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LATVIJAS  NEDZIRDĪGO  SAVIENĪBAS  IZDEVUMS 

Latvijas Nedzirdīgo savienība – 
Latvijas simtgadei!

Latvijas simtgadi sagaidot, arī LNS aktīvi organizējusi tai veltītus projektus un pa-
sākumus. Lielākie no tiem –  zemāk redzamajās fotogrāfijās. Paldies LNS biedriem par 
atsaucību un līdzdalību! Mēs visi kopā esam uzdāvinājuši labas dāvanas savai valstij 
lielajā jubilejā!

No 2017. gada 1. maija līdz 2018. gada 28. 
martam LNS sadarbībā ar Latvijas Nacionā-
lo vēstures muzeju un SIA LNS RC  realizēja 
unikālu projektu par Latvijas vēsturi “Vēs-
turiskais ceļš uz simtgadi”. Projektā  iesais-
tīti vairāk nekā 100 cilvēki. 9 videosižetus   
par  Latvijas  vēsturi zīm-
ju zīmju valodā  izstāstīja 
38 videomodeļi. 

Valmierā 2. jūnijā notika Latvijas simtgadei 
veltīts LNS 22. amatiermākslas festivāls "Stū-
ru stūriem tēvu zeme". Piedalījās 14 pašdar-

bības kolektīvi ar 23 dažā-
diem priekšnesumiem.

LNS piedalījās Latvijas 
simtgadei veltītajā izstā-
dē Rīgas NVO namā. Izstādes atklāšanā 24. 
oktobrī tika demonstrēta arī prezentācija par 
LNS projektu “Vēsturiskais ceļš uz simtgadi”.

Latvijas simtgades 
priekšvakarā 17. novem-
brī pl. 13 Rītausmā – Lat-

vijas Nedzirdīgo savienības Latvijas simtgadei 
veltītās teātra izrādes „Latvija likteņa vējos”  
pirmuzvedums.
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Iniciatīva „Latvijas skolas 
soma” ir lielākā valsts simtga-
des dāvana vairāk nekā 200 000 
Latvijas bērniem un jauniešiem. 

Tā notiek 2018. – 2021. gadā valsts simt-
gades programmas ietvaros un dod iespēju 
ikvienam Latvijas skolēnam  klātienē iepazīt 
savas valsts kultūras, vēstures un dabas vēr-
tības. Piemēram!

 19. septembrī apmeklēja Turaidas muzej-
rezervātu, kur vecāko klašu skolēni piedalījās 
orientēšanās spēlē “Tūkstošgades stāsts” un 
tā neierastā veidā iepazina Latvijas vēsturi  un 
tās skaisto kultūrvidi.

Jaunāko klašu skolēni  Pastariņa muzejā 
apguva latviešu dzīves  gudrības un prasmes. 
Pēc padarītā darba (maizes cepšana, svies-
ta kulšana) skolēni mācījās dažādas rotaļas,  
iepazinās ar  Latvijas kultūrainavām Gaujas 

senlejā un Cīrulīšu dabas takās.
Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 

30. oktobrī  1.a klases audzēkņi apmeklēja 
Brīvības pieminekli un Goda telpu, kas atro-
das pieminekļa iekšienē. 

Ingrīda Čekstere, Rīgas 
internātvidusskolas bērniem ar dzirdes 

traucējumiem direktores vietniece 

1934. gadā Rīgas Nedzir-
dīgo biedrībā atzīmēti valsts 
dzimšanas dienas svētki -  sarī-
kots saieta  vakars ar dažādiem 
priekšnesumiem. Laikā, kad visa 
tauta vienojās kopējam darbam 
savas neatkarīgās valsts nostip-
rināšanā, arī nedzirdīgie pulcējās 
vienkopus, lai stātos pie sava 
likteņa veidošanas. Šo ideju ļoti 
saprotamā veidā 4 cēlienu  uz-
vedumā   biedriem sniedza Rīgas 
Nedzirdīgo biedrības priekšnieks 
Vilhelms Treijs ar savu nedzirdīgo 
aktieru  trupu.

1935. gadā  Rīgas kurlmē-
mo skolas priekšnieks  Jānis  
Grīnfelds atklāja svinīgo aktu 
un uzaicināja visus aizlūgt par 
Latviju. Skolotāji un skolēni kopī-
gi izpildīja valsts himnu  “Dievs,  
svētī Latviju”. Tālāk visi devās uz  

Brīvības pieminekļa atklāšanu  un 
iepazinās ar tā celšanas un  at-
klāšanas vēsturi.  Sekoja Valsts 
prezidenta Alberta Kvieša uzru-
na, un tad lēnām no pieminekļa 
noslīdēja pelēkais apvalks –  tas 
parādījās visā savā skaistumā. 
Pieminekli iesvētīja   arhibīskaps 
ar 3 mācītājiem, kuri nesa sarkan-
baltsarkano karogu.  

1938. gada 17. novembrī  
Laizānu kurlmēmo skolas no-
daļa sarīkoja  pasākumu Latvijas 
20 gadu jubilejas atcerei. Skolas 
darbinieki 3 reizes Latvijai uzsau-
ca “Lai dzīvo! ”, zālē simboliski  
norietēja saule, iestājās vakars,  
atvērās aizkars koncertam un – 
skatuvē atmirdzēja 3 zvaigznes:  
Kurzemīte, Vidzemīte,  Latgalī-
te…

  Nākamajā dienā notika  dār-
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Izdots ar Latvijas valsts līdzfinansējumu 
(līguma Nr. LM2017/24-1-04/03)

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

LNS vēstures muzeja materiālu krātuvē pirmās 
skopās ziņas par Latvijas svētku atzīmēšanu rodamas  
no pagājušā  gadsimta trīsdesmitajiem gadiem. Lūk, 
daži fakti no nedzirdīgo avīzēm!

zu parāde, logos liesmoja gaišas 
svecītes un jauki atspoguļojās 
parka ūdeņos. Pie skolas durvīm 
bija novietoti zīmējumi – liels Lat-
vijas ģerbonis un Brīvības piemi-
neklis, kā arī  valsts  vadītāju foto. 
Kopskats bija  ļoti skaists. 

Padomju laikā (1940 – 1990) 
Latvijas dzimšanas  dienas svēt-
kus bija ne tikai aizliegts svinēt, 
bet pat domāt par to. 

Bet 1990. gadā avīze ”Kop-
solī” jau informē par  Latvijas Re-
publikas jauno  likumu par svētku 
un atceres dienām.

Tikai pēc 1991. gada mēs 
brīvi dažādos veidos un vietās va-
ram godāt savu valsti, un tas jau ir 
pavisam cits stāsts!

1991. gadā  “Kopsolī” pir-
mo reizi ievietots neatkarīgās 
Latvijas dzimšanas dienai veltīts 
krāsains apsveikums ar  foto un 
Zinaidas Lazdas dzejas fragmen-
tu  “Par tevi, Latvija”. 

Turpmāk katru gadu KS 
novembra/decembra numurā 
publicēti dažādi teksti, sagaidot 
Latvijas valsts svētkus, –  apsvei-
kumi, aptaujas, pārdomas,  kon-
kursi “Vai zini Latvijas vēsturi?” 
un intervijas ar daudziem  mūsu 
biedriem, kuri dalījušies savās 
atmiņās un priekā par  Latvijas 
valsts atdzimšanu. Piemēram!

1998. gadā  LR 80. gadadie-
nā KS  īpaši sveica un intervēja 
LNS prezidentu Arnoldu Pavlinu 
sakarā ar Trīszvaigžņu ordeņa 
saņemšanu, kas bija  apliecinā-

jums LNS darba atzinīgam novēr-
tējumam.  

KC “Rītausma” un biedrību 
klubi katru gadu joprojām  pulcē 
nedzirdīgos ļaudis uz kopīgu svēt-
ku atzīmēšanu  – viņi vēlas būt 
kopā un justies piederīgi notiku-
mam, kuru svin visa valsts. Dau-
dzi  dodas uz Doma laukumu, lai 
vismaz no tālienes vērotu Latvijas  
prezidentu un salūtu.  Nedzirdīgie 
Latvijā piedalās svētkos arī savās 
pilsētās un pagastos.

 2000. gadā kāda nedzirdīgā 
sieviete KS stāsta par savām iz-
jūtām, svētkos tuvu, tuvu savām 
acīm skatot  Latvijas prezidenti 
Vairu Vīķu – Freibergu, tas viņai 
bijis spilgts notikums. Bijis vēl 
arī cits gadījums: mūsu valsts 
prezidente  apmeklējusi  Roju un 
iegriezusies LNS biedra Laimoņa 
Veidemaņa dārzā  ar viņa paša 
būvēto kuģa modeli, veltījusi  mo-
deļa autoram  siltu rokasspiedie-
nu kā atzinību  par šo veikumu.

2011. gadā, pirmssvētku die-
nā uz  Brīvības pieminekli izzino-
šā gājienā organizēti devās  LNS 
darbinieku grupa.  

  Latvijas valsts himna šajos 
daudzajos LNS svētku  sarīkoju-
mos  tiek izpildīta  latviešu zīmju 
valodā.

2018. gadā par godu Latvijas 
simtgadei  īstenotas vairākas akti-
vitātes (par to skat. 1. lpp). 

No LNS muzeja materiāliem 
sagatavoja: Līga Pauniņa

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” 

Svētku noskaņā toreiz 
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“Man viņa ir visskaistākā…”

Vistiešāk Latvijas simtgadē LNS 
ļaudis iesaistījušies ar projektu 
“Vēsturiskais ceļš uz simtgadi”. 
Lūk, dažu dalībnieku izjūtas, pieda-
loties šajā unikālajā, Latvijas simt-
gadei veltītajā projektā.

ANETE ARĀJA: Projek-
tā strādāju par tulku. Kopā ar 
Karīnu Pavlovu devāmies uz 
dažādām ar projektu saistītām 
iestādēm. Sarunas notika ar vēs-
turniekiem, muzeja darbiniekiem, 

autortiesību aizstāvošām iestādēm un tā tālāk.
Darbs bija interesants. Tādā projektā pie-

dalījos pirmo reizi – nebija tikai „sausi” jātulko, 
bet vajadzēja līdzdarboties. Drīz vien ar prieku 

sapratām, ka  nedzirdīgie stāstītāji paši  tiek 
galā ļoti labi. Projekta iznākums super – bijām 
vienoti savā mīlestībā uz Latviju.

