados. Skolā 
ir 3 pamata izglītības programmas, 8 skolēni 
mācīsies programmā, kas paredzēta bērniem 
ar dzirdes traucējumiem. 
Ar ko tas izskaidrojams, ka šogad pirma-
jai klasei pieteikušies uz pusi vairāk nekā 
citus gadus?

Es domāju, ka sabiedrībā mainās uz-
skats par speciālo skolu nozīmi. Vecāki sāk 
saprast, kāpēc viņu bērniem vajag speciālu 
mācību procesu. Tie vecāki, kuri izvēlas, lai 
viņu bērni pie mums mācītos, ir sapratuši, cik 
svarīga viņu bērniem ir speciāla palīdzība. 

Vēl viens faktors, kas piesaistīja lielāku 
interesi mūsu skolai. Pagājušajā gadā mēs 
sagatavojām informācijas bukletus un aizsū-
tījām uz 170 dažādām iestādēm, skolām, bēr-
nudārziem. Un – cilvēki sāka mums zvanīt 
un interesēties! Protams, ir arī cilvēki, kuri 
grib, lai viņu bērni mācītos dzirdīgo skolā. 
Sākumā varbūt šie bērni tiks līdzi mācī-
bās, bet 4. – 5. klasē sāks palikt par grūtu. 
Ir arī citādi bērni, piemēram, mums zvanīja 
no Aizkraukles, viņu bērnam nebija dzirdes 
traucējumi, bet citas problēmas. Tomēr, kad 
viņi atbrauca apskatīt skolu un redzēja, kas 
mums te viss ir, tad gribēja, lai bērns mācās 
pie mums.
Vai ir tādi vecāki, kas atbrauc apskatīt 
skolu, aprunāties, bet pēc tam pazūd un 

savu bērnu ved mācīties citur?
Nē, tādu gadījumu nav. Mums ir 

skaista, labiekārtota skola, ir sporta 
laukums, aktu zāle, trenažieru zāle, 
speciāli kabineti un iekārtas, ir pie-
redzējuši speciālisti. Vecāki to visu 
novērtē. 
Cik skolēnu šogad absolvēs jūsu 
skolu?

Pamatskolu pabeigs 12 bērni ar 
dzirdes traucējumiem un 6 skolēni 

profesionālajās programmās. Mūsu vidus-
skolas programmā šogad neviens nav iestā-
jies, atsaucība ir maza.
Kāpēc veidojas šāda situācija?

Varbūt tāpēc, ka skola piedāvā vidussko-
las programmu apgūt šeit vakaros un profe-
sionālo apmācību citā skolā. Vēl ir tāds psi-
holoģiskais aspekts, ka pamatskolas beidzēji 
jau ir gandrīz pieauguši cilvēki, un tālāk mā-
cīties viņi grib savu vienaudžu sabiedrībā, 
bet šeit pārsvarā ir mazāko klašu skolēni, un 
ar tiem viņiem nav tik interesanta dzīve.

Tomēr mums jādomā, kā piesaistīt un 
ieinteresēt, lai pēc pamatskolas beigšanas 
skolēni tomēr paliktu šajā skolā un turpinātu 
apgūt vidusskolas programmu. Šo program-
mu pie mums apgūst 
3 gados. Vienā nedēļā 
ir 25 mācību stundas, 
vienā dienā 5 stundas.
Kas vēl interesants 
un jauns šogad no-
tiks jūsu skolā?

Šajā mācību gadā 
mēs gatavojamies 
skolas 175 gadu jubi-
lejai 21. februārī. Būs 
nopietni pasākumi, 
ir doma izgatavot un 
piestiprināt piemiņas 
plāksni pie vecās sko-

las ēkas A. Čaka ielā 42. Ceram, ka arī vecāki 
mūs atbalstīs un piedalīsies. 

Pavasarī organizēsim absolventu salido-
jumu. Nākamgad notiks arī Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētki 6. – 12. jū-
lijā. Tie notiek tikai reizi piecos gados. Skola 
piedalīsies Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku pasākumā „Mēs ierakstām sevi Dzies-
mu svētkos”, kas notiks Vērmanes dārzā, un, 
ja izdosies, arī kopīgajā svētku noslēguma 
pasākumā.
Kāda jums ir sadarbība ar vecākiem, cik 
bieži notiek vecāku sapulces?

Mums ir vecāku padome un skolas pado-
me, bet man ir ļoti žēl, ka vecāki nāk reti un 
maz piedalās mūsu pasākumos. Vecāku sa-
pulces mums nav nemaz tik bieži, vai tiešām 
nevar atbraukt reizi pusgadā… Mums ļoti 
gribas palīdzēt vecākiem labāk saprast savu 
bērnu. Mums nav iespēju pašiem pie viņiem 
braukt uz dažādām novadiem, pilsētām. Mēs 
cenšamies sazināties, bet ir tādi, kas vispār 
uz zvaniem neatbild, uz e – pastiem arī ne.

Paldies par interviju un veiksmīgu mā-
cību gadu! 

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

1. septembris Rīgas skolā
Šogad Rīgas internātvidusskolā bēr-

niem ar dzirdes traucējumiem jaunais 
mācību gads 1. septembrī neiztrūkstoši 
tika atklāts ar svinīgo ceremoniju un pir-
mo zvanu. 

Rīgas skolai būs nozīmīgs gads
Rīgas internātvi-

dusskolas bērniem 
ar dzirdes traucē-
jumiem direktore 
Kristiāna Pauniņa, 
atbildot uz „Kop-
solī” jautājumiem, 
stāsta par skolas jau-
numiem šajā mācību 
gadā.
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IZGLĪTĪBA

Šogad aprit 150 gadi, kopš 
ASV prezidents Abrams Lin-
kolns parakstīja likumu par kole-
džas nodibināšanu nedzirdīgiem 
studentiem Vašingtonā (1864).  
Jūsu uzmanībai ieskats šajā   jo-
projām   vienīgajā universitātē 
pasaulē tieši nedzirdīgajiem.
No zemes gabala līdz 
augstskolai

Bet viss sākās tā, ka tālajā 
1856. gadā pazīstamais ASV po-
litiķis, ASV administrācijas ie-
rēdnis un filantrops Ādams Ken-
dals ziedoja 2 ha savas zemes 
Vašingtonas pilsētas pārvaldei, 
lai tā izveidotu internātskolu 12 
nedzirdīgiem un 6 neredzīgiem 
audzēkņiem. Par skolas vadītāju 
iecēla Tomasu Hopkinsu Galau-
detu.

Vēl pēc 8 gadiem, kad skola 
bija sekmīgi strādājusi un pierā-
dījusi savu nepieciešamību, tapa 
jau minētais likums par koledžas 
pakāpes piešķiršanu tai. Pēc 5 
gadu studijām pirmos koledžas 
diplomus saņēma trīs nedzirdī-
gi jaunieši (1869), un šī izglītī-
bas iestāde gadu no gada kļuva 
arvien populārāka progresīvās, 
zinātkārās nedzirdīgo jaunās pa-
audzes aprindās.

Interesants fakts: Kopš 
pirmajiem 3 diplomiem līdz pat 
mūsdienām visus šīs izglītības 
iestādes diplomus paraksta 
ASV prezidents (!).

 Pastāvīgs valdības atbalsts 
visur. ASV kongress vienmēr 
uzmanīgi sekojis šīs mācību ies-
tādes attīstībai, kuru veicinājis ar 
dažādiem likumdošanas aktiem 
un, protams, piešķirot arī finan-

sējumu ne tikai tās uzturēšanai, 
bet arī mācību un pētniecības 
darbu veikšanai.

1954. gadā skola tika no-
saukta par Galaudeta koledžu 
par godu tās pirmajam vadītājam. 
Tās ietvaros tika izveidota vidus-
skola un pamatskola kā paraugi 
tālākai nedzirdīgo izglītības tīk-
la izvēršanai visā valstī (1969). 
Tagad tās darbojas Nacionālā ne-
dzirdīgo izglītības centra sastāvā 
un kalpo kā bāze izglītības ie-
spēju izpētei un popularizēšanai 
valstiskā līmenī.
Vēsturisks notikums – ne-
dzirdīgs prezidents

Ar kārtējo ASV kongresa 
aktu Galaudeta koledžai piešķirts 
universitātes statuss (1986). Di-
vus gadus vēlāk sekoja studentu 
kustības „Nedzirdīgo prezidentu 
– tūlīt” rezultātā panāktā dzirdī-
gā prezidenta nomaiņa šajā ama-
tā uz nedzirdīgo – par to kļuva 
Dr. J. Kings Džordans (1988). 
Kopš tā laika minētā kustība kļu-
vusi par pašnoteikšanās tiesību 
un neatkarības simbolu nedzir-
dīgajiem cilvēkiem visā pasaulē.
Tālākā attīstībā  –  centru 
dibināšana

Šobrīd universitāte aizņem 
99 ha platību, un tajā mācās pie 
2000 studentu, kuriem nodroši-
nāta apmācība amerikāņu zīmju 
valodā un angļu valodā speciāli 
nedzirdīgajiem sagatavotās prog-
rammās.

Universitāte paplašinās: ar 
firmas „Kellog” atbalstu uz-
būvēts Konferenču centrs ar 
modernu viesnīcu, kurā notiek 
daudzi ievērojami starptautis-

ki pasākumi. Nodibināts Kinga 
Akadēmiskais centrs, Sorensena 
Valodas un komunikācijas centrs, 
Vizuālās valodas mācību centrs, 
Rehabilitācijas un  citi centri. At-
vērtas Pēcdiploma programmas 
ar iespēju nedzirdīgajiem iegūt 
speciālistu sertifikātus un baka-
laura grādus vairāk nekā 40 zi-
nātņu nozarēs, aizstāvēt maģistra 
un doktora grādu.

