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Šajā numurā
Ar atskatu uz aizvadīto gadu
sācies Jaunais. Ar to arī apsveicam vēlreiz visus Kopsolī lasītājus. Gadam jābūt labam, jo tas
sācies lieliski gan Rīgā, gan citviet
Latvijā, kur kopā pulcējās nedzirdīgo tauta.
Par to svētku reportāžās no
notikumu vietām:
LNS gada noslēgums 4.–6.
lpp. un Rehabilitācijas centra
gada saietā – 7. lpp.
Gadumija biedrībās – 11. lpp.
Pirmreizīgajā Slavenību balles
fotoreportāžā – 8. – 10. lpp.
Labākie sportā – 15. lpp.
Bet vienā brīdī gadumija
beidzas un jāatgriežas ikdienā:
Atskats uz 2014. gada notikumiem; TV jaunumi; nodarbinātība, intervijas ar jubilāriem, KS
aptauja utt.

0 Nākamais numurs
20. februārī

Iznāk no 1954. gada

Baltā sniegā uzburtie sapņi

Šogad svētkus gada noslēgumā mums palīdzēja sagādāt Rīgas Dome. Tas
notika, pateicoties LNS projektam „Uzbur sapņus baltā sniegā!”, kas tika
realizēts ar Rīgas domes Labklājības departamenta (51.56%) un biedrības
„Latvijas Nedzirdīgo savienība” (48.44%) līdzfinansējumu (līguma Nr.: DL14-253-lī).
Pasākums, kura galvenā daļa bija pašdarbnieku svētku koncerts, notika 20. novembrī Rītausmā, Rīgā, Kandavas ielā 27 un tajā piedalījās 150 dalībnieku.
Pasākumu atklāja LNS prezidents Edgars Vorslovs un viceprezidente Sandra Gerenovska. E. Vorslovs: „Esam sapulcējušies no visas Latvijas, lai
atcerētos gada laikā paveikto, satiktos ar kolēģiem, godinātu mūsu labākos.
Tālāk lasiet 4. lpp.

„Diena, kad mēs paši kļuvām par slavenībām…”

Tā šoreiz varētu nosaukt gadumijas notikumu 2014. gada pēdējā dienā Rītausmā, kur pirmoreiz satikās tik
neparasti daudz slavenību. Rīgas biedrības organizētā Jaungada Slavenību balle sapulcināja tādas Latvijas un
pasaules slavenības, kas savā dzīvē nekad nebūtu tikušās vienotā pasākumā.
Tālāk lasiet 8. lpp.
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LNS vadības kalendārs
LNS prezidents Edgars Vorslovs:
20. decembrī
Vadīja LNS Domes sēdes norisi, kuras laikā
apstiprināja LNS biedra naudas apmēru turpmākajam periodam, LNS 2015.gada budžetu
un pieņēma lēmumu par zemesgabala Rīgā,
Kandavas ielā 27 iegādi.
23. – 30. decembrī
Apciemoja Rīgā dzīvojošos nedzirdīgos
seniorus, lai pasniegtu viņiem Latvijas Zaļās
partijas (LZP) jauniešu sarūpētās 30 bioloģiskā medus burciņas. E. Vorslovs atzīst: „Man
tiešām bija pārsteigums un liels prieks par
šādu LZP iniciatīvu. Tā nu uzņēmos iniciatīvu
un personīgi apciemoju mūsu seniorus. Paldies LZP valdes priekšsēdētājam Edgaram Tavaram par atbalstu dāvanu sagādāšanā”.
8. janvārī
Vadīja ikmēneša valsts deleģēto uzdevumu izpildes sapulci, kurā piedalījās
LNS vadība, LNS Rehabilitācijas centra un LNS Surdotehniskās palīdzības centra vadība. Sapulces laikā tika
analizēts 2014. gada decembra mēneša darbs, kā arī apspriests darbs
2015. gadā, lai nodrošinātu valsts
deleģēto uzdevumu veikšanu.
10. janvārī
Vadīja tikšanos ar Labklājības ministrijas (LM) pārstāvēm, kurā piedalījās gan LNS darbinieki, gan SIA
“LNS Rehabilitācijas centrs” vadība.
Tikšanās mērķis bija pārrunāt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu grozu veidošanas principus. Pašlaik ir daudz neskaidrību,
jo LM pieeja grozu veidošanai nesedz LNS izmaksas pakalpojumu nodrošināšanai.
12. – 13. janvārī
Piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latvijas prezidentūras
Eiropas Padomē ietvaros rīkotajā ekspertu darba seminārā “Personu ar invaliditāti
vajadzības katastrofu pārvaldīšanas ciklā”.
Seminārā piedalījās arī Eiropas Nedzirdīgo
savienības (EUD) pārstāve un atklāšanā uzrunas teica abi nedzirdīgie deputāti Eiropas
Parlamentā – Helga Stīvena un Adams Kosa.

LNS viceprezidente
Sandra Gerenovska:

20. decembrī
Vadīja LNS gada noslēguma pasākumu.
8. janvārī
Piedalījās valsts deleģēto uzdevumu izpildes sapulcē.
13. janvārī
Tikās ar Eiropas Nedzirdīgo savienības
(EUD) politikas pārraudzītāju Petru Soderkvistu.
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Seminārā tika secināts, ka viens no sešiem
cilvēkiem Eiropā ir ar invaliditāti, bet ne
vienmēr tiek ņemtas vērā viņu vajadzības,
problēmas risināšanas pamats ir domāšanas
maiņa dažādos pārvaldības līmeņos. Lai veicinātu civilās aizsardzības speciālistu izpratni
par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām krīzes
situācijās, ir jāstiprina sadarbība starp šīm
abām pusēm gan valstiskā, gan pašvaldību līmenī. Pēc semināra gūtās atziņas, ieteikumus
un identificētās problēmas apkopos un izstrādās Eiropas Savienības Padomes secinājumu
projektu, par kuru paredzētas diskusijas Padomes civilās aizsardzības darba grupā.
Pēc semināra nobeiguma LNS viesojās
EUD politikas pārraudzītāja Petra Soderkvista
(Söderqvist) (attēlā vidū). Viņas vizītes mērķis bija pārrunāt gatavošanos EUD kārtējam
semināram un Ģenerālajai Asamblejai (ĢA),
kura šoreiz notiks Latvijā 14. – 17. maijā.
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2014. gada
JANVĀRIS
LNS izveido divas jaunas nodaļas – Informācijas un Projektu

FEBRUĀRIS
Surdocentram – 20!
LNS pārstāvji viesojas ES parlamentā
Rītausmā – trenažieru zāles
atklāšana
Rīgas RB godina savus Gada
cilvēkus

MARTS
LNS uzņem 20 jauniešus Ēnu
dienā
Projektā «Ejot līdzi laikmetam» sākas apmācības datorprasmē
Svinīgi noslēdz projektu «Nepalikt vieniem klusumā»
Liepājas RB – savas gada nominācijas un Vecvecāku šovs
LTV mājaslapā īpaša sadaļa
– visi raidījumi ar surdotulkojumu un subtitriem

APRĪLIS
LNS statistika - 2014
•
Biedru skaits – 1737
•
No tiem strādā 32 %
•
Ar augstāko izglītību –
48, vēl mācās – 16
•
Ar vidējo izglītību – 347
14. janvārī
•
Ar vidējo profesionālo
Vadīja iepirkumu komisijas sēdi, kuras laiizglītību – 205
kā tika izskatīts un apstiprināts nolikums surMAIJS
dotehnikas iepirkumam 2015. gadā.
16. janvārī
LNS prezidents piedalās EUD
Caur Skype sazinājās ar EUD izpilddirek- Ģenerālajā asamblejā Grieķijā
toru, lai pārrunātu gatavošanos EUD semināLNS RC izdod zīmju valodas
ram, ĢA un EUD pārstāvja vizītei Latvijā š.g.9. vārdnīcu bērniem un videopasafebruārī.
kas zīmju valodā
17. janvārī
Liepājnieki sāk projektu
Latvijas Zaļās partijas 25 gadu jubilejas «Saules raksti Liepājā»
pasākumā neformālos apstākļos tikās ar LabJŪNIJS
klājības ministru Uldi Auguli un pārrunāja LM
Tukumā notiek LNS 18. pašfinansiālo atbalstu LNS rīkotajam EUD semidarbības festivāls
nāram šī gada maijā.

21. janvārī
Organizēja sapulci biedrību vadītājiem
par organizatorisko darbu biedrībās, gatavošanos LNS 95 gadu jubilejai un pašdarbības
festivālam Alūksnē, par festivāla tēmu.
Šogad festivāls notiks par vienu kopīgu
tēmu un konkursa veidā, līdzīgi kā šovs „Krāsaini sapņi”. Būs žūrijas vērtējums, un pirmo
3 vietu ieguvējus apbalvos, tāpēc ļoti nopietni
visiem jāgatavojas. Sapulcē sprieda arī par reģionālo biedrību konferencēm un grupu pārvēlēšanu sapulcēm. 

JŪLIJS
Rītausmas pašdarbnieki teicami uzstājas nedzirdīgo kultūras festivālā «Salvia» Ungārijā
LNS biedrības aktīvi iekļaujas
savu pilsētu/novadu pasākumos
Tukumnieki dejo savas pilsētas Rožu svētkos
AUGUSTS
Smiltenes RB nosvin 65. gadadienu
Arī Rēzeknei RB 65. jubileja.
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svarīgākie notikumi
Sveic pat pilsētas mērs A. Bartaševičs

SEPTEMBRIS
LNS saņem atzinību par sekmīgo projekta «Klusuma pasaule» realizāciju
Sāk darboties Dienas centrs Rītausmā
Rītausmai – 45! Jubilejas vakars
KOPSOLĪ – 60! Lasītāju saiets „Rītausmā”
LTV pirmo reizi demonstrē animācijas
filmas ar surdotulkojumu
Nedzirdīgo nedēļas pasākumi un tās
noslēgums ar plašu programmu Rītausmā
OKTOBRIS
Rītausmieši saņem atzinību starptautiskajā festivālā «Rīga spēlē teātri»
Realizācijā projekts «Jelgavā ar prieku»
Sākas LNS biedru aptauja par „Kopsolī”
abonēšanu un mājaslapas izmantošanu

NOVEMBRIS
Rītausmieši dodas teātra trupas viesizrādēs uz reģioniem
Biedrībās godina apaļo gadu jubilārus
Informācijas nodaļa pirmo reizi LNS
organizē videokonferences
Kuldīgā 14 gudrinieki sacenšas prāta
spēlēs, atbildot uz 200 jautājumiem
DECEMBRIS
Noslēdzas projekts «Ejot līdzi laikmetam»
LNS festivāls «Uz Tukumu pēc smukuma» atzīts par Tukuma novada Gada notikumu
Jelgavā Gada brīvprātīgais – Rīgas RB
biedrs Kristaps Legzdiņš
Iznāk Jadvigas Bočkānes grāmata «Nedzirdīgo biedrības uzņēmumi MRD, MRK,
MRU 1945 – 2010»
Projekta «Uzbur sapņus baltā sniegā»
realizācija
Nominēti LNS 2014. gada izcilnieki:
Gada cilvēks – Inese Geduša;
Gada pašdarbniece – Biruta Lasmane;
Gada brīvprātīgais – Viktors Mauriņš;
Gada notikums – LNS festivāls «Uz Tukumu pēc smukuma»
Vecgada vakarā notiek Rīgas RB organizētā Slavenību balle
Gadumijas ballītes notiek arī biedrībās

Vēlējums 2015. gadam:
Aizvadītā gada gaitā bija vēl daudz citu
interesantu notikumu gan Rīgā, gan reģionos, par kuriem ziņas un foto var atrast
„Kopsolī” un LNS mājaslapā.
Izmantojiet iespēju iegūt plašu informāciju šajos LNS ziņu avotos, lai sekotu visam,
kas notiek jūsu biedrībā un LNS.
Informēts cilvēks ir stiprs cilvēks. 
Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa
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Priecāties par dzīvi un
darīt labu cilvēkiem