Novēlu Latvijas ļaudīm, arī mums to skai-
tā,  būt saliedētiem kopīgu mērķu sasniegša-
nā,  no sirds mīlēt savu zemi, priecāties par 
dzīvi, tiekties uz pozitīvo. Būt līdzcietīgiem un 
atsaucīgiem citam pret citu.

IVETA KRAZE: Pārsteigums 
par uzaicināšanu piedalīties pro-
jektā bija, bet, no otras puses, arī 
prieks, ka varēju savu artavu dot 
ne tikai LNS projektos, bet arī pa-

rādīt  godu simtgadniecei Latvijai. 
Filmēšanā man negāja viegli, jo man va-

jag pretī cilvēku, kas mani uzrunā un ar kuru 

varu runāt, lai  būtu  emocionāls sniegums. 
Labi, ka man piedāvāja tekstu par šķēpmetē-
jiem Inesi Jaunzemi un Jāni Lūsi. Viņus labi 
zināju no bērnības – mans tētis  teica, ka Lat-
vijai viņu panākumi –  medaļas no Olimpiska-
jām spēlēm  –  ir liels notikums, ar ko varam 
lepoties visi. 

Tā jau no bērnības veidojās mans lepnums 
par savu valsti, kurā es dzīvoju. Pati to ikreiz 
izjūtu par ikvienu sportistu, īpaši nedzirdīgo, 
kas labi startē starptautiskās sacensībās.

No sirds novēlu, lai Latvija pastāvētu 
mūžu mūžos. Lai jaunā valdība vairāk domā 
un pievērš uzmanību tautai, lai jaunie cilvēki 
paliktu šeit un saglabātu latvietību.  Mūsu tau-
ta ir gudra un stipra!

LĪGA BAUERE, LNS Goda biedre: 
Pārdomas par Latvijas simtgadi radās, lasot  
Kārļa Skalbes dzejas rindas:

Latvijā es dzīvoju, Latvijā es elpoju,
Latvijā es cerēju jaunu, skaistu Latviju.

Kārļa Skalbes laikā Latvija kā valsts 
vēl tikai veidojās, lai kļūtu stipra, bet valsts 
var ilgstoši pastāvēt, tikai centīgi, saprātīgi,  

godīgi un nesavtīgi saimniekojot. Un tas jādara tūlīt!
 100 gadi – tas ir daudz cilvēka mūžam, bet valstij –  tikai ieskrē-

jiens. Latvija, tāpat kā senā Rīga, nekad nebūs pabeigta, bet mums 
jāsaimnieko tā, lai mūsu valsts vienmēr būtu uzposta, skaista un eko-
nomiski bagāta. 

Mēs katrs Latvijas labā  kaut ko  varam darīt. Padomāsim par to 
un – neatliekot darīsim!

Novēlu, lai ikvienam  no mums ir iemesls būt lepnam par  savu 
valsti. Lai saules mūžs mūsu Latvijai! 

CITU BIEDRU NOVĒLĒJUMI!
KRISTĪNE ZAPOĻSKA: 

Latvijas Nedzirdīgo savienībai 
novēlu vēl vairāk  iesaistīties 
valsts pārvaldē un likumdoša-
nas pilnveidošanā, tādā veidā 

radot iespējas palīdzēt ikvienam vieglāk in-
tegrēties sabiedrībā un sniegt savu devumu 
mūsu valstij.

Nedzirdīgo saimei  Latvijas simtgadē no-
vēlu, lai mēs vienmēr būtu patriotiski noska-
ņoti,  lai Latvija varētu būtu lepna par mums. 
Vēlu ikvienam mūsu valsts iedzīvotājam dzī-
vot ar gaišām domām par nākotni, labklājībā, 
laimē un mīlestībā. 

Latvijas politiķiem iesaku radīt apstākļus, 
lai izbraukušie pilsoņi atgrieztos mūsu valstī. 
Latvija ir mūsu Dzimtene, esam dzimuši šeit 
un mums jābūt kopā ar Latviju.

Mums visiem svarīgi saglabāt tīru dabu, jo 
mēs dzīvojam skaistākajā vietā – pie jūras. Lai 
plaukst un zeļ mūsu valsts, mūsu Latvija!

MĀRĪTE SARKANE: Par 
Latviju gribu teikt: “Pastāvēs, 
kas mainīsies!” (Rainis). Cil-
vēkiem jāmaina domāšana. 
Pašiem  jābūt tādiem, kas visu 

var ar stipru pārliecību par to, ko dara. Nevie-
nam nepakļauties. Jābeidz čīkstēt un izdabāt 
visiem. Jāturas pie senču gudrībām, paražām, 
mēs no tām tik daudz esam aizmirsuši. 

Man joprojām palicis atmiņā, kā toreizējā 

Latvijas prezidente V. Vīķe - Freiberga dzies-
mu svētku uzrunā aicināja cilvēkus kopā teikt: 
“Mēs esam stipri, mēs esam vareni!” – to vajag 
atcerēties ikdienā.

DAIGA DELLE: Latvija man 
sākas ar ģimeni! Mana dzimta, 
manas saknes, pateicība manai 
dzimtai par to, kāda personība 
es esmu! Tagad  jūtu atbildību, 

jo es nesu dzimtas vārdu, gēnus tālāk! Kā 
mēs dibināsim, lolosim ģimeni, tāda būs mana 
Latvija! Jebkurā pasaules malā var dzīt latvju 
saknes un būt LATVIEŠI! 

DAUGAVPILS BIEDRU NOVĒLĒJUMS: 
Vēlam visiem šajos svētkos sajust vienotības 
spēku, saglabāt ticību un lepnumu par savu 
valsti.

Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!
Lai dvēselē bagāti un skaisti aizrit Latvi-

jas 100. dzimšanas dienas svinības! Lai savā 
LNS jūtamies mīlēti, vajadzīgi un gandarīti par 
to, ko darām.!   

LIEPĀJAS  RB  SŪTA SVEICIENUS visai  
Latvijai, LNS  un tās  biedrībām! Mūsu  jūtas 
šobrīd visspilgtāk izsaka šie vienkāršie dzies-
mas vārdi:

Nāk rudens apgleznot Latviju,
Bet necenties, nepūlies tā,
Man viņa ir visskaistākā
Tik un tā.
Valsts ir cilvēki, kas tajā dzīvo. Valsts ir arī 

ģimenes, kas tajā dzīvo. Mīlestība uz valsti sā-
kas mūsu ģimenēs. Izkopsim šo mīlestību uz 

savu Latviju. Būsim jau šodien tādi, kādi vēla-
mies būt.  Domāsim pozitīvi, īstenosim labo! 
Lai mums stipra valsts, un lai tai ilga nākotne!

SMILTENES BIEDRĪBA: Novēlam LNS  
biedriem izbaudīt skaistos Latvijas svētkus – 
mūsu dzimtenes lielo jubileju! Priecājāmies 
par mazo, bet mīļo Latviju. Domāsim pozitīvi, 
īstenosim labo! Mums visiem būt vienotiem, 
draudzīgiem un spēcīgiem šeit mūsu mājās – 
Latvijā! Daudz laimes dzimšanas dienā!

VALMIERAS BIEDRĪBA savu apsveiku-
mu arī izteikusi pašu pārveidotās dzejas rin-
dās:

Latvija, gluži kā milzīga jūra 
Lejup un augšup pa viļņiem mūs met. 
Esi kā laiva, kam sava bura, 
Kura zin straumi, pret mērķi kas ved. 
Esi kā laiva, kas nebaidās vētras, 
Tālumā prieku sevī kas jūt, 
Nevar bez bangu un negaisu ceļiem 
Braucējs neviens Laimes dzintaru gūt!
KULDĪGAS BIEDRĪBA: Mēdz teikt, ka 

nav vērtības skaistai ēkai, ja tajā nav ģimenes 
siltuma. LNS ir gluži kā mūsu pašu mājas, 
un tas, kā mēs tajās jutīsimies, ir atkarīgs no 
mums pašiem.

 Latvijas simtgadē novēlam visiem būt cil-
vēcīgiem, saprotošiem un iecietīgiem. Vairot 
labo sevī un sev apkārt. Pārdzīvojot grūtības, 
dalīties priekā par paveikto un iedvesmoties 
jauniem darbiem, ar kuriem paši sevi un Latvi-
ju varam darīt labāku! 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa
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Daudzos gados 
paveiktais augsti 

novērtēts
LNS ir sasnie-

gusi patīkama ziņa. 
Ar Ordeņu kapitula 
29.10.2018 lēmumu 
LNS Goda biedrs Varis 
Strazdiņš apbalvots 
ar Atzinības krusta IV 
šķiru un iecelts par or-
deņa virsnieku.

Apbalvojums viņam piešķirts par 24 gadus ilgušo darbu, vadot 
Latvijas Nedzirdīgo sporta federāciju.

 Kad atjaunojās Latvijas neatkarība, savu darbību pamazām 
beidza Latvijas Nedzirdīgo biedrības Rīgas apvienotais fizkultūras 
kolektīvs „Rītausma”. 1990. gada 13. oktobrī tika dibināta Latvijas 
Nedzirdīgo sporta federācija (LNSF). 1993. gada 25. maijā LNSF 
tika reģistrēta Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā.

Par LNSF pirmo prezidentu ievēlēja Vari Strazdiņu. Jau no 
darbības sākuma viņa lielākais izaicinājums bija niecīgais finan-
sējums. Tāpēc līdzekļi bija jāgādā pašiem – no biedru naudām, 
sponsoriem. No savāktajiem līdzekļiem vēl bija jāmaksā biedru 
nauda pasaules nedzirdīgo sporta organizācijām –  EDSO (Eiropas 
Nedzirdīgo sporta organizācijai), ICSD (Starptautiskā Nedzirdīgo 
sporta komitejai), ISCS (Starptautiskā Nedzirdīgo šaha komitejai), 
kurām LNSF bija pievienojusies. 

Latvijas nedzirdīgajiem sportistiem gan bija radusies iespēja 
piedalīties pasaules un Eiropas mēroga sacensībās, tomēr līdzekļu 
trūkuma dēļ LNSF bija grūtības izveidot labiekārtotas treniņu vietas, 
samaksāt ceļa un dalības naudu. Sportistiem pašiem bija jāgādā 
līdzekļi, ja gribēja braukt uz sacensībām. LNSF prezidents V. Straz-
diņš šai problēmai pievērsa īpašu uzmanību un panāca valsts bu-
džeta dotāciju piešķiršanu.