Universitātes Karjeras centrs 
nodrošina studentiem kvalitatī-
vas stažēšanās iespējas prestižos 
uzņēmumos un zinātnes centros: 
Nacionālajā Aeronautikas un 
kosmosa pārvaldē, Nacionālajā 
veselības institūtā, Pasaules ban-
kā, Valodu plānošanas, Dzirdes 
un runas, Kohleāro implantu, 
Starptautisko un nacionālo prog-
rammu centrā, Federālajā izmek-
lēšanas birojā u. c.
Nedzirdīgo ceļš – „Deaf 
Way” festivāls

Šis pasākums Galaudetā re-
gulāri pulcē vairāk nekā 10 000 
nedzirdīgo cilvēku no visas pa-
saules, lai demonstrētu nedzirdī-
go kopienu sasniegumus un vei-
cinātu diskusijas par nedzirdīgo 
izglītības un karjeras iespējām, 
kultūru, vēsturi, zīmju valodas, 
komunikācijas attīstību un teh-
noloģiju ietekmi viņu dzīvē. 

Universitātes studentiem ir 
iespējas attīstīt arī savus talantus 
radošajos teātra, deju, sporta un 
citos kolektīvos.
„KS” piezīme

Ir zināmi  tikai divi nedzirdī-
gie  rīdzinieki, kas mācījušies Ga-
laudeta universitātē ASV:  Kārlis 
Intsons Matemātikas fakultātē 
un Elīna Nemerova datordizai-
na specialitātē. Pirms vairākiem 
gadiem studiju starplaikā Elīna  
kādu laiku strādāja „KS” redak-
cijā kā datormaketētāja.

Bet Latvijā:  Pēc Informāci-
jas nodaļas rīcībā esošām ziņām 
2013./2014. mācību gadā mūsu 
valsts koledžās un augstskolās 
dažādas specialitātes  un prog-
rammas apguva 19 nedzirdīgie 
studenti. Nav  informācijas   par  
vēl kādu Latvijas nedzirdīgo jau-
niešu studijām  kaut kur aiz mūsu 
valsts robežām. Un tas ir sapro-
tams, jo šādas studijas maksā ļoti 
dārgi (piemēram, Galaudetā – ap 
25 tūkst. $ gadā). 

Sagatavoja: Ilze Kopmane
Foto: www.gallaudet.edu

ASV: Galaudeta universitātei – 150

Mūsdienās studiju iespējas arī nedzirdīgajiem  jauniešiem 
veras arvien plašākas, un, kā redzams, tās viņi arī sāk dros-
mīgāk izmantot, jo gandrīz katru gadu nāk kāda iepriecinoša 
vēsts par jauniem sasniegumiem zināšanu apguves jomā. Kas 
zina, varbūt to saņemsim arī no kāda mūsējā, kas diplomu ie-
guvis, piemēram, Amerikā – Galaudeta universitātē.

Valmieras Vājdzirdīgo 
bērnu internātskolā – attīstī-
bas centrā pirmajās klasēs šo-
gad uzņemti 11 audzēkņi, bet 
vidusskolā iestājušies 8. Bēr-
nudārza sagatavošanas grupā 
(pirmsskolas apmācība) nākuši 
klāt 14 bērni. Pavisam skolā ir 
142 skolēni.

Skolā jau septembrī no-
tiek daudzi un dažādi pasāku-
mi: Drošības nedēļa, Baltijas 
ceļš skolā „Sadosimies rokās”, 
Dzejas dienas, veltītas Aspa-
zijai, Soļotāju diena – tikšanās 
ar Rumbenieku, piedalīšanās 
starptautiskajās sporta spēlēs J. 
Daliņa stadionā „Mēs varam”, 
neizpaliks arī Spēka dienas 
punkts Valmieras skolas stadio-
nā un Olimpiskā diena. Pasaules 
Nedzirdīgo dienā skolēni uzstā-
sies LNS pasākumā Rītausmā.

Oktobrī notiks Karjeras ne-
dēļa, bet visu gadu skolēni pa-
mazām gatavosies dalībai Latvi-
jas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos.

Rīgas Raiņa 8. vakara – 
maiņu vidusskolā šogad mā-
cības uzsāk 13 jauni audzēkņi. 
9 skolēni mācīsies neklātienes 
klasē, 2 – vakara grupā kopā ar 
dzirdīgajiem, 1 – rīta grupā ar 
dzirdīgajiem un 1 – 9. klasē ar 
dzirdīgajiem.

SIVA Jūrmalas profesio-
nālajā vidusskolā mācīsies par 
palīgšuvējām  2 meitenes, bet 
SIVA Koledžā 1 audzēknis ap-
gūs datorsistēmu tehniķa amatu.

Rīgas Amatniecības vi-
dusskolā iestājušies 2 jaunieši 
metālmākslas programmā un 1 
meitene apgūs tekstilmākslu.

Liepājas Dizaina un māks-
las vidusskolā apgūt vizuāli 
plastisko mākslu iestājies 1 sko-
lēns.

Priekuļu tehnikumā auto-
transoporta programmā iestājies 
viens audzēknis.

Sociālo darbu apgūs 2 stu-
denti – viens Liepājas Uni-
versitātē, bet otrs – Baltijas 
Psiholoģijas un menedžmenta 
augstskolā. 

Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikumā par kondi-
toru mācīsies  viens audzēknis.

Malnavas koledžā 
iestājies 1 puisis autotransporta 
programmā. 

Teksts: Zigmārs Ungurs

Citās skolās 
iestājušies
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SOCIĀLĀS ZIŅAS

Pabalsta lielums būs 
atkarīgs no vecāka izvēles 
saņemt to 1 vai 1,5 gadus. 
Vairs nebūs garantēts šī pa-
balsta minimālais apmērs. 
Visi vecāki saņems to  atbil-
stoši savai apdrošināšanas 
iemaksu algai. Tātad, pat ja 
aprēķinātais vecāku pabalsts 
būs, piemēram, 100 eiro, tad 
tik arī saņems. Turpmāk, ja 
vecāks strādās, šo pabalstu 
viņam izmaksās  30% apmē-
rā no piešķirtās summas. 

Vienlaikus ar vecāku pa-
balstu līdz bērna pusotram 
gadam maksās arī bērna kop-
šanas pabalstu – 171 eiro.

Jaunā pabalstu piešķir-
šanas un izmaksas kārtība 
attieksies tikai uz sociāli 
apdrošinātiem vecākiem.* 
Vecāki, kuri nav sociāli ap-
drošināti, saņems tikai bērna 
kopšanas pabalstu kā līdz 
šim, jo viņiem nekas nemai-
nīsies. 

Tāpat kā līdz šim vecāku 
pabalstu var pieprasīt viens 
no vecākiem: bērna māte vai 
tēvs. Galvenās izmaiņas ir 

tādas, ka vecāki saņems gan 
vecāku pabalstu, gan arī bēr-
na kopšanas pabalstu, un tos 
varēs saņemt, arī neejot bēr-
na kopšanas atvaļinājumā. 
Taču tas attiecas tikai uz 
tiem, kuriem pabalsts tiks 
piešķirts no 1. oktobra.

Pabalsta apmērs: ja izvē-
lēsies saņemt pabalstu līdz 
bērna 1 gada vecumam, tas 
būs 60% apmērā no pabalsta 
pieprasītāja vidējās apdroši-
nāšanas iemaksu algas. Ja iz-
vēlēsies saņemt pabalstu līdz 
bērna 1,5 gadu vecumam, tas 
būs 43,75% apmērā. 

Sākot no 1. oktobra, 
VSAA jāiesniedz iesniegums 
vecāku pabalsta un bērna 
kopšanas pabalsta piešķirša-
nai, norādot vecāku pabalsta 
saņemšanas ilgumu – 1 vai 
1,5 gadi. Ja vecāku pabalsta 
saņēmējs sāk strādāt, VSAA 
par to nav jāinformē, jo šo 
informāciju aģentūra saņem 
no Valsts ieņēmumu dienes-
ta. 

*Sociāli apdrošināts ve-
cāks ir strādājošais, kura 
darba devējs no algas ietur 
sociālās iemaksas, vai paš-
nodarbinātais, kurš pats ir 
veicis sociālās iemaksas. 

Kāpēc? Jo ir beidzies iepriekšējais 
AS „Pasažieru vilciens” līgums ar Rī-
gas domi, bet jauna vienošanās par e-
talona izmantošanu vilcienos vēl nav 
panākta.

Vilcienā ar „e-talonu” varēja norēķi-
nāties kopumā 13 pasažieru kategorijas, 
kurām piešķirtas Rīgas domes atlaides 
braukšanai sabiedriskajā transportā. Tie 
ir skolēni, pensionāri, studenti, skolotā-
ji, daudzbērnu ģimeņu vecāki, profesio-
nālo un arodskolu audzēkņi, invalīdi.

