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ASISTENTI UZSĀKUŠI DARBU*
Zigmārs UngUrs Edgars VorsloVs

Par  LNS lielā projekta  
„Klusuma pasaule” 
un citu ESF finansēto  
projektu aktivitāšu norisi  
lasiet 1. – 3., 6. un 13. lpp. 
(atzīmēts ar *)

VĒL ŠAJĀ NUMURĀ
 4. – 5. Sarunu ar LNS Goda 
biedru senioru Ansi Smonu 
risina Inese Immure

7. – 8. – 9. Slava mūsu izcila-
jiem talantiem – šova „Krā-
sainie sapņi 2” dalībniekiem, 
kuri veiksmīgi nonākuši līdz 
finālam. Skatītāju sajūsmu 
un žūrijas vērtējumu izteikt 
mēģina Zigmārs Ungurs

10. Kā dzīvo, ko dara un 
domā mūsu ļaudis Cēsu pusē

11. Problēma smaga – var-
mācība: piemēri no pašu 
dzīves un daži padomi. Vēr-
tējumi

12. Dažādas pārdomas – ie-
rosinājumi, ieteikumi un pie-
mēri

13. Biedrībās notiek daudz 
interesantu lietu. Par to va-
rat izlasīt mājaslapā. Bet šeit 
– īsumā!

14. – 15. Mūsējie ir sportiska 
tauta. Un mīl arī kultūru...

16. Sveicam, pateicamies, 
līdzjūtam un pieminam…

Kādi ir sociālo asistentu pienāKumi 
Asistenta personām ar dzirdes traucēju-

miem profesijas standartā noteikts, ka viņš 
uzlabo un veicina tiešās saziņas prasmes ar 
dzirdīgajiem un nedzirdīgajiem cilvēkiem, 
kompensējot iztrūkstošo maņu – dzirdi.  
Asistents ir vārdiskās informācijas starpnieks un 
precīzs interpretētājs (domas, satura, arī tēlu un 
ideju izskaidrotājs).

Asistēt nozīmē būt klāt, palīdzēt, un asis-
tenta pakalpojumi vērsti uz to, lai palīdzētu tiem 
nedzirdīgajiem, kuriem  grūti  izteikt savu va-
jadzību citiem, vai arī tad, viņi nesaprot tiem 
sniegto informāciju. 

Projekta „Klusuma pasaule” ietvaros asis-
tenta pakalpojumi galvenokārt vērsti uz nodar-
binātības problēmu risināšanu (iekārtošanās 
darbā, darbavietas iekšējā vide – darba drošība, 

instrukcijas, saziņa ar darba kolēģiem, sociālo/
sadzīves problēmu risināšanu (pabalsti, dzīvokļa 
apsaimniekošanas jautājumi u.c.). 

Kā nošķirt dažādu speciālistu pienāku-
mus?  Kas tieši jāveic šiem asistentiem un kas 
sociālajiem rehabilitētājiem,  tulkiem un so-
ciālajiem darbiniekiem?

Zīmju valodas tulka (surdotulka) profesijas 
aprakstā ( standartā) noteikts, ka tulka pienā-
kums ir nodrošināt tulkojuma precizitāti, stilis-
tisko atbilstību oriģinālam, atbilstošu terminolo-
ģijas lietojumu un gramatisko pareizību.

Sociālo rehabilitētāju profesijas standartā 
noteikts, ka viņu pienākumos ir klienta sociālās 
funkcionēšanas novērtēšana, sociālo prasmju 
uzlabošana un jaunu prasmju veicināšana soci-
ālā darbinieka vadībā.

Projekta „Klusuma pasaule 
ietvaros apmācītie pieci nedzirdī-
go asistenti personām ar dzirdes 
traucējumiem no 7. maija uzsāku-
ši darbu un pieņem klientus visā 
Latvijā. Kādi ir viņu pienākumi? 
Ar kādām problēmām, kad un kur 
var pie viņiem vērsties pēc palīdzī-
bas un  kā ar viņiem sazināties?

Lai to noskaidrotu, Kopsolī  
iztaujāja projekta aktivitātes 
„Asistents personām ar dzirdes 
traucējumiem” vadītāju EDGA-
RU VORSLOVU.

GATAVOSIMIES FESTIVĀLAM: VISI IELŪGTI!*
Zigmārs UngUrs no mājaslapas "www.nabitE.lV"

Kempings ir ļoti plašs, un tas  
tiks aizņemts viss pilnībā uz di-
vām dienām. Kempinga piedāvā-
tās iespējas jūs varat izpētīt paši 
tā mājas lapā: www.nabite.lv

Šogad tradicionālais  
LNS  mākslinieciskās pašdar-
bības festivāls notiks 30. jūni-
jā pl. 13 Kuldīgas novada Pa-
dures pagasta kempingā NA-
BĪTE. Nebūs ierastā gājiena 
pa pilsētas ielām,  toties būs 
pavisam citas izjūtas brīvā 
dabā, skaistā apkārtnē Lielā  
Nabas ezera krastā.

Galvenā redaktore: 
ILZE KOPMANE

Datormakets: 
JURIS GRUNDULIS

Iespiests: SIA "ELPA - 2"

Nākamais numurs 
28. jūnijā

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas 
Savienība

Jānītis brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu.
Še saujiņa, tur saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte...

Līksmus Līgosvētkus!

No kreisās: Anda Tīdemane, Liene Kirre, Regīna  
Radkēviča, Laima Karlštrēma, Genovefa Ņevjadomska

Tālāk lasiet nākamajā lpp.
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

Sociālā darbinieka profesijas aprakstā mi-
nēts, ka viņa pienākums ir noteikt klienta (in-
divīda, grupas) sociālās problēmas un vadīt so-
ciālā gadījuma risināšanu, apzinot un piesaistot 
resursus. Izveidot profesionāļu komandu un 
vadīt to.

Iepriekš minētais parāda atšķirības starp 
nosauktajām profesijām.

 Īsumā vēlreiz:  sociālais darbinieks – no-
skaidro klienta problēmas, piesaista nepiecie-
šamos speciālistus un līdzekļus to risināšanai, 
pārzināt tās gaitu; sociālais rehabilitētājs – uz-
labo klienta sociālās prasmes un veicina jaunu  
prasmju apgūšanu; zīmju valodas tulks – no-
drošina precīzu tulkojumu; asistents – vada 
saziņas procesu un izskaidro klientam infor-
mācijas saturu.

Ir pieci sociālie asistenti, katrs apkalpos 
veselu reģionu.

Asistentu darbavietas būs Rīgā (AndaTī-
demane, Genovefa Ņevjadomska), Daugavpilī 
(Regīna Radkeviča), Liepājā (Laima Karlštrē-
ma) un Valmierā (Liene Kirre). 

Aktivitātes budžetā transporta izdevumu 
segšanai mēnesī vidēji paredzēti 60 LVL (vidē-
ji 12 LVL vienam asistentam), tā ka bieži iz-
braukumi ārpus darbavietas nebūs iespējami un 
pārsvarā  tiks apkalpoti šajās pilsētās dzīvojošie 
klienti. 