Sākotnēji bija grūtības ar darbiniekiem – bija tikai viens cilvēks, 
kas strādāja gan ar dokumentiem, gan organizēja sporta sacensī-
bas un piedalīšanos sacensībās ārzemēs. Arī šīs problēmas risinā-
šanai LNSF prezidents V. Strazdiņš pievērsa lielu uzmanību. 

Toreiz bija grūtības arī ar LNSF telpām – tās bija par šaurām. 
LNSF iesākumā mitinājās mazā istabiņā kultūras centrā Rītausma, 
pēc tam tikpat nelielā platībā Jāņa sētā 5. Beidzot V. Strazdiņš atri-
sināja šo problēmu, kad LNSF pārcēlās uz lielākām telpām Elvīras 
ielā 19.

V. Strazdiņš, piesaistot jaunus darbiniekus, sāka sistematizēt 
LNSF darbu un informāciju ievadīt datorā. 1996. gada 8. decem-
brī tika atjaunots Rīgas sporta klubs “Nedzirdīgo sports”. Diemžēl 
2015. gadā tas tika likvidēts.

 Pirms LNSF dibināšanas jau pastāvēja basketbola, volejbola, 
vieglatlētikas, orientēšanās, šaha, dambretes, peldēšanas, galda 
tenisa, futbola, novusa, slēpošanas un makšķerēšanas komandas. 
Savukārt LNSF prezidenta V. Strazdiņa darbības laikā šiem sporta 
veidiem pievienojās jauni: autosports, florbols, šautriņu mešana, 
boulings, smilšu volejbols, sporta orientēšanās,  velokross un citi.

Vara Strazdiņa vadībā 2004. gadā, par spīti grūtajam Latvijas 
ekonomiskajam stāvoklim, LNSF noorganizēja Eiropas Nedzirdīgo 
čempionātu orientēšanās sportā Latvijā, Cēsīs. Pēc tam LNSF  or-
ganizējis vēl daudzas citas starptautiskas sacensības Latvijā. 

No  LNSF iesniegtā pieteikuma Ordeņu kapitulam 
 informāciju sagatavoja: Zigmārs Ungurs

No 12.  līdz 21. oktobrim  
LNS prezidente SANDRA GERE-
NOVSKA atradās atvaļinājumā. 
23. OKTOBRĪ 

Parakstīts līgums ar apdroši-
nāšanas firmu par LNS nekustamā 
īpašuma apdrošināšanu. 

Iepirkumu komisijas sēde.
24.  OKTOBRĪ

Kopā ar viceprezidenti Brigitu 
Lazdu dalība Rīgas RB darbinieku 
sapulcē  pārrunāta RB darbība.

Kopā ar projektu nodaļas vadī-
tāju Aiju Sannikovu un Informācijas 
centra darbinieku Zigmāru Unguru 
dalība NVO nama rīkotajā pasāku-
mā,  prezentējot LNS projektus par 
godu Latvijas simtgadei. 
27. OKTOBRĪ

Kopā ar B. Lazdu dalība  Rīgas 
RB pasākumā “Zelta briedumā”, kur 
sveikti šī gada LNS biedri – jubilāri. 
29. OKTOBRĪ

 Kopā ar B. Lazdu  komandē-
jums uz Latgali. Iepazīšanās ar 
veiktajiem remontdarbiem, apskatī-
tas neremontētās telpas. Pārrunas 
par to, kā   Rēzeknes RB varētu 
saviem spēkiem un ar pašvaldības 
nelielu dotāciju sakārtot vienu no 
lielākām telpām veselību veicinošu 
aktivitāšu rīkošanai.

Pēc tam došanās uz Daugavpi-
li! Iepazīšanās ar bijušo kopmītnes 
ēku no pirmā stāva līdz pašiem 
bēniņiem. Bēdīgs un nepatīkams 
skats.
30. OKTOBRĪ

 Kopā ar viceprezidenti B. Laz-
du un Dienas centra vadītāju Guntu 
Birnīti  kārtoti jautājumi par aizsaulē  
aizgājušās  ilggadīgās amatiermāk-
slinieces Olgas Anufrijevas – Fjo-
dorovas apbedīšanu Bolderājas 
kapos. 
31. OKTOBRĪ

Kopā ar Informācijas nodaļas 
darbiniekiem aplūkotas telpas LNS 

mītnē Elvīras ielā, izskatot vairākus 
variantus, kur turpmāk varētu izvie-
toties Informācijas centrs  – pārkār-
tošanās nepieciešama sakarā ar 
siltināšanas projektu un valsts pa-
sūtījuma apjoma pieaugumu. 
2. NOVEMBRĪ 

Mūžībā aizvadīta LNS ilggadīgā 
amatiermāksliniece Olga Anufrijeva 
– Fjodorova (skat. rakstu 12.lpp).    
Lai viņai vieglas smiltis! 
5. NOVEMBRĪ 

Iepirkumu komisijas sēde jautā-
jumā par gaismas indikatoriem.
7. NOVEMBRĪ

 Uzņemta viešņa no Japānas 
Misato Fujiwaru, kura šobrīd dzīvo 
Īrijā, mācās Anglijā. Viņu interesēja 
viss, kas saistīts ar nedzirdīgo cilvē-
ku dzīvi Latvijā. 
8.  NOVEMBRĪ 

Konsultācija ar  datu aizsardzī-
bas speciālisti par sadarbību LNS  
personas datu aizsardzības jomas 
sakārtošanā. 

 Iepirkumu komisijas sēde.
9. NOVEMBRĪ

 Kopā ar LNS valdi Elvīras ielā 
iestādīti 100 dažādi košumkrūmi un 
stādi par godu Latvijas simtgadei 
(attēlā). 
12. NOVEMBRĪ 

 Tikšanās ar RSU piektā kursa 
studenti par problēmām, ar kurām 
saskārušies nedzirdīgie cilvēki me-
dicīnas jomā, un vienošanās par 
turpmāko sadarbību.
14. NOVEMBRĪ 

Kopā ar viceprezidentēm Inesi 
Immuri un Brigitu Lazdu tikšanās ar 
NEPLP pārstāvjiem par raidījumu 
pieejamību nedzirdīgiem cilvēkiem 
arī privātajos kanālos.  
18. NOVEMBRĪ 

Dalība pieņemšanā prezidenta 
pilī par godu Latvijas simtgadei – 
kopā ar viceprezidenti Brigitu Laz-
du. 

Vadības kalendārs

Lai zeļ un zied Latvija!
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Zīmju valodas skolotāju pieredzes  
apmaiņa Helsinkos 

Tā norisinājās Lietišķo zinātņu universitā-
tē (HUMAK). Piedalījās četru valstu – ne tikai 
Somijas, bet arī Latvijas, Igaunijas un Lietuvas 
zīmju valodas skolotāji. Latviju pārstāvēja 
Ilona Liniņa, Velta Kleina, Skaidrīte Baure 
un Inese Immure. 

HUMAK pasniedzējam Juham Manune-
nam bija izdevies veiksmīgi noorganizēt tikša-
nās programmu, kas  noderīga mūsu profesio-
nālajai attīstībai. 

Skolotāji divās piesātinātās dienās iepa-
zinās ar katras valsts situāciju zīmju valodas 
mācīšanā dzirdīgiem cilvēkiem, kā arī mācīja 
savas valsts zīmju valodas pamatus HUMAK 
studentiem, kuri apgūst zīmju valodas tulku 
programmu, un nedzirdīgajiem imigrantiem, 
kuri mācās somu zīmju valodu tautskolā.

Lai iegūtu tulka kvalifikāciju,  jāmācās 
4 gadi.

Vispirms klātesošie tika iepazīstināti ar 
to, kā  sagatavo somu zīmju valodas tulkus. 
Studentiem daudz jāmācās pašiem, izmanto-
jot interneta resursus. Lai labāk apgūtu zīmju 
valodu un saprastu to dažādu nedzirdīgo cil-
vēku lietojumā, svarīgi noskatīties un analizēt 
daudz videomateriālus ar tekstu zīmju valodā. 
Tāpat svarīgi arī regulāri tikties ar pašiem ne-
dzirdīgajiem.

 HUMAK pasniedzējs Juha Manunens uz-
svēra:  lai strādātu par zīmju valodas tulku, ar 
4 studiju gadiem ir par maz. Tulkiem vēl ilgi 
jāturpina trenēties, līdz viņi spēj “runāt tāpat 
kā nedzirdīgie”.

Māca arī nedzirdīgos imigrantus 
Somu zīmju valodu piedāvā apgūt taut-

skola kā Ziemeļvalstīm raksturīga neformāla 
mācību iestāde, kas pulcē visdažādāko ve-
cumu un tautību studentus ar mērķi  sniegt 

studentiem iespēju nelielā laika posmā piln-
veidot, izzināt un attīstīt sevi.

 Nedzirdīgajiem imigrantiem māca ne ti-
kai somu zīmju valodu, bet arī somu rakstu 
valodu,  sniedzot arī praktiskas zināšanas, kā 
vadīt savu ikdienas dzīvi, piemēram,   kā pie-
rakstīties pie ārsta,  saņemt sociālo pabalstu, 
kādi dokumenti vajadzīgi, lai saņemtu tulka 
pakalpojumu utt. 

Par zīmju valodas mācīšanu 
dzirdīgiem vecākiem

Cits stāsts ir, ja dzirdīgo ģimenē ir nedzir-
dīgi bērni. Šobrīd zīmju valodas nodarbības 
aktīvi apmeklē apmēram 50 dzirdīgās ģime-
nes. Klātienes nodarbības notiek apmēram 5 
– 6 reizes gadā nedēļas nogalēs, un daudzi 
mācās zīmju valodu patstāvīgi, izmantojot vi-
deomateriālus. Ja kāds vecāks netiek, piemē-
ram, bērna slimības dēļ, tad var  sekot stundai 
caur videotiešraidi.

 Ja bērniņš tikko piedzimis, tad zīmju va-
lodas skolotājs brauc pie vecākiem uz mājām. 
Tāpat vecākiem katru gadu  organizēta va-
saras skola. Zīmju valodas kursus vecākiem 
apmaksā valsts.

Notiek darbs  arī Somijas zviedru zīmju 
valodas saglabāšanā, neskatoties uz to, ka 
šobrīd šo valodu lieto tikai 90 cilvēki. Šī valo-
da atšķiras gan no somu, gan no zviedru zīmju 
valodas. 