To varēs saņemt jau šo-
gad. Iespējamais galvojuma 
apmērs atkarīgs no bērnu skai-
ta ģimenē: ģimene ar vienu 
nepilngadīgu bērnu varēs sa-
ņemt galvojumu 10% apmērā 
no aizdevuma summas, bet ne 
vairāk kā 10 000 eiro no aiz-
devuma summas. Galvojumu 
15% apmērā – ar maksimālo 
galvojuma apmēru līdz 15 000 
eiro – varēs saņemt ģimene, 
kurā ir divi nepilngadīgi bērni. 
Galvojumu 20% apmērā – ar 
maksimālo galvojuma apmēru 
līdz 20 000 eiro varēs saņemt 
ģimenes ar trīs vai vairāk ne-
pilngadīgiem bērniem.

Noteikumi paredz, ka gal-
vojumu izsniedz un administrē 
valsts akciju sabiedrība „Lat-
vijas Attīstības finanšu institū-
cija Altum” .

Valsts galvojums neno-
zīmē, ka valsts šādu summu 
samaksā kredītņēmēja vietā. 
Nē, visa summa vienalga būs 
jāsamaksā kredīta ņēmējam. 
Piemēram, ja ģimene uz 20 
gadiem vēlas par 44 100 eiro 
nopirkt (bez valsts atbalsta) 
dzīvokli padomju laika sērij-
veida mājā, tad pirmā iemaksa 
(šādiem dzīvokļiem tiek prasī-
ta 25% apmērā) ir 11 025 eiro, 
kredīta summa – 33 075 eiro, 

ikmēneša maksājums – 190 
eiro.

Tagad, ja ģimene ar di-
viem bērniem saņems valsts 
atbalstu un pirks šādu dzīvok-
li (par 44 100 eiro), tad pirmā 
iemaksa būs 4410 eiro (pašam 
jāsamaksā 10% no kredītsum-
mas, jo valsts galvo tikai 15% - 
6615 eiro). Kredīts būs 39 690 
eiro, ikmēneša maksājums – 
228 eiro.

Arī par galvojuma izsnieg-
šanu tiek noteikta vienreizēja 
maksa 2,5% apmērā no pie-
šķirtās galvojuma summas. 

Tātad faktiski, ņemot gal-
vojumu, kredīta ņēmējs kopā 
samaksā vairāk nekā bez 
galvojuma.

Materiālus šai lappusei  
sagatavoja:  

LNS Informācijas nodaļa

Vecāku pabalsta   
jaunā kārtība

Vecāku pabalsta  jaunā kārtība

Būs lielākas pensijas

Palielinās (indeksēs) pensijas un at-
līdzības vai to daļu, kas nepārsniedz 
285 eiro. Tātad pensijām un atlīdzī-
bām, kas mazākas par 285 eiro, in-
deksēs visu apmēru. Savukārt tām 
pensijām un atlīdzībām, kuras lielā-
kas par 285 eiro, indeksēs tikai daļu 
– 285 eiro no pensijas vai atlīdzības.
Izņēmums ir politiski represētās 

personas, 1. grupas invalīdi un Čer-
nobiļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem 
indeksēs pilnīgi visu pensiju vai at-
līdzību neatkarīgi no to piešķirtā ap-
mēra.
Indeksācija attiecas uz vecuma pen-

siju, invaliditātes pensiju, izdienas 
pensiju un apgādnieka zaudējuma 
pensiju saņēmējiem, kā arī atlīdzības 
par darbspēju zaudējuma un atlīdzī-
bas par apgādnieka zaudējuma saņē-
mējiem, kuriem pensijas un atlīdzī-
bas piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 
2014. gada 30. septembrim.
Pensijas un atlīdzības, kas nepār-

sniedz 285 eiro, reizinās ar indeksu 
1,0274.
Piemēram, ja pensijas apmērs ir 290 

eiro, tad indeksu piemēros pensijas 
daļai līdz 285 eiro, t.i. 285 x 1,0274 
= 292,81 eiro. Pensijas daļa, kas pār-
sniedz 285 eiro (t.i., 5 eiro), netiks in-
deksēta. Tātad no 1.oktobra pensijas 

apmērs būs 292,81 + 5 = 297,81 eiro 
(pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieturēšanas).
Savukārt, ja personai piešķirtais ve-

cuma pensijas apmērs ir 176,14 EUR, 
tad no 2014. gada 1. oktobra indeksē-
tais pensijas apmērs būs 180,97 EUR 
(176,14 EUR x 1,0274). Ja pie pen-
sijas ir piešķirta piemaksa par stāžu 
līdz 1995.gadam, tad jāievēro, ka tā 
nav ņemama vērā, veicot pensijas pa-
lielinājuma aprēķinu. Rēķinot, kāda 
varētu būt pensijas summa pēc in-
deksācijas, jāatceras, ka no pensijām 
ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 
(tā likme ir 24%). Ar nodokli neap-
liek pensiju līdz 235 eiro (iepriekš 
165 lati). Vairākām iedzīvotāju gru-
pām ir papildu nodokļa atvieglojumi 
(tātad kopā ar pensijas neapliekamo 
minimumu iznāk lielāka neaplie-
kamā summa): nodokļa papildu at-
vieglojums 154 eiro mēnesī ir I un II 
grupas invalīdiem, 120 eiro mēnesī 
– III grupas invalīdiem, politiski 
represētām personām un nacionālās 
pretošanās kustības dalībniekiem – 
154 eiro mēnesī.
Vienkārši izsakoties, mums pensijas 

tiks palielinātas par 5 – 10 eiro. Nav 
daudz, bet vismaz kaut kas. Laikam 
jau jāsaka paldies oktobrī gaidāma-
jām Saeimas vēlēšanām…

Valdība galvos par aizdevumuJāmaksā 
vilcienos 

No 2014. gada 1. oktobra indeksēs visas pensijas (bez piemaksas!) un 
atlīdzības, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 25% no ap-
drošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Pārrēķinā 
piemēros indeksu 1,0274.

1. oktobrī stāsies 
spēkā jaunā vecāku pa-
balstu sistēma. 

No šā gada 13. septembra tie 
pasažieri, kuriem noteikti Rīgas 
domes braukšanas maksas atvieg-
lojumi, vilcienos Rīgas pilsētas 
robežās „e-talonu” vairs nevarēs 
izmantot. Tātad to nevarēs vairs 
arī 3. grupas invalīdi – rīdzinieki, 
kuriem līdz šim braukšana bija 
bez maksas.

Valdība 5. augustā apstiprināja noteikumus valsts gal-
vojuma sniegšanai ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem 
mājokļa iegādei vai mājokļa būvniecībai, lai palīdzētu ar 
hipotekārajam kredītam sākotnēji nepieciešamo līdzmak-
sājumu – pirmo iemaksu. 
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NEDZIRDĪGO CENTROS

Darbību uzsāk Dienas centrs

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

Brauciena mērķis bija iepazīties ar Nī-
derlandes partnerorganizācijas darbību no-
darbinātības jomā, kā arī ar viņu sadarbības 
organizācijām. Vispirms mēs devāmies uz 
tikšanos vienā no Pestīšanas Armijas mītnēm 
„Salvation Army 50/50” Hotel Belmont, kas 
piedāvā viesnīcu pakalpojumus, organizē 
bērniem un jauniešiem izglītojošās nometnes 
(piemēram, skautiem un gaidām), nodarbo-
jas ar ekoloģiski tīru produktu audzēšanu.

 Interesanti, ka 50% darbinieku ir no 
dažādām sociālā riska grupām (ilgstošie 
bezdarbnieki, alkoholiķi, narkomāni, bezpa-
jumtnieki u.c.), – strādā par oficiantiem, pa-
vāriem, istabenēm, sētniekiem, apkopējiem, 
dārzniekiem utt. Diemžēl tur gan nevienu 
nedzirdīgo nesatikām.

Visinteresantākais apmeklējums, ma-
nuprāt, bija tieši modernajā nedzirdīgo senio-
ru sociālās aprūpes centrā „De Gelderhorst”, 
kas atrodas Edes pilsētā. Vispirms mēs tikā-
mies ar paša centra direktoru Janu Tempelā-

ru, kurš īsumā pastāstīja par šo centru un tajā 
piedāvātajiem pakalpojumiem. 

Centrā strādā 200 darbinieku, no tiem 50 
nedzirdīgie un 150 dzirdīgie. Bet obligāts 
nosacījums –  dzirdīgajiem ir jāprot zīmju 
valoda, vismaz pamata līmenī. Ja nav zīmju 
valodas prasmju, tad gada laikā tās jāapgūst 
un  jānoliek eksāmens. Ja darbinieks iztur 
pārbaudījumu, tad turpina strādāt, ja nē – vi-
ņam jāmeklē cits darbs.  

Mums bija iespēja apskatīt, kā dzīvo 
centra iemītnieki sociālajos dzīvokļos. Iz-
brīnu radīja tas, ka katrā dzīvoklī, katrā is-
tabā, virtuvē, dušas istabā, tualetē ir speciāla 
aukla, ar kuras palīdzību var izsaukt aprūpes 
vai citu speciālistu, kas sniedz nepieciešamo 
palīdzību.

Katrā istabā ir liels monitors (komuni-
kators), kas palīdz sazināties ar reģistratūru, 
tulku vai kaimiņiem blakusistabās. Visas is-
tabas ir ļoti ērti, gaumīgi iekārtotas.

Pieejami arī zīmju valodas tulka pa-

kalpojumi. Centrā  4 tulki strādā uz mai-
ņām. Nedzirdīgie tulka pakalpojumus parasti 
izmanto vizītē pie ārsta; valsts iestādēs, kur 
jākārto dažādas personiskās lietas vai doku-
mentācija; sazinoties ar dzirdīgiem tuvinie-
kiem utt. Vēl uz vietas  pieejami sociālie dar-
binieki, aprūpētāji, ārsti, psihologi, dažādu 
radošo nodarbību vadītāji u.c.