Arī pilna laika darba slodze asistentiem nav 
paredzēta. Projekta ietvaros katram asistentam 
jāstrādā vidēji 88 darba stundas mēnesī.

Ar asistentiem būs iespējams sazināties ar 
SMS, e-pastu, ziņojumapmaiņas programmām 
– Windows Live Messenger, Skype un ooVoo.

Ko parādīja sociālo asistentu prakse, vai 
viņu pakalpojumi ir pieprasīti?

Asistentu prakses laikā viņu pakalpojumus 
varēja izmantot ne tikai projekta „Klusuma pa-

saule” klienti, bet arī ikviens nedzirdīgais. 
Kā liecina prakses laikā novērotais, viņi 

dīkā nesēdēja, reizēm pat nācās ierobežot viņu 
noslogojumu. 

Ja sociālais asistents arī ir nedzirdīgais, 
kā viņš saprotas ar dzirdīgajiem? Vai līdzi 
jāņem  arī tulks?

Par asistentu nevar strādāt pilnīgi nedzir-
dīga persona, jo viņam ir jāspēj uztvert skaņu 
valodā teiktais un arī jārunā pa telefonu. 

Asistenta pakalpojums domāts tulka darba 
atslogošanai, jo asistenti nodrošina saziņu vien-
kāršākos gadījumos, kad precīzs tulkojums, ko 
veic zīmju valodas tulki, nav nepieciešams.

Vai sociālo asistentu darbs beigsies reizē 
ar projektu „Klusuma pasaule”?

Projektā asistenti strādās līdz 2013. gada 
31. oktobrim. Tālāk viss atkarīgs no pašiem 
asistentiem un klientu pieprasījuma pēc viņu 
pakalpojumiem.

 Invaliditātes likuma 12.pantā paredzēts, 
ka no 2013.gada 1.janvāra personām ar I vai 
II invaliditātes grupu būs tiesības pašvaldībā 
pēc to deklarētās dzīvesvietas saņemt no valsts 
budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu 
līdz 40 stundām nedēļā. 

Būs plaša programma! 16. mai-
jā pēc LNS viceprezidentes Sandras 
Gerenovskas aicinājuma Rīgā sanāca 
biedrību vadītāji,  lai veidotu kopīgo  
programmu  festivālam un apspriestu 
tā norises kārtību. Kopumā piedalī-
sies apmēram 120 pašdarbnieku no 
visām biedrībām. Atsevišķi vēl star-
tēs Jelgavas un Tukuma grupas, bet 
Alūksnes grupa tikai tādā gadījumā, 
ja izdosies dabūt transportu. Visvai-
rāk pašdarbnieku būs no šāgada festi-
vāla organizētājas – Kuldīgas. Vairā-
kām biedrībām ir problēmas ar nokļū-
šanu uz festivālu, jo vēl nav izdevies 
nodrošināt  transportu. Iespējams, ka  
tāpēc, piemēram, no Rēzeknes ieradī-
sies tikai četri pašdarbnieki.

 Cerams, mūsu  cilvēki būs ak-
tīvi,  paši gribēs pirmoreiz festivālu 
atzīmēt brīvā dabā un visi  dosies uz 
turieni, lieli un mazi …

 Kā turp nokļūt? Jābrauc līdz 
Kuldīgai, tad vai nu cauri Kuldīgai, 
vai apkārt tai pa apvedceļu P118 jā-
brauc līdz apvedceļa galam, kur ir 
krustojums ar ceļu P108 uz Ventspili. 
Jābrauc uz Ventspils pusi līdz ceļa zī-
mei, kas norāda uz kempingu Nabī-
te. Tur jānogriežas pa labi uz zemes 
ceļa, pa kuru jābrauc apmēram 1 km 
līdz kempingam. Par nokļūšanu uz 
festivālu cilvēkiem jāinteresējas savā 
biedrībā. 

Ja biedrība nespēs nodrošināt 
transportu, tad skatītāji paši var 
braukt ar savu automašīnu. Varēs pa-
likt arī pa nakti, bet jāņem līdzi sava 
telts. Telts vieta maksā 3 Ls.  Pašdarb-
niekiem ēdināšana nodrošināta, bet 
skatītājiem jāņem līdzi savs ēdamais 
un dzeramais. Varēs cept arī šašlikus, 
malka un kastes būs uz vietas, bet 
ogles un iesmus, protams, arī gaļa pa-
šiem jāņem līdzi.

 Pēc festivāla vakarā būs zaļum-
balle. Ja ņemat līdzi bērnus, tad jāie-
gaumē – viņus jāpieskata pašiem, jo 
kempingā ir dažas bīstamas vietas ar 
stāvām nogāzēm,  var iekrist ūdenī.

Tātad gatavojamies mūsu kopī-
gajam saietam  un tiekamies Kuldī-
gasnovadā pie Nabas  ezera! 

GATAVOSIMIES 
FESTIVĀLAM

SOCIĀLIE ASISTENTI UZSĀKUŠI DARBU

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

asistentu KontaKtinformācija: 
Rīga – asistente@lns.lv, asistente_riga@

lns.lv, mobilais tel. 27708030, 27708040
Valmiera – asistente_valmiera@lns.lv, 

mobilais tel. 27708035
Liepāja – asistente_liepaja@lns.lv, 

mobilais tel.  28307735
Daugavpils – tulks_daugavpils@lns.lv, 

mobilais tel. 26512460 

REGĪNA RADKĒ-
VIČA, Daugavpilī:

Par mācību prog-
rammu varētu pateikt, 
ka sociālās politikas 
tēma  stundu apjomā 
bija par daudz. 

Vajadzētu pasnie-
dzējām  vairāk pastāstīt 
tieši par nedzirdīgo kul-

tūru, ētiku,  jo mēs taču strādājam ar nedzir-
dīgajiem. Bija tā, ka mums pašiem vajadzēja 
stāstīt  viņiem piemērus no mūsu pieredzes.

 Būtu labi ja pasniedzēji būtu  nedzirdīgie, 
piemēram, tādi kā Inese 
Immure,  no kuras patie-
šām daudz ko uzzinājām .

Mums, asistentiem, 
darāmā pietiks vēl ilgi, jo 
mūsu biedriem, nedzirdī-
gajiem cilvēkiem,  problē-
mu netrūkst, tās ir un būs  
arī turpmāk. 

Ir labi, ka tad līdzās 

kāds, kas var palīdzēt tās risināt…
Tikai viens piemērs!  Nedzirdīgajiem rak-

sturīgs mazs vārdu krājums, līdz ar to bieži ro-
das arī neizpratne par daudzām lietām. Piemē-
ram, nesen man vajadzēja izskaidrot vieglajā 
valodā vārdu „kompensācija”. Ir vēl daudz da-
žādu jaunu svešvārdu, kas nepārtraukti ienāk 
mūsu valodā, arī tos  nāksies skaidrot.