Marijas Gedminienes darba mūžs jau no jaunības
gadiem saistīts ar Latvijas Nedzirdīgo savienību, ar tās
ļaudīm Latgales pusē. Janvārī viņa atskatās uz nozīmīgu, apaļu dzīves jubileju. Līdz tai atvedis nepārtraukts
darba ceļš LNS sistēmā, ģimenes un sadzīves rūpes un
daudz kas tāds, kas palicis citiem neredzams un nezināms. KS lūdza Mariju kaut nedaudz atskatīties uz to!
Kāda ir jūsu līdzšinējā darba biogrāfija?
Ģimenē jau no bērnības biju apguvusi
zīmju valodu. Kad 1976. gadā radās tāda
iespēja, iestājos darbā par zīmju valodas
tulku šajā pašā – toreiz LNB Daugavpils
mācību/ražošanas uzņēmumā, kurā jau
20 gadus strādāja arī mani nedzirdīgie
vecāki. Tā bija pirmā darbavieta LNS.
Kad strādājot pabeidzu tehnikumu,
kļuvu par šūšanas tehnoloģi šajā uzņēmumā, bet 80. gados man uzticēja direktora vietnieces pienākumus. Uzņēmums
toreiz bija stabils, tāpēc sortiments nemainījās desmitiem gadu, bet auga pieprasījums. Vienubrīd darbinieku skaits
sasniedza divus simtus, un gandrīz puse
no tiem bija mūsējie – cilvēki ar dzirdes
traucējumiem.
No 1993.gada vadu šo LNS ražotni,
kas vairākkārt piedzīvojusi statusa un
nosaukuma maiņu, kamēr nonāca līdz
pašreizējam – SIA LNS Dane.
Kādi spilgtākie iespaidi palikuši atmiņā?
Nekad mūžā neaizmirsīšu pirmo ārzemju partneru pasūtījumu manas vadības laikā. Toreiz, 90. gadu vidū, smaidīt
gan negribējās, jo bijām nonākuši izvēles
priekšā – vai nu iemācīties strādāt citādi,
vai izputēt. Mūsu meitenes pirms tam
bija šuvušas vienīgi palagus un tās apnikušās apakšbikses, bet te uzreiz – vīriešu
mēteļi Somijai!
Sākumā gāja traki. Bija brāķi un asaras. Taču ielauzījāmies, jo nebija citas
izejas. Mums bija jāprot un jāvar. Tagad
man pat grūti nosaukt visus izstrādājumus, ko mūsu meistari un tehnologi
apguvuši. Bet jāatzīst: ja pēc PSRS rūpniecības sabrukuma nebūtu uzradušies
igauņu partneri, viss varēja beigties citādi.
Es priecājos, ka atšķirībā no vairākām
citām līdzīgām ražotnēm, gan nedzirdīgo, gan neredzīgo, daugavpiliešiem vienīgajiem izdevies uzņēmumu saglabāt.
Kādas ir uzņēmuma tālākās pastāvēšanas izredzes?
Jā, apģērbu ražošana Rietumeiropā
atzīta par nerentablu. Šūšanas uzņēmumi jau labu laiku kā likvidēti Somijā un
Skandināvijas valstīs. Tomēr pliks tāpēc
neviens apkārt nestaigā – lielās apģērbu

partijas šuj Ķīnā, Tālo Austrumu valstīs,
Ukrainā, bet nelielos daudzumos šeit pat,
Austrumeiropā.
Joprojām savu darbu veicu ar cerību
– saglabāt un iespēju robežās attīstīt šī
vienīgā atlikušā LNS uzņēmuma darbību,
vienlaikus pierādot, ka šūšanai Latvijā ir
nākotne, kaut arī pašreiz mūsu valstī tas
ir ļoti problemātiski.
Kādus principus liekat pamatā darbam, lai spētu šo savu cerību vērst
īstenībā,?
Par tiem jau minēju iepriekš, un tie
ir šādi:
* saglabāt uzņēmumu un nodrošināt
cilvēkus ar darbu;
*izmantot visas iespējas jaunu partneru piesaistē;
* motivēt cilvēkus domāt ilgtermiņā,
nevis dzīvot šodienai.
Mūsu saruna ievirzījās tikai par darbu, darbu vien… Bet ne mazāk nozīmīga dzīvē ir personiskā puse, it īpaši
tāpēc, ka esat šī mēneša apaļā jubilāre …
Esmu LNS biedre un sekoju visām
norisēm, kas notiek LNS un mūsu pašu
biedrībā. Atbalstu tās pēc iespējas un pati
piedalos svarīgākajās.
Bet, par personisko dzīvi runājot, labākie notikumi man saistījušies ar meitu Ritu un mazmeitu Diānu. Nu jau abas
savā dzīvē, beigušas augstskolu, apguvušas labus amatus, strādā.
Vispār visa dzīve ir notikumu virkne,
kurus tu gaidi vai negaidi, un tāpēc tā ir
interesanta.
Mans lielais prieks atnāk reizē ar pavasari, kad varu sākt rosīties brīvā dabā,
mūsu vasarnīcā. Tad vairāk dodamies arī
izbraukumos pa Latviju – tik ļoti daudz ir
ko redzēt mūsu pašu zemītē!
Kādas jums ir ieceres šogad?
Vienkārši vēlos priecāties par dzīvi un
darīt labu cilvēkiem. Mūsdienu apstākļos
to varu darīt, arī saglabājot uzņēmuma
darbību.
Paldies par sarunu, sveicam jubilejā un novēlam jums vēl daudzus skaistus, interesantus un piepildītus dzīves
gadus nākotnē. 
Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa
Foto: Elvīra Čaika
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Baltā sniegā uzburtie sapņi

Sākumu lasiet 1.lpp.

Esam daudz strādājuši, šis bijis ražīga darba gads.
Piemēram,
LNS
Surdocentrs šajā
gadā paveicis tādu
darba apjomu kā
vēl nekad savas pastāvēšanas laikā.
Kad ir labi pastrādāts, vajag arī labi
atpūsties,
tāpēc
novēlu jums visiem
patīkamu vakaru.”
Arī S. Gerenovska uzsvēra, cik daudz
darbu bijis un varbūt esam jau tos aizmirsuši, tāpēc aicināja noskatīties prezentāciju par LNS gada svarīgākajiem
notikumiem un faktiem.

Pasākuma turpinājumā tika prezentēta Jadvigas Bočkānes grāmata „Latvijas Nedzirdīgo biedrības
uzņēmumi MRD – MRK – MRU”.
Uz skatuves tika aicināta pati autore. Viņa vispirms pateicās par
LNS atbalstu grāmatas izdošanā
un pastāstīja: „Grāmatā apkopoti
materiāli par LNS uzņēmumiem no
1945. līdz 2010. gadam. Šie materiāli savākti gan no valsts arhīva, gan
no LNS laikraksta „Kopsolī”, gan no
mūsu pašu vecajiem arhīviem un
LNS kongresu materiāliem, jo agrāk
LNS kongresos vislielākā uzmanība
tika pievērsta ražošanai. Šajā grāmatā es īpaši gribēju izcelt tos cilvēkus,
kuri likuši pamatakmeņus nedzirdīgo uzņēmumiem. Kuldīgā tāds bija E. Intsons,
Liepājā – J. Raspopova, Alūksnē – A. Čaburs, Smiltenē – V. Lagzdiņš, Rīgā – L.
Polis, Rēzeknē – T. Pivina, bet Daugavpilī
– P. Čapulis un P. Pavlins. Laika gaitā šiem
uzņēmumiem bijušas gan dažādas veiksmes, gan neveiksmes.
Īpaši gribu pieminēt deviņdesmitos
gadus, kad ne tikai mūsu uzņēmumi, bet
visa valsts ražošana ieslīga krīzē. Diemžēl
ražošana visos mūsu uzņēmumos apstā-
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jās, izņemot Daugavpils MRU, kas tagad
saucas SIA „LNS Dane”. Aicinu jūs aplaudēt tās direktorei Marijai Gedminienei
par varonīgo darbu.
Nobeigumā gribu pateikt lielu paldies
Arnoldam Pavlinam par ieguldījumu šīs grāmatas tapšanā. Paldies
arī Jurim Grundulim, kas veidoja
grāmatas maketu, kā arī „Kopsolī”
redaktorei Ilzei Kopmanei.”
LNS vārdā J. Bočkānei pateicību par grāmatas izveidošanu un
līdz ar to daļas LNS vēstures saglabāšanu izteica LNS prezidents
Edgars Vorslovs un viceprezidente Sandra Gerenovska.
Pasākums turpinājās ar
pašdarbnieku priekšnesumiem, kuri
bija teicami sagatavoti, īpaši interesan-

ti bija vērot, ka pazīstamajam trio (Biruta Lasmane, Juris un Maiga Elbroti)
pievienojies Aldis Ādamsons
un tas kļuvis par saskanīgu un
atraktīvu kvartetu (grupa ar
4 izpildītājiem). Jāpiebilst, ka
svētku koncerts tika veidots
no pašdarbības kolektīvu un
viesmākslinieku snieguma, un
tā programmā bija LNS deju
kolektīvu uzstāšanās, dažādas
improvizācijas un melodeklamācijas, humoršovs, indivi-

duāli veidoti apsveikumi. Vārdu sakot,
koncerts bija ļoti vispusīgs, daudzšķautņains.
Uz skatuves atkal kāpa LNS prezidents ar viceprezidenti, lai nosauktu
un apbalvotu 2014. gada aktīvāko LNS
reģionālo biedrību un nopelniem bagātākos biedrus.
Nominācijā par Gada labāko biedrību balvu saņēma LNS Kuldīgas
RB. Par Gada notikumu tika atzīts
LNS pašdarbības festivāls Tukumā.
Par Gada brīvprātīgo kļuva Viktors
Mauriņš. Gada pašdarbniece – Biruta Lasmane. Un, visbeidzot, kā LNS
2014. gada cilvēks tika godināta
Inese Geduša.
Vakara turpinājumā klātesošajiem
bija iespēja uzjautrināties par spāņu
viesa – ceļojošā šovmeņa Havjēra Gvisado (Javier Gvisado)
interesanto un jautro šovu, kurā
tika iesaistītas LNS populāras
personas.
Pēc koncerta daļas un LNSF
gada nomināciju godināšanas
(lasiet sporta lappusē) svētku
vakars turpinājās saviesīgās sarunās pie kafijas galdiem. Daudzi vēlējās saņemt J. Bočkānes
grāmatu ar autogrāfu, un aktīvi
notika tajā aprakstīto notikumu
atcere un apspriešana. 
Teksts un foto: Zigmārs Ungurs
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Mūsu labākie – kāpēc tieši viņi?

Šī goda nosaukuma saņemšana
man ir patiesi liels un patīkams pārsteigums. Mēs Rēzeknes biedrībā
esam aizvadījuši ne vieglu gadu, jo
bija jāmācās strādāt jaunos apstākļos, kad lielie projekti beigušies
un mūsu ilggadīgā vadītāja Sandra
Gerenovska kādu laiku arī jau prom
Rīgā citos darbos, bet mums godam
jāaizvada biedrības 65. jubilejas
gads.

pati dzīve un jaunā paaudze atrodas
nemitīgā mainībā. Arī pati jūtu, ka
man savā dzīvē būtu kaut kas jāmaina. Nav labi vienai lietai veltīt visus
spēkus bez atlikuma. Esmu atdevusi
no sevis tik daudz ideju un domu, ka
manī radies tukšums, kas būtu jāaizpilda ar kaut ko jaunu, lai es spētu arī
tālāk strādāt ar iedvesmu.
Laiks rit tik ātri. Strādājot biedrībā, savu mazo meitu palaidu 1.klasē, bet nu jau drīz jāgatavojas izlaidumam. Un man atkal jādomā par to,
kas gaida mūs visus nākotnē. Jaunie
dodas prom no Latvijas, kaut arī svešumā, cik nācies dzirdēt, daudziem
tās būtiski pietrūkst. Nu nav tur nedzirdīgajiem tādu iespēju sevi tik radoši izpaust kā pie mums! Arī tas cilvēkam vajadzīgs pilnvērtīgai dzīvei.
Ar lielu cieņu vienmēr vēroju
Rītausmas pašaizliedzīgos, ilggadīgos un aizrautīgos pašdarbniekus – dziedātājus, dejotājus, teātra spēlētājus. Priecājos, ka Biruta
Lasmane šogad saņēma Gada pašdarbnieka nosaukumu. Viņa to patiešām pelnījusi ar savu talantu, pašaizliedzību un mīlestību uz to, ko dara.

Bija jāpierāda mūsu ļaudīm,
ka kopā joprojām varam visu labi
paveikt. Un, liekas, tas mums izdevās gan darba dienās, gan svētkos.
Uz darbu vienmēr eju ar prieku, kaut
arī reizēm tas prasa daudz spēka un
dienas beigās jūtos patiešām nogurusi. Bet tā nu pie mums ir ierasts,
ka tulks strādā rokrokā ar biedrības
vadītāju un aktīvistiem, pēc iespējas
piedaloties ar padomu, klātbūtni un
savu veikumu it visā, kas notiek biedrībā. Pa daudziem gadiem esmu pie
šādas lietu kārtības pieradusi, tāpēc
labi izjūtu mūsu ļaužu noskaņojumu,
vajadzības un iespējas. Tāpēc arī spēju palīdzēt viņiem, kad tas nepieciešams.
Visgrūtākais mūsu darbā ir –
noturēt biedru interesi un vēlmi
darboties savā biedrībā. To var
panākt tikai ar nemitīgu jaunu ideju
ģenerāciju, netaupot savu enerģiju, jo

Svētīgu darbu paveikusi Jadviga
Bočkāne, sagatavojot grāmatu par
nedzirdīgo ražošanas uzņēmumu
vēsturi, ko viņa mums prezentēja
gada noslēguma pasākumā. Mūsu
jauniešiem trūkst zināšanu par LNS
vēsturi un ļaudīm agrākos vēstures
posmos. Labi, ka LNS rod iespēju izdot šāda veida izdevumus kā šī un
citas grāmatas: „Nedzirdīgo kultūra”,
„Mūsu labākie”, „Zīmju valodas tulku
darba vēsturiskā attīstība…”, „Nedzirdīgo bērnu izglītošanas vēsture…”
u.c. Nedzirdīgo skolās vajadzētu šo
vēsturi apgūt jau no bērnības.
Novēlu mūsu kopīgai organizācijai ar ražena darba un līksmiem
svētkiem piepildītu 2015. gadu. Lai
skaistām iecerēm paveras ceļš – lai
top notikumi, kas rakstāmi LNS
vēsturē, protams, arī „Kopsolī”, kas
šobrīd ir viens no galvenajiem un
mums visiem pieejamiem vēsturisko
ziņu avotiem.