Kopumā notika 16 nodarbības
Dienas otrajā pusē skolotāji un HUMAK 

studenti tika sadalīti 4 grupās, lai studentiem 
stundas laikā iemācītu savas valsts zīmju va-
lodu un lai iepazītos ar citu valstu zīmju valodu 
skolotāju mācīšanas metodiku. Katru nodarbī-
bu vadīja divi vienas valsts skolotāji, savukārt 

divi vai trīs citu valstu skolotāji piedalījās kā 
vērotāji.

 Notika 16 nodarbības – pa četrām katrai 
valodai, tā katrs skolotājs varēja mācīt zīmju 
valodu divreiz, katru reiz ar citu kolēģi. Dienas 
beigās katrs skolotājs deva vērtējumu savu 
kolēģu veikumam – norādīja uz pozitīvajām 
lietām, kā arī uz lietām, ko uzlabot vai par ko 
īpaši piedomāt.

 Kā atzīst SKAIDRĪTE BAURE, “varam 
tikai priecāties, ka mēs neatpaliekam no citu 
valstu zīmju valodas skolotājiem un viņu 
profesionalitātes. Mūsu līmenis ir ļoti labs, 
neskatoties uz materiālās bāzes nepilnībām 
Latvijā. Projekts deva iespēju gan analizēt, cik 
labi protam pasniegt zīmju valodu, dažādojot 
darba metodes, gan skubināja ieviest jaunas 
idejas.”

 Arī ILONA LINIŅA secina, ka “projekts 
deva iespēju pilnveidot sevi kā personību. 
Tā bija arī iespēja analizēt un kritiski izvērtēt 
līdzšinējās mācīšanas metodes un pavērot, kā 
strādā citu valstu zīmju valodas skolotāji.” 

VELTA KLEINA: Liels paldies LNS vadī-
bai un Somijas pārstāvjiem par iespēju man 
būt tik lieliskā pasākumā – tādā  piedalījos 
pirmo reizi, tāpēc vēlos  pastāstīt par gūtajiem 
iespaidiem tajā. 

Man bija interesanti satikt citus nedzirdī-
gos zīmju valodas skolotājus. Varējām sav-
starpēji iepazīties,  apmainīties  pieredzē, 
tādā veidā integrējoties citu valstu nedzirdīgo 
sabiedrībā.

Pārliecinājos, ka zīmju valodai un starp-
tautiskām zīmēm ir liela nozīme saziņai ar citu 
valstu nedzirdīgajiem, un pat  iemācījos dažas 
starptautiskās zīmes.

Man patika nodarbībās pamācīt latviešu 
zīmju valodu somu tulkiem un arī vērot, kā 
zīmju valodu māca citu valstu skolotāji.

Visi bija pozitīvi noskaņoti – somu kolēģi 
šo tikšanos bija noorganizējuši patiešām labā 
līmenī.

Brauciena laikā skolotājiem bija iespēja 
iepazīties arī ar Helsinku nedzirdīgo biedrī-
bas klubu, kurš īrē telpas kādā daudzdzīvokļu 
mājā, un apskatīties Helsinku nacionālo vēs-
tures muzeju. 

Paldies!
Projekts tika finansēts no Nordplus Pieau-

gušo izglītības programmas. Paldies Lietuvas 
Nedzirdīgo savienības Surdoloģijas centram, 
kas īstenoja šo projektu. Tāpat īpašs paldies 
projekta autorei un koordinatorei Magdalēnai 
Verseckas un HUMAK universitātes pasnie-
dzējam Juham Manunenam par veiksmīgi 
noorganizēto tikšanos! 

Inese Immure 

25. un 26. oktobrī Somijas galvaspilsētā Helsinkos Nordplus 
Pieaugušo izglītības projekta “Let’s sign” ietvaros notika nedzirdī-
go zīmju valodas skolotāju tikšanās. 
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Pirmais Eiropas Nedzirdīgo  
sieviešu forums

Forumā notika aktīvas deba-
tes un pieredzes apmaiņa  ne-
dzirdīgo sieviešu  iedrošināšanai  
ieņemt vadošas lomas politikas 
veidošanas procesā. 

Mērķis – iekļaut dzimumu 
līdztiesības jautājumus Eiropas 
Nedzirdīgo savienības un valstu 
nedzirdīgo savienību turpmākajā 
darbībā. 

Pirmajās divās dienās tika 
analizēti trīs galvenie jautājumi 
un iespējamie risinājumi: 1) par 
dzimumu līdztiesību nedzirdīgo 
organizācijās, 2) par vardarbības 
novēršanu dzimumu līdztiesības 
jomā un 3) par nedzirdīgo sievie-
šu veselības aprūpi.

Dzimumu līdztiesība ne-
dzirdīgo organizācijās 

 Tika aplūkoti tādi jautājumi kā 
sievietes atbildīgos amatos; abu 
dzimumu pārstāvniecība valdē; 
dzimumu līdztiesības definēšana 
organizācijas statūtos; nedzirdīgo 
sieviešu tiesību aizstāvības (pie-
mēram, cīņa pret  dzimumā bal-
stītu vardarbību) iekļaušana or-
ganizācijas darbības programmā; 
sieviešu vai dzimumu līdztiesības 
komitejas esamība.

 Tāpat tika apskatīti jautājumi, 
vai pastāv atsevišķa nedzirdīgo 
sieviešu organizācija un kādā 
situācijā ir nedzirdīgās sievietes. 

Piemēram, kāpēc birojos vai pa-
sākumos sievietēm jāgatavo kafi-
ja un jāuzkopj telpas? 

Atsevišķas nedzirdīgo 
sieviešu biedrības jau 
pastāv

 Piemēram, Helsinku nedzir-
dīgo sieviešu klubs pastāv jau 
110 gadus. Sākotnēji klubs pildīja 
sociālas funkcijas, nodarbojās ar 
labdarību, tagad vairāk runā par 
nedzirdīgo dzimumu līdztiesību.  
Kluba vadītāja ievēlēta Somijas 
sieviešu nacionālās padomes 
valdē. 

Savukārt Īrijas Nedzirdīgo 
sieviešu savienība aktīvi darbo-
jas jau no 1992. gada. Tā apvieno 
apmēram 400 biedres un arī dar-
bojas valsts sieviešu nacionālajā 
padomē. Reizi divos gados notiek 
savienības kongress. 

Seminārā par vardarbī-
bas novēršanu  

Tika uzsvērts, kā atpazīt 
vardarbības un seksuālo uzmāk-
šanos un kā ar to tikt galā: par 
to jāsāk mācīt jau skolā ne tikai 
meitenēm, bet arī zēniem. Bet 
dalībnieces raizējās par to, kā 
nodot nepieciešamo informāciju 
zīmju valodā nedzirdīgajiem, kuri 
mācās dzirdīgo skolās.

Kāda nedzirdīgā aktīvi darbo-

jas Itālijas pilsētas Bergamo paš-
valdības dzimumu līdztiesības ko-
mitejā. Itālijā šobrīd aktuāli sniegt 
palīdzību nedzirdīgām sievietēm 
imigrantēm. Piemēram, vairākas 
cieš no vardarbības ģimenē, bet 
nevar šķirties no vīra, jo tad var 
atņemt vīzu. Tāpat Itālijas nedzir-
dīgo organizācijas nav atvērtas 
pret nedzirdīgām imigrantēm. 

Semināra dalībnieces uzsvē-
ra, ka jārada iespēja arī nedzirdī-
gai sievietei, kas cieš no vardarbī-
bas, uzreiz “piezvanīt” uz atbalsta 
tālruni un saņemt informāciju un 
atbalstu. Piemēram, Valensijā 
sievietēm ir iespēja ar videozvanu 
saņemt informāciju un atbalstu no 
speciālistes zīmju valodā 

Par nedzirdīgo sieviešu 
veselības aprūpi 

Lai saņemtu kvalitatīvu aprū-
pi, nepieciešams zīmju valodas 
tulka pakalpojums vai ārsts ar 
zīmju valodas zināšanām. Fran-
cijas pārstāve lepojās ar to, ka 18 
slimnīcās ārsti zina zīmju valodu 
vai arī paši savlaicīgi rezervē tul-
ku.

Pieejamību ārsta pakalpoju-
miem atvieglo arī 5 nedzirdīgie 
speciālisti, kas strādā kā starp-
nieki starp nedzirdīgo klientu un 
ārstu. Līdzīgi notiek arī Zviedrijā. 

Citās valstīs situācija nav tik 
spoža. Beļģija vēlas panākt, lai 
tulku apmaksātu slimnīcas. Dā-
nija risina jautājumu par atbildību  
tulka nodrošināšanā nedzirdīgam 
pacientam. Anglijā slimnīcas ne-
labprāt tērējot naudu tulka pakal-
pojumam, parasti aizbildinās, ka 
tulku aizmirsa pasūtīt. 

Konference par nedzir-
dīgo sieviešu cilvēktiesī-
bām 

Tajā pulcējās ap 250 delegā-
tes no visas Spānijas un Eiropas 
valstu pārstāves.  Globālā kontek-
stā tika apskatītas tādas tēmas kā 
dzimumu līdztiesība un sociālā 
iekļaušana, feministu iniciatīva: 
vienlīdzība, pieejamība un sociā-
lais taisnīgums. 

Par nedzirdīgo sieviešu cil-
vēktiesībām pasaules kontekstā 
uzstājās Pasaules nedzirdīgo 

federācijas (WFD) Goda pre-
zidente Līza Kaupinena, kas ir 
pirmā un joprojām vienīgā sievie-
te, kas vadīja WFD. Viņu uztrauc 
tendence pasaulē slēgt nedzir-
dīgo skolas. Nedzirdīgie bērni 
apmeklē dzirdīgo skolas, sēž pē-
dējos solos, nespēj izsekot stun-
dai. Pēc tam viņiem tiek nozīmēta 
mājmācība.

Lai nedzirdīgo organizācijas 
sekmīgi cīnītos par nedzirdīgo 
sieviešu tiesībām, L. Kaupinena 
iesaka atsaukties ne tikai uz ANO 
Konvenciju par personu ar invali-
ditāti tiesībām, bet arī uz konven-
cijām par bērna tiesībām un par 
vardarbību pret sievietēm. Tāpat 
L. Kaupinena aicināja mainīt kon-
ceptu no “palīdzības saņemša-
nas” uz “manām tiesībām”.