 Man  ar klientiem  visvairāk ir jāiet pie 
ģimenes ārsta , ārsta – speciālista , uz NVA , 
VSSA. Viens klients ir uzskaitē probācijas die-
nestā, un ir uzdots  mēneša plāns, kas ir da-
rāms, piemēram, jāiet vizītē pie narkologa, jā-
meklē darbs un tamlīdzīgi.

JAUNO ASISTENTU DOMAS

Mums, asistentiem, darāmā pie-
tiks, jo nedzirdīgajiem  problēmu 
netrūkst, tās ir un būs arī turpmāk. 
Ir labi, ka tādos brīžos ir līdzās kāds, 
kas var palīdzēt tās risināt…
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Eiropas Sociālais 
fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

CITI LNS PROJEKTI*LAIMA KARLŠTRĒMA, Liepājā:
Viss, ko esmu mācību laikā apguvusi, 

mani pilnībā apmierina, izņemot to, ka 
vajadzēja vairāk stundu par darba aiz-
sardzības organizēšanu un darba devēja 
pienākumiem, kā arī darba likumdošanu. 
Mācību priekšmeti sniedza pietiekami 
daudz jaunas informācijas, kas noderēs  
turpmākajā asistenta darbā.

Praksē kā iesācēja iepazinos ar da-
žādiem klientiem, un katram bija savas atšķirīgas intereses un 
problēmas. Tagad kā pilnvērtīga asistente pirmajā nedēļā palī-
dzēju septiņiem klientiem. Bija nepieciešama palīdzība konsul-
tācijām bankā, slimnīcā, Domē un darba vietas personāldaļā 
– darba jautājumos.  

Visvairāk pie manis nāk ar lūgumu palīdzēt konsultēties 
pie ģimenes ārsta, slimnīcā, kā arī aptiekā.

Mani  var sastapt četras stundas katru darba dienu Soci-
ālās rehabilitācijas centrā nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem 
cilvēkiem Liepājā, 1905. gada ielā 35, kā arī var iepriekš sa-
skaņot, norunājot laiku un vietu, kur vajadzīga mana palīdzī-
ba. Atrisināt klientu problēmas pagaidām ir izdevies.

 Raksturīgākais  gadījums: vajadzēja palīdzēt uzrakstīt 
klientam iesniegumu pilsētas domei un pieteikties uz konsultā-
ciju pie  izpilddirektora  sakarā ar piepilsētas autobusa pietu-
ras pārcelšanu tālāk prom no privātmājas. Tas tika nokārtots  
veiksmīgi.

LIENE KIRRE, Valmierā:
Mācības šķita interesantas un brī-

žiem arī grūti gāja. Kopumā bija jau-
ki mācīties un uzzināt ko jaunu. Varē-
ja būt vairāk mācību par nedzirdīgo 
problēmām un mazāk par citu grupu 
invalīdiem. Prakses laikā bija iespēja 
iepazīties ar nākamajiem darba pienā-
kumiem.

 Tagad, kad sāku strādāt, iepazīstu 
vēl dažādākas situācijas. Klienti nāk pie manis ar jautāju-
miem, ja nav sapratuši kādu informāciju, jautā arī, kur jāgrie-
žas, lai risinātu tādu vai citādu problēmu. 

Mani var sastapt Valmierā, Brīvības ielā 44. Man vēl nav 
bijuši klienti ar tādām problēmām, kuras mēs kopīgi nevarē-
tu atrisināt. Pagaidām esmu tikai nedēļu oficiāli darbā, tāpēc 
grūti pateikt, ar kādām problēmām vēl nāksies sastapties un kā 
man veiksies turpmāk. Ceru, ka spēšu savu darbu veikt tā, lai 
klienti būtu apmierināti.

ANDA TĪDEMANE, Rīgā:
Mācības veicās labi, un  tiešām 

bija  vērts apgūt šo kursu, kas pare-
dzēts, lai palīdzētu tieši cilvēkiem ar 
dzirdes traucējumiem. Vienīgais ietei-
kums un vēlme –  mācību programmā 
vajag  vairāk vietas atvēlēt  zīmju  va-
lodai, jo tā mums ir ļoti vajadzīga, lai 
bez pārpratumiem, skaidri viņu valodā 
saprastos ar klientiem. Prakse palikusi  

labā atmiņā, veicās  labi. 
Sāku strādāt jau no 7.maija.  Visbiežāk klienti sūdzas, ka 

jāgaida rindā pēc tulka pakalpojuma un mēs, asistenti, apkal-
pojam tikai tos, kam ir projekta sarkanā karte, bet ar  dzelte-
najām kartēm ne. Diemžēl tādi ir noteikumi, tā  ka gluži visiem 
nevarēju  palīdzēt. 

„NEPALIKT VIENIEM KLUSUMĀ”
ilZE KopmanE

Šis projekts sācies 2012. gada 2. aprīlī un ilgs divus gadus – līdz 2014. 
gada 31. martam. Pašlaik notiek sociālā rehabilitācijas (RH) Centra iekār-
tošana tieši projekta klientiem. Kopumā tiks sniegti pakalpojumi 120 per-
sonām ar dzirdes traucējumiem, to skaitā arī pensijas vecuma cilvēkiem.

Projekta koordinatore Diāna Zālamane – Leite informē „Pirmais 
virziens – pēc īpaši sastādīta sociālā RH plāna katru dienu notiks aktivi-
tātes 10 – 15 cilvēku grupai, kuras sastāvs mainīsies ik pēc mēneša. Cen-
tru atvērs šī gada 2. jūlijā LNS mītnes telpās, Elvīras ielā 19 un sniegs 
klientiem šādus pakalpojumus: atbalsts sociālo problēmu risināšanā, sa-
skarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve, izglītojoši un infor-
matīvi pasākumi, fiziskas nodarbības utt. Būs nodrošināta arī ēdināšana 
3 reizes dienā. Pieejami jurista, psihologa, fizioterapeita, sociālā darbi-
nieka un rehabilitētāja pakalpojumi. Varēs izmantot dažādas darbnīcas, 
galda spēles, datorus, TV, veļas mazgātavu utt.

Otrs virziens – atbalsta sniegšana jaunajām ģimenēm (20 klienti) 
dzemdību un pēcdzemdību periodā. Notiks speciālistu – ne medicīnas 
atbalsta personu 120 stundu apmācība (2.07.2012. – 31.03.2013) at-
balstam dzemdību periodā. Tās būs dzirdīgas personas ar labām zīmju 
valodas zināšanām nedzirdīgo topošo māmiņu saskarsmes veidošanai ar 
medicīnisko personālu. Atbalsta personas  sāks strādāt 2013. gada aprīlī.