Inese Geduša, LNS Gada cilvēks 2014, tulks Rēzeknes biedrībā

Inese Geduša 2014. gadā ir arī Gada cilvēks un
Gada brīvprātīgais savā Rēzeknes biedrībā, bet LNS
Rehabilitācijas centrs viņu nosaucis arī par Gada
labāko tulku reģionālajās biedrībās. Apsveicam!

P a r
b a l v u
biju pārsteigta un
priecīga,
nobira
pat dažas
asaras.
Ne īpaši
to gaidīju,
un tāpēc
pārsteigums bija
lielāks.
Šogad
(2014.g.)
Biruta Lasmane, LNS Gada
a p g u v u pašdarbniece 2014
četras
jaunas melodeklamācijas un piedalījos arī jaunās teātra izrādēs „Dzīves skola Nr.1” un „Balerīnas”.
Kopumā uzstāšanos bija daudz, es visas
nemaz nevaru saskaitīt, faktiski tas notika vai
visos svētkos un citos pasākumos, kur vien bija
koncerti. Piedalījos arī četrās teātra grupas izbraukuma viesizrādēs uz Daugavpili, Rēzekni,
Kuldīgu un Tukumu. Biju līdzi mūsu pašdarbniekiem arī uz starptautiskajiem nedzirdīgo
pašdarbības festivāliem Igaunijā, Slovākijā, Ungārijā.
Pēc mana vērtējuma, mēs šajos festivālos
bijām labākie, jo mums bija sarežģītākie priekšnesumi – kopā apvienotas dejas, melodeklamācija, teātris. Citiem tā nebija, viņu priekšnesumi
bija īsāki un vienkāršāki. Arī 2015. gadā mēs
gatavojamies braukt uz nedzirdīgo pašdarbības festivālu Austrijā.
No visiem koncertiem, kuros uzstājos, man
spilgtāk atmiņā palikusi un lielākās emocijas
raisījusi uzstāšanās Tukuma NVO pašdarbnieku pasākumā Invalīdu dienā, kur bija pilna zāle
ar dzirdīgajiem, viņi bija sajūsmināti un aplaudēja.
Šogad vairākās melodeklamācijās mūsu trio
pievienojās Aldis Ādamsons. Mēs viņam palūdzām, jo viņš ir ļoti labs dejotājs un deklamētājs, un viņš piekrita. Domāju, ka mums četratā
sanāca labi, arī skatītājiem pārmaiņa, lai mūsu
trio nav visu laiku vienveidīgs.
2015. gadā mums būs daudz darba. Jau
maijā jāpiedalās EUD Ģenerālās asamblejas
pasākumos, arī LNS 95. gadu jubileja būs maijā,
tad festivāls, Nedzirdīgo diena… Jāiet uz daudziem mēģinājumiem visu nedēļu. Pirmdienās
un otrdienās ir dejošana, trešdienās – teātra
mēģinājumi, bet ceturtdienās – melodeklamācijas. Piektdienās varu atpūsties, bet sestdienās
bieži ir jāuzstājas. Tas viss, protams, nogurdina,
skrienu pa apli: mājas – darbs – Rītausma – mājas. Bet tā tomēr labāk kā neko nedarīt un sēdēt
mājās, to gan es nespētu.
Tālāk lasiet nākamajā lpp.
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

Viktors Mauriņš, LNS
Gada brīvprātīgais

Kuldīgas RB valdes locekle Žanete Škapare:
Domāju, ka ne tikai mēs
esam malači, arī citas biedrības dūšīgi strādājušas.

Māra Lasmane, Rīgas RB
vadītāja, Gada notikuma
2014 saimniece:
Mums Rīgas biedrībā jau
pirms gada noslēguma pasākuma bija tāda doma,
ka festivāls Tukumā iegūs
gada balvu, jo citas biedrības aptaujas anketā atzīmēja,
ka gada labākais pasākums ir
festivāls.
Tā kā 2014. gadā festivāla
saimniece bija Rīgas biedrība, tad sākumā mums bija
ideja, ka festivālu varētu organizēt Jelgavā vai Tukumā.

6

Man balvas piešķiršana
bija liels pārsteigums. Pirmajā brīdī neticēju, ka tieši mani
izsauc uz skatuves, likās, ka
tas ir joks. Domāju, ka balvu
saņēmu par savu Pļaviņu
RB Līvānu grupas vadīšanu.
Man ir jārūpējas par visiem
grupas biedriem un arī turpmāk to darīšu savu iespēju
robežās. Galvenais, lai man
visu laiku būtu darbs, tad arī
citiem varēšu palīdzēt vairāk.

Pļaviņu
RB
vadītājs
Ainārs Osmanis: „Viktors
Mauriņš mūsu biedru sastāvā
ir jau vismaz 30 gadus.
Pļaviņu RB valde ieteica
viņu kā vienīgo ilggadīgo Līvānu biedru grupas vecāko, jo
viņš vienīgais tik labi rūpējas
par saviem grupas biedriem.
Savu
līvāniešu
labā
viņš dara visu, kas ir viņa spēkos: atvēl savu dzīvokli biedru grupas sapulcēm un pa-

sākumiem, kā arī saorganizē
biedrus uz pasākumiem.
Viktors neatsaka nevienam lūgumam no grupas
biedru puses: gan palīdzēs nokļūt pie ārsta, gan saremontēs
ūdens krānu, gan palīdzēs nopirkt televizoru, gan izsauks
tulku, gan aizrakstīs biedru
radiem kādu ziņu, ja vajadzēs.
Īsāk sakot, grūti iedomāties,
ko gan līvānieši darītu bez
Viktora!”

Runājot par savu biedrību,
var teikt, galvenais ir pasākumu daudzveidība.
Ozoliņa laikā es izstrādāju pasākumu plānu visam
gadam, jo man patīk, ka viss
ir saplānots, tad ir daudz
vieglāk strādāt, ir pie kā pieturēties, un tas tā turpinās vēl
joprojām.
Kuldīgas RB valde sanāk
kopā, pārskata plānu, salīdzina ar iepriekšējo, veic izmaiņas, ja kāds no pasākumiem
nav tautā aizgājis veiksmīgi,
ierosina jaunus. Tas viss palīdz. Kāpēc šī balva ir tieši

mums, nezinu, laikam ar darbiem nopelnījām. Arī Kuldīgas novada Dome mūs uzskata par vienu no aktīvākajām
biedrībām, laba sadarbība
ar pašvaldību un valsts iestādēm. Cilvēki mums ir forši,
īpaši vecākā paaudze pasākumos piedalās ļoti aktīvi un
atsaucīgi, ceru, ka jaunie no
viņiem mācīsies.
Mūsu populārākie pasākumi, kas pulcina visvairāk dalībnieku, bija „Tūrists
2014”, Prāta spēļu konkurss,
Valentīndienas pasākums, arī
„Briedumā”, lai gan vecāka-

jai paaudzei domāts, tomēr
vienmēr notiek ļoti atraktīvi,
Tēvu dienas pasākums u.c.
Ko lai vēl saka? Paldies komisijai, ka mūsu darbs – visas biedrības biedru darbs ir
novērtēts pozitīvi! Ceram, arī
šajā gadā viss izdosies veiksmīgi. Cik atsaucīgi un aktīvi
būs biedri, tik veiksmīgi arī
biedrība strādās. Bez pašiem
cilvēkiem jau nekas nevar notikt. Viss ir pašu rokās.
Attēlā: Kuldīgas biedrības
vadītājs Guntis Jurševskis

Pagājušā gada janvāra sākumā Tukuma kultūras namā
bija liels pasākums, un mēs tā
laikā tikai pačukstējām Tukuma NVO apvienības vadītājai,
ka vasarā gribam organizēt
pašdarbības festivālu Jelgavā vai
Tukumā.
Vadītāja uzreiz
piegāja parunāt
pie Tukuma novada domes priekšsēdētāja
Jura
Šulca, un tad no
skatuves paziņoja,
ka jūnijā Tukumā
notiks LNS pašdarbības festivāls.
Nepaspēju nemaz
pajautāt Jelgavas
domes priekšsēdētājam par iespēju rīkot festivālu
Jelgavā. Tā nu festivāls notika
Tukumā.
Rakstījām Tukuma novada domei, tā atbalstīja ar finansējumu, saskaņojām vietu, datumu, dome atbalstīja

arī gājienu pa pilsētas ielām.
Arī Tukuma NVO apvienības
vadītāja mums daudz palīdzēja, saskaņoja vajadzīgo ar
policiju, ar Tukuma kultūras
nama skatuves darbiniekiem.

arī par viesiem. Kad beidzās
koncerts, sadalījām festivāla dalībniekus un skatītājus
pa grupām, lai iepazīstinātu
ar pilsētu un Tukuma NVO
namu, kurā mitinās arī Rīgas

Organizējot
festivālu,
mēs kopā ar Tukuma grupas
biedriem sastādījām plānu,
kas katram būs jādara. Dekorējām skatuvi, taisījām
prezentāciju,
padomājām

RB Tukuma grupa. Paldies arī
LNS par atbalstu un finansējumu festivālam! 
Sagatavoja:
LNS Informācijas nodaļa
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RC atskatās uz paveikto

Ir sācies jauns gads, un jāpabeidz iesāktie darbi vai jāsāk jauni. Taču vispirms jāpaskatās, kāds
bijis 2014. gads, kas paveikts, izanalizēt to, lai saprastu, kas šajā
gadā jādara savādāk vai jāmaina.
10. janvārī LNS Rehabilitācijas centrs
(tālāk – RC) organizēja saviem darbiniekiem ikgadējo saietu. Pasākumā piedalījās gandrīz visi darbinieki (centrā strādā
106) – surdotulki, sociālie darbinieki un
rehabilitētāji, psihologi, zīmju valodas
un radošo nodarbību vadītāji, klientu
apkalpošanas un citi speciālisti.
Pasākums iesākās ar RC valdes
priekšsēdētājas Sandras Gerenovskas
uzrunu un nelielu prezentāciju par veikumu pagājušajā gadā. Lielākais darbs
ieguldīts
valsts pasūtījuma izpildē,
sniedzot klientiem kvalitatīvus pakalpojumus, un tas ir izpildīts, pateicoties
visiem darbiniekiem par ieguldīto darbu, atsaucību, pozitīvismu, izturību un
sirsnību.
Kā jau katru gadu, arī šoreiz RC nolēma nominēt savus labākos darbiniekus. Teikšu tā, ka tas nebija viegli, jo ļoti
daudzi darbinieki strādā ar lielu atdevi,
atbildīgi izturas pret saviem tiešajiem
pienākumiem un vēl vairāk – palīdz RC
arī citus darbus veikt, neprasot par to
atlīdzību, kā, piemēram, gatavo projektus, uzlabo uzņēmuma vizuālo tēlu, strādā brīvdienās un svētku dienās, atbalsta
savus kolēģus utt.
Šogad tika izvirzītas šādas 2014.
gada nominācijas – Tulks Rīgā, Tulks
reģionā, Sociālais rehabilitētājs, Brīvprātīgais, Radošo nodarbību vadītājs,
Psihologs.
Zīmju valodas tulku nodaļa paši izvēlējās savu nominantu.
Un tā nomināciju „2014. gada
tulks Rīgā” ar lielāko balsu skaitu
ieguva Ira Heislere, bet „2014. gada
tulks reģionā” – Inese Geduša.
Ira Heislere: „Savu darbu daru ar

lielu prieku, no visas sirds, sniedzot cilvēkiem visu labāko, ko vien spēju. Šo balvu pelnījusi visa tulku nodaļa, jo esam kā
viena komanda un strādājam roku rokā.”
Par labāko sociālo rehabilitētāju atzīta Vita Kamare (attēlā vidū),
bet par gada psihologu Sandra Freimane: „Šāda balva mani aicina uz
jauniem darbiem un uz to, ka idejas,
kuras šobrīd vēl galvā, vajag realizēt!
Psihologa darbs nav viegls, bet es šo darbu cenšos pārvērst par radošu un aizraujošu. Paldies, par doto iespēju!”
Kā labākos psihologus gribējās atzīmēt arī Natāliju Beļakovu, Aivi Kārkliņu,
Santu Hemmingu, Marinu Straumi un
Ilutu Neimani.
Radošo nodarbību vadītāja titulu
vadība vienbalsīgi lēma piešķirt Aldim Ādamsonam. Viņa darba rezultāti
redzami uz skatuves un šogad it īpaši.
Aldis Ādamsons: „Par šo balvu biju
satraukts līdz asarām un līdz šīm nevaru
saprast, vai tā ir īstenība vai sapnis. Savu
darbu veicu ar lielu atbildības sajūtu, no
visas sirds, saviem klientiem cenšos dāvāt
deju prieku un kustēšanos. Paldies visiem
par kopības sajūtu par vienotību, jo īpaši
tiem nedzirdīgajiem cilvēkiem, kuri atrada laiku, lai sanāktu kopā, iemācītos un
dejotu savam priekam!”
Ilona Liniņa saņēma nomināciju
„2014. gada zīmju valodas nodarbību
vadītāja”: Daru savu darbu ar lielu interesi, un man tas ļoti patīk. Paldies par
atzinību.”
Nomināciju „2014. gada Brīvprātīgā” ieguva Velta Kleina un Dana Kalpiņa Geida. Velta piedalās brīvprātīgi
dažādos zīmju valodas projektos, vadīja
zīmju valodas nodarbības, sniedza konsultācijas par zīmēm. Savukārt Dana
brīvprātīgi raksta projektu, atbildīgi piedalās dažādu pasākumu veidošanā.
Velta Kleina: „Savu darbu veicu tikai
sirds priekam, iegūstot jaunas zināšanas,
pieredzi, iemācoties jaunus vārdus un zīmes tiem.”