Ar emocionālu runu uzstā-
jās neredzīgā Ana Pelejesa – Ei-
ropas Invalīdu foruma vicepre-
zidente. Savā runā viņa piesauca 
ANO Konvencijas par personu ar 
invaliditāti tiesībām 6. pantu par 
sievietēm ar invaliditāti un to, ka 
valsts neseko tā izpildei: 

“Mēs esam aizmirstas, mēs 
joprojām esam sliktākā pozīcijā. 
Mēs esam aizmirstas arī sieviešu 
politikā. 50 miljoni ES iedzīvotāju 
ir sievietes ar invaliditāti. Mums 
asāk jāiestājas par savām tiesī-
bām,” sacīja Ana, runu beigdama, 
skaļi kliedzot. 

Savukārt Mīja Modiga, ne-
dzirdīgā Zviedrijas Feministu 
partijas pārstāve, atgādināja, ka 
feministes aizstāv sieviešu līdz-
tiesību, un stāstīja par savu kan-
didēšanu Zviedrijas parlamenta 
vēlēšanās. Viņa atzina, ka Zvied-
rijā vīrieši ir pret sieviešu būšanu 
augstos amatos. 

Sievietēm ir stipri jācīnās par 
savu vietu, pret seksuālu aizskar-
šanu, un, tikai cieši kopā sadarbo-
joties un citai citu atbalstot, sievie-
tes var panākt pozitīvas izmaiņas. 

Apaļā galda diskusijas
Tika apspriests par nedzirdī-

go sieviešu vienlīdzību un nedis-
krimināciju no feministu perspek-
tīvas un tas, kā atpazīt dažādus 
vardarbības veidus pret nedzirdī-
gām sievietēm.

18. – 20. oktobrī Spānijas trešajā lielākajā pilsētā 
Valensijā notika pirmais Eiropas Nedzirdīgo sieviešu 
forums (ENSF), ko organizēja Spānijas nacionālā ne-
dzirdīgo konfederācija, Valensijas nedzirdīgo asoci-
ācija un Eiropas Nedzirdīgo savienība. Tajā piedalījās 
33 dalībnieces no 18 Eiropas valstīm. To vidū – arī LNS 
viceprezidente Inese Immure.
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Prieks par ikvienu, 
kurš ienāk Dienas centrā

Kā norisinājās Dienas centra (DC) 
vadītāju nomaiņa? Kādas bija  sajūtas,  
stājoties jaunajā amatā?

Pavisam negaidīti  man šī gada vasarā  piedā-
vāja uzņemties  centra vadīšanu, jo esošā vadītāja 
Diāna Zālamane – Leite kopā ar ģimeni uz pāris 
gadiem pārcēlās dzīvot uz citu valsti. Centrā esmu 
darbojusies jau no tiem laikiem, kad tas bija projekta 
„Nepalikt vieniem klusumā” ietvaros. Pirms tam tur 
strādāju kā atbalsta persona dzemdībās un interešu 
pulciņa audzinātāja – pasniedzu klientiem virtuves 
nodarbības „Mācāmies ekonomiski dzīvot”. 

Sākumā bija apjukums, vai to spēšu, bet nolē-
mu piekrist, jo bijusī vadītāja apsolīja mani izglītot un 
palīdzēt. Arī DC komanda ir spēcīga, un sapratu:  ja 
nepamēģināšu, tad nožēlošu. Līdz šim esmu strādā-
jusi tikai cita vadītāja vadībā un man likās, ka tā tas 
būs visu dzīvi. 

Bet tagad, veicot uzņemtos pienākumus, sapro-
tu, ka varu to paveikt! Arī man sniegtais atbalsts no 
apkārtējiem kolēģiem  palīdz  veiksmīgi apgūt jaunos 
pienākumus!

Vai  kaut kas mainījies DC darbā, pakal-
pojumu sniegšanā?

Īpašas izmaiņas nav gaidāmas, pildīsim to, kas  
paredzēts, izmantojot esošos resursus un centīsi-
mies ieviest jaunas aktivitātes. Novembrī jau būs 4 
interesantas  lekcijas, tāpat iesim ciemos uz Dienas 
centru „Ābeļzieds”, kur mūsu klientiem būs iespēja 

apgūt mākslas terapijas nodarbību programmu.
 Decembrī 6 klienti dosies uz Olimpisko cen-

tru, kur viņiem būs iespēja bez maksas apmeklēt 8  
ūdens aerobikas nodarbības. Tāpat turpinās sadar-
bība ar Vīlandes bēbīšu skoliņu – ļoti priecājos par 
māmiņām, kuras apzinīgi ved šurp savus mazulīšus, 
kuri vēl ir par maziem, lai ietu bērnudārzā.

Kāda ir DC apmeklētība? Vai spējat uz-
ņemt visus gribētājus?

Dienas centra apmeklētība ir laba, daži klienti 
šeit nāk kā uz darbu katru dienu, un mums ir ganda-
rījums strādāt ar ikvienu, kurš te ierodas. Šeit katram 
ir sava pieeja, katrs var darīt, ko viņš vēlas.

 Pakalpojumu izvēle  plaša, un darbinieki katram 
individuāli spēj piemeklēt piemērotu nodarbību. Ir arī 
klienti, kuri vienkārši atnāk parunāties, jo vieniem 
mājās  garlaicīgi. Vīriešiem ļoti patīk spēlēt novusu, 
bet ir daži, kuri griež, līmē un darina dekorācijas vai 
apmeklē pat virtuves nodarbības. 

Sievietes vienmēr ir visaktīvākās, piedalās it vi-
sur. Mūsu telpas nav lielas, bet vietas pietiek visiem, 
jo rotācija un cilvēku plūsma noris ik stundu – kāds 
atnāk un paliek, cits ielūkojas un  aiziet. Vieta atrodas 
katram.

Vai būs vēl kādi citi jaunumi?
Pakalpojumu klāstā izmaiņas nebūs, visi pieeja-

mie pakalpojumi būs pieejami un tiem jāseko līdzi 
Dienas centrā pie ziņojuma dēļa vai www.lns.lv, vai 
„Kopsolī”.

Vai ir kaut kas, ko DC nevar paveikt ar 
saviem resursiem?

Runājot par iecerēm, gribētos izveidot bērnu 
stūrīti, kurā māmiņām un mazuļiem būtu iespēja sa-
tikties ar saviem vienaudžiem klātienē. Šobrīd jūtu, 
ka māmiņas  nepieciešams vairāk motivēt apmeklēt 
Dienas centru. Ir katru mirkli jāstrādā, lai nerastos 
problēmas un sarežģījumi.

Vai DC darbību arī nākamgad finansēs 
Rīgas dome?

Ar Rīgas Domes Labklājības departamentu  no-
slēgts līgums par Dienas centra finansējumu līdz 
2019. gada 31. augustam. Protams,  nākamgad būs 
jāraksta jauns iepirkums un jāslēdz līgums, lai nodro-
šinātu finansējumu tālākai darbībai. Cerams, darbs  
turpināsies. 

Zigmārs Ungurs 
Foto: no dienas centra arhīva

Šogad bija vēl viens 
labs notikums Guntas 
dzīvē – viņa  beidza stu-
dijas SIVA koledžā kā 
diplomēts zīmju valodas 
tulks. Kā noritēja mācī-
bas? Viņa stāsta!

Tas bija saspringts laiks – 
daudz  mājasdarbu, daudz kas 
jāapgūst pašmācības ceļā, kva-
lifikācijas darbs jāsagatavo un 
jāaizstāv īsā laikā. 

Ļoti patika zīmju valodas 
stundas pie pasniedzējas Skaid-
rītes Baures, kad  pēc bērnu kop-
šanas atvaļinājuma  atsvaidzinā-
ju zīmju valodu.

 Pārdomātas un interesantas 
nodarbības vadīja pasniedzēja 
Sandra Freimane. Dažās  lekci-
jās  Rehabilitācijas centrā dar-
bojāmies kopā ar nedzirdīgiem 
cilvēkiem –  tas bija ļoti noderīgi  
studentēm, kuras zīmju valodu 
mācās no pašiem pamatiem. 

Mācoties pie Lilitas Janšev-
skas, uzzināju, ka zīmju valodai 
ir pat sava gramatika, teikuma 
uzbūve, roku formas nozīme, tas  
man bija jaunums, jo zīmju valo-
du protu jau no dzimšanas.

 Liels bija pašai izbrīns, kad 
sapratu – nespēju ātrumā nolasīt 
vārdus, ja tos rāda pa burtiem. 
Tā bija gandrīz visiem kursa-
biedriem no nedzirdīgu vecāku 
ģimenes, jo mums vecāki mācīja 
konkrētu zīmi, konkrētai lietai. 

Visumā pasniedzēji bija jauki 
un pretimnākoši, bet nākotnē ko-
ledžas vadībai būtu jāuzlabo šī 
programma, jo  iesācējiem ir par 
maz zīmju valodas stundu.

 Paralēli mācībām strādāju, 
pie tam vēl bija jāatrod laiks savai 
ģimenei. Teikšu atklāti, šie bija 
man divi visgrūtākie  dzīves gadi, 
jo bija jāuzspēj  visur. Noteikti ie-
teiktu visiem mācīties, kamēr vēl 
nav mazu bērnu. 

Mēs bijām superkurss, liels 
paldies par izpalīdzību manām 
kursa biedrenēm, kuras dalījās 
ar informāciju un lekciju mate-
riāliem, jo ne vienmēr darba un 
ģimenes dēļ tās varēju apmeklēt. 

Man vislabāk patīk tulkot 
mazam klientu lokam vai at-
sevišķiem klientiem dažādās  
iestādēs.  

“Mēs bijām 
superkurss…”

Intervija ar jauno Dienas centra  
"Rītausma" vadītāju Guntu Birnīti.

Noslēguma vērtējums 
Forumā bija izcila iespēja 

diskutēt par sieviešu tiesībām, 
dzimumu līdztiesību un sociālo 
iekļaušanos no nedzirdīgo ska-
tupunkta, un uzzināt, kādus tie-
siskos instrumentus var izmantot 

sieviešu ar invaliditāti aizstāvībai. 
Konference bija izcili noorga-

nizēta. Nodrošināts tulkojums gan 
spāņu zīmju valodā, gan starptau-
tiskajās zīmēs. Uz ekrāna varēja 
sekot arī rakstiskajam tulkojumam 
spāņu, katalāņu un angļu valodā. 

Priekšā sēdošajām neredzīgi – 
nedzirdīgām sievietēm katrai tika 
nodrošināts tulks.

Nākamais forums tiek plānots 
pēc diviem gadiem. 

Inese Immure

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.
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3. oktobrī Rītausmā notika svinīgs Se-
nioru dienas pasākums. Seniorus sveica LNS 
prezidente Sandra Gerenovska, vicepreziden-
te Brigita Lazda un Rīgas biedrības priekšsē-
dētāja Santa Kesenfelde.