Atsevišķi tiks apmācītas arī speciālistes darbam ar jaunajām māmi-
ņām (ne medicīnas atbalsta personas). Tās būs nedzirdīgas personas (vis-
maz ar vienu bērnu), kas sniegs viņām fizisko, emocionālo un informatīvo 
atbalstu pēcdzemdību periodā.”

Kā un kad tiks reģistrēti klienti šim projektam? Kur tas notiks?
Klienti šim projektam var pieteikties jau tagad, rakstot uz e-pastu: 

diana.leite@gmail.com.
Vai var jau pieteikties uz atbalsta personu apmācību?  

Pie kā, kur?
Lai ieviestu jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu atbalsta 

sniegšanai dzemdībās un pēcdzemdību periodā, lūdzam atsaukties mā-
cīties gribošas, potenciālās atbalsta personas – dzirdīgas sievietes ar 
zīmju valodas zināšanām specifisko zināšanu apguvei un pakalpojuma 
sniegšanai dzemdībās, kā arī nedzirdīgas sievietes, vēlams māmiņas, 
specifisko zināšanu apguvei un pakalpojuma sniegšanai pēcdzemdību 
periodā. Pieteikties var, rakstot uz e-pastu: diana.leite@gmail.com vai 
pa tālr. 22088071. 

„ALTERNATĪVIE SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS 
PASĀKUMI NEDZIRDĪGIEM LATGALES  

REĢIONĀ”
ilZE KopmanE

2012. gada aprīlī sākās jaunais LNS projekts, kura aktivitātes no-
tiks Rēzeknes biedrībā. Tas ilgs 16 mēnešus – līdz nākamā gada 31. 
jūlijam.

Projektā paredzēts sagatavot un praksē ieviest sociālās rehabilitācijas 
programmu integrācijas un nodarbinātības veicināšanai, sniedzot pakal-
pojumus 40 klientiem.

Projekta vadītāja Aija Sannikova informēja, ka alternatīvie pakalpo-
jumi ietver vairākus moduļus (veidus), kurus klients varēs izvēlēties kopā 
120 stundu apjomā gadā. Tie ir: informācijas tehnoloģiju apguve; izglītī-
ba, kultūra, sociālā joma; darba tirgus, nodarbinātība; aktīvā atpūta, vese-
lība. Šīs aktivitātes daudzveidīgās izpausmēs sāksies šī gada septembrī. 

Projekta ietvaros tiks veikts arī atsevišķu aktivitāšu norisei nepiecie-
šamo telpu remonts. Pašlaik organizēta iepirkumu procedūra, jārisina arī 
personāla un klientu piesaistes jautājumi. 

Līdztekus lielajam četru gadu projektam „Klusuma pasaule”  
pašlaik tiek realizēti vēl divi ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansē-
jumu. Ieskats tajos!
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ANSIS SMONS – VIENS NO LNS VĒSTURES VEIDOTĀJIEM

Jubilejas priekšvakarā 
„Kopsolī” viesojās  A. Smona 
mājās, kas atrodas netālu no 
kultūras nama „Rītausma”, un 
lūdza jubilāru šoreiz pastāstīt 
vairāk par sevi, savu ģimeni. 
Un tomēr sarunas laikā Ansis 
atkal un atkal atgriezās pie LNS 
vēstures.

A. Smons dzimis 1932. 
gadā  Pļaviņās  dzirdīgu vecāku 
ģimenē, un ir  vidējais no  trīs 
Smonu  ģimenes dēliem. Māte 
bija zemniece, bet tēvs strādāja 
par nodokļu inspektoru. Dzirdi 
Ansis zaudēja apmēram 3 gadu 
vecumā pēc šarlaka. 

Kāpēc vecāki devuši vārdu 
Ansis, to jubilārs nezināja 
pateikt. Arī slavenais latviešu 
rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš, 
kas dzīvoja Pļaviņās kaimiņos, 
laikam nav varējis saprast, 
kāpēc kaimiņi iedevuši dēlam 
tādu vārdu. Apsveikuma kartītē 
Jaunsudrabiņš raksta: „Mums 
tikai brīnums, ka viņš nav 
Jānis, nācis Jāņu laikā.” Ansis 
ir saglabājis gan šo apsveikuma 
kartīti, gan arī „Balto grāmatu” 
ar paša rakstnieka ierakstu 
„Smoņu Ansim 1932.g. 31. XII 
viņa kristību vakarā”. 

Par ko jūs bērnībā gribējāt 
kļūt?

Nekāda liela sapņa jau 
nebija. Kad pabeidzu Valmieras 
Kurlmēmo skolu, tēvs 

teica, ka es varētu izmācīties par 
skolotāju, jo skolā biju līderis, 
organizēju dažādus pasākumus. 
Es uzskatīju, ka tā ir utopija, un 
pēc mātes ieteikuma izmācījos 
par drēbnieku. Kad skolā man 
prasīja, kuru amatu vēlos apgūt: 
galdnieka vai kurpnieka, teicu, ka 
mācīšos par drēbnieku , lai gan to  
piedāvāja tikai meitenēm. Māte 
teica, ka tas ir zelta amats, pie 
tam tīrs un ar to var pelnīt maizi 
arī mājās. Vai mājās es varētu 
ierīkot galdnieka darbnīcu?!  

Vēlāk sapratu –  mans tēvs 
ticēja, ka arī nedzirdīgie cilvēki 
var sasniegt kaut ko vairāk, 
nevis strādāt tikai vienkāršus 
darbus. 1951. gadā, kad 
pabeidzu Valmieras 
Kurlmēmo skolu, 
mums, nedzirdīgajiem, 
nebija iespēju turpināt 
mācības. Un mans 
tēvs bija tas, kas 
gāja pie toreizējā 
Nedzirdīgo savienības 
p r i e k š s ē d ē t ā j a 
Aleksandra Celma 
un izskaidroja viņam 
par nepieciešamību 
cīnīties par iespēju 
nedzirdīgajiem turpināt 
izglītību. Tas, ka 
beidzot tika izveidotas 
nedzirdīgo klases Raiņa 
vakarskolā, bija liels 
mana tēva nopelns. 

70. gados, kad Latvijā 
nedzirdīgie aktīvisti cīnījās 
par nedzirdīgo tiesībām vadīt 
automašīnu, viņi nāca pie mana 
tēva lūgt iztulkot vēstuli no 
latviešu uz krievu valodu, jo 
toreiz atļauju vadīt automašīnu 
vajadzēja saņemt no Maskavas.  

Un jūs bijāt viens no 
pirmajiem nedzirdīgajiem, 
kurš Latvijā ieguva vidējo 
izglītību… 

Jā, bet līdz tam bija jānoiet 
ļoti garš ceļš. Toreizējās Rīgas 
un Valmieras Kurlmēmo skolas 
desmitgadīgā mācību programma 
bija līdzvērtīga dzirdīgo skolas  
četrām klasēm. Kad 1954./55. 
mācību  gadā izcīnījām iespēju 
nedzirdīgajiem turpināt mācības  
Rīgas Raiņa 8.vakara vidusskolā 
(sākotnēji Rīgas 23. Strādnieku 
jaunatnes vidusskola), vispirms 
mums vajadzēja mācīties 3 
gadus, lai apgūtu dzirdīgo skolas 
5. –  7. klases programmu. 
Pirmos divus gadus mēs bijām 
kā izmēģinājuma trusīši – 
Izglītības ministrija gribēja 
tikai paskatīties, kā mums iet, 
tāpēc skolotājiem algu maksāja 
Nedzirdīgo biedrība. Mūs 
mācīja Rīgas Nedzirdīgo skolas 
skolotāji.