LABĀKIE

Genovefa Ņevjadomska, pasākuma
dalībniece:
„Bagāta ir tā tauta, kas augstu vērtē
gan darba tikumu, gan profesionālos sasniegumus, kā arī pilnveido savas tradīcijas. Gada nominācija mūsu centrā par
tādu veidojas – biju pārsteigta par kuplo
RC darbinieku skaitu no visas Latvijas.
Esmu lepna, ka mums ir tik daudz labu
darbinieku. Domāju, Katrs no viņiem pelnījis pateicību, un to arī saņēma.
Jauks bija kultūras nama “Rītausma”
dejotāju un melodeklamētaju sniegums,
gaumīgi izrotātas telpas. Dzīvās mūzikas
pavadībā deju ritmā varēja izlocīt kājas,
atbrīvojoties no ikdienas rutīnas. Paldies
atpūtas vakara vadītājai par visa vakara
raito norisi, atrakcijām. Tā bija laba iespēja atpūsties.”
Paldies visiem darbiniekiem, kas
ieguldījuši savu darbu RC attīstībā, kas
bija kopā ar mums gan gaišos, gan tumšos brīžos. Novēlu visiem labu gadu,
stipru veselību, izturību, neizsīkstošu
darba sparu, pacietību, radošumu un
veiksmi visur un it visā! 
Brigita Aldersone
Foto: Valdis Krauklis

Īpašais sveiciens
Sirsnīgi sveicam DAGNI UN JĀNI
VANAGUS, iestūrējot laulības ostā!
Lai jums labi, ļoti labi,
Lai jums brīnišķīgi iet!
Lai jums spožā, siltā saule
Nekad dzīvē nenoriet!
Novēlam saulainu, laimīgu kopdzīvi Vanagu pārim!
Pļaviņu biedrība

Iepazīšanās

 Vīrietis (74) vēlas iepazīties ar vientuļu sievieti bez bērniem
(līdz 55 gadu vecumam). Ir dzīvoklis
ar ērtībām sociālā mājā. Sūtiet sms
26758497
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Sākumu lasiet 1. lpp. „Diena, kad mēs paši kļuvām par slavenībām…”

Viesi bija tērpušies Žorža
Siksnas, Bena Afleka, Olgas
Rajeckas, Nikolas Kidmenas,
Laimas Vaikules, Vila Smita,
Aivara Lemberga, Odrijas Hepbernas (veselu trīs) un daudzu citu aktieru, dziedātāju,
politiķu un mākslinieku tēlos.
Starp 170 pasākuma viesiem
bija ne tikai Rīgas biedrības
biedri un viņu draugi, bet arī
viesi no citām LNS biedrībām
un Zviedrijas, Lielbritānijas,
Lietuvas, Igaunijas, Somijas
un Islandes.

sevi iepazīstinātu un pastāstītu, kāpēc izvēlēts tieši šāds
tēls; tika vērtēta prezentācija)
un „Visīstākā slavenība” (visas
ieradušās slavenības tika izvērtētas pēc viņu līdzības reālajiem tēliem).
Vakara vadītājas aicināja
uz skatuves žūrijas priekšsēdētāju Ilzi Stūri, kas priecājās

Ieva sniedza skatītājiem iespēju novērtēt vēl divus tango
priekšnesumus – „Tango” un
„Tango escenario”.

Laiks pagāja nemanot…

Šis laiks ballē pagāja ātri,
jo bija īpaši piepildīts – slavenības varēja ar dzirkstošā vīna
glāzi rokās (paldies par atbal-

Sagaidīšana un norise
augstā līmenī

Viesus sagaidīja vīna glāze
un sarkanais paklājs, kur visi
tika iemūžināti neaizmirstamās fotogrāfijās. Par aromātiskajiem vīniem jāpateicas
“EIROVĪNS” veikaliem (SIA
„Eliots”). Ziemas noskaņās
rotātajā zālē slavenības sēdās
pie klātiem galdiem un bija
gatavas pēdējās gada stundas
pavadīt zvaigžņotā atmosfērā.
Pasākumu atklāja vakara vadītājas Inese Immure
un Zane Kristapsone. Paši
pirmie uzstājās mākslinieki
no Liepājas ceļojošā cirka
“Beztemata” ar programmu
„Jaungada mistērija”, kas iesaistīja skatītājus, pakļaujot
viņus gan nažu asmeņiem,
stikla lauskām, gan neaprakstāmiem maģiskiem brīnumiem.
Kad cirks devās jau tālāk
iepriecināt liepājniekus, klātesošās slavenības varēja pamieloties, papļāpāt un nofotografēties fotostūrīti, pie kura
pat izveidojās rindas. Cirku
uz skatuves nomainīja dejotāji
Intars Upenieks un Ieva Lasenberga no deju studijas „Hi
Tango” ar „Tango de salon”. Jau
mazliet vēlāk 10 pāri no publikas profesionāļu vadībā varēja
apgūt tango soļus.

Konkurss par visīstāko
un par visspilgtāko slavenību

Viesi, pašiem nezinot,
piedalījās konkursā, kur tika
vērtēti divās kategorijās „Visspilgtākā slavenība” (uz skatuves tika aicinātas iepriekš
atlasītas slavenības, lai tās ar
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„Mis Latvija” direktore Inta
Fogele, deju priekšnesumi,
kuru laikā pat zālē tika izslēgta gaisma – mākslinieks tumsā
dejoja sava tērpa diožu lampiņu izgaismots.
Ar Jaunā gada iestāšanos
sveica mūsu paši rītausmieši – Maiga un Juris Elbroti –
ar dziesmu „Jaunais gads” un
Mārtiņš Lange ar „Robotdeju”. Pēc LNS prezidenta Edgara Vorslova Jaungada apsveikuma tika ienesta lielā torte,
ar kuru varēja mieloties visi!
Baudot gardo kūku un kafiju,
sanākušie varēja uzzināt, kas
viņus sagaida jau šajā – Kazas
gadā, skatoties 2015. gada horoskopu video zīmju valodā,
ko sagatavoja 12 mūsu pašu
nedzirdīgie biedri.
Vēlāk dzīvās mūzikas (ko
nodrošināja Haralds Švītiņš)
pavadīti sanākušie dejoja, piedalījās atrakcijās un loterijā,
kurā laimīgie saņēma lielo
šampanieša pudeli un Mārtiņa Rītiņa īpaši dāvāto restorāna „Vincents” dāvanu karti.
Pēdējie pasākuma dalībnieki
balli pameta vien pl. 8.30 no
rīta.

Pateicība visiem, kas
palīdzēja

par to, ka daudzi bija pacentušies iejusties slavenību ādā,
un nosauca „Visspilgtākās
slavenības” – Ainārs Osmanis (Šerloks Holmss) un Elfa
Zariņa (Elita Patmalniece)
– un „Visīstākās slavenības” –
Kristaps Legzdiņš (Džonijs
Deps) un Anita Grahoļska
(ORLAN). Dejotāji Intars un

stu SIA „Altia Latvia”!) vērot
salūtu, kad pienāca pusnakts
(paldies par atbalstu SIA „Petarde”!), iepazīties ar 12 Latvijā populāru cilvēku apsveikumiem latviešu zīmju valodā.
Viesus priecēja horeogrāfa
Roberta Stripkana (deju studija „Master of Spark”), kuru
kā labāko dejotāju pieteica

Pasākums noteikti nebūtu
izdevies bez daudzu cilvēku
atbalsta. Īpašs paldies “VPT
grupa” (personīgi Vladislavam Gončarovam) par dāvāto
iespēju uz lielā ekrāna noskatīties prezentācijas un video!
Paldies Zanei Kristapsonei
un viņas ģimenei! Paldies video operatoram Kristapam
Legzdiņam un fotogrāfei Anitai Grahoļskai! Paldies Laurai Reiselei, Ilzei Kopmanei,
Ivaram Kalniņam, Genovefai Ņevjadomskai, Emīlam
un Ingunai Kramiem, Varim
Strazdiņam, Sandrai Gutānei, Viktorijai Romanovai
par ieguldīto darbu pasākuma
tapšanā! Paldies aģentūras
„Mis Latvija” direktorei Intai
Fogelei! Pateicamies visiem,
visiem brīvprātīgajiem, kas
ieguldīja savu darbu, lai padarītu šo pasākumu neaizmirstamu! 
Sagatavoja:
LNS Informācijas centrs
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Balle bija izdevusies!
Šajā KS daudzi Slavenību balles
dalībnieki un balvu ieguvēji stāsta
par saviem iespaidiem un izjūtām
ballē. Bet kāds ir skatiens no otras
– balles organizatoru puses? Slavenību balles galvenā organizatore
INESE IMMURE, atbildot uz KS jautājumiem, stāsta par tās vēsturi.
Kad un kā dzima
ideja tieši par šādu
balli?
Doma par Jaungada balles organizēšanu radās tieši
Nedzirdīgo
dienas
pasākumā. Pēc koncerta Alīna Bergmane – Liksele rosināja mani uzņemties
Jaungada balles organizēšanu 31. decembrī. Uzreiz tad uzrunāju arī Zani
Kristapsoni un savu kādreizējo surdotulka programmas studenti Lauru
Reiseli, vai viņas piekristu sadarboties
balles organizēšanā.
Paldies viņām, ka bija gatavas to
darīt! Pārrunājām iespējamo scenāriju, un Laura teica, ka ballei vajadzētu
kādu tēmu. Tad apspriedos ar saviem
bērniem, kuri ļoti palīdzēja visā sagatavošanas posmā un arī pašā
ballē, un man
iepatikās tieši
Slavenību balles ideja.
Kas izdomāja
balles
programmu?
Kā veicās ar
tās realizāciju?
Trīs
mēnešus katru dienu domāju, kas un kā
varētu būt. Meklēju dažādas idejas gan
draugu un paziņu lokā, gan interneta
plašumos. Vairākas idejas, kas tālāk izmainījās, ieteica arī mūsu darba grupas
biedres. Ļoti vēlējos piesaistīt īstas slavenības, tāpēc radās ideja par populāru
cilvēku apsveikumu zīmju valodā. Tā
izveidošana arī prasīja visvairāk laika,
bet tas bija arī ļoti radošs process. Katra
programmas daļa tika izauklēta un nospodrināta. Paldies visiem palīgiem, it
īpaši Zanei Kristapsonei, kas kopā brīvprātīgi radīja neaizmirstamus svētkus!
Vai viss izdevās, kā bija iecerēts?
Pat daudz labāk! Bija prieks par apmeklētājiem – gandrīz visi slavenību
tēlā vai svinīgi saģērbušies. Pārsteidza mūsu dalībnieku līdzība īstajiem

tēliem, piemēram, Raivis Tīdemanis
(attēlā vidū) tiešām bija īstens aktiera
Bena Afleka dubultnieks, tāpat Kaspars
Unte – motobraucējs Matīss Karro un
Genovefa Ņevjadomska – dziedātāja
Laima Vaikule.
Biju šokā par to, ar kādām ovācijām
un aplausiem visi uzņēma slavenību videosveicienus! Paldies arī īstajām slavenībām: Ingunai Sudrabai, Inesei Vaiderei, Mārim Gailim, Mārtiņam Rītiņam,
Mārtiņam Pļaviņam, Santai Ančai, Janai
Duļevskai, Mārim Grigalim, Jurim Bindem, Mārai Upmanei Holšteinai (grupai
„Astro”n”out”), Elitai Patmalniecei un
Ģirtam Ķesterim, kuri atrada laiku un
sagatavoja apsveikumu zīmju valodā.
Vai sākumā nebija šaubas par to,
vai mūsu biedri gribēs maksāt tik
daudz par balli?
Maksa –20 EUR ir 14 lati, un maksāja tie, kas gribēja kopā sagaidīt Jauno
gadu, jo viņi saprata, ka viss maksā naudu – gan priekšnesumi, gan ēdiens un
Rītausmas izmantošana.
Vai šādas balles ar paplašinātu
programmu vajadzētu turpināt? Cik
bieži?
Noteikti vajadzētu nu vismaz reizi
gadā. Nebūtu slikti pat divas reizes, ja
kāds to uzņemtos.
Vai tu uzņemtos otrreiz
organizēt šādu
pasākumu?
Ja
blakus
ir domubiedri
un
atbalstītāji, labprāt atkal
uzņemtos noorganizēt, bet ne
šajā gadā. Šādas
balles noorganizēšana no manis
prasīja darbu trīs mēnešu garumā un
ļoti daudz enerģijas, jo to darīju paralēli
savam darbam – tāpēc nācās strādāt arī
brīvdienās. Patiesi no sirds vēlējos noorganizēt foršu balli tautai, un prieks,
ka kopā tas izdevās! Priecājos, ka cilvēki to novērtēja, – saņēmu tik daudz labu
vārdu kā nekad.
Tagad gribas atpūsties, bet esmu
ļoti, ļoti gandarīta, ka pūles nebija veltīgas. Cilvēki vēl turpina par to runāt un
aktīvi skatās ballē uzņemtās fotogrāfijas, speciāli veidotos video (piemēram,
uz 16. janvāri populāro cilvēku video
apsveikumiem ir vairāk nekā 2000 skatījumu, balles video apskatam – gandrīz
2000), tas tikai liecina par to, ka balle
izdevusies! 