Centrā ir sava kafejnīca, kas reizēm sa-
viem iemītniekiem organizē arī jubilejas un 
kāzas. Piemēram, tikai  gada laikā vien ap-
precējušies 15 senioru pāri. 

Varu teikt, ka tiešām šajā centrā nedzir-
dīgie jūtas apmierināti, jo tur ir pieejams 
viss nepieciešamais labai dzīvei –  tieši tādi 
pakalpojumi, kas senioriem vajadzīgi. Ne-
viens tur  nejūtas vientuļš un atstumts. Bet, 
kā mums daži nedzirdīgie pačukstēja, arī šajā 
centrā neiztiek bez intrigām un mazām kla-
čām (aprunāšanas). Tāda ir dzīve!

Apmeklējām arī dažādus citus mā-
cību un dienas centrus, kas nodarbojas ar 
bezdarbnieku apmācībām un kvalifikācijas 
celšanas kursu organizēšanu, holandiešu 
valodas apguvi un pilnveidi utt. Šo centru 
darbība ir vairāk vērsta uz mazaizsargātām 
sociāla riska grupām (migranti, no ieslodzī-
juma vietām atbrīvotie, alkoholiķi, narkomā-
ni, bezpajumtnieki utt.). Šie mācību centri 
sadarbojas ar Valsts nodarbinātības aģentūru, 
kā arī ar privātām darbā iekārtošanas firmām, 
palīdz saviem klientiem iekārtoties darbā.  
Šo centru darbību finansē pašvaldības, bet 
finansējums nav pastāvīgs, no gada uz gadu 
ir jāpiedalās projektu konkursos. 

Guvām daudz un interesantu iespaidu 
ar domu, ka varbūt kaut kad arī Latvijā taps 
līdzīgs sociālās aprūpes centrs nedzirdīga-
jiem senioriem. Sapņot taču vajag, jo mēdz 
būt arī tā, ka sapņi piepildās! 

Nākamajā „Kopsolī” pastāstīsim par 
pieredzes apmaiņas braucienu pie mūsu tu-
vākajiem kaimiņiem Lietuvā. 

Teksts un foto: Brigita Aldersone

Jaunā Dienas centra  remonts  veikts 
par Rehabilitācijas centra līdzekļiem, 
bet Rīgas Dome finansēs tā darbību. 
Dienas centra otrajā stāvā ir vairākas 
telpas nodarbībām un atpūtai, kabinets 
darbiniekiem, virtuve un trenažieru 
zāle.

Klienti pirmajā dienā bija ieradu-
šies kuplā skaitā, acīmredzami noilgo-
jušies pēc pašiem savas vietiņas, sava 

centra, kur sanākt kopā. Jaunā centra 
klienti pašlaik pārsvarā ir seniori, topo-
šās un esošās māmiņas ar maziem bēr-
niem. Bet uz centru var nākt visi cilvēki 
ar dzirdes traucējumiem. 

Nodarbības būs visdažādākās, īsi 
sakot – tādas pašas, kādas notika pro-
jekta laikā un tiks ietvertas arī nodar-
bības jauniešiem. To pašu var teikt par 
pakalpojumiem. Arī tie būs līdzīgi kā 
iepriekšējā centrā. Atbalstu varēs sa-
ņemt arī jaunās un topošās māmiņas, un 
ikviens, kurš jūtas vientuļš savās mājās, 
varēs ierasties Dienas centrā un atrast 
sev vēlamo nodarbošanos. Centru vada 
Diāna Zālamane – Leite. Tas ir atvērts 
darba dienās no pl. 9 līdz  17. 

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

Pirmajā septembrī Rītausmā 
sāka darboties LNS SIA „LNS Re-
habilitācijas centrs” Dienas centrs. 
Tas ir  kā turpinājums dienas cen-
tram, kas pastāvēja Elvīras ielā 19 
LNS projekta „Nepalikt vieniem 
klusumā” ietvaros.

Senioriem Nīderlandē klājas labi

Šajā vasarā Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas partnerības projekta 
„Active and inclusive ageing using tools of Non-formal educationa and leisure time ac-
tivities” ietvaros Latvijas delegācija 4 darbinieku sastāvā –  Brigita Aldersone, Sarmī-
te Ķuzule, Anita Ceple un tulks Aiva Šilinska – devās pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Nīderlandi, Roterdamu. 
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                                        Pirms 30 un … gadiem     septembrī par to rakstīja „KS”
Astoņdesmitie gadi

Deviņdesmitie gadi

1984
Rīgā ierodas poļu nedzirdīgo delegāci-

ja no Ščecinas (Polija).
Pārstāvji no LNB piedalās Padomju Sa-

vienībā vienīgās specializētās  sanatorijas 
nedzirdīgajiem Gelendžikā 50 gadu jubilejas 
svinībās. Sanatorijā pie Melnās jūras katru 
gadu atpūšas arī LNB ļaudis.

Sienas avīžu skatē pirmā vieta Daugav-
pils nodaļas avīzei „Daugaviņa”, kuru vei-
dojuši J. Vaivode, Č. Slavinskis, G. Piroga 
(Ņevjadomska).
1985

Pļaviņu nodaļā par priekšsēdētāju ie-
vēl D. Zeļenkēviču.

 J. Poršas raksts „Dzīve un darbs biedrī-
bā” turpina aprakstu konkursu „LNB – 40”.

 Sākas jaunais mācību gads: Valmierā 
152 skolēni, bet Rīgas skolā – 188, no tiem 
1. klasē – 27. Raiņa vakarskolā mācās 110 
audzēkņi, bet Rīgas 51. vidusskolā – 59.
1986

Režisorei E. Elksnei  80 dzīves un 40 
darba gadu jubileja – viņai   Centrālās val-
des Goda raksts, bet Daugavpils MRU di-
rektoram Arnoldam Pavlinam  par 10 darba 
gadiem LNB sistēmā –  pateicība.

Sociālās nodrošināšanas ministre Guna 
Lūss informē KS par jaunumiem pensionā-

riem un uzslavē Nedzirdīgo 
biedrību,  kas rūpējas par 
saviem biedriem un uzņēmu-
miem.
1987

LNB izvērš draudzības 
sakarus ar ārzemju nedzirdī-
go organizācijām un regulāri 
saņem preses izdevumus no 
Polijas, Ungārijas, Bulgāri-
jas, Austrijas nedzirdīgo or-
ganizācijām. 

  Jūrmalas pirmorganizā-
cijas biedrs Jurijs Kiseļovs 
ir iecienīts pavārs restorānā 
„Jūrmala”. 

M. Celma raksta, kā tapa pirmā latviešu 
nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca, un  atgā-
dina, ka pēdējais laiks ķerties klāt vienotas 
zīmju valodas izkopšanai.
1988

Laikraksts atkal iznāk ar nosaukumu 
„Kopsolī” un arī krievu variantā. Tajā publi-
cēts tam laikam  drosmīgs raksts „Kas notika 
1939. gada 23. augustā?”  par Molotova – Ri-
bentropa paktu.

Neviens nedzirdīgais nav iestājies aug-
stākajā mācību iestādē. Rīgas  skolā sāk dar-
boties eksperimentālā klase, kurā pastiprināti 

attīstīs valodu ar ritmikas no-
darbību palīdzību.

Rītausmā pirmoreiz LNS 
vēsturē notiek skaistumkon-
kurss „LNB Princese – 88”. 
Princeses titulu iegūst Tatja-
na Vasiļjeva (attēlā).
1989

KS veic aptauju par 
aktuāliem jautājumiem. 
Atbildējuši 203 lasītāji. Viņu 
skatījumā populārākais rai-
dījums ir „Labvakar”, intere-
santākais laikraksts – „Lauku 
Avīze” (KS ir 5. vietā), popu-
lārākais cilvēks Dainis Īvāns, 

bet Nedzirdīgo dienā vairākums vēlētos sa-
ņemt pilnīgāku un plašāku informāciju par 
nedzirdīgo dzīvi ārzemēs.

Vesela laikraksta lappuse atvēlēta TV rai-
dījuma „Labvakar” atreferējumam. 

„Rītausmā” sākusies 21. sezona – di-
rektore V. Šaberte secina: kultūras  darbs ir 
politizējies, divas reizes mēnesī „Rītausmā” 
demonstrē „Labvakar” videoierakstu ar sur-
dotulkojumu.

Latvijas Tautas frontes (LTF) Nedzirdīgo 
apvienība deleģē  E. Bergmani un V. Strazdi-
ņu par  uz LTF 2. kongresu.

1990
KS  dodas uz Bulgāriju iepazīt nedzir-

dīgo avīzi „Klusums” un Bulgārijas Nedzir-
dīgo savienību, kur notiek revolucionāras 
pārmaiņas.

J. Gromas apkopotajā materiālā „Vārds 
tiek dots tulkiem”  ļoti 
interesanti un atklāti 8 
surdotulku stāstījumi par 
savu darbu, tā īpatnībām 
un problēmām – viņi ne-
baidās runāt arī par nega-
tīvo.

Notiek pirmās LNB 
autodaudzcīņas sacensī-
bas „Rīgas gailis – 90”, 
kurās piedalās 25 dalīb-
nieki, to skaitā 3 sievie-
tes. Visiem žiguļi, tikai 
viens ar zaporožecu. 
Uzvar Juris Salenieks 
(attēlā).
1991

Baltijas Nedzirdīgo mākslas dienās 
Rīgā 19. – 24. augustā (tieši militārā apvēr-
suma dienās)  ieradušies viesi no Igaunijas, 
Polijas, Ļeņingradas (Sanktpēterburgas).  
„Rītausmā”  notiek  mākslinieku izstādes at-
klāšana.