Kad bijām tuvu mērķim -  
vidējās izglītības programmas 
apguvei, Latvijā notika izglītības 
reforma: pamatizglītības 
dokumentu tagad varēja iegūt 
tikai pēc 8. klases, nevis pēc 7. 
klases. Un mums, nedzirdīgajiem,  
atkal vajadzēja turpināt mācīties. 
Rēķiniet  paši, cik gadu mums 
toreiz vajadzēja mācīties, lai 
tiktu pie pamatizglītības. Veseli 
14! Daudzi pēc gariem mācību 
gadiem vairs nevēlējās domāt 

par vidējās izglītības iegūšanu. 
1964. gadā izdevās nokomplektēt 
nedzirdīgo grupu, kas ļāva 
izveidot viņiem atsevišķu 
vidusskolas klasi.

Ja jums būtu iespēja 
rakstīt vēstures grāmatu par 
LNS, kurus notikumus tajā 
atzīmētu?  

O, tādu būtu daudz! Par 
nedzirdīgo klases atvēršanu 
vidusskolā jau teicu. Nākamais 
notikums: Latvijas nedzirdīgo 
organizācijas nosaukuma 
maiņa. Ilgus gadus mūsu 
organizācija saucās Latvijas 
Kurlmēmo biedrība (LKB). 
Divus gadus cīnījos, līdz 
LKB 6. kongress (1962. gadā)  
apstiprināja jauno nosaukumu: 
Latvijas Nedzirdīgo biedrība. 

Trešais stāsts būtu par to, kā 
panācu, lai Rīgas Nedzirdīgo 
mācību ražošanas uzņēmuma 
(MRU) direktora vietnieka 
amatu uztic nedzirdīgajam. 
Teicu, ka vajag dot iespēju arī  
pašiem nedzirdīgajiem ieņemt 
kādu vadošu amatu. Bija vairāki 
cilvēki, kas neticēja nedzirdīgo 
spējām. Pat Rītausmas teātra 
režisore Elvīra Elksne, kurai 
vajadzēja aizstāvēt nedzirdīgos,  
Kopsolī rakstīja, ka tikai 
dzirdīgie spēj vadīt. Bet es 
pierādīju, ka arī mēs to varam. 
Nostrādāju šajā amatā 34 gadus. 
Manā laikā uzņēmumā strādāja 
gandrīz 300 cilvēku (25 % bija 
dzirdīgo).  

Nākamais stāsts būtu atkal 
par organizācijas nosaukuma 
maiņu. Pirms 13. kongresa 
(1993) es kā Statūtu komisijas 
priekšsēdētājs ierosināju 
Latvijas Nedzirdīgo biedrības 
nosaukumu mainīt uz Latvijas 

inEsE immUrE inEsE immUrE Un no ansa smona pErsonisKā arhīVa

Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) Goda biedram Ansim 
Smonam jūnija vidū aprit 80 gadi. A. Smons ilgus gadus bija 
viena no redzamākajām un spēcīgākajām personībām LNS, 
kas aizsāka un ierosināja daudz labu lietu nedzirdīgo cilvēku 
labā. Viņam par visu vienmēr bija savs viedoklis, ko nebaidījās 
atklāti pateikt. Varbūt reizēm kādai viņa domai negribas 
piekrist, tomēr jāatzīst, ka viņš ar visu sirdi dzīvoja līdzi  visam 
notiekošajam Latvijas Nedzirdīgo  organizācijā.  Visa Smona 
dzīve  cieši saistīta ar LNS, un bez viņa mūsu organizācijas 
vēsture būtu pavisam citādāka. 

Ansis bērnībā. No kreisās: māte Marija, Ansis, Juris, tēvs Konrāds un 
Paulis. (Fotogrāfija uzņemta ap 1937. – 1938. gadu.)

Ansis Smons ar sievu Valentīnu
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Nedzirdīgo savienība. Bet ne 
visi atbalstīja to. Domāju, kā gan 
tā lieta kongresā beigsies. Bet,  
par laimi, kongresā kā viesis 
uzstājās toreizējais Zviedrijas 
Nedzirdīgo asociācijas 
prezidents Lašs Vikstrēms. 
Viņš pārliecināja delegātus, 
ka organizācijai labāk būtu 
saukties par savienību, jo tas ir 
nopietnāks nosaukums. Biedrība 
vairāk attiecas uz kluba līmeni.  

Noteikti rakstītu par 
to, kā, man nezinot,  1962. 
gada janvārī, kad atgriezos 
pēc Jaungada brīvdienām, 
atklāju, ka negaidīti likvidēta 
Kurlmēmo biedrības Rīgas 
nodaļa. Biju tās priekšsēdētājs. 
Izskatās, dažiem cilvēkiem biju 
neērta persona. Tas  man bija 
kaut kas neiedomājams, tas 
bija šoks  – kā tā tik vienkārši 
varēja pazust  Rīgas nodaļa. Bet 
pēc pāris gadiem to pa kluso 
atjaunoja. 

Rakstītu par  vēl vienu 
manu vinnējumu: panācu, ka 
avīzes Kopsolī dzimšanas 
gads ir 1954. 1. augusts. Ilgus 
gadus par Kopsolī dzimšanas 
gadu tika uzskatīts 1959. 
gads, jo tad avīzi sāka izdot 
tipogrāfijā. Bet, manuprāt, tam 
nav nozīmes, kādā veidā iznāk 
avīze. Galvenais ir datums, 
kad iznāk 1. numurs, un nav 
svarīgi, ka sākumā avīze rakstīta  
mašīnrakstā. 

Šeit Ansis pajautāja pats: 
un vai zināt vēsturi, kā 
Latvijas Nedzirdīgo savienība 
iestājās Pasaules Nedzirdīgo 
federācijā?  

Baltijas Nedzirdīgo 
orientēšanās 25 gadu jubilejas 
sacensībās (1989), kurās  
piedalījās arī pārstāvji no 
Polijas, Zviedrijas, Dānijas, 
Ungārijas un Somijas, tuvāk 
iepazinos ar Polijas  pārstāvi.