 Ar priekšnesumiem uzstājās 
dienas centra “Rītausma” sieviešu 
senioru deju kolektīvs.

LNS prezidente S. Gerenov-
ska pastāstīja, ka ANO Ģenerālā 
asambleja 1991. gadā izsludināja 1. 
oktobri par Starptautisko veco ļaužu 
dienu. Šīs dienas mērķis ir pievērst 
sabiedrības uzmanību cilvēku nove-
cošanās problēmu risināšanai.

6. oktobrī Rīgas biedrības 59 
biedru grupa no Rīgas, Kuldīgas, 
Ventspils, Jelgavas, Siguldas sadar-
bībā ar NIAF ”Klusums” devās piere-
dzes apmaiņas vizītē pie Pērnavas 
apgabala Nedzirdīgo asociācijas,  
Nedzirdīgo biedrības un nedzirdīgo 
pensionāru apvienības pārstāvjiem. 

Delegāciju uzņēma Pērnavas 
Nedzirdīgo biedrības valdes locek-
lis Mati Kartuse. Notika ekskursija 
pa Pērnavas līča pludmali un pilsē-
tu, pēc tam klubā sekoja tikšanās 
ar  Nedzirdīgo asociācijas priekš-
sēdētāju  Andrusu Sīgu un valdes 
locekli Lidiju Kuldkepu. Viņiem tika 
pasniegts no Rīgas atvestais ciema-
kukulis.

Atceļā brauciena dalībnieki 
sprieda, ka ir līdzīgas problēmas, 
taču to risināšanas veidi  ļoti atšķirīgi 
– katrai pusei atsevišķi piemērojami. 
Tika apspriesta ideja par turpmāko sadarbību 
nākotnē.

13. oktobrī Rīgas biedrība uzņēma Igau-
nijas Tartu apgabala Nedzirdīgo asociācijas  
47 dalībnieku delegāciju, kurā bija pārstāvēti 

visu paaudžu ceļotāji.
Viesus latvieši sagaidīja Jūrmalā un aiz-

veda ekskursijā pa pilsētu pašu gides Diānas 
Jostas pavadībā.

Pēc tam visi brauca uz Rīgu, kur iepazinās 
ar populārākajām vietām.

27. oktobrī Rītausmā Rīgas biedrība go-
dināja 5 apaļo gadu jubilārus. Uz šo pasāku-
mu bija ieradušies daudzi  jubilāru viesi – arī 

no citām biedrībām – kopā vairāk nekā 65 
svinētāji.

Šogad savas jubilejas svinēja: Zinaīda 
Pantja (75), Kornēlija Holmberga (60), Egīls 

Smaļķis (60), Juris Veidemanis 
(55) un Juris Elbrots (50) (aug-
šējā attēlā).

Ar klusuma brīdi un iedegtu 
svecīti pieminēja nesen mirušo 
Rīgas RB Goda biedri seniori 
Olgu Anufrijevu - Fjodorovu (85), 
kura gribēja piedalīties, bet ne-
sagaidīja šos svētkus.

Pasākuma gaitā tika parā-
dīts veltījums – prezentācija ar 
katra jubilāra dzīves stāstu un 
skaistām bildēm no bērnības 
līdz šodienai. Saņemot noderī-
gas dāvaniņas, katrs varēja iz-
vēlēties skaisti ziedošu prīmulu 
podiņu.

Priekšnesumus sniedza 
Rītausmas melodeklamētāji Bi-
ruta Lasmane, Maiga Elbrote un 
Aldis Ādamsons, kā arī dienas 
centra “Rītausma” sieviešu se-
nioru deju kolektīvs.

Jūrmalas grupa apmeklē 
peldbaseinu

Jau gadu Rīgas biedrības 
nedzirdīgie jūrmalnieki bez 
maksas apmeklē peldbaseinu 
viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūrmalā  (blakus attēlā). 

Katru piektdienu notiek pel-
dēšanas nodarbība trenera klāt-

būtnē, pēc tam var apmeklēt saunu.
Piedalās ap 14 apmeklētāju – bērni, pie-

augušie un seniori. Peldbaseins ir 25 m garš 
ar siltu jūras ūdeni. 

Rīgas biedrībā

18. oktobrī Kuldīgas 
biedri sapulcējās uz nodar-
bību, lai savstarpēji dalītos 
pieredzē, degustētu rudens 
gardumus un uzzinātu jau-
nas receptes. Pasākumu 
vadīja Ligita Liepiņa.

Klubiņa dalībnieki tiekas 
reizi mēnesi –  tā ir lieliska 
iespēja uzzināt   jaunumus 
un  pagatavot kaut ko vēl 
nebijušu.

21. oktobrī kuldīdznieki 
devās ekskursijā. Vispirms 
– Lēnu dzirnavas Nīkrāces 
pagastā, kur ierīkots senlie-
tu muzejs un apskatāmi seni 

darba rīki un  agrāk izman-
totās ierīces –  pilnīgā darba 
kārtībā. Piemēram, „Bada 
pankūku” pannas ar pankū-
ku  pagatavošanas recepti 
gan latviešu, gan vācu va-
lodās. Bija izstādīti arī kalēju 
darbarīki, urbji, gaļasmašī-
nas, ābolu mizojamie aparā-
ti, ābolu un tabakas griezēji, 
pletīzeri un daudz, daudz 
citu priekšmetu un iekārtu.

Otrais apskates objekts 
– „Garīkās”, Skrundas no-
vadā, kur mājas saimnieki 
nodarbojas ar šitaki sēņu 
audzēšanu (attēlā). 

Kuldīgas RB oktobrī
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Dalībnieki  bija no 7 valstīm: Latvijas, Grie-
ķijas, Itālijas, Turcijas, Maķedonijas, Rumāni-
jas un Lietuvas – gan nedzirdīgi, gan vājdzir-
dīgi, dzirdīgie, kuriem nav saskares ar zīmju 
valodu, gan esošie un topošie tulki, kuri  kaut 
nedaudz saskārušies ar zīmju valodu.

V ē r t ī g a 
bija profe-
sionālā foto-
grāfa Jonas 
Danielevicius 
lekcija par 
f o t o g r ā f i j u 
veidiem, pa-
reizas fotog-
rāfijas pamat-
noteikumiem 
un iespēja 
praktiski dar-
boties pie 
laba portreta 
uzņemšanas.

Dalībnie-
ki uzzināja, 
kādas fotog-
rāfijas var 

ievietot sociālajos tīmekļos un kādas  labāk 
vispār neuzņemt!

Notika nodarbības arī par darba interviju 
– kā tai sagatavoties, kā uzvesties  intervijas 
laikā, ko noteikti nedrīkst darīt. 

Liepājā bauda mākslu
9. oktobrī Liepājas RB biedri apmeklēja mākslas galeriju „Promenāde“. 

Tur varēja apskatīt dažādu autoru gleznas, kristāla traukus, keramikas un 
metāla izstrādājumus.

Pēc tam – uz Liepājas Latviešu biedrības namu. Tur bija izstāde “Stāstu 
sega’’, kur latvieši, kuri dzīvo ārzemēs, izvietojuši mazus rokdarbiņus vienā 
lielā segā, kas stāsta par saiknēm ar Latviju. 

11. oktobrī kulinārijas nodarbībā liepājnieki vārīja īstu, brangu latviešu 
zupu no 3 veidu gaļas – soļanku! Paši sagatavoja visas sastāvdaļas: kartu-
peļus, gaļu, sīpolus u.c.

23. oktobrī rokdarbu nodarbībā – tamborēšanas skolotājas Inas Barano-
vas vadībā tapa darbi Latvijas simtgadei.

25. oktobrī konditorejas nodarbībā sanākušie cepa ābolkūku „Šarlote”.

Informēja: Santa Kesenfelde, Krista Kristīne Magone, Ieva Strode, Līga Pauniņa, Žanete Škapare, Ainārs Ostvalds, Ilze Jaunzeme, Inga Upesjure.
Foto: Rūdolfs Kesenfelds, Sīms Kaunisāre, Inga Upesjure, Juris Ozoliņs, Valentīna Bērziņa, Ilze Jaunzeme, Gundega Paņko.

Apgūst fotomākslu Lietuvā

Ikgadējā „Atvērto durvju dienā” biedri sapul-
cējās un sagatavoja informatīvo materiālu intere-
sentiem, kuri ienāktu biedrībā. 

Notika labiekārtošanas darbu talka. Biedri sanāca kopā, da-
lījās ar cienastu, pārdomām un atmiņām.

Izmantojot populāro rudens ogu – ķirbi, tulces Inga un Taiga 
virtuvē pagatavoja ķirbju zupu un ķirbju kūku.  

Biedrībā viesojās skolēni no Valmieras Gaujas krasta vidus-
skolas – attīstības centra. Bija sagatavoti priekšnesumi. Aleksejs 
Kraulis dalījās ar savām atmiņām par skolu, parādot savas fo-
togrāfijas un liecības.

Tuvojoties Latvijas dzimšanas dienai, ar ļoti interesantām un 
radošām idejām  dalījās Dace Meņģele. Kopējā nodarbībā tika 
gatavoti šo svētku dekori. 

Rudens notikumi Valmieras biedrībā

No 7. līdz 15. oktobrim Elīza Geiduka, Emīlija Balode, Ar-
mands Hildebrants, Artūrs Beitiks un surdotulce Ieva Strode 
Lietuvas pilsētā Telši piedalījās „Erasmus+” projekta aktivitā-
tē Photo Talking” (Foto runā).

Uzmanību! 
Jauniešiem  

jauna  iespēja 
Pasaules Nedzirdīgo federācijas 

(PNF) XVIII Pasaules kongresa ietvaros 
tiek organizēta 7. PNF Jauniešu sekcijas  
nometne 2019. gada 14. – 20. jūlijā Parī-
zē, Francijā.

 Šajā nometnē var piedalīties 18 – 30 
gadus veci nedzirdīgie jaunieši no visas 
pasaules.

Nometnes galvenais mērķis – iedves-
mot jauniešus uz pozitīvu un atvērtu attiek-
smi vienlīdzīgi pret visām minoritātēm.

Nometnē var piedalīties 2 jaunieši (1 
sieviete un 1 vīrietis) no katras valsts 18 – 
30 gadu vecumā un vēl 2 jaunieši – rezervē, 
ja būs pieteikušies mazāk, nekā ieplānots.