KS joprojām vislētākā avīze Latvijā, 
viens numurs maksā 3 kapeikas. 

Jaunie LNB Statūti nosaka šādu peļņas 

sadalījumu: atskaitījumi Centrālajai valdei 
30%  no plānotās  peļņas, 15% no virsplāna 
peļņas un 25% no pamatkapitāla gada vidējā 
lieluma. Lūk, kāpēc avīze varēja būt tik lēta!
1992

CV prezidijs kritizē Latvijas Nedzir-
dīgo sporta federācijas 
darbu (prezidents G. 
Poršs) – LNSF vēl nav 
pilnīgi patstāvīga organi-
zācija, to dotē LNB. 

Taču dotācijas izsīku-
šas, tāpēc  KS viena nu-
mura cena jau desmitkār-
šojusies – 30 kapeikas, un 
prezidijs lemj –  no nāka-
mā gada viens numurs 
maksās 10 rubļus.
1993

Tuvojas LNB XIII 
kongress, notiek darbs 
CV komisijās,   CV plē-

nums ļoti aktīvi apspriež 70 lappušu garo 
pārskata ziņojumu kongresam.  

Ar Vācijas palīdzību nodibināts rehabili-
tācijas centrs „SIA RH” Jūrmalā. Tur mācās 
arī LNB biedre, KS korespondente Māra Sī-
mane.
1994

LNS  sveic smilteniešus biedrības 45 
gadu jubilejā.  Biedrībā ir 131 biedrs (bez 
Alūksnes grupas, kura vairs nedarbojas).

Rakstā „Nepieciešama sava autoskola?” 
skaidrots jautājums, vai tiešām nedzirdīga-
jiem  tāda vajadzīga,  Autoskolas „Berģi” va-
dības domas: „Vieglāk mācīt desmit parastās 
grupas nekā vienu nedzirdīgo. Jums pašiem 
vajag atrast tādu pasniedzēju, kas prot zīm-
ju valodu, arī autovadīšanas instruktoram to 
vajadzētu prast.”
1995

Tuvojas 6. Saeimas vēlēšanas, un KS ie-
pazīstina savus lasītājus ar  populārāko  par-
tiju programmām.  LNS biedru vairākums 
nezina, par ko balsot.  M. Piterniece nemaina 
viedokli – balsos par Latvijas Tautas fronti, 
arī LNS galvenā grāmatvedei  izvēle ir stin-
gra – tikai par LNNK!

 Interesanti D. Zvanītājas iespaidi par 
PNF kongresu Austrijā. 
1996

LNS vadība piedalās Pasaules vājdzir-
dīgo federācijas kongresā Austrijā. Ne-
dzirdīgo problēmas atšķiras, katram ejams 
savs ceļš, iespējams – blakus, bet ne kopā.

KS speciālizdevums uz Nedzirdīgo dienu 
– stāsti par nedzirdīgo situāciju dažādās, arī 
arābu valstīs.

Rīgas  skolas  audzēkņi   Bērnu un jau-
niešu mākslas festivālā Čehijā.
1997

Daugavpils biedrība svin pusgadsimta 
pastāvēšanas jubileju un viesiem parāda 
savu pašdarbības koncertu.
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2000
Par daudziem svētku brīžiem 2000. 

gadā LNS pateicas Māra Ruva: LNS 80- 
gade Melngalvju namā, Kopsolī saiets Ma-
zajā Ģildē, pašdarbnieku festivāls Smiltenē, 
Nedzirdīgo diena Latviešu biedrības namā, 
„Figaro kāzu” pirmizrāde Rītausmā, valmie-
riešu koncerts pilsētas brīvdabas estrādē u.c.

Preiļu grupa atzīmē 45. gadskārtu – 
gadu ritumā tā bijusi piederīga Daugavpils, 
Pļaviņu, tagad – Rēzeknes nodaļai.

Sniegts ieskats LTV „Programmā ne-
dzirdīgajiem” – tēmas: mācību gada uz-
sākšana Rīgas skolā, Surdocentra filiāļu 
atvēršana reģionos, fragmenti no dažādiem 
svētkiem.

Raksts par neatrisinātām problēmām 
nedzirdīgo dzīvē:  jāizveido Komunikācijas 
centrs, kas sniedz tulka pakalpojums visu 
diennakti; operatīvi jānodrošina surdotehnis-
kie palīglīdzekļi un informācijas saņemšana 
valsts televīzijā zīmju valodā utt.

Uzteikti sasniegumi sportā: Agita Intso-
ne – Eiropas čempione orientēšanās sportā; 
Artūrs Ķīvītis – absolūtais čempions Latvi-
jas nedzirdīgo sacensībās autosportā; Marina 
Artjomova – bronzas medaļniece Nedzirdīgo 
pasaules čempionātā šahā.
2001

Ceļš līdz prezidentam: pārskats par 
LNS prezidenta A. Pavlina ieguldījumu, 
strādājot dažādos amatos. Novēlējumi no vi-
sas Latvijas sakarā ar ievēlēšanu prezidenta 
amatā no jauna!

Nīderlandes karalienes Julianas fonda 
pārstāves iepazīstas ar izremontēto mīt-
ni Elvīras ielā 19 un lemj par labu jaunām 
iecerēm: datortehnikas iegāde un internets 
(Kopsolī projekts); Valmieras, Daugavpils 
un Rēzeknes klubu remonts.

Jūrmalas RRC komercnodaļu beidz 
pirmā nedzirdīgo grupa – viņu vidū tagadē-
jie LNS strādājošie speciālisti: Ivars Kalniņš, 
Vita Kamare, Guntars Jurševskis u.c.

Un atkal medaļa – šoreiz sudraba, ko 
Olimpiādē Romā orientēšanās sporta stafetē 
ieguvušas Agita Intsone, Māra Plaude un In-
grīda Sivko.
2002

Pirmoreiz profesionālā teātra izrādē 
„Zemes dziesma” Kongresu namā izmantota 

zīmju valoda. Tās režisore atzīst: „Kā cilvēka 
balsī ir daudz krāsu, arī žestos tas ir tāpat. 
Tas ir tikai sākums ideālam modelim mūsu 
sabiedrībā.”

„Neko nedodu, tikai iesaku …” atzīst 
sociālā darbiniece Jautrīte Groma, kura no 
tulka darba aizgājusi strādāt sociālajā sistē-
mā. Bet viņa joprojām organizē ekskursijas 
nedzirdīgo grupām.

„Pašlaik mēs augšā un kaut varētu lejā 
vispār nekad nebūt …” – tā Dace Lāce Val-
mieras biedrības 55. gadskārtā.

Intervija ar Genovefu Ņevjadomsku 
– tikai galvu augšā, ar smaidu sejā, pašiem 
jāiet sabiedrībā, negaidot, ka kāds vedīs …
2003

KS iepazīstina ar jauno PNF prezi-
dentu Marko Jokinenu. Arī Rīgas biedrībai 
jauns vadītājs – Edgars Vorslovs! Bet val-
mierieši nemainīgi uzticas savai Dacei Lācei.

Sākas eirotūre biedrībās  – ar Ineses 
Immures un Ivara Kalniņa izpildīto KS īpašo 
dziesmu „Vēl ir laiks” Rītausmā KS projekta 
„Eiropa – mūsu mājas” ietvaros. LNS biedri 
diskutē – vai Latvijai jāstājas Eiropas Savie-
nībā? 

Kārtējā zīmju valodas apguves grupa 
(6 dzirdīgie) absolvē kursus Anša Smona va-
dībā, bet Sporta akadēmijā treneru divgadīgo 
apmācību beidz Valdis Sala un Andis Krams.
2004

 Zīmju valodas centram aprit 5 gadi! 
Bet 104 smiltenieši 55 gadu jubileju atzīmē 
skumjā noskaņā – jāatstāj māja, kurā aizva-
dīti šie daudzie gadi: pašvaldība  vēlas iekār-
tot viesnīcu un 
restorānu (ta-
gad tur ir tukšs 
l a u k u m s . – 
Red.).

Urā! No 
valsts budžeta 
piešķirts fi-
nansējums KS 
izdošanai un 
Zīmju valodas 
centra darbam.

Raiņa sko-
las Alias un 
teātra grupas 
uzstājas Rīgas 

Domes pasākumā Vērmaņdārzā, saņemot 
skatītāju ovācijas. Skolā sarīkotas arī nedzir-
dīgo jauniešu dienas.

 Nedzirdīgo jauniešu organizāciju 
„Efraims” (vadītājs Ivars Kalniņš) uzņem 
Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienībā.

Zīmju valodas tulki tiekas Eiropas foru-
mā Somijā – no Latvijas Lilita Janševska un 
Iveta Lāce – Miezīte.
2005

LNS projektu „Klusās rokas” un „Mēs 
– sabiedrības daļa 1” realizācija rit sekmī-
gi.

Plašs tēmu loks – dzimumu līdztiesība, 
sociālās palīdzības pakalpojumi, profesionā-
lās karjeras, izglītības un rehabilitācijas ie-
spējas, motivācija nodarbinātībai un sabied-
riskai aktivitātei.

Sieviete un darbs – par to saruna ar Ani-
tu Cepli. Par vecākās un jaunākās paau-
dzes attiecībām – Līgas Pauniņas pārdomas.