Viņš mani uzaicināja 
piedalīties EDSO (Eiropas 

Nedzirdīgo sporta organizācija) 
kongresā Gdaņskā (Polijā). Tur 
savukārt iepazinos ar kādu no 
Zviedrijas, kas mani uzaicināja 
piedalīties Ziemeļvalstu 
nedzirdīgo organizāciju 
apspriedē Helsinkos. Apspriede 
notika Somijas Nedzirdīgo 
organizācijas namā. Pastaigājos 
pa to, līdz nonācu pie durvīm, 
uz kurām 
rakstīts – WFD 
( P a s a u l e s 
N e d z i r d ī g o 
f e d e r ā c i j a ) . 
Ilgi nedomājot, 
uzreiz gāju 
iekšā.

 Priekšā 
pati WFD 
prezidente Liza 
Kaupinena, kas bija laipna un 
uzreiz ar mani uzsāka sarunu. 
Sākām runāt par savas valsts 
vēsturi. Sarunas beigās viņa 
piedāvāja Baltijas valstīm 
iestāties WFD. Iedeva anketu 
trīs eksemplāros – Latvijai, 
Lietuvai un Igaunijai, kuras 
arī nogādāju. Latvijā toreiz 
priekšsēdētājs bija Jānis Liepa, 
kas to anketu aizpildīja. Pēc 
pusgada, 1992. gada 27. aprīlī, 
Kanādā,  WFD biroja sēdē 
nobalsoja par Baltijas valstu 
uzņemšanu. 

Visu laiku esat sekojis 
LNS gaitām. Nākamgad būs 
LNS kongress.  Būs jāievēl 
jauns prezidents. Ja jums 
būtu iespēja, par ko balsotu?

Tagad mūža nogalē domāju, 
ka nu pienācis laiks uzticēt šo 
amatu pašiem nedzirdīgajiem. 
Domāju, ka šo amatu varētu 
ieņemt  trīs cilvēki: Varis 
Strazdiņš, Edgars Vorslovs vai 
Inese Immure.

Kādu LNS nākotni jūs 
redzat?

Domāju, tā būs stabila. 
Tikai jāatrisina jautājums par 
kultūras namu „Rītausma”, 

kurš  stāv uz LNS nepiederošas 
zemes. Vēl vajadzētu panākt, lai 
valsts nedzirdīgajiem izsniegtu 
bezmaksas portatīvo datoru, 
līdzīgi, kā agrāk teksta telefonu, 
ar programmu, kas nodrošinātu 
piekļūšanu tulkiem no jebkuras 
vietas. Man teica, ka tāda iespēja 
esot Zviedrijā.

Turpinām sarunu par jums 
pašu.  Jums istabā pie sienas 
ļoti daudz attēlu un kalendārs 
ar hokeju komandu, medaļas, 
kas uzkarinātas uz hokeja 
nūjas … 

Šajās fotogrāfijās ir mans 
vecākais dēls Žanis, kurš spēlē 
komandā „Kurbads”.  Abi mani 
dēli jau no bērnības aizraujas 
ar hokeju. Jānis spēlē komandā 
„Agni”. 

Citās  fotogrāfijās redzams 
mazdēls Sandis. Viņš spēlē 
komandā „Pārdaugava – 99” un 
tika atzīts par labāko aizsargu. 

Balvu saņēma 
no paša Kārļa 
S k r a s t i ņ a 
rokām. 

Kā tas ir – 
nedzirdīgiem 
v e c ā k i e m 
a u d z i n ā t 
d z i r d ī g u s 
bērnus, un vai 
jūsu dēli prot 

zīmju valodu? 
Mums ar sievu Valentīnu 

daudz palīdzēja mani vecāki, 
kuri dzīvoja kopā ar mums. 
Mēs bijām ļoti aizņemti, 
sabiedriski cilvēki, un vecāki 
palīdzēja bērnus audzināt: veda 
uz bērnudārzu, sagaidīja no 
skolas mājās utt. Vakaros mana 
mamma lasīja viņiem pasakas. 
Toties tagad mēs ar sievu 
palīdzam saviem dēliem: kad 
mazbērni bija mazāki, vedām 
viņus uz bērnudārzu, izņēmām, 
vedām uz pulciņiem. Mums ir 
trīs mazbērni: Sandis, Donats 
un vismazākā - Patrīcija, kurai  
6 gadiņi. 

Dēli zīmju valodu labi zina 
– varam brīvi sarunāties.

Kā jums paiet ikdiena? Kā 
sadalāt mājas pienākumus/
darbus? 

Mājas pienākumus ar sievu 
dalām uz pusēm. Vienu dienu 
es eju iepirkties, citu dienu – 
sieva. Arī ar ēdienu gatavošanu 
nodarbojamies abi. Man ļoti 
garšo cepti kartupeļi ar sīpoliem, 
ko arī patīk gatavot. Cepšanas 
laikā kartupeļus pārleju ar pienu, 
nevis ar ūdeni, tad tie ātrāk 
kļūst mīksti un garšīgāki. Garšo 

arī omlete, bet to nevar bieži 
gatavot, jo tajā ir holesterīns. 
Savukārt sievai sanāk ļoti 
garšīgas kotletes un galerts. Kad 
sabrauc dēli ar ģimenēm, tad 
viss tiek ātri apēsts. 

Apciemojam savus radus 
un uzņemam viņus pie sevis. 
Lai gan mums ir dzirdīgi radi 
(izņemot manu brāli Juri un 
viņa ģimeni), ar viņiem uzturam 
labas attiecības. 

Apmēram reizi mēnesī 
apmeklējam kādu  nedzirdīgo 
pasākumu „Rītausmā”. 
Domājam noskatīties arī izrādi 
Krievu teātrī. Jāapskatās, kā 
izskatās izrāde ar titriem.  

Kā jūtaties dzirdīgo 
sabiedrībā?  

Atturīgi,  ja tā varētu teikt. 
Cenšos neizrādīt, ka esmu 
nedzirdīgs. Tiklīdz man kaut 
kur sanāk  lietot balsi, uzreiz 
visi cilvēki uz mani skatās – 
jā, mana balss ir savādāka,  
tā piesaista citu cilvēku 
uzmanību.  Par laimi, veikalā 
ir pašapkalpošanās – preces var 
paņemt bez prasīšanas. 

Bet kā notiek sazināšanās, 
piemēram, ar ārstiem? 

Gan slimnīcā, poliklīnikā, 
reģistratūrā sazinos rakstiski. 
Droši vien ar tulku būtu ērtāk, 
bet tas mani nostāda bērna 
lomā, it kā mani būtu pie 
rokas jāved. Vēl iedomājos, 
ka pierakstīšanās pie tulka ir 
laikietilpīgs process – kamēr 
aizeju pie tulka, saskaņoju 
viņa laiku ar ārsta laiku. 
Tad vienkāršāk man pašam 
uzreiz aiziet un sarakstīties ar 
ārstu. Retu reizi, kad ar ārstu 
nepieciešama lielāka saruna, 
man izpalīdz dēli vai dzirdīgais 
brālis. 

Cik daudz izmantojat 
modernās tehnoloģijas?

Mobilais telefons – tā ir 
superīga lieta. Agrāk vispār 
nedzirdīgajiem nebija iespēju 
sazināties, bet tagad visa pasaule 
vaļā. Ja kāds no mūsējiem 
aizbrauc uz citām valstīm, varu 
saņemt ziņu, kā tur iet, kādi 
jaunumi. 

Internetu izmantoju 
bibliotēkā, kas atrodas tuvu 
pie mājām. Uz turieni eju reizi 
nedēļā. Vispirms apskatos, kas 
jauns orientēšanās pasaulē, kā 
iet mūsējiem. Kad biju jaunāks, 
pats aizrāvos ar orientēšanos. 
17 gadus vadīju nedzirdīgo 
orientēšanās klubu. Mājās man 
ir visi dokumenti, protokoli 
par orientēšanās kluba darbību. 

Vai esat laimīgs? 
Viss, kas noticis, 
ir labi. Kas nav 
noticis, arī ir 
labi. Nesūdzos. 

Tālāk lasiet 12. lpp.

Ansis darbavietā, pildot MRU direktora vietnieka pienākumus 
(Fotogrāfija uzņemta 1978.gadā.)
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Tev Informācijas centrā ir vairā-
ki pienākumi. Kurš tev pašai patīk  
vislabāk, bet kurš, tā sakot, jāpacieš? 

Jā, pienākumu ir daudz, un tie ir dažādi. 
Grūti pateikt, kurš patīk vislabāk, bet vispār 
priecājos vairāk par to, ja nāk apmeklētāji, 
jo tad cenšos uzklausīt viņu vajadzības un 
palīdzēt noskaidrot nepieciešamos jautāju-
mus. Tādējādi pati uzzinu jaunas lietas. 

Veicu arī tekstu tehnisko labošanu – šis 
darbiņš man patīk, kaut gan reizēm  gar 
acīm jau raibs metas. 

Toties pirmā vienmēr uzzinu visus jau-
numus un praktiski zinu jau iepriekš, kādi 
raksti būs „Kopsolī”  vai mājaslapā.

Ir viens darbiņš, kas prasa vairāk laika 
un ne vienmēr iet pie sirds – protokolu sa-
gatavošana. Tas prasa koncentrēšanos un 
aizņem daudz laika: sapulcēs tulkoju, pa 
starpām jācenšas arī pierakstīt sapulcē runā-
to, pēc tam visu tekstu sakārtoju, sarakstu, 
vēlreiz iepazīstinu mūsu darba grupas lo-
cekļus ar to. 

Gandarījums ir par to, ka mūsu atskaišu 
pārbaudītāja projektā Karīna Pavlova atzinī-
gi novērtējusi mūsu protokolus, jo no tiem 
viņa gūst pietiekamu ieskatu mūsu darbā.

Tu izsūti arī īsziņas projekta „Klusu-
ma pasaule” klientiem. Kādu tieši infor-
māciju? Kādā veidā tā nosūtīšana tehnis-
ki notiek? 

Tajās pārsvarā ir informācija par pasā-
kumiem, kas notiek attiecīgā pilsētā. Sūtu 
arī cita veida ziņas, piemēram, par 112, par 
TV raidījumiem, kuriem ir surdotulkojums 
utt. Lattelecom nodrošina speciālu program-
mu, ar kuras palīdzību izsūtu automātiski 
klientiem īsziņas, man atliek tikai  pievienot 
telefona numurus un ierakstīt tekstu, un pēc 

tam šī program-
ma automātiski 
izsūta īsziņas. 

A t g ā d i n u 
visiem klien-
tiem: ja jums 
mainās telefo-
na numurs, tad 
OBLIGĀTI pa-
ziņojiet par to 
LNS Informāci-
jas centram vai 
kluba vadītājam 
savā reģionālajā 
biedrībā. Tiklīdz 
mainās jūsu nu-
muri, par to au-
tomātiski ziņoju 
arī uz palīdzības 
dienestu112.

Pie te-
vis nāk pra-
sīt padomu, 
konsultēt ies . 
Par kādiem 

jautājumiem cilvēki visbiežāk grie-
žas Infocentrā? Vai viņiem pie-
tiek, ja tu sniedz informāciju, bet  
tālāk viņiem pašiem jāmeklē un jādara? 
Varbūt viņi grib, lai tu to dari viņu vietā?

Pašā sākumā, kad sākām strādāt, dau-
dzi vēlējās zināt, ko tad projekts „Klusuma 
pasaule” sniegs, kādus pakalpojumus viņi 
saņems. Daudzi meklē darbu, tad iesaku, 
kādās interneta adresēs to meklēt, kādos 
preses izdevumos publicē darba piedāvā-
jumus, daudzi vēlas uzzināt kādas iestādes 
atrašanās vietu. 

Tagad moderni ir iepirkties interne-
tā, sniedzu arī internetveikalu adreses, pie 
publiskā datora pamācu, kā var atrast ne-
pieciešamās lietas, ir gadījumi, kad cilvēks 
iegādājas jaunu telefonu, bet nemāk ar to 
apieties. Tad nu kopā buramies pa mobilo 
telefonu. Tāpat interesējas par interneta un 
televīzijas pakalpojumiem, kas ir izdevīgā-
ki, kur piešķir atlaides. Jautājumu ir daudz, 
visus uzskaitīt nemaz nav iespējams. 

Protams, cenšos palīdzēt pēc iespējas 
vairāk, lai cilvēks, aizejot mūsu centra, pēc 
iespējas labāk saprastu, kas tālāk darāms. 
Nedzirdīgie cilvēki ir pieraduši, ka mēs 
viņiem sniedzam pilnīgu un skaidru infor-
māciju, reizēm palīdzam pat daudz vairāk, 

nekā mūsu darba pienākumi paredz. To 
varbūt varētu nosaukt par manu brīvprātīgo 
darbu. Tādēļ jau šeit strādāju, lai palīdzētu 
mūsu ļaudīm pēc viņu vajadzības, nevis pēc 
noteikti definēta likuma burta.

Ko vēl mūsu ļaudis var darīt  
Infocentrā?

Ir cilvēki, kas izmanto Informācijas cen-
tra lasītavā pieejamos preses izdevumus, at-
nāk un palasa, uzzina kaut ko jaunu. Tāpat 
nāk skatīties videoziņas, iepazīstas ar centra 
rīcībā esošo uzziņu literatūru.

Aicinu visus aktīvāk izmantot Infor-
mācijas centra pakalpojumus: jūs tos varat 
saņemt uz vietas vai sūtot sms 26278525; 
e-pasts, MSN infocentrs@lns.lv  un Skype
lnsinfocentrs – izmantojiet saziņu arī pa 
web kameru.

Pastāsti kādus raksturīgus gadījumus 
no savas klientu apkalpošanas pieredzes. 

Manā darbā kuriozu nav bijis.  Cilvē-
ki nāk ar savām ikdienas rūpēm, sadzīves 
problēmām un sarežģījumiem, kurus paši 
nespēj atrisināt. 