PĀRDOMAS

Pārdomas, vērtējumi,
atsauksmes
Visspilgtākā
slavenība
Ainārs
Osmanis – Šerloks
Holmss:
Es reti apmeklēju LNS lielos atpūtas
pasākumus, tomēr
šoreiz izlēmu piedalīties.
Šerloka Holmsa tēls man ienāca prātā nejauši, kad pārskatīju internetveikalā pieejamos gatavos kostīmus. Likās,
ka Šerloks varētu būt tas tēls, kurā es it
kā varētu iederēties un iejusties. Tāpēc
arī uzreiz pasūtīju tur pieejamo komplektu ar apmetni un cepuri. Pēc tam
piemeklēju savam Holmsam piemērotu
pīpi. Kas gan viņš būtu bez tās!
No citām slavenībām ballē man personīgi patika Lielbritānijas karaliene
Elizabete II ar vīru un vairākas Odrijas
Hepbernas – šīs dāmas likās visvairāk
atbilstošas saviem tēliem.
Manā skatījumā – Slavenību balle izdevās uz goda. Visu pasākuma laiku dalībnieki tika intensīvi nodarbināti, tāpēc
nakts pagāja tik ātri.
Visīstākā
slavenība
Kristaps
Legzdiņš – Džonijs
Deps:
Mēs ar Anitu
(Grahoļsku)
uzreiz sapratām, ka
jāpiedalās
Slavenību ballē. Vajadzēja tikai izdomāt, ko atveidot. Anita piedāvāja
man kļūt par Džoniju Depu, jo viņa
uzskata, ka esmu viņam līdzīgs. Tāpēc es izveidoju Džonija Depa tēlu.
Palūdzu Anitai, lai viņa uzšuj man šim
tēlam atbilstošas bikses un vesti. Šis
darbs viņai aizņēma apmēram divas
nedēļas. Es vēl nopirku brilles, nokrāsoju matus un bārdu un biju gatavs
ballītei. Pašā ballē jutos kā īsta slavenība – Džonijs Deps. Visi bija pārsteigti, ka esmu tik tiešām līdzīgs Džonijam Depam. Daudzi kopā ar mani
vēlējās nofotografēties. Bija jautri!
Slavenību ballē arī daudzi citi bija līdzīgi saviem izvēlētajiem tēliem. Man visvairāk patika ORLAN, Elita Patmalniece, Merilina Monro, Bens Afleks, Žoržs
Siksna. Viss notiekošais sagādāja patiesu prieku. Ceru, ka nākamreiz būs tikpat
labi un vēl labāk.

Tālāk lasiet nākamajā lpp.
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Visspilgtākā slavenība Elfa
Zariņa – Elita Patmalniece:
Pēc manas vecākās meitas
Elzas mudinājuma arī mēs abas
pieteicāmies Slavenību ballei.
Man nebija grūti izvēlēties, kādu
slavenību attēlošu. Atvēru drēbju skapi un acu priekšā pazibēja
kleita, kurā es varētu atveidot divas personas – Elitu Patmalnieci vai Baibu Sipenieci
– Gavari.
Abas personas man ir tuvas gan rakstura ziņā,
gan pēc temperamenta un mākslinieciskās gaumes
izjūtas. Nospriedu, Elita tomēr ir piemērotāka, jo
man ir tādi apģērba gabali un aseksuāri kā viņai,
turklāt man ir arī īsi mati, kurus apklāju ar šalli un
ziedu pušķiem, kā tas pienākas Elitai.
Elza savukārt atveidoja jauniešu vidū populāro
britu aktrisi Liliju Kolinsu. Precīzi pēc fotogrāfijas
Elzai uzšuvu tādu pašu kostīmu kā Kolinsai. Tā nu
ieradāmies ballē kā šīs slavenības. Nopriecājos, ka
sapnis kādreiz stāvēt uz sarkanā paklāja, kā jau tas
slavenībām pienākas, nu piepildījās tepat mūsu Rītausmā.
Bija prieks satikties ar citām slavenībām, visi
bija tik skaisti un oriģināli! Un pats galvenais – pilna zāle ar skaistiem vīriešiem: kam taurenīši, kam
kaklasaites – nu skaisti!
Sagaidīšana bija unikāla, smuki puiši uzcienāja
ar vīnu, un jutāmies tiešām kā slavenības. Pasākums
arī tālak ritēja interesanti un eleganti. Ar neaprakstāmu prieku baudīju priekšnesumus, loterijas, spēles un dejas… Saņēmu balvu kā krāšņākā slavenība
un arī Elitas Patmalnieces oriģinālo apsveikuma
kartiņu ar viņas parakstu. Tas bija tik jauki un patīkami, nopriecājos kā mazs bērns!
Vēl mani un meitu patīkami pārsteidza video demonstrācija ar slavenu cilvēku novēlējumiem zīmju
valodā. Skatoties Elitas Patmalnieces apsveikumu,
mani nošokēja šāda sakritība: pirms tam es no skatuves Elitas lomā novēlēju visiem krāsainu Jauno
gadu, un viņa savā apsveikumā pateica tieši to pašu!
Neizpalika arī šampanietis ar jautriem novēlējumiem un salūts. Izlocījām kājas dejās līdz pat rītam.
Liels paldies pasākuma organizatorēm Inesei
Immurei, Zanei Kristapsonei un viņu brīvprātīgo
komandai par vērienīgo, skaisto un izdevušos pasākumu! No manis un Elitas visiem vēlreiz novēlu to
pašu – krāsainu 2015. gadu!

Ivars
Kalniņš:
Mūsdienās cilvēki
kultūras dzīvē vēlas redzēt kaut ko
jaunu
Trīs mēnešus gatavotais pasākums
bija gaidīts nedzirdīgo sabiedrībā – īpaši
to cilvēku vidū, kuri vispār neapmeklē
LNS pasākumus. Šis vērienīgais pasākums ar daudzveidīgu programmu patiesi aizkustināja apmeklētājus. Mani
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Visīstākā slavenība
Anita Grahoļska – ORLAN:
Sākumā
mani palūdza
pastrādāt par
brīvprātīgo
fotogrāfi Ineses Immures balles organizācijas komandā. Pēc
darba kolēģes pamudinājuma
nolēmu kļūt par Orlan, jo viņa
ir interesanta un slavena franču
fotogrāfe. Man patīk viņas atvērtība, viņas savdabīgā māksla
liek skatītājiem domāt, pārvarēt
aizspriedumus, mainīt uzskatus
un ieradumus. Lai apgūtu tēlu,
nopietni gatavojos: daudz lasīju
par šo mākslinieci internetā un
pētīju viņas stilu. Tad ķēros pie
šūšanas, krāsošanās, pucēšanās,
lai izskatītos kā īsta Orlan.

Sandra
Gutāne – Karaliene Elizabete II: Grūti
teikt,
kurš
bija vislabākais, jo visi
bija centušies
Jauno gadu
šoreiz sagaidījām vērienīgi. Visi
bija saposušies līdz nepazīšanai,
skaisti un interesanti saģērbušies. Anglijas karalienes Elizabetes II tēlu izvēlējos tāpēc, ka man
vienmēr interesējusi karaļu un
prinču dzīve agrāk un tagad. Ar
tērpa izvēli grūtību nebija, tas
jau bija vilkts uz dažām kāzām
un izlaidumā. Arī bižutērija
bija iepriekš iegādāta. Cepuri
no Krētas salas atveda mamma.
Karodziņu man sarūpēja Renāte
Kelmena no Anglijas. Man bija
interesanti iejusties Anglijas karalienes tēlā, būt atbildīgai, vē-

visvairāk izbrīnīja apmeklētāju attieksme pret šīs balles nozīmīgumu, viņu
centieni iejusties dažādu slavenību tēlos, rūpīgi pārdomātās tērpu detaļas.
Tādējādi apmeklētāju ārējais izskats
vien jau spodrināja visa pasākuma spožumu un pozitīvo gaisotni.
Jau sākotnēji es augsti no vērtēju Ineses
Immures iniciatīvu organizēt šo balli, un
man nebija ne mazāko šaubu, ka tā izdosies. Ar lielu prieku palīdzēju paveikt šo
to, jo mani motivēja pasākuma jaunās
idejas. Milzīgs paldies jaukajiem 12

Par piešķirto balvu biju ļoti
priecīga, manuprāt, esmu pelnījusi, jo es ļoti centīgi gatavojos.
No citām slavenībām ballē man
vislabāk patika Elita Patmalniece un Džonijs Deps. Kopumā
balle bija ļoti jauka. Patīkami
bija skatīties, ka cilvēki saģērbušies tik solīdi.
Lieliski bija tas, ka populāri
cilvēki savos videoapsveikumos
mūs uzrunāja zīmju valodā. Visvairāk patika Ģirta Ķestera un
Māra Grigaļa zīmju valoda. Varēja redzēt, ka viņi centušies, lai
savu sakāmo plastiski attēlotu
zīmēs, – tā bija cieņas izrādīšana nedzirdīgajiem.
Šo videomateriālu montēja
Kristaps Legzdiņš, redzēju, kā
viņš mocījās ar titriem un pareizu fragmentu izvēli. Viņš man
palīdzēja arī Orlan tēla tapšanā.

sai, atturīgai.
Lielāko atbalstu tēla tapšanā man sniedza „karalienes vīrs
Edinburgas hercogs” (Andrejs
Gutāns) – mans šoferis, lai es
laikā visur nokļūtu.
Balles laikā atklāju, ka ieradies arī
„mans mazdēls princis Viljams” Mārtiņš Liepa). Kopīgi nobildējāmies. Pirmajā mirklī Džoniju Depu (Kristaps Legzdiņš)
noturēju par Kašeru (īstajā vārdā Kaspars Blūms-Blūmanis).
Ļoti labs un pārdomāts bija
fotostūrītis, kur pacilātā noskaņā iemūžinājāmies krāšņās
bildēs.
Balle patika visiem. Paldies
galvenajām organizatorēm Inesei Immurei un Zanei Kristapsonei par lielisko radošo izdomu,
pasākuma bagāto saturu un atraktīvo darbošanos vakara vadīšanā.

cilvēkiem, kas piekrita stāstīt par horoskopu kameras priekšā. Man viņus
uzrunāt bija viegli. Tāpat mani patīkami pārsteidza Zanes Kristapsones
apbrīnojamā spēja tik viegli kontaktēties ar apmeklētājiem, viņos iedegot
pozitīvu dzirksti.
Mūsdienās cilvēki vēlas redzēt kaut
ko jaunu kultūras dzīvē, un to uzskatāmi pierādīja arī jaunu seju parādīšanās
šajā Slavenību ballē. Personīgi es to
vērtēju kā pašu vislabāko no visiem
LNS pasākumiem piecu gadu laikā.

Janvāris, 2015
Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.
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Gada noslēgums Rēzeknē
2014. gada 27. decembrī Rēzeknes
RB notika pasākums gan lielajiem, gan
mazajiem. Ziemassvētku vecītis izdalīja
dāvanas mazākajiem dalībniekiem.

Daiga Delle: Nu patika mums balle!
Daudz kas patika
– pats gatavošanās process, tērpa, grima un
frizūras izvēle, ienākšana uz sarkana paklāja
fotozibšņu pasaulē, talantīgie vakara vadītāji,
pilna zāle ar smaidīgiem, priecīgiem, skaisti
sapostiem ļaudīm, kuru
uzvedība manī raisīja
patiesu sajūsmu un pārdomas par to, kā, uzvelkot vakartērpu, mainās
pats tā valkātājs.
Man patika citādie
priekšnesumi, ballinieku aktivitāte dejās un
rotaļās, Jaunā gada sagaidīšanas mirklis un
tad jau arī vakara nagla – sabiedrībā slavenu cilvēku apsveikums
zīmju valodā – tas tik
bija notikums! Zāle noelsās, un sekoja ovācijas! Milzīgas! Šī bija
tāda lieta, ar ko varējām lepoties dzirdīgo
sabiedrībā – ne velti
facebok un draugiem.lv
zibenīgi piepildījās ar
šīm intervijām.
Manas favorītes no
slavenībām – Elfa Kesenfelde – Elita Patmalniece, Ilze Pukse – Odrija un Sandra Gutāne
– Anglijas karaliene. Un,
protams, vakara vadītāja Zane Kristapsone.
Fotogrāfi bija forši!
Jā, un cik viegli ballē
ieplūda daudzie ārzemnieki – it kā neparasti,
bet arī dabiski... Domāju, viņi novērtēja mūsu
radošumu un aktivitāti.
Nu patika mums tā
balle! Paldies par to radošajai komandai! Jūs
bijāt lieliski, īsti profesionāļi!