Pļaviņu biedrība svin 50. gadskārtu.
2006

LNS pārstāvji Lietuvā un Vācijā iepa-
zīstas ar nedzirdīgajiem pieejamiem pakal-
pojumiem.

Veikts pētījums „Latvijas nedzirdīgās 
cittautietes” projekta „Klusās rokas” ietva-
ros.

Alūksnieši svin savas grupas 60 gadus.
Sākas LNS projekta „Mēs – sabied-

rības daļa 2” realizācija:  kā biedrus mo-
tivēt iekļauties sabiedriskās aktivitātēs,  
darba tirgū, publiskās norisēs.

                                        Pirms 30 un … gadiem     septembrī par to rakstīja „KS”
Ražošana pirmajā pusgadā mīnusos: Rē-

zeknes MRU strādājis ar 7000 Ls, bet Rīgas 
MRU –  ar 6000 Ls zaudējumiem, vienīgi 
Daugavpils MRU strādājis ar nelielu – 800 
Ls peļņu.

LNSF izlases komanda piedalās Pasaules 
Nedzirdīgo sporta spēlēs Dānijā un iegūst 
vienu sudraba medaļu orientēšanās sportā.
1998 

KS pelna naudu,  reklamējot politiskās 

partijas Saeimas tuvo vēlēšanu gaidās.
56 nedzirdīgie kristieši no Latvijas un 

Polijas  adventistu vasaras nometnē Sabiles 
tūristu centrā „Kurzemes Šveice”. 

Intervija ar „Tautas kustības Latvijai” 
(Zīgerista partijas) Saeimas deputāta kandi-
dāti, bijušo kultūras nama „Rītausma” direk-
tora vietnieci Lilitu Laini.
1999

LNS valde spriež par „Rītausmas” lik-

teni, un viceprezidente M. Piterniece atzīst: 
„Mūs visus baida nākotne: kā nenogrimt, kā 
izķepuroties. Jāpārkārto darbs, jāpiesaista 
līdzekļi no malas, jo LNS valdei nav naudas, 
ar ko palīdzēt. Arī „Kopsolī” būtu nogājis 
„pa burbuli”,  ja nebūtu gatavojis projektus 
un ieguvis atbalstu no dažādu fondu puses.”

Rīgas biedrībā katru dienu iegriežas cil-
vēki ar lūgumu palīdzēt atrast darbu.

Sākas 21. gadsimts

Seminārs KS brīvprātīgajiem Lapmežciemā  2007. gadā
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

Sākumu lasiet 1. lpp.

LNS VĒSTURE / PIEMIŅAI

Piemiņas vārdi

JOSIFS LUBGINS  
(1925. 19. 03 – 2014. 8. 07)

Šī gada 8. augustā mūžībā 
aizgājis LNS Goda biedrs (no 
1985), Rēzeknes biedrības ilg-
gadīgais priekšsēdētājs (1954 – 
1980), Rēzeknes MRU apavu ie-
cirkņa strādnieks, pēc tam savas 
biedrības kluba vadītājs  Josifs 
Lubgins.

Intervijā KS viņš stāsta: „Pil-
dīju daudzus pienākumus: biju 
biedrības priekšsēdētājs,  kluba 
vadītājs, fizorgs, kopmītnes pārzi-
nis, bibliotekārs, kultūras un sporta 
pasākumu organizators, atbildīgais 
par vairāk nekā 10 pirmorganizāci-
jām …” (2005). 

Tā tas patiešām arī bija veselus 
18 gadus, un tikai tad, kad nopiet-
ni  sāka „klibot” veselība, Josifs 
bija spiests šos savus darbus nodot 
citu rokās, bet pats gan vēl daudzus 
gadus kā brīvprātīgais iekļāvās da-
žādu pienākumu veikšanā,  pie-
mēram, daudz lasīja un uzzinātos 
jaunumus regulāri atstāstīja kluba 
apmeklētājiem informācijas die-
nās.

Josifs Lubgins daudz arī rakstī-
jis „Kopsolī” –  par visu, kas notiek 
Rēzeknes biedrībā un viņa biedru 
dzīvē. Viņa rakstiņi nebija vienkār-
ši informatīvi, bet ikvienā varēja 
just kādu atziņu, viedu vērojumu  
vai neuzbāzīgu ieteikumu, sakņotu 
bagātā darba un dzīves pieredzē. 
Piedalījies daudzos LNS kongre-
sos un Centrālās valdes plēnumos 
(tagad – Domes sēdes. Red.).

Viņa mūža devums savai bied-
rībai un nedzirdīgo kopienai ir 
krietnais darbs, kas ieguldīts grū-
tajā pirmsākuma periodā, kad viss, 
tikko veidojies, virzījās uz tālāku 
attīstību.

Josifs Lubgins to panāca, strā-
dājot no sirds un dvēseles. Dzi-
ļā cieņā noliecam galvas, viņam 
aizejot aizsaulē. Mantojumā LNS 
Goda biedrs aiz sevis atstāja vienu 
no stiprākajām, tradīcijām bagātā-
kajām un rosīgākajām LNS biedrī-
bām. 

LNS valde, LNS biedrības, 
LNS informācijas nodaļa

2007
Nedzirdīgo dienas koncertā Kongresu 

namā piedalās nedzirdīgo teātra grupa no Brno 
(Čehija) Mūzikas un teātra akadēmijas.

Jauniešu organizācijas iespaidi PNF 15. kon-
gresā Spānijā, Madridē un jauniešu sekcijas no-
metnē Segovijā.

Projekta „I + I” ietvaros top apraksti par 
LNS Goda biedriem grāmatai „Labākie”. Šoreiz 
par Elvīru Elksni un Albertu Kokinu.

Rēzeknē, bijušajā Nedzirdīgo bērnu internāt-
skolā tiekas tās bijušie audzēkņi: „ Mums bija 
pati labākā skola” (Alīna Bergmane).

Par sociālo aprūpi Islandē – Uldis Ozols 
(viņš tur strādā arī šobrīd. – Red.).

Seminārs KS brīvprātīgajiem Lapmežcie-
mā (Rīgas Domes finansējums).
2008

KS  izdošanu finansiāli atbalsta Rīgas 
Dome.

LNS Dome lemj privatizēt Jāņa sētu.
Rīgas skolas audzēkņi tiekas pansionātā ar 

savu klases audzinātāju Artūru Ausekli pēc 50 
gadiem (! ).

Jaunieši piedalās Eiropas Nedzirdīgo jau-
niešu nometnē Belgradā (Serbija). 

Risinās LNS etniskā projekta realizācija 
„Mūsu iespējas – mūsu nākotne” (Latvijā dzīvo 
ap 21 tautības nedzirdīgie).

Baltijas jaunieši tiekas pieredzes apmai-
ņas nometnē Sāremas salā (no Latvijas – 11).
Rēzeknieši nosvin Līgo savās mājās un dodas 
pēc Jāņu pieredzes uz Valmieru. 

Liepājas biedrība atzīmē 60 gadus. Viņu 
lielākais sapnis – tikt pie savām mājām, lai nav 
jāmaina vietas (jau 7 !).

Sportā parādījusies jauna zvaigzne – Mā-
ris Grēniņš  izcīnījis 4 zelta medaļas Latvijas 
vieglatlētikas čempionātā un tikpat arī Pasaules 
nedzirdīgo čempionātā Turcijā.
2009

LNS 17. kongresā apstiprināts Rīcības plāns 
2009. – 2013. gadam un no jauna nemainīgi par 
prezidentu ievēlēts – Arnolds Pavlins (22. 08).

Nedzirdīgo dienas koncerts Rīgas Latviešu 
biedrības namā (19. 09).

KS izdošanu finansē no projekta  „Klusu-
ma pasaule” līdzekļiem. LNS mājaslapā ik ne-
dēļu ievieto videoziņas un ziņas Jaunumos.

Diplomus ar surdotulka kvalifikāciju saņē-
muši 8 jaunie speciālisti (VII).

Konferencē nedzirdīgo vēstures pētīšanas 
jautājumos Stokholmā piedalās  Inese Immure 
(4. – 8. 08).

Uldis Ozols – par savu darbošanos Islandes 
nedzirdīgo imigrantu klubā.

PNF jauniešu nometnē Norvēģijā piedalās 
5 latvieši.
2010

Iznāk KS 1000. numurs. Atskats uz tā vēs-
turi no 1. numura! Profesionālo žurnālistu un KS 
lasītāju atsauksmes, vērtējumi.

Intervija ar ilggadīgo LNS darbinieci Dzin-
tru Intsoni, skolu jaunumi, ziņas no biedrībām.

Radošā nometne un seminārs brīvprātīgā 
darba līderiem un reģionu pārstāvjiem (VIII).

Raitis Rūrāns „Baltijas ceļa” skrējienā (23. 
08).

Informācijas centra pārstāves tiekas ar lie-
pājniekiem un saņem ieteikumus turpmākam 
darbam (18. 08.)

Plaša materiālu kopa – Nedzirdīgie ārzemēs. 
Par savu dzīvi Turcijā  Dace Lukse.
2011

„Ne vārda par darbu” – tā saucas intervija 
LNS prezidenta A.Pavlina 60 gadu jubilejas sa-
karā.

Arī mākslinieku kopai „Cerība” svētki – 20 
gadi (27. 08)!

Saruna par dzīvi ar LNS Goda biedru Anato-
liju Stepaņuku.

PNF kongresa materiāli, jauniešu nometnē 
Dienvidāfrikā.

Pirmā Zinību diena Rīgas skolā jaunajā ēkā 
Graudu ielā.