Tu klientiem izdali arī „Kopsolī”. Vai 
nākas uzklausīt kādas atsauksmes par 
mūsu laikrakstu, rakstiem, dizainu?

Jā, Rīgas klientiem izsniedzu avīzi. Cil-
vēki paši parasti neko daudz nestāsta, taču, 
ja viņiem pajautā, tad viņi dalās savās do-
mās. Parasti viss tiek pozitīvi novērtēts, vie-
nīgais, ko viņi vairāk vēlas, ir intervijas ar 
mūsu pašu cilvēkiem, ko viņi dara, kā strādā 
utt.

Ir bijuši arī tādi gadījumi, kad cilvēks 
uzdod jautājumu par kādu lietu, bet es vi-
ņam prasu: tu „Kopsolī” lasi? Par to nesen 
tika rakstīts! Tad nu kopā vēlreiz izlasām 
un izskaidroju lietas būtību. Rakstītā teksta 
izpratne diemžēl nav mūsu cilvēku stiprā 
puse, ar to mums jārēķinās, jācenšas rakstīt 
vienkārši un saprotami.

Ko tu dari brīvajā laikā? Tev ir kādi 
hobiji? Kā jūsu ģimene pavadīs atvaļinā-
jumu?

Brīvais laiks pieder tikai ģimenei. Ska-
tos uz savu meitiņu, viņai jau drīz būs seši 
gadi. Saprotu, ka laiks ātri skrien, tāpēc ta-
gad gribas ar viņu vēl pabūt kopā pēc iespē-
jas vairāk. 

Tāda īpaša hobija man nav: patīk lasīt 
grāmatas; klausīties mūziku, kad braucu 
mašīnā viena, tad dziedu; protams, patīk at-
pūsties brīvā dabā. 

Atvaļinājuma laikā parasti ciemojamies 
pie saviem radiem lauku rajonos, apskatām 
mūsu skaisto zemīti,katru gadu padzīvojam 
kādā kempingā, varbūt šogad trijatā varētu 
paceļot ārpus Latvijas, jo meitiņa paaugu-
sies. Vēl nedaudz ir laiks, lai izdomātu, ko 
darīsim. 

Zigmārs UngUrs jUris grUndUlis

STRĀDĀ, LAI PALĪDZĒTU MŪSU ĻAUDĪM*

Daudz esam rakstījuši par dažādām projekta „Klusuma pa-
saule” aktivitātēm, intervējuši aktivitāšu vadītājus, klientus. Ta-
gad sākam domāt – bet mēs paši, Informācijas centra darbinieki? 
Vai nesanāk kā tai parunā, ka kurpnieks pats staigā bez kurpēm? 
Vai nav pienācis laiks arī mums citam citu paintervēt un sīkāk ap-
rakstīt, kāda mūsu maizei ir garoza un kāds tas mīkstums? Piedā-
vājam lasītājiem Informācijas centra darbinieces – tehniskās asis-
tentes – klientu apkalpošanas speciālistes Guntas BIRNĪTES stās-
tījumu, atbildot uz korespondenta Zigmāra Ungura jautājumiem.

Tādēļ jau šeit strādā-
ju, lai palīdzētu mūsu 
ļaudīm pēc viņu vajadzī-
bas, nevis pēc noteikti 
definēta likuma burta.
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DAUGAVPILIEŠU „LIKTEŅA IRONIJA” – VISLABĀKĀ 6. KĀRTĀ

Žūrijā šoreiz: Ivars Kalniņš, Māra 
Lasmane, Vladimirs Krumins, Iveta Lāce 
– Miezīte un Sandra Gerenovska. Šajā rei-
zē piedalījās visi deviņi pāri. Bet visveselī-
gākie izskatījās abi draiskie nēģerēni zaļos 
bruncīšos un briesmīgi čirkainiem, melniem 
matiem – šova vadītāji Elfa un Raivis.

Pirmās uzstājās Dace Jelagina un Ini-
ta Puhovska ar priekšnesumu „Kaislības no 
meksikāņu filmas”. Greizsirdības dēļ notiek 
cīņa starp sievu un mīļāko, un kaislības tie-
šām sita augstu vilni. Ivars Kalniņš no žūri-
jas atzina, ka šī pāra meistarība aug un aug, 
bet Iveta Lāce – Miezīte uzsvēra, ka parasti 
meksikāņu seriālos konfliktus risina ar ga-
rām diskusijām un teatrālām pozām, bet šeit 
mēs redzējām tieši nedzirdīgo izvēlēto emo-
cionālo risinājumu. 

Varbūt nepietiKa laiKa?
Uznākot nākamajam pārim  Jeļenai 

Dmitrijevai ar Igoru Čaiku, publika sa-
rosījās, gatavojās uz jautrību, jo šis pāris 
lieliski prot sasmīdināt. Un tiešām, daugav-
piliešu priekšnesums „Notikums operā” tika 
izspēlēts veiksmīgi, piesaistot arī otru Dau-
gavpils pāri Ilmāru ar Tatjanu un cilvēkus 
no zāles. Tomēr šāda veida priekšnesums ir 
sarežģīts un prasa rūpīgāku sagatavošanos, 
bet tam nepietika laika, jo iepriekšējā šova 
kārta notika tikai pirms nedēļas.

Par Olgas Anufrijevas un Lienes Če-
repko priekšnesumu „Amerikas indiāņu 
cīņa par brīvību” skatītāji un arī žūrija bija 

sajūsmā. Ivars Kalniņš 
atzina: jūs abas esat ma-
nas favorītes! Ideja un 
izpildījums tiešām labs, 
pārsteidzošs, un Olga 
atkal bija savā elementā 
– kareivīga un neaptu-
rama. Mazliet pietrūka, 
lai žūrija iedotu visaugs-
tākās atzīmes: četri des-
mitnieki un viens devīt-
nieks.

darbojās japāņi  
un citplanētieši

Sergejs Soklakovs 
un Aleksandrs Altu-
hovs arī šoreiz bija izvē-
lējušies sev piemērotus 
tēlus – japāņu karatistus. 

Varēja redzēt, ka abi puiši ir lieliskā fiziskā 
formā. Viņi saņēma četrus desmitniekus un 
vienu astoņnieku.

Japāņu tēmu izspēlēja arī Ruslans 
Gerenovskis un Raitis Rūrāns savā priekš-
nesumā „Japāņu restorānā”. Viss balstās uz 
pārpratumiem, jo latviešu tūrists 
Ruslans neko nesaprot japāņu 
valodā un japānis Raitis savukārt 
nesaprot latviešu valodu…

Skatītāji varēja izbaudīt ne 
tikai indiāņu un japāņu eksotiku, 
bet arī vēl tālākus viesus – citpla-
nētiešus! Par to parūpējās Mada-
ra Indriksone ar Lilitu Loginu 
priekšnesumā „NLO klejo pa 
Zemi”. Viņas stāstīja, kādas val-
stis uz Zemes apciemojušas, un 
attēloja