BIEDRĪBU ZIŅAS

Pasākumu vadīja Mārīte Sarkane un Anatolijs Frolovs. Ar piemiņas suvenīriem tika
godināti brīvprātīgie interešu klubu vadītāji
un pašdarbnieki. Svētku noskaņu vairoja koncertnumuri – pantomīma „Rindā pie ārsta” un
līnijdeja „Solim čau!”.
Tradicionāli notika arī 2014. gada nomināciju pasniegšana ar balsošanu uz vietas. Lūk,
rezultāti – goda titulu ieguvēji Rēzeknes RB
2014:
Gada cilvēks un Gada brīvprātīgais – Inese

Geduša; Gada pašdarbnieks – Vita Kravale
(attēlā).
Liels paldies par veikumu viņiem un arī
brīvprātīgajiem – Ilonai
Fominai, Anatolijam
Frolovam,
Monikai
Lankovskai, Arturam
Vindačam, Andrejam
Bogdanovam.
Paldies visiem, dārgie biedri, un novēlu: Novērtējiet to, kas jums
dzīvē ir dots! 
Mārīte Sarkane
Foto: Alīna Kurevļova

Valmieriešiem gada beigās – skatīšanās svētki

30. decembrī ap 30 biedru sapulcējās mūsu
klubā, lai vēl pēdējo reizi satiktos Vecajā gadā un
atcerētos, kas tajā bija īpaši labs.
Mums bija liels prieks, ka no naudas ietau-

pījumiem ar pašvaldības atļauju iegādājāmies projektoru, un ar LNS prezidenta atļauju nopirkām arī ekrānu. Tā
nu mums gada noslēguma pasākums
izvērtās par īstiem skatīšanās svētkiem:
mēs noskatījāmies gan 2014., gan 2013.
gada pasākumu fotogrāfijas. Bija aktīvas
diskusijas par dažādiem pasākumiem.
Biedriem ļoti patika festivāls Tukumā,
ekskursijas uz Sāremā salu, Limbažiem,
Smilteni un arī citi pasākumi.
Labi, ka LNS vadība mums sagādāja no NVA asistentu – Igoru Kurzenkovu. Esmu par to pateicīga prezidentam.
Igors ir ļoti labs palīgs, aktīvi darbojas,
man viņš tiešām daudz palīdz. 
Dace Lāce
Foto no biedrības arhīva

Liepājnieki ballējas līdz pieciem rītā
Arī Liepājas biedrībā 31. decembrī
sešos vakarā sākās lielā gadumijas „Jaungada ballīte”. To organizēja aktīvākie valdes locekļi.
Informē Ilze Jaunzeme:
„Pasākumu atklājot, man bija patiess prieks
par to, ka sanācis tik daudz cilvēku un ka vismaz puse no tiem ir   jaunieši.
Vakara gaitā ap pussimtam apmeklētāju
bija iespēja jauki, pēc sirds patikas atpūsties, iesaistoties daudzās aktivitātēs.
Vispirms sanākušie sagaidīja Salavecīti,
kurš sveica mazos, noskatījās bērnu izpildīto
„Zvaniņš skan” un kopīgi nofotografējās. Pēc
tam visi noskatījās prezentāciju par 2014. gada
notikumiem savā biedrībā un jutās kā lieli malači, redzot, cik aktīvi paši piedalījušies visādos
pasākumos un radošajās nodarbībās.
Interesanti organizētā loterijā visi dabūja

tieši to, ko paši laimēja, bet visi kāroja vienu
īpaši skaisti iesaiņotu dāvanu ar pārsteigumu –
tualetes birsti! Pēc tam katrs varēja izliet sev
laimīti, kurā gaismēnu fonā varēja skatīt, kas
labs viņu sagaidīs nākamajā gadā.
Ar jautrām rotaļām un pārrunām gaidījām
Jaunā gada iesākšanos, kas ļoti ātri arī pienāca.
Vieni gāja uz centru, bet citi palika turpat biedrībā, no 3. stāva balkona ar šampanieša glāzēm
rokās vērojot tālumā svētku salūtu, savstarpēji
novēlot laimīgu Jauno gadu. Pasākums jautrā
garā turpinājās, līdz beidzās ap 5 no rīta.
Un tā savās jaunajās mājās uzsākam jau ceturto gadu. Lai mums veicas visiem!”
Valde izsaka lielu PALDIES brīvprātīgajiem: Diānai un Jānim Greneviciem un Lienei Jaunzemei par skaisto zāles noformējumu.
Vairāk foto LNS mājaslapā (9.01.2015)
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Diskriminācija: kad atsaka darbu
nedzirdīgiem cilvēkiem

strādāt jebkādu darbu, ko viņam piedāvātu, un, ja virtuves
darbi neder, viņš varētu būt
sētnieks. Tomēr arī te darba
drošība neļaujot nodarbināt
cilvēku ar dzirdes traucējumiem, jo, «slaukot ielu, viņš nedzirdēs garāmbraucošos auto».
Zīmju valodas tulki centušies
paskaidrot, ka nedzirdīgie cilvēki neskrien uz braucamās
Virtuvē ir bīstamas iekārtas, bet pa daļas, saprot, ka tas ir bīstami,
ceļu pārvietojas automašīnas – tādi bija un ikdienā pa ielu taču pārviegalvenie iemesli, kāpēc 44 gadus veco Ju- tojas.
«Varbūt cilvēkam nekad
riju no Saldus nepieņēma darbā ne par
nav
bijis saskarsmes ar nevirtuves palīgstrādnieku, ne sētnieku.
dzirdīgajiem,
varbūt tiešām
Savukārt kādu sievieti atlaida no apkonezina,
ka
ir
tādi
zīmju valodas
pējas darba, jo katras dienas darba uzdetulki,
kuri
var
izskaidrot
visu
vumi bija jāuzraksta uz lapas – tas esot
par
darba
drošību,
tomēr
jau
pārāk nogurdinoši.
daudzus gadus zīmju valodas
«Mums ir tāda sajūta, ka cilvē- tulks pat ziņas lasa televīzijā, un turkus ar dzirdes problēmām uztver kā pat netālu no Saldus ir Jelgava, kur
slimus, kā dīvainus – vai tiešām, strā- visi nedzirdīgie strādā un nav nekādu
dājot par sētnieku, nedzirdīgam cil- problēmu. Sarunā speciālists mums
vēkam radīsies tāda iedoma – staigāt pateica, ka galvenais ir drošība un vipa brauktuvi, neskatoties, vai brauc ņam vienalga, vai mēs sūdzamies vai
automašīnas?» – tā par šo gadījumu nē. Bet mums ir cilvēki, kuri 50 gadus
secina Latvijas Nedzirdīgo savienības strādā par sētniekiem!» LNS vicepreviceprezidente Sandra Gerenovska.
zidente komentē tālāk.
Nedzirdīgo organizācijai ir vairāki
Tas jau nav vienīgais šāds gadīfakti par to, kādu iemeslu dēļ nepie- jums. Sievieti citā pilsētā atlaida no
ņem vai atsaka darbu nedzirdīgiem apkopējas darba, jo katru dienu bija
cilvēkiem, un daļa šo gadījumu, kas jādod uzdevums un šajā gadījumā tas
iezīmē diskrimināciju pret cilvēkiem būtu jādara rakstiski. Rīgā nedzirdīar invaliditāti, notikuši pašvaldībās.
gam cilvēkam atteikts darbs virtuvē –
Nedzirdīgais bezdarbnieks gaidī- arguments: kā viņš dzirdēs, ka pavārs
jis rindā uz iesaisti algotos pagaidu sauc padot pannu? «Visai bieži darba
sabiedriskos darbos un tika nosūtīts devēji baidās pieņemt darbā pat par
darbam par palīgstrādnieku virtuvē. trauku mazgātājiem, jo «kas notiks,
Taču darba aizsardzības speciālists, ja kāds klients ko pajautās?». Visi neuzzinājis, ka bezdarbnieks ir nedzir- dzirdīgie taču nav norakstāmi, lasa
dīgs un ka viņam nevar latviešu va- no lūpām, saprot, nav muļķi... Tomēr
lodā izstāstīt darba drošības noteiku- šī attieksme ir viena no svarīgākajām,
mus, darbu atteica.
kāpēc jauni cilvēki aizbrauc no Lat«Mēs teicām, ka nodrošināsim zīm- vijas. Citur pasaulē daudzos amatos
ju valodas tulku, jo nedzirdīgie sapro- tieši nedzirdīgi cilvēki ir ļoti pieprasīti,
tas zīmju valodā, tā ir latviešu zīmju piemēram, Vācijā pastā strādā daudz
valoda, taču speciālists atbildēja: mēs nedzirdīgo. Ja grib, tad komunikācijas
nezinām, ka ir tādi tulki,» stāsta S. Ge- problēmas var atrisināt,» sarunas norenovska. Tam sekojis nākamais ie- slēgumā ir pārliecināta S. Gerenovsmesls, kāpēc nedzirdīgais nevar strā- ka.
dāt virtuvē – tur ir bīstamas iekārtas.
No Ingas Papardes raksta „Ne«Taču viņš nav mazs bērns, vai tad viņš dzirdīgajam atsaka darbu – virtuspēlēsies ar tām krāsnīm vai pannām? vē pārāk bīstami, sētnieku var saPalīgstrādnieks mizo kartupeļus, tīra braukt auto”, Neatkarīgā, 2014. 9.
burkānus,» turpina S. Gerenovska.
XII 
Tomēr cilvēks bija ar mieru
Publicitātes foto
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KOMENTĀRS SITUĀCIJAI: KO DARĪT?
Latvijas Cilvēktiesību centra politikas analītiķe Sigita Zankovska-Odiņa
skaidro:
Iespējamas diskriminācijas gadījumā
cilvēki var vērsties arī Latvijas Cilvēktiesību centrā, kas ir nevalstiska organizācija, kuras darbības joma ietver arī diskriminācijas novēršanu un cietušo interešu
aizstāvību (informācija par Centru pieejama: http://cilvektiesibas.org.lv/lv/). Pat, ja
mums nav iespēju uzlikt vainīgajiem darba
devējiem sodu, mēs varam palīdzēt gan
sagatavot prasības pieteikumu tiesai, gan
vērsties pie darba devēja un atbildīgajām
institūcijām, lai meklētu labākos risinājumus.   
Būtiski, ka šādu pārkāpumu gadījumos
cilvēkiem jārīkojas ļoti ātri, jo Darba likums nosaka: ja iespējama diskriminācija
notikusi, dibinot darba tiesiskās attiecības,
prasība tiesā ceļama 3 mēnešu laikā.
Darba likums nosaka:
34.pants. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšana, dibinot darba tiesiskās attiecības
(1) Ja, dibinot darba tiesiskās attiecības, darba devējs pārkāpis atšķirīgas attieksmes aizliegumu, pretendentam ir tiesības celt prasību tiesā triju mēnešu laikā
no dienas, kad saņemts darba devēja atteikums nodibināt ar viņu darba tiesiskās
attiecības.
Ja cilvēks atlaists pārbaudes laikā un
ir aizdomas par diskriminācija, prasība jāsniedz viena mēneša laikā:
48.pants. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšana, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā
Ja darba devējs, uzteicot darba līgumu
pārbaudes laikā, ir pārkāpis atšķirīgas attieksmes aizliegumu, darbiniekam ir tiesības celt prasību tiesā viena mēneša laikā
no dienas, kad viņš saņēmis darba devēja
uzteikumu.
Savukārt, ja cilvēkam uzteikts darbs
darba tiesisko attiecību laikā, prasība tiesā
sniedzama mēneša laikā:
122.pants. Prasības termiņš
Darbinieks var celt tiesā prasību par
darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu viena mēneša laikā no uzteikuma saņemšanas dienas. Citos gadījumos,
kad pārkāptas darbinieka tiesības turpināt darba tiesiskās attiecības, viņš var celt
tiesā prasību par atjaunošanu darbā viena
mēneša laikā no atlaišanas dienas.

Janvāris, 2015

KOPSOLĪ

Saules raksti
skaisti izrakstīti

Laiks skrien nemanāmi ātri. 2014. gads liepājniekiem bija ne tikai ražīgs, bet arī saulains, jo Liepājas biedrībā no 2014. gada maija līdz 31. decembrim tika realizēts projekts „Saules raksti Liepājā”.
Tā laikā 40 liepājnieki kvalitatīvi un lietderīgi pavadīja brīvo laiku, nostiprināja komunikāciju savā biedrībā un
kopienā, ieguva ikdienas dzīvei noderīgas iemaņas, darbojoties studijā „Saules raksti Liepājā”, apmeklējot rokdarbu
pulciņu, dažādu tautu deju un ritmikas nodarbības, kā arī
teātra un melodeklamācijas nodarbības.
Rokdarbu pulciņā dalībnieki pilnveidoja savas prasmes, strādājot ar dažādiem materiāliem un instrumentiem;
attīstīja un izkopa savu radošo iztēli un spējas, iegūstot zināšanas par krāsu un kompozīcijas pamatiem. Noslēgumā
izveidoja lielu kolāžu par saules rakstiem dzimtajā Liepājā.
Nav robežu sevis pilnveidošanā un attīstīšanā, jo –
mūžu dzīvo, mūžu mācies. Projekts deva cilvēkiem iespēju
darboties teātra un melodeklamāciju studijā. Nodarbību laikā iestudētas vairākas dziesmas, un to uzvedumi demonstrēti koncertos.
Aldis Ādamsons 12 biedriem projektā pasniedza dažādu tautu deju un ritmikas nodarbības: „Deja ir laime, deja
ir mīlestība… Deja dziedē cilvēku un palīdz viņam izziedēt
kā ziedam, atverot šajā pasaulē ko skaistu, brīnumainu,” – tā
viņš raksturo dejas mākslu.
Projekta ietvaros tika organizēti pieredzes apmaiņas
braucieni uz Tukuma grupu un Rīgas biedrību. Šīs aktivitātes vadītājs Ainārs Ostvalds uzsver, ka braucienus var
salīdzināt ar durvīm, kas atveras jauniem iespaidiem un
iespējām.
Projekta vadītāja Gundega Paņko atzīst, ka projektam
bija liela nozīme biedrības darbā, jo cilvēki „atdzīvojās”, atklāja sevī talantus un vairāk iesaistījās dažādos pasākumos.
Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, projekta „Saules raksti Liepājā” īstenošanas personāls un tā
dalībnieki izsaka pateicību par piešķirto finansējumu
Liepājas pilsētas domei (1000 EUR (64,94%)) un SIA
„LNS Rehabilitācijas centrs” (540 EUR (35,06%)) projekta realizācijai! 
No LNS Iepirkumu un projektu nodaļas informācijas
(saīsināti)