Par cietumiem Latvijā un pasaulē – kā ievēro-
tas cilvēktiesības?

Dienas centra „Ābeļzieds” nūjotāju vidū 20 
mūsējie.

Intervija – Māris Grēniņš: Cilvēks un sportists
ASV nedzirdīgo kultūra – tas ir dzīvesveids.

2012
PNF prezidents Kolins Alens sveic Ne-

dzirdīgo dienā, bet LNS prezidents intervijā 
saka: „Man lepnums par savējiem. Kaut arī pa-
čīkstam, tomēr spējam sakost zobus un būt sīksti. 
Tā nav diena, ko atzīmējam, tā ir mūsu kopīgā 
Dzīve …”.

Tukuma grupa nosvin 55. dzimšanas dienu, 
bet līvānieši – 60 gadu jubileju.

Tallinā piedalās rītausmieši ar kustību uzve-
dumu „Dzīve”.

Otru augstskolas maģistra grādu iegūst Santa 
Kesenfelde.

No Latvijas Starptautiskajā skaistumkonkur-
sā Turcijā piedalās Aleksejs Smirnovs.

LNS RH centrā Rītausmā viesojas liela ne-
dzirdīgo itāļu tūristu grupa, 3 jaunieši nometnē 
Albānijā (VII), 7 ir pieredzes apmaiņā Holandē, 
bet liela grupa absolventu no Raiņa skolas iepa-
zīst Pēterburgu.
2013

LNS  18. kongresā par prezidentu ievēlēts 
Edgars Vorslovs.

LNS projekta „Nepalikt vieniem klusumā” 
ietvaros ar atbalsta personas palīdzību pasaulē 
nāk mazais Kārlītis.

Liepājas biedrības Goda nosaukums pie-
šķirts Visvarim Jēkulim un Jurim Spēkainim – 
Spēkais.

LNS strādā 5 sociālie asistenti – kāda ir viņu 
pieredze?

Intervija ar jauno LNS Goda biedri Regīnu 
Riziku.

Sācies jaunais mācību gads – surdotulka pa-
kalpojumu mācību vajadzībām izmanto  ap 60 
nedzirdīgo.

Skaidrojums, kādos gadījumos un kā NVA 
nodrošina surdotulka pakalpojumu. 

Pārskatu gatavoja: Zigmārs Ungurs (1984 
– 1999) un Ilze Kopmane (2000 – 2013)
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SPORTS

Mūsu junioriem 3 medaļas!

Mūsējie izcīnīja – 3 sudra-
ba medaļas. 

Sergejam pirmā disciplīna 
bija tāllēkšana, kur Sergejs ie-
guva sudrabu par otro vietu, 
14 dalībnieku konkurencē aiz-
lecot 6,41m un apsteidzot Poli-
jas vieglatlētu, tomēr palika aiz 
Krievijas  sportista, kurš ieguva 
zeltu un apsteidza Sergeju par 19 
cm.

 Otrajā dienā Sergejs startēja 
110 m barjerskrējienā un iz-
cīnīja atkal sudraba medaļu ar 
rezultātu 16.27 sekundes. Serge-
jam šoreiz nebija pa spēkam ap-
steigt Krievijas talantīgo barjer-
skrējēju, kurš uzstādīja Eiropas 
rekordu.

 Šajā dienā Madara startēja 
800 m un izcīnīja ceturto vietu 
ar 2:43.97 min. Trešajā dienā 
Sergejs iekļuva 200 m finālā, 
kur izcīnīja 6. vietu ar rezultātu 

24.27 sek. Šajā die-
nā arī Madara startē-
ja 1500 m un izcīnīja 
sudraba medaļu 5 da-
lībnieku konkurencē ar 
rezultātu 5:55.96 min., 
apsteidzot Turcijas iz-
lases sportisti un pa-
liekot aiz Baltkrievijas 
skrējējas, kura ieguva 
zeltu.

Paldies mūsu viegl-
atlētikas trenerēm Mā-
rītei Lūsei un Inetai Zā-
lītei par ieguldīto darbu 
audzēkņu sagatavošanā 
startiem! Lepojamies 
ar Sergeja un Madaras 
augstajiem sasniegu-
miem! Lai netrūkst gri-
bas pievarēt vēl augstā-
kas virsotnes!

Pilsēta Trabzona 
atrodas Melnās jūras 
krastā, un  to no dienvi-
diem ieskauj kalni. Tajā 

ir olimpiskais ciemats, kurā mēs 
apmetāmies. Kopmītne atrodas 
pie pašas Melnās jūras krastma-
las. Tāds kārdinājums bija iet 
peldēties, bet nebija peldvietas 
un atpūtniekiem piemērotas vie-
tas, kaut arī Melnās jūras krast-
mala stiepjas desmitiem kilomet-
ru garumā. 

Turcijas organizatori visiem 
sportistiem piedāvāja nelielu 
ekskursiju  uz Sumela klosteri, 
kas iebūvēts  klintīs 1200 metru 
augstumā. To 4. gs. nodibinājuši 
divi grieķu mūki. Viņi dzīvojuši 
piecstāvu ēkā, no kuras paveras 
skaists skats uz  ieleju. 

Mūsdienās šeit vairs nav 
klosteris, bet gan muzejs, kā arī 
baznīca, kas no iekšpuses un 
ārpuses noklāta ar krāšņām fre-
skām. 

Teksts un foto:  
Liene Kleina – Brūvere

Vasaras sporta spēles
Šogad tās notika jau cetur-

to reizi –  no 19. līdz 20. jūlijam 
netālu no skaistās Gaujmalas pil-
sētas Valmieras, Rubenes novadā, 
sporta un atpūtas bāzē „Pilskalni”. 
Bija patīkams pārsteigums, ka šo-
gad saradās  daudz vairāk cilvēku 
nekā gadu iepriekš – vairāk nekā 
70 dalībnieku un skatītāju kopā,  
un to vidū arī mūsu latvieši no ci-
tām valstīm, noilgojušies pēc spor-
ta aktivitātēm un skaistās Latvijas 
dabas. 14 komandas  (katrā 2 vī-
rieši un 1 sieviete)  sacentās šādos 
sporta veidos: 

- basketbola soda metieni,
- futbola soda sitieni,
- loka šaušana,
- stafete.
Konkurence bija liela, jo visi 

spēlētāji ļoti gribēja iegūt balvas 
un nezināmās dāvanas. Dalībnieki 
atzina, ka visgrūtākais uzdevums 
ir stafete. Ļoti daudziem problē-
mas sagādāja arī loka šaušana – 
daudzi to darīja pirmo reizi dzīvē, 
tāpēc nezināja, kā pareizi izšaut 
bultu ar loka palīdzību.

Kopvērtējuma rezultāti:
1. vietā „ORIGINAL” – 

Kārlis Valdmanis,  Jānis Beitiks, 
Māra Kursīte.                                          

2. – „KAIF” – Aivis Grāvītis, 
Filips Igaunis, Katrīna Ciekure.

3. – „LSPA” – Arvis Vocišs,  
Kristaps Legzdiņš,  Maira Bruže.

Apsveicam uzvarētājus!
Taču jāatzīst, ka uzvarētāji bija 

visi, kuri piedalījās šajā pasākumā. 
Mūs visus priecēja labi laika aps-
tākļi – nebija ne karsts, ne auksts. 
Mums visiem bija liels prieks par 
sporta pasākumu, jo tā bija lieliska 
iespēja satikt ilgi neredzētus drau-
gus un atpūsties kopā sportiskā, 
veselīgā garā. 

Boccia un makšķerēšana
Kā jau vienmēr, arī šogad au-

gusta mēnesī SK „Tālavas nedzir-
dīgo sports” rīkoja Boccia un mak-
šķerēšanas sacensības Rubenē, at-
pūtas kompleksā „Mazais Ansis”. 
Esam iemīlējuši šo vietu, jo daba 
šeit ir ļoti skaista un „Mazā Anša” 
saimnieki  ļoti rūpējas par apkārt-
nes sakārtošanu, kā arī izdabāšanu 
mūsu vēlmēm.

Šogad sacensības notika 23. un 
24. augustā. Diemžēl dalībnieku 
bija krietni mazāk, taču tas neie-
tekmēja pasākuma norisi. Pirmajā 
dienā – 23. augustā notika Boccia 
spēles, kurās piedalījās 4 koman-
das. 

Spēļu rezultāti: 1. vietā – 
„Japan” (I. Kurzenkovs,  M. Pu-
hovskis,  N. Jefremova); 

2.  – „Mārupe” (S.  Vanaga, I. 
Puhovska, N. Zirnītis);  3. – „Pozi-
tīvs” (M. Jegorova, A.  Vocišs, N.  
Bušmanis).

Makšķerēšana
23. augusta pēcpusdienā sākās 

makšķerēšanas sacensības. Vaka-
rā visi atpūtās un izpērās „Mazā 
Anša” čigānu pirtiņā, bet nākama-
jā rītā turpinājās makšķerēšana. 

Un te – makšķerēšanas sa-
censību rezultāti!

1. vietā Ivans Zariņš, 3 p., 
1,423 kg; 

2. –  Pēteris Ločmelis, 5 p., 
3,363 kg;

3. Vladimirs Koreņiks, 5 p., 
1,061 kg.

Lielāko zivi  izvilka Pēteris 
Ločmelis – 40 cm garu breksi. 

23. un 24. augustu „Mazajā 
Ansī”  aizvadījām ļoti aktīvi. Tik-
simies turpat atkal nākamgad! 