Nometnes dalības maksa: 450 eiro 
(cenā iekļauts: visa  programma, nakšņoša-
na un ēdienreizes nometnes laikā). Ceļa iz-
devumi uz Parīzi/no Parīzes jāsedz pašiem.

Pieteikties līdz 2019. gada 15. febru-
ārim pie Kristīnes Magones (e-pasts: jaun-
iesi@lns.lv vai WhatsApp: 26863026). 
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Tās visas būs skatāmas ar subtitriem. 
Filmu pirmizrādes plānotas LTV 1 ēterā  ik 
nedēļu otrdienās pl. 22 : 25. Tās varēs ska-
tīties sešu nedēļu garumā  no 13.novembra 
līdz 18.decembrim. 

Filmu cikls “Latvijas kods” tiek sagata-
vots jau sesto gadu. Tā producents ir Lat-
vijas Televīzija, un tas tiek īstenots ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu un 
Nacionālā kino centra līdzdalību.
20. NOVEMBRĪ “Projekts: Pārcelšanās”

Jānis pamana, ka daudzi jaunieši, viņa 
vienaudži, pamet lielpilsētas troksni un 
apmetas dzīvei mazpilsētās, kur izskatās 
laimīgi iedzīvojušies. Varbūt šis  risinājums 
būs labs arī mūsu varonim? 

Filmas stāsts aizved viņu uz Cēsīm. Kā-
das ir šīs  mazpilsētas dzīves priekšrocības, 
un vai  Jānis tur paliks?
27. NOVEMBRĪ “Terapija”

Mārtiņš ārēji šķiet dzīvespriecīgs jaunie-
tis, kurš pieiet pasaulei ar vieglumu un hu-
moru, taču patiesībā viņa ikdiena ir nemitīga 
cīņa pašam ar sevi. Kā pieņemt  šodienas 
realitāti, atceroties bērnībā piedzīvoto?
4.DECEMBRĪ  “ Sencis”

Filma stāsta par dvīņubrāļiem Jaroslavu 

un Svjatoslavu, kas  bērnību pa-
vadījuši bez tēva. Lai arī auguši 
zem viena jumta, abu dzīves ska-
tījums  būtiski atšķiras - viens dzī-
vi dzīvo uz iekšu, otrs uz āru. Abi 
brāļi kopā bērnības draugu Tomu 
dodas  uz Krieviju, lai uzmeklētu 
savu tēvu…

 11.DECEMBRĪ  “Brīnumu 
mednieki. Zilaiskalns”

"Brīnumi nav pretrunā ar 
dabu, bet tikai pretrunā ar to, ko 
mēs zinām par dabu" (Svētais 
Augustīns).

Svētvieta Zilaiskalns jau vairākus 
gadsimtus slēpj atklātus un neatklātus 
noslēpumus, par kuriem cilvēki  vienmēr ir 
interesējušies… 
18. DECEMBRĪ  “Dāvids un Goliāts”

Filma stāsta par diviem talantīgiem brā-
ļiem – kuldīdzniekiem Kristapu un Kristu Ka-
ņukiem. Vecākais brālis Kristaps, kurš kopš 
dzimšanas ir ratiņkrēslā un kuram ir runas 
grūtības, pateicoties ģimenes atbalstam, 
spējis attīstīt repošanas talantu, rindas ar 
atskaņām bītu pavadībā radot uz vietas – 
improvizējot. 

Savukārt viņa jaunākais brālis Krists 
aizrāvies ar BMX freestyle braukšanu un 
ir viens no Latvijas labākajiem  braucējiem 
šajā disciplīnā. Filma ir par jauniešu sap-
ņiem, talantu, atbildību vienam pret otru, 
spēju nepadoties un priecāties par dzīvi.

„Šodien, kad vairums jauniešu aizraujas 
ar virtuālo realitāti un datorspēlēm, filma ir 
kā atgādinājums par ģimenes nozīmi, cil-
vēciskumu un atbildību. Par lietām, kas 
veido dzīves vērtības. Šī filma būtu jāredz 
ikvienam mūsdienu pusaudzim”, tā saka fil-
mas autori. 

Sarmīte Plūme, LTV redaktore

LTV1: “Latvijas kods” 
– ar subtitriem

Tuvojoties Latvijas 100. dzimšanas die-
nai, Latvijas Televīzija 13. novembrī sāks 
demonstrēt cikla “Latvijas kods” jaunākās 
dokumentālās filmas. 

 Latvijas  
simtgades  

svinības LTV
Latvijas Republikas Proklamē-

šanas dienā – 18. novembrī  LTV ar 
surdotulkojumu pārraidīs  daudzus 
svētku pasākumus – gan LTV 7, gan  
ievietošanai LTV interneta platformā 
www.lsm.lv  sadaļā “Nedzirdīgajiem”.

Plkst. 9 : 00 notiks ekumēniskais dievkalpo-
jums tiešraidē no Doma baznīcas. Tas tiks pārrai-
dīts LTV 7 ar tulkojumu zīmju valodā.

Plkst. 11 : 00 sāksies Latvijas Republikas 
proklamēšanas 100.gadadienai veltītā Saeimas 
svinīgā sēde. Arī to ar tulkojumu zīmju valodā pār-
raidīs LTV 7.

Visi pārējie svētku pasākumi un īpašie raidī-
jumi ar tulkojumu zīmju valodā tiks pārraidīti inter-
neta platformā www.lsm.lv. 

Plkst. 12 : 00 – valsts augstāko apbalvojumu 
pasniegšanas ceremonija Rīgas pilī.

Plkst. 14 : 00 – Nacionālo bruņoto spēku pa-
rāde no 11.novembra krastmalas.

Plkst. 18 : 45 – svinīgs muzikāls notikums 
“18.11.” pie Brīvības pieminekļa.

Plkst. 20 : 00 – Latvijas Valsts prezidenta Rai-
monda Vējoņa svētku uzruna pie Brīvības piemi-
nekļa ( to pārraidīs LTV 1 ar subtitriem). 

Visas  dienas garumā pie Brīvības piemi-
nekļa strādās īpašā Latvijas Televīzijas svētku 
studija “Svinam 100!”. Arī pieslēgumi šai stu-
dijai tiks pārraidīti ar tulkojumu zīmju valodā  
www.lsm.lv.  

Svētku studijā notiekošo ar tulkojumu zīmju 
valodā varēs vērot plkst. 07 : 30, 10 : 15, 15 : 50, 
17 : 30, 18 : 30 un 20 : 10. 

Piepildītu un gaišu Latvijas simto dzimšanas 
dienu! 

Sarmīte Plūme,
LTV Dokumentālo raidījumu daļas redaktore

Video pieejams: https://youtu.be/xd-
K9bGXgHHQ 

Video ļauj skatītājam caur humoru 
ieraudzīt tās  situācijas, kurās ikviens  
var sastapties ar viltus ziņām un manipu-
lāciju,  izprast ātro kredītu nosacījumus, 
nenonākt cilvēktirdzniecības vai fiktīvo 
laulību tīklos, nekļūt par krāpšanas upuri 
internetā, atpazīt viltus ziņas medijos un 
sociālajos tīklos.

Latvijas Nedzirdīgo savienības vice-
prezidente Inese Immure skaidro: „Kritis-
kā domāšana ir prasme, kas jāapgūst un 
jāattīsta. Ja cilvēkiem trūkst kvalitatīvas 
informācijas šīs prasmes stiprināšanai, 

kļūt par krāpšanas vai manipulācijas 
upuri ir vieglāk. Tāpēc īpaši priecājos, ka 
esam varējuši valsts iestāžu sadarbībā 
radīto meistarklasi pielāgot nedzirdīgiem 
cilvēkiem – zīmju valodas lietotājiem. ” 

Kultūras ministrijas Mediju politikas 
nodaļas eksperte Klinta Ločmele uz-
sver: „Ir svarīgi, lai ikviens varētu piekļūt 
nepieciešamajām zināšanām viegli un 
ērti, tāpēc esam ļoti pateicīgi Latvijas Ne-
dzirdīgo savienībai – viņu sagatavotais 
tulkojums ļauj kvalitatīvi uzrunāt cilvēkus, 
kuri saziņai lieto zīmju valodu.” 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa

Video kritiskās domāšanas apguvei

Lai mācītos atpazīt viltus ziņas un mal-
dinošu informāciju, nedzirdīgiem cilvēkiem 
sagatavots sarunu festivāla LAMPA (Cēsīs, 
2018) debates „Kritiskās domāšanas meis-
tarklase” tulkojums zīmju valodā.
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Polijā uzvar  
Latvijas spiningotāji

BRĪVAJĀ LAIKĀ

Kopā piedalījās 96 cilvēki no 
Latvijas, Polijas, Lietuvas, Igauni-
jas, Ukrainas, Baltkrievijas, Somi-
jas, Krievijas, Vācijas un Īrijas.

No Latvijas piedalījās 10 
spiningotāji: Andris Žurakovskis/

Aleksandrs Romanovs (Latvia 
-1); Andrejs Kovaļovs/Vladimirs 
Koreniks (Latvia - 2); Igors Kur-
zenkovs/Edgars Brižs (Latvia - 3); 
Artūrs Vindačs/Andris Fomins 
(Latvia – 4); Sergejs Kravalis/

Konstantīns Zoids (Latvia - 5).
Iebraucot Polijā, mūs sagaidī-

ja stiprs vējš, bija auksts. 4. oktob-
rī mums bija treniņš, ķērās mazi 
asari, bet nebija nevienas līdakas.

5. oktobrī laikā apstākļi uzla-
bojās, bija silts un saulains. Ezers 
ir diezgan sarežģīts, dziļums līdz 
12 metriem.

Tā kā treniņu dienā ķērās ti-
kai mazi asari, nolēmām samek-
lēt seklāku vietu, aizaugušu ar 
ūdenszālēm, kur varētu būt līda-
kas.

Un tas bija pareizs lēmums, 
dabūjām 4 līdakas. Pirmo sacen-
sību kārtu uzvarēja latviešu pāris 
Andris Žurakovskis un Aleksandrs 
Romanovs. No četrām līdakām 
lielākā bija 76,5 cm gara.

Neskatoties uz šādu rezultā-
tu, vēl netika pieņemts lēmums, jo 
priekšā bija sacensību 2. posms. 
Pēc starta vairāki dalībnieki no 
Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas 
sekoja mums.

Mums atkal veicās. Tajā pašā 
vietā atkal noķērām 3 līdakas, lie-
lākā no tām bija 78,6 cm  gara. Un 
tā jau bija uzvara.