PROJEKTI/VIDES PIEEJAMĪBA

Latvijas Televīzija
paplašina raidījumus

Valsts SIA „Latvijas Televīzija” (LTV) kā sabiedrisks medijs par vienu no
saviem darbības virzieniem uzskata sabiedrības
informēšanu un izglītošanu, paplašinot raidījumu
pieejamību cilvēkiem ar
dzirdes traucējumiem.
Lai 2017.g.sasniegtu ANO
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas
pamatnostādnēs noteikto subtitrēto un surdotulkoto raidījumu apjoma pieaugumu, LTV
paredz 2015. un 2016.g. secīgi
pieaudzēt raidstundu apjomu,
kas paredzēts cilvēkiem ar
dzirdes traucējumiem.
2017. gada raidījumiem ar
subtitriem un surdotulkojumu
ir jābūt 30 % apmērā no kopējā
raidīšanas apjoma.
2015. gadā saglabājas tāda
pati valsts mērķdotācija kā
2014. gadā –157 882 eiro
gadā, tomēr LTV paredz paplašināt raidījumu un filmu apjomu ar subtitriem cilvēkiem ar
dzirdes traucējumiem. Lūk, šie
jaunumi!
No 4. janvāra svētdienās
13 : 00 LTV 1 ar subtitriem ir
skatāms jauns iknedēļas raidījumu cikls par reliģijas un
ētikas jautājumiem “Saknes
debesīs”.
Raidījums pēta šodienas
Latvijas dzīves garīgo, reliģisko
un ētisko dimensiju, iedziļinās
ticības ikdienas izpausmēs un
dažādu reliģisko konfesiju tradīcijās, palielinot sabiedrības
izpratni par tām un cieņu pret
Latvijas reliģisko daudzveidību. Aplūkojot cilvēku kā vienotu veselumu, kam svarīga ir ne
tikai fiziskā un sociālā, bet arī
garīgā personības sfēra, raidījums atklāj, kā garīgās dzīves
paradigmas izpaužas mūsu
līdzcilvēku ikdienā. Raidījuma

formātu veido intervijas studijā, diskusiju un video portretu
sintēze, raidījuma vadītājs ir
teoloģijas zinātņu doktors un
sertificēts psihoterapeits Gatis
Līdums. Raidījumu veido producentu grupa HansaMedia.
LTV 7 otrdienās 13 : 00 un
sestdienās 08 : 45 ar subtitriem pārraida pētniecisko raidījumu ciklu „Melu laboratorija” ( pirmās un otrās sezonas
raidījumus, kopā 20). Skatāms
no 6.janvāra.
7. janvārī savu otro sezonu
uzsāka raidījumu cikls „Ciemiņš virtuvē”, kurā restorāna “Kaļķu vārti” šefpavārs
Raimonds Zommers viesojas
populāru un zināmu cilvēku
mājās, gatavojot ēdienus no
visa tā, kas atrodams viņu ledusskapjos. “Ciemiņu virtuvē”
ar subtitriem var skatīties atkārtojumā – LTV 1 sestdienā 14
: 00. Pirmais raidījums ar subtitriem – 10.janvārī.
No 5.janvāra katru darbdienu LTV 1 08 : 35 ar subtitriem ir skatāma romantiska
daudzsēriju filma „Patvērums
mīlestībai”. Tās otrreizēja pārraidīšana ar subtitriem plānota
nākamajā dienā ap 16 : 00.
Svētdienās LTV 1 17 : 00 ar
subtitriem var noskatīties britu vēsturiskās drāmas „Selfridžs” otrās sezonas sērijas.
2015.gadā LTV ir mainījusi
raidījumu atkārtojumu slejas.
Lielākoties visi raidījumi ar
surdotulkojumu un subtitriem
atkārtojumos ir skatāmi LTV 7.
Tiek saglabāta visu līdzšinējo raidījumu subtitrēšana
un pārraidīšana zīmju valodā.
2015.gadā turpinām arī bērnu
animācijas filmu ievietošanu
LTV lapā www.ltv.lv ar surdotulku. Sestdienu un svētdienu
rītos skatāms animācijas seriāls “Mežainīši”.
Plašāka informācija par visiem raidījumiem – LNS mājaslapā (Jaunumi, 5.01) un sekos
nākamajā KS numurā. 
Sarmīte Plūme,
LTV Dokumentālo
raidījumu redaktore

13

MŪSU JUBILĀRI/APJAUTA

KOPSOLĪ

Janvāris, 2015

LNS Goda biedram Albertam Kokinam – 90!
13. janvārī Ventspils biedrības biedrs Alberts Kokins iesoļoja savā 91. dzīves gadā. Šajā saulainajā dienā mēs, Ventspils RB valdes locekļi, apciemojām un
sveicām viņu Ugāles mājās.
Līdz šim saglabāju labu
Kā pats jubilārs stāsta,
spēkam ejot mazumā, in- veselību. Ja prasāt, kā man tas
terese par apkārt notiekošo izdevies, tad teikšu – nepīpētomēr nav zudusi.
ju, nedzeru alkoholu. Man ļoti
„Ar prieku lasu avīzi garšo saldumi, it sevišķi šoKopsolī, kas katru reizi pa- kolāde, kuru ēdu katru dienu.
liek arvien
interesantāka Interesējos par dzīvi. Laikam
un krāsaināka. Ļoti patīk tas viss palīdz.
Liels paldies LNS vadībai,
skatīties TV – sporta spēles,
it sevišķi hokeju, futbolu un avīzei „Kopsolī”, manai biedrībai, mīļajiem ventspilniebasketbolu.

kiem par sirsnīgiem vārdiem,
ziediem un dāvanām.”
Uzziņai: Alberts Kokins
ir ilggadīgākais LNS Goda
biedrs (no 1985. gada). Viņa
devums nedzirdīgo kopienas
attīstībā: Ventspils kluba vadītājs, biedrības valdes loceklis, pašdarbības un sporta
darba aktīvists, fizkolektīva
vadītājs, 10 LNB/LNS kongresu delegāts. 
Ina Rutkovska
Foto: Raisa Civkunova

Šogad KOPSOLĪ abonē vairāk!
Pagājušā gada beidzamajos
mēnešos LNS Informācijas nodaļa
veica pētījumu, lūdzot LNS ļaudis
aizpildīt aptaujas anketu par Kopsolī abonēšanu un LNS mājaslapas
izmantošanu internetā.
Visvairāk mūs interesēja, kāpēc liela
daļa mūsu cilvēku nepasūta „Kopsolī”
un nelasa informāciju LNS mājaslapā, lai noskaidrotu galvenos iemeslus.
Vispirms atgādināšu, kādi bija pagājušā gada laikraksta „Kopsolī” (KS) abonēšanas dati. Uz 2014. gada 1. janvāri
„Kopsolī” bija abonējuši tikai 278 cilvēki. Pateicoties tam, ka LNS dāvināja KS
abonementus skolu absolventiem izlaidumos, kopējais abonentu skaits otrajā
pusgadā pieauga līdz 378.
Diemžēl pat ar visiem dāvinātajiem
abonementiem tie bija tikai 22% no visu
LNS biedru kopējā skaita uz 2014. gada
1. janvāri. Apskatot procentuāli, cik katrā LNS biedrībā pasūtījuši KS atkarībā
no biedru skaita biedrībā, atklājās, ka
viscentīgākie KS pasūtītāji ir valmierieši
– laikrakstu pasūtījuši 43% no Valmieras RB biedru skaita. Otri dedzīgākie KS
lasītāji – Kuldīgas RB ar 32%, bet trešajā
vietā Liepājas RB ar 28%.
Tuvojoties gada beigām, mēs vēlējāmies noskaidrot iemeslus, kāpēc LNS
biedri nepasūta savu vienīgo avīzi. Aptaujas anketas bija gan papīra formātā,
gan LNS mājaslapā internetā. Papīra
anketas aizpildīja 236 biedri visās reģionālajās biedrībās (liels paldies biedrību vadītājiem par palīdzību aptaujā!).
Anketas internetā aizpildīja 65 LNS
mājaslapas lietotāji, tātad kopumā uz
aptaujas jautājumiem atbildēja 301 respondents (tā pētījumos sauc aptaujas
dalībniekus). No tiem 156 atbildēja, ka
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ir pasūtījuši KS, bet 145 – nav. Mājaslapu internetā neizmanto 78, bet lieto 223
respondenti (no tiem lielākā daļa ir arī
KS lasītāji).
Pats interesantākais: ko tieši aptaujātie minēja kā iemeslu, kāpēc neabonē KS? Daudzi minējuši, ka KS abonēt par dārgu, nav naudas. Daudzi mūsu
avīzi lasa, aizņemoties no citiem vai
kāds jau vienmēr atnes uz biedrību un
tur visi to izlasa. Mums, protams, tik tā
prieks, ka vispār lasa…
Biedrībās, kur daudz cittautiešu,
dabiska ir atbilde: nepasūtu, jo neprotu
latviešu valodu. Liela daļa nepasūta KS
tāpēc, ka lasa LNS mājaslapu un nepareizi uzskata, ka tur visas tās pašas ziņas, kas KS. Bija arī tādi, kuri atbildēja,
ka lasīt ir grūti, tāpēc tikai paskatās mājaslapā foto un video.
Kāpēc neskatās ziņas LNS mājaslapā – visbiežāk atbildēts: nav datora,
nav interneta, neprot lietot datoru.
Kā jau Informācijas nodaļas apmeklētāji būs ievērojuši, mēs savās telpās
un uz durvīm izvietojām lielus plakātus
ar aicinājumiem abonēt KS, izveidojām
plašu stendu par nedzirdīgo preses vēsturi un KS pastāvēšanu dažādos laikos,
ievietojām LNS mājaslapā reklāmas video (to joprojām var noskatīties sadaļā
Jaunumi pie raksta „Uzzini, ko citi nezina”, kas ievietots 11.12.2014).
Sarīkojām tikšanos Rītausmā ar Rīgas RB biedriem, bija plašs saiets par
godu Kopsolī 60 gadu jubilejai; notika
videokonferences ar Kuldīgas un Liepājas biedrībām. Grūti spriest, cik daudz
visi šie KS popularizēšanas kampaņas
pasākumi iedvesmoja biedrus aktīvāk
pasūtīt KS, tomēr nedaudz iepriecinošāks iznākums parādījies: uz 1. janvāri
mūsu avīzi „Kopsolī” 2015. gadam abo-

nē 78 cilvēki vairāk nekā pirms gada
(abonentu skaits pašlaik – 356). Šādā
pozitīvā noskaņā arī beigšu šo rakstu.
Atgādinām, ka joprojām, turklāt jebkurā laikā „Kopsolī” var pasūtīt saņemšanai mājās – jāpasūta Latvijas Pastā.
Var saņemt arī uz vietas LNS Informācijas nodaļā, Rehabilitācijas centrā, Rītausmā un arī epastā – šajos gadījumos
jāpasūta Informācijas nodaļā Elvīras ielā
19, Rīgā. 
Zigmārs Ungurs

Iepazīšanās

Solīds vīrietis – Sergejs Zavertailo
(67 gadi, nedzirdīgs/ neredzīgs) būtu
priecīgs iepazīties ar iespējamo dzīves
draudzeni (60 – 65 g.). Varbūt tieši
mums tiks dāvāta saprašanās iespēja?
Dzīvo Rīgā, Juglā. Zvanīt Natālijai:
29334304 ( sociālā asistente).

Līdzjūtības

Piekūst rokas, piekūst kājas,
Ilgu mūžu staigājot.
Klusi nolīkst sirmā galva,
Mūža miegā aizmiegot.
 Skumjās noliecam galvas, atvadoties no biedrības biedra BIERANTA
DREIŽA (1923. 3. 06 – 2014. 22.11.)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Maigai Dreižei, mīļoto vīru mūžības ceļā
pavadot.
Liepājas RB biedri







Mūžībā devies mūsu biedrs
PĒTERIS
KLUŠS (1935.17.07 –
2014.18.12).
Izsakām līdzjūtību viņa tuviniekiem.
Rīgas biedrība

KOPSOLĪ

Janvāris, 2015

SPORTS

Gada nominācijas nedzirdīgo sportā

Attēlā no kreisās: Sergejs Soklakovs, Līva
Vaivade, Madara Baltā
LNS gada noslēguma pasākumā „Uzbur sapņus baltā sniegā!” savas nominācijas prezentēja
arī Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija (LNSF).

Gada labākais nedzirdīgais
sportists – Sergejs Soklakovs.
Otra labākā – Līva Vaivade, bet
trešā – Madara Baltā. Kā aktīvākais, labākais sporta klubs balvu
saņēma „Nedzirdīgo boulings”.
Boulings arī šogad bija populārākais sporta veids.
Ar ziediem tika sveiktas arī labāko sportistu treneres: S. Soklakova trenere Mārīte Lūse un M.
Baltās trenere Ineta Zālīte. LNSF
prezidents Varis Strazdiņš neaizmirsa pateikties arī savām darbiniecēm Ivetai Krazei, Lienei Kleinai- Brūverei, kā arī brīvprātīgajai

Mūsējie izcīnīja otro vietu

12. – 14. decembrī Polijas galvaspilsētā Varšavā, J. Falkovska nedzirdīgo institūtā pirmo reizi notika starptautiskais
turnīrs šahā bērniem un jauniešiem.
Startēja 4 valstu 8 komandas: Poliju pārstāvēja 4 komandas, Baltkrieviju, Krieviju un
Latviju – pa vienai komandai. Visās astoņās
komandās kopā – 37 dalībnieki: 13 meitenes un 24 zēni. Mūsu komandu pārstāvēja
Beate Grīnšpone, Armands Hildebrants,
Kristaps Razminovičs un pārstāve Gunta
Vazdiķe.
Atklāšanas ceremonijā sacensību dalībniekiem un viesiem Baltkrievijas jaunieši
demonstrēja teātra uzvedumus. Sirsnīgus
vārdus un laba vēlējumus teica institūta sporta skolotājs (galvenais organizators) Tomass
Vardiziks. Varēja noskatīties prezentāciju par
institūta notikumiem sportā. Bija jūtams, šeit
daudzi jaunieši aktīvi nodarbojas ar sportu.
Pēc ceremonijas vakara pusē notika tehniskā sapulce, klātesot FIDE tiesnesim, iepazīšanās ar sacensību noteikumiem.
Nākamajā dienā sacensību programmā: rīta pusē individuālas spēles, pēcpusdienā – komandu spēles. Turnīrs notika pēc Šveices sistēmas septiņās kārtās, apdomas laiks
katrai partijai bija 15 minūtes, bet komandu
spēlēs katram – 10 minūtes.
Individuālajās cīņās: meiteņu konkuren-

palīdzei Mairai Bružei.



Arī Liepājā 2014. gada pēdējās
dienas pasākumā tika godināti izcilākie sportisti. Nedzirdīgo sporta
kluba „Liepava” vadītājs Omaris
Jaunzemis sumināja labākos sportistus 2014. gada kopvērtējumā. 1.
vietu sieviešu konkurencē ieguva
Ilze Jaunzeme, 2. – Kristīne Urtāne, bet 3. – Māra Plaude. Vīriešu vidū labākais – Māris Jocis, 2.
– Agris Valdmanis, bet 3. – Omaris
Jaunzemis. 
Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

cē par čempioni kļuva mājiniece, desmitgadniece M. Sevčuka, kura izcīnīja uzvaras visās
septiņās spēles, bet vicečempiones godā tika
S. Heidukeviča no Baltkrievijas. Trešo vietu ieguva A. Svenerguna no Krievijas. Mūsu
Beate Grīnšpone ierindojās 12. vietā.
Zēnu konkurencē poļiem K. Fojickam un
D. Foltam vienāds punktu skaits, bet K. Fojickam labāks koeficients, līdz ar to ieguva 1.
vietu.
Interesanti, ka arī polim J. Aļeiņikam
un krievam A. Ruļevam bija vienāds punktu
skaits un pat vienāds koeficients, tāpēc abi
kāpa uz pjedestāla trešās vietas pakāpiena.
Mūsu A. Hildebrants ierindojās 11. vietā
ar 3,5 punktiem, K.Razminovičs – 14. vietā ar 3 punktiem.
Komandu cīņās vairāku valstu komandas
bija tik līdzvērtīgas, ka uzvarētāju (izņemot
Baltkrieviju) nebija viegli prognozēt. Līdz
pat pēdējai partijai tika izcīnītas sīvas cīņas
par otro un trešo vietu. Pirmo vietu izcīnīja
Baltkrievijas komanda ar 14 punktiem, 2.
vietā ierindojās mūsu komanda, bet trešajā vietā – Polijas komanda „Šiaski Rybnik”.
Noslēguma apbalvošanas ceremonijā visi
godalgoto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar
diplomiem, kausiem un dāvanām, bet pārējie
spēlētāji arī saņēma diplomus. Sveicēju pulkam pievienojās arī Polijas Nedzirdīgo sporta organizācijas prezidents. Tika pasniegtas
svētku kūkas. Sacensības bija organizētas
labā līmenī, visi bija apmierināti.
Pēdējā dienā visu dienu lija lietus, bet, neskatoties uz to, devāmies pastaigā pa skaisto
vecpilsētu. Bija plānots apmeklēt arī Kopernika zinātnes centru, diemžēl tas bija slēgts.
Saku lielu paldies mūsu komandai par
gūto panākumu, jauniešiem vēl viss ir priekšā. Lai veicas turpmākajos treniņos un sacensībās! 
Teksts un foto: Gunta Vazdiķe

Kādas sacensības
būs šogad?
Pamatā visi LNSF čempionāti un balvu izcīņas
šogad paliek tajos pašos
sporta veidos kā iepriekšējos gados.
Pirmās sacensības šogad
būs 7. februārī – LNSF balvas
izcīņa zemledus makšķerēšanā. No vietējām sacensībām,
kuras notiks Latvijā, šeit nenosaukšu visas, bet minēšu
tikai gada interesantākās,
masveidīgākās
sacensības:
Latvijas Nedzirdīgo čempionāts boulingā vienspēlēs
(14.02), LNSF balvas izcīņa
šautriņu mešanā (21.02), Latvijas Nedzirdīgo čempionāts
basketbolā (7. – 8.03), Latvijas
Nedzirdīgo čempionāts boulingā dubultspēlēs (21.03),
Latvijas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā (11.07),
Atklātais Ziemeļu – Baltijas
valstu Nedzirdīgo čempionāts
smilšu volejbolā (19.07), Latvijas Nedzirdīgo čempionāts
telpu futbolā (7. – 8.11).
Starptautisko sacensību
saraksts, kurās Latvijas nedzirdīgie sportisti varētu piedalīties, ir diezgan garš – 11
sacensības dažādos sporta
veidos visās pasaules malās.
Tomēr tikai pēc valsts finansējuma saņemšanas LNSF valde
izlems, cik un kurām sacensībām pietiks finansējuma. 
Zigmārs Ungurs
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DAŽĀDI

KOPSOLĪ

Konkurss „LNS – 95”

Uzmanību – KONKURSS
Šis gads ir LNS 95 gadu jubilejas
gads. Jubileja – tie ir svētki. Bet liela
jubileja – tā jau ir vēsture! Šīs jubilejas gaidās Kopsolī aicina lasītājus
pārdomāt LNS sākotni, izaugsmi, arī
krīzes brīžus, kā arī novērtēt, kādā
situācijā LNS atrodas šobrīd, šeit.
Ar šādu nolūku piedāvājam nelielu
konkursu „LNS – 95”. Pieci jautājumi
tiks ievietoti KS janvāra, februāra, marta un aprīļa numuros. Tātad kopā 20
jautājumi. Trīs pareizāko atbilžu autori saņems LNS balvas.

Janvāris, 2015

Šajā numurā ievietojam 5 pirmos
jautājumus. Atbildes uz šiem jautājumiem varat sūtīt mums dažādos veidos:
 Nodot savas biedrības vadītājam (aizlīmētā aploksnē)
 Sūtīt vēstulē ar Latvijas Pastu
 Sūtīt e-pastā uz: info@lns.lv
 Atnest paši uz Informācijas nodaļu
Neaizmirstiet norādīt savu vārdu,
uzvārdu un biedrību. Lai veicas!

Pasākumi biedrībās februārī

1. Kādi nosaukumi bijuši mūsu
nedzirdīgo organizācijai tās pastāvēšanas laikā?
2. Kad un kur pirmo reizi LNS
piedalījās PNF kongresā?
3. Kad tika izdota pirmā lielā
zīmju valodas vārdnīca un ar kādu
nosaukumu?
4. Kad tika atklāts kultūras
nams „Rītausma”, kas bija pirmais
direktors?
5. Kad nodibināts Daugavpils
uzņēmums, kas bija pirmais direktors?

Mīļi sveicam!

RĪGĀ
10.02 pl. 14 Pārrunas „Vai ticēt horosNoriet saule vakarā,
4., 11., 18., 25.02 pl. 16 Laikrakstu
kopam?”
vienā zeltā starojot, –
un žurnālu apskats (Rītausmā)
12.02 pl. 14 Atpūtas pasākums „ValDod, Dieviņ, tā starot,
6., 13., 20., 27.02 pl. 11 Nūjošana
mieras RB – 68”
savu mūžu dzīvojot.
(Elvīras ielā 19)
14.02 pl. 11 Prāta spēles „Dambretes
7.02 pl. 11 Pārvēlēšanu sapulce
ātrspēles”
80
Vidzemes un Rīgas rajona grupai
17.02 pl. 14 Atjautības spēles „Asini
23.02 ANTOŅINA RATNIECE,
(Rītausmā)
prātu!”
Rīgas
9., 16.02 pl. 17 IK „Floristika” pudeļu
19.02 pl. 14 Atpūtas vakars „Kazas
65
dekorēšana (Rīgas biedrībā)
gads”
13. 02 EDGARS PŪCE, Kuldīga
21.02 pl. 14 Pārvēlēšanu sapulce
21.02 pl. 11 Psiholoģijas nodarbība
Zemgales un Ziemeļu grupai (Rītaus21.02 pl. 14 Grupas sapulce
55
mā)
24.02 pl. 14 Informācija par nedzirdī5.02 ARVIS REIHMANIS, Rīgas
28. 02 pl.18 Meteņu diena ( viesu
go dzīvi
namā, pieteikties līdz 20.02)
26.02 pl. 14 Atpūtas pasākums „Mas50
JELGAVĀ
ļeņņica” (līdznest 5 pankūkas)
17.02 SARMĪTE VORSLOVA, Rīgas
3., 10., 17., 24.02 pl. 17 Informācijas RĒZEKNĒ
25.02 ĀRIJS SPRUDZĀNS,
un pārrunas
3.02 pl. 10 Sveču diena
Smiltenes biedrība
8.02 pl. 18 17 Starptautiskais Ledus
5.02 pl. 12 Aktualitātes sociālajos
skulptūru festivāls (Pasta salā)
jautājumos
28.02 pl. 10 Meteņu diena
10.02 pl. 12 IK „Vissija” – Radošās
Aicina „Ābeļzieds”
TUKUMĀ
nodarbības
12., 19., 26.02 pl. 18 Informācijas un
12.02 pl. 10 Latvisko tradīciju pasā5., 12., 19.02 pl. 15 – vingro un dejo
pārrunas
kums „Meteņdiena”
26.01 pl. 13 – infolaiks, vingro un
21.02 pl. 10 Meteņu diena
12.02 pl. 11 IK „Saimniecīte” „Pankūdejo
PĻAVIŅĀS
ku diena”
6.02 pl. 12 Avīžu koplasīšana
14.02 pl. 13 Valentīndiena
9.02 pl. 10 Floristika
17.02 pl. 12 Atjautības konkursi „Prā24.02 pl. 14.30 Informācija par
14.02 pl. 12 Tematiskais pasākums
ta vētra”
nedzirdīgo dzīvi
20.02 pl. 12 Informācijas diena
19.02 pl. 12 Mutvārdu žurnāls „GriLIEPĀJĀ
24.02 pl. 12 Radošais darbs
bam visu zināt”
3., 10., 17., 24.02 pl. 12 Pārrunas
27.02 pl. 12 Avīžu koplasīšana
23.02 pl. 12 Vīriešu diena
3., 10., 17., 24.02 pl. 13 Laikrakstu
SMILTENĒ
24.02 pl. 12 Avīžu un žurnālu koplasīun žurnālu apskats
2.02 pl. 12 Lekcija „Sveču mēnesis”
šana „Sapratne”
6., 13., 20.02 pl. 17.30 Dejošana
09., 19.02 pl. 12 Informācijas diena
26.02 pl. 12 Pārrunas par nedzirdīgo
21.02 pl. 16 Atpūtas pasākums „Visi
12.02 pl. 12 Tematiskais vakars „
dzīvi „Dzīve klusumā”
uz slidotavu” (datumi var mainīties)
Amors ir klāt”
DAUGAVPILĪ
26.02 pl. 12 Informācija par nedzir26.02 pl. 12 IK „Soļos marš”
3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26.02. pl.
dīgo dzīvi
ALŪKSNĒ
13.00 Laikrakstu un žurnālu apskats VENTSPILĪ
5.02. pl.12 Pārrunas
3.02 pl. 14 Informācija par nedzirdīgo
3.,17. 02 pl. 12 Laikrakstu un žur14.02.pl.12 Tematiskais vakars
dzīvi
nālu apskats
„Amora šāviens tieši sirdī”
10.02 pl. 14 Atpūtas pēcpusdiena
7.02 pl. 10 Interešu kluba „Šahs”
17.02.pl.12 IK „ Saimniecīte”: Cepam
„Meteņi”
7., 14., 21., 28.02 pl. 17 Interešu
pankūciņas
14.02 pl. 13 Grupas sapulce
klubs „Veselība”
VALMIERĀ
14.02 pl. 16 Atpūtas pasākums „Mīlē10., 24.02 pl. 12 Informācija
3.02 pl. 14 Pārrunas
tāju diena”
12., 21., 28.02 pl. 12 Psiholoģija
5.02 pl. 14 IK „Es daru tā…”
17.02 pl. 14.30 IK „Nezinīši”
14.02 pl. 15 „Valentīna diena”

Redaktore: ILZE KOPMANE
Korespondents:
ZIGMĀRS UNGURS
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