Teksts: Arvis Vocišs

Valmieras vasaru atceroties
Atceroties vasaru, nāk atmiņā divi pasākumi – sporta spēles 

un Boccia & makšķerēšanas sacensības, ko organizēja SK “Tāla-
vas nedzirdīgo sports”. Šajā stāstā par tiem!

No 21. līdz 23. augustam Turcijas 
pilsētā Trabzonā norisinājās 2. Eiro-
pas nedzirdīgo čempionāts vieglatlēti-
kā junioriem, kur dalībnieki pulcējās 
no 14 valstīm. No Latvijas piedalījās 
trīs – atlēti Madara Baltā, Sergejs 
Soklakovs  (attēlā no labās) un pārstā-
ve Liene Kleina – Brūvere. Sacensībās 
divās grupās U20 un U18 varēja pie-
dalīties sportisti, kuri dzimuši 1995.–
1998. gadā.
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Mīļi sveicam!
Ar dāliju un asteru košo ziedēšanu, 
ar tik jauku un saulainu atvasaru 
nāk jūsu dzīves nozīmīgā gadskārta. 
Vislabākie novēlējumi  lai priecē jūs un 
stiprina tālākai gaitai. Daudz laimes!

85
8.10 DZIDRA BALTĀ, Rīgas

75
26.10 DAINA SARMĪTE ZVANĪTĀJA, 

Rīgas
70

  7.10 VIKTORS PŪCE, Kuldīgas
20.10 LĪVIJA SARKANBĀRDE, Rīgas
30.10 MARTA VALAINE, Rīgas

65
  4.10 JANĪNA BIRĢELE, Kuldīgas
23.10 RITA MALZUBRE, Rīgas
25.10 FILIPS LAVRENOVS, Rīgas
28.10 PĒTERIS ERIŅŠ, Rīgas

60
  4.10 IVANS ZARIŅŠ, Rīgas
8.10 MĀRIS VIRTIGS, Rīgas

50
  1.10 JEĻENA SUSLOVA, Rīgas
12.10 ARNIS LIPOVSKIS, Rīgas
15.10 MARINA ORLOVA, Rīgas
26. 10 OLGA VOLONTE, Rīgas
30.10 RAMONA JASONE - GOLUBEVA, 

Rīgas biedrība

RĪGĀ
  1., 8., 15., 22., 29.10. pl. 17  Jaunākās 
                                              ziņas 
  8. 10 pl.17 Dārzeņu izstāde „Rudentiņš – 
            bagāts vīriņš”
10. 10 pl. 8  Ekskursija „Kā Latvijā radās 
            elektrība” 
16. 10 pl. 17  Pārrunas „Mani krājumi 
              ziemai” 
25. 10 pl. 17  Atpūtas vakars „Raganu 
                      balle”
29. 10 pl. 17 Jaunākās ziņas

JELGAVĀ
  7., 21. 10 pl. 17 Jaunākās ziņas 
14. 10 pl. 17  IK „ Mazā saimniecīte” – 
                      „Mani krājumi pagrabā”
28. 10 pl. 17  Tematisks pasākums 
                      „Labākie gadi”

TUKUMĀ
  7., 21. 10 pl. 17  Jaunākās ziņas 
14. 10 pl. 17  IK „ Mazā saimniecīte” – 
                      „Mani krājumi pagrabā”
28. 10 pl. 17  Tematisks pasākums 
                      „Labākie gadi”

PĻAVIŅĀS
  3., 10., 24. 10 pl. 12  Avīžu koplasīšana
  7., 28. 10  pl. 12  Informācijas diena
14. 10 pl. 11  Radošais darbs
18. 10 pl. 12 Tematiskais pasākums
21. 10  Ekskursija uz Krustpili
31. 10 pl. 12  Rokdarbu darbnīca

VALMIERĀ
  2. 10 pl. 14  Pārrunas: Ko raksta žurnālā 
                      „Ieva”
  4., 25. 10 pl. 12  Talka
  7. 10 pl. 14  Informācijas diena
14. 10 pl. 14  Politiska diskusija
16., 23. 10 pl. 14  Suvenīru veidošana
18. 10 pl. 11  Sporta diena
18. 10 pl. 17  Atpūtas vakars apaļo gadu 
                   jubilāriem „Ai, gadi gadiņi…”
21. 10 pl. 14  Informācijas diena
28. 10 pl. 14  Informācija par nedzirdīgo  
                       dzīvi
29. 10 pl. 12  Kopā vērojam Valmieras 
                      pārmaiņas
30. 10 pl. 14  IK „Es daru tā”
30. 10 pl. 15  Atpūtas pasākums 
                      „Vienkārši būt kopā”

ALŪKSNĒ
3. 10 pl. 12  Lekcija „Kā izvairīties no 
                    rudens depresijas…”
8. 10 pl. 12  Piemiņas vakars „Atmiņas 
                     svecīšu gaismiņā”
14. 10 pl. 12  Nedzirdīgo ziņas
23. 10 pl. 12  Tematisks vakars „Rudentiņš 
                       – bagāts vīrs”

SMILTENĒ
1., 16., 30. 10 pl. 12  Informācijas diena
6. 10 pl. 12  Jaunākās ziņas
9. 10 pl. 12  Lekcija „Kā izvairīties no 
                     rudens depresijas…”
25. 10 pl. 12  Radošā darbnīca „Acis darba 
                       izbijās, rokas darba nebijās”

DAUGAVPILĪ
2., 7., 9., 14., 16., 21., 23., 28. 10 pl. 13  
                                      Laikrakstu apskats
7. 10 pl. 15  Radošā darbnīca
11. 10 pl. 13  Atpūtas pasākums „Mūsu 
                      svētki”
14. 10 pl. 15  Pensionāriem „Sanāksim 
                       pulciņā”
21. 10 pl. 15  IK „Nezinīši”
27. 10 pl. 12  Pieminēsim savus aizgājējus 
                      (sakopsim kapus)
28. 10 pl. 15  Pārrunas

VENTSPILĪ
  1. 10 pl. 12  Preses apskats
  4., 28. 10 pl. 15  Informācija
  4., 11., 18., 25. 10 pl. 17  IK „Veselība”
  7., 14., 21. 10 pl.12 Nodarbība psiholoģijā
11. 10 pl. 11  IK „Dambrete”
18. 10 pl. 15  Jaunumi medicīnā
25. 10 pl. 12  IK „Šautrīns”

LIEPĀJĀ
  5. 10 pl. 12  Pārgājiens „Pretim zelta 
                      rudenim”
  6., 10., 13., 27. 10 pl. 17.30  Dejojam
  7., 14., 28. 10 pl. 12  Pārrunas
  7., 14., 28. 10 pl. 13  Preses apskats
11., 25. 10 pl. 13  Dejojam
21. 10 pl. 12 Preses apskats
24., 31. 10 pl. 17  Dejojam
28. 10 pl. 14  Informācija par nedzirdīgo 
                      dzīvi
31. 10 pl. 19  Atpūtas vakars „Helovīni 
                      nāk”

Pasākumi biedrībās oktobrī

PAZIŅOJUMI

Par vienu cilvēku tuvāko 
Tev tagad mazāk būs.
Sirds zaudēto līdz mūža galam neatgūs.
 Izsakām līdzjūtību Marekam 

Ašmanim, tētim mūžībā aizejot.
Saule jau nedziest, paliek pasaule visa.
Tikai cilvēks iet projām
 uz savām zemes mājām. 
 Izsakām līdzjūtību  Lilijai Golu-

bevai, no māsas uz mūžu šķiroties.

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei. 
Pārtrūks stīga, un viss paliek kluss.
 Skumstam, atvadoties no mūsu 

biedra VLADISLAVA ZVEREVA (1937. 
14.04. – 2014. 27.08. ) 

Izsakām līdzjūtību Ļubovai Zverevai. 
Liepājas biedrība

Aicina „Ābeļzieds”
  2., 16., 23. 10 pl. 15  Vingro, dejo
  9. 10  pl. 13  Rokdarbi, vingro, dejo
30. 10 pl.1 3 Info, vingro, dejo

Līdzjūtības

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

IEPAZĪŠANĀS
 Vīrietis (73) vēlas iepazīties ar 

vientuļu sievieti bez bērniem (līdz 55 
gadu vecumam). Ir dzīvoklis ar ērtībām 
sociālā mājā. Sūtiet sms 26758497

KS LAPPUSĒS –  
VISA TAVA DZĪVE
Prieks un rūpes, sasniegumi un 

grūtības… Ceļš, kuru ejam kopā. 
Ja gribi zināt vairāk, dzīvot in-

teresantāk,  ja meklē risinājumus 
savām problēmām – lasi Kopsolī.

Dzīve kļūs gaišāka tikai par 
12,65 EUR gadā (pasūtot pastā) un 
11,20 EUR, saņemot Rīgā, uz vie-
tas, bet pa e-pastu 9,52 EUR.

Kāzu apsveikums
Sirsnīgi sveicam SANITU UN 

LAURI RŪRĀNUS, iestūrējot laulības 
ostā!  Esiet laimīgi, un lai ilgs mūžs jūsu 
mīlestībai! 

 Pļaviņu biedrības biedri

LNS RC AICINA 
jauniešus, sievietes, vīriešus uz vingro-
šanas nodarbībām otrdienās pl. 17:30 

Rītausmā.
Līdzi jāņem ērts vingrošanas apģērbs.

Pieteikšanās: mob.: 26059503
Uz tikšanos cer: Daina Rusule
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