Zelta medaļu saņēma koman-
da Latvija -1 – Andris Žurakovskis 
un Aleksandrs Romanovs.

2. un 3. vietā Lietuva, 4.vietā 
(Latvija-5) Sergejs Kravalis un 
Konstantīns Zoids.

14. vietā (Latvija-4) Artūrs 
Vindačs un Andris Fomins; 22.vie-
tā (Latvija-3) Igors Kurzenkovs un 
Edgars Brižs; 23.vietā (Latvija-2) 
Andrejs Kovaļovs un Vladimirs 
Koreniks.

Lielākā zivs – 78,6 cm gara 
līdaka (Andris Žurakovskis), 39,8 
cm garš asaris – Lietuva.

Mūsu atbalstītāji – Eboat.lv un 
biedrība „Sporta makšķerēšana‘‘.

2019. gadā čempionāts notiks  
Baltkrievijā. 

Andris Žurakovskis

Sacensības organizēja Rēzeknes pilsētas do-
mes Sporta pārvalde sadarbībā ar Latvijas Nedzir-
dīgo savienības Rēzeknes reģionālo biedrību.

Turnīrā piedalījās trīs komandas – no Minskas 
(Baltkrievija), Voroņežas (Krievija) un  Latgales ko-
manda. Pirmo vietu ar uzvarām visās spēlēs izcīnīja 

Voroņežas komanda. Otrajā vietā Minska. 
Par turnīra labāko uzbrucēju atzīts  Andrejs 

Bogdanovs (Latgale). 
Zigmārs Ungurs

Foto: npo Rēzeknes pašvaldības arhīva

No 4. līdz 7. oktobrim Polijā Trzesiecko ezerā 
notika Starptautisks čempionāts nedzirdīgajiem 
spiningošanā.

Telpu futbols Rēzeknē

Rēzeknē 13. un 14. oktobrī Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un tak-
tiskās apmācības centra sporta zālē norisinājās pirmais Starptautiskais nedzirdī-
go telpu futbola turnīrs “Rēzekne 2018”. 

Kā  
veicās?

Sniedzam pareizās at-
bildes uz Erudīcijas kon-
kursa jautājumiem KS 10. 
numurā. 

Novēretējiet paši savas 
zināšanas!
1. kārtā

1 – c
2 – c
3 – a
4 – d
5 – a
6 – d
7 – b
8 – a

2. kārtā
1 – d
2 – b
3 – c
4 – c
5 – a
6 – d
7 – c
8 – b

3. kārtā
1 – b
2 – c
3 – c
4 – a
5 – c
6 – b
7 – d
8 – b

4. kārtā
1 – d
2 – a
3 – c
4 – a
5 – c
6 – d
7 – c
8 – b

5. kārtā
1 – d
2 – a
3 – c
4 – a
5 – c
6 – d
7 – c
8 – b
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Mīļi 

sveicam!
Lai nekad nav vēlmēm gala,
Tādas vietas, kur tās beigt.
Lai vienmēr mums kaut kas 

paliek,
Ko vēl gribas sajust, sacīt, 

veikt.

Decembra jubilāri! Jūsu 
dzīves daudzajās jubilejās  
bijuši  gan puteņi ar skaud-
ru vēju, gan spoži vizuļojošu 
sniegpārslu virpuļi, gan pe-
lēku mākoņu gubas, kas aiz-
sedz sauli… 

Decembrī dzimušie   
LNS biedri

Rīgas biedrībā
5.12 LOLITA JEVTEJEVA
16.12 SILVIJA GRUNDULE
16.12 VERONIKA 
          LAVRENOVA
17.12 HELĒNA BERGMANE
19.12 INGUNA KRAMA
24.12 ALEKSANDRS LINIŅŠ

Daugavpils biedrībā
2.12  ANTOŅINA  
         PEISENIECE
6.12 ARNOLDS FILIPOVIČS 

Smiltenes biedrībā
27.12. ANDRIS ŠILINSKIS

DAUGAVPILĪ
4.12 pl. 13 Laikrakstu apskats
6.12 pl. 13 IK ”Nezinīši’’
11.12 pl. 13 Lekcija ”Aktualitātes”
13.12 pl. 13 Informācija par nedzirdīgo dzīvi
18.12 pl. 13 Saiets “Lai atnāk Ziemassvētku 
                     prieks”

RĪGĀ
5.,12.12 pl. 16.30 Informācijas diena
19.12 pl. 16.30 Tikšanās „Ziemassvētku 
                         noskaņās”
22.12 pl. 12 Bērnu eglīte „Ziemassvētki klāt!”

PĻAVIŅĀS
8.12. pl. 12 Tematiskais pasākums „Ziemas
                    svētki”

KULDĪGĀ
5.12 pl. 15 Sieviešu klubiņš 
6.,11. 12 pl. 15 Peldēšana
7.12 pl. 15 Informatīvā diena 
15.12 pl.15 Veltījums pensionāriem “Brieduma 
                   diena”
22.12 pl. 12 Ģimenes Ziemassvētki  
31.12 pl. 15 Vecgada vakars 

LIEPĀJĀ
4.,11.,18. 12 pl. 12 Laikrakstu un žurnālu 
                               apskats  
4.,18. 12 pl. 14 Rokdarbi „Čaklās  rokas” 
6.,13.,12 pl. 18 Dejas

11.12 pl. 14 Jaunumi LNS mājaslapā un Kopsolī 
13.,20.12 pl. 11 Kulinārijas/konditorijas 
                          nodarbība 
20.12 pl. 13 Saiets „ Ziemassvētku noskaņās”

RĒZEKNĒ
4.12 pl. 11 Senioru diena 
6.12 pl. 11 IK „Vissija”: Svētku dekori 
6.12 pl. 14 Galda spēļu diena 
11.12 pl. 13 Mutvārdu žurnāls “Gribam visu
                    zināt!” 
13.12 pl. 11 IK „Saimniecīte”
18.12 pl. 12 Avīžu un žurnālu koplasīšana – 
                   “Sapratne”  
29.12 pl. 13 „Ziemassvētki –  gada ritumā”

VALMIERĀ
4.,12 pl. 15.30 Dejas un kustības 
6.12 pl. 14 Gada skaistākie notikumi 
13.12 pl. 14 Praktikums “Tortes cepšana” 
20.12 pl. 14 Tikšanās “Ziemassvētku gaidās” 
27.12 pl. 14 Vecā gada izskaņā: “Gaidot Jauno 
                     gadu”

VENTSPILĪ
5.12 pl. 18 Ziemassvētku egles iedegšana 
6., 20.12 pl. 11 Laikrakstu un žurnālu apskats 
12.12 pl. 18 IK “Sports”
13.12 pl. 11 Jaunumi pasaulē 
19.12 pl. 18 IK “Rokdarbi” 
22.12 pl. 13 Ziemassvētku gaidās

Pasākumi biedrībās decembrī

DAŽĀDI

 Nākamais 
numurs 

21. 12

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

Dzimusi Daugavpilī. Mācījās 
Rīgas Valsts kurlmēmo skolā. Rīgas 
biedrības biedre no 1950. gada. Rīgas 
RB Vidzemes grupas vadītāja (2007 
– 2015),  Rīgas RB Goda biedre (no 
2011).

Aktīva pašdarbniece jau no pirmās 
lielākās lomas  kādā bērnu lugā slinka un neganta  
puikas lomā. Olga ar prieku spēlēja jebkuru lomu, 
ko uzdeva režisore, un vienlaikus sapņoja uzņem-
ties lielāku un  grūtāku lomu, nebaidoties  darba 
smaguma.  Piedalījās arī daiļlasītāju grupā, gata-
vojot  deklamācijas koncertiem. 

Jaunībā bija aktīva sportiste, daudz sportoja, 
piedalījās nedzirdīgo spartakiādēs.  

 

Olga bija enerģijas pārpilna, par ve-
selību nesūdzējās. Visus uzmundrināja, 
lai domājam labas domas, lai par dzīvi 
nežēlojamies, lai esam stipri savā garā 
un varēšanā. 

 79 gadu vecumā piedalījās šovā 
“Krāsainie sapņi-2”, kur lieliski izspēlēja 
dažādas lomas saskaņā ar  šova tēmu. 
Piemēram, Olga  tā iejutās lomā,  it kā 
būtu piedzimusi  motocikla rokera ādas 
tērpā. Šova finālā par savu uzvaru  viņa 
saņēma  LNS prezidenta specbalvu.  

Vēl šogad piedalījās projekta “Vēstu-
riskais ceļš uz simtgadi” videosižeta izpildē. Bija 
brīvprātīgā palīdze Dienas centram.

Par ilggadēju ieguldījumu nedzirdīgo kopienas 
kultūras attīstībā vairākkārt saņēmusi LNS  Atzinī-
bas rakstus par brīvprātīgo darbu.

Olga devās mūžībā 85 gadu vecumā.  Lai 
vieglas smiltis dzimtās zemes klēpī. 

LNS valde, LNS Rīgas RB valde,
Dienas centrs "Rītausma"

Piemiņas vārdi

Informēts 
 cilvēks ir 

stiprs cilvēks!
Paliksim draugi 

arī 2019. gadā! Jums 
vienmēr uzticīgais 
līdzgaitnieks dzīvē 
– LAIKRAKSTS 
“KOPSOLĪ”: visam 
gadam abonējot pas-
tā un saņemot mājās, 
–  tikai 14. 89 eiro, bet, 
pasūtot  un saņemot 
redakcijā, – 13.44 eiro. 
Nenokavējiet!

Sēru vēstis
Viņš aiziet atvieglots un brīvs, 
kur viņu gaida mūža mājas. 
Šeit brīdi atdusas – kā dzīvs 
zem ziedu segas, smaržu šūpās.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu biedrei 

Ingai Osetrovai, tēvu mūžībā pavadot.                                                                                                                   
Smiltenes biedrība

 Lai godīgs darbs bez skaļuma ir vainags
Pie zemes vārtiem, ko man līdzi dot.

Mūžībā aizgājuši mūsu biedri: Imants Greiers 
(18.09.1941 – 20.06.2018); Regīna Koļesņikova 
(1.05.1934 – 9.08.2018); Magdalena Paulēna 
(23.10.1941 – 27.09.2018); Olga Anufrijeva-Fjo-
dorova (20.09.1933 – 26.10.2018).

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenēm, tuvi-
niekiem un draugiem. Lai vieglas smiltis! 

Rīgas biedrība

Olga Anufrijeva- 
Fjodorova

20.09.1933 – 
26.10.2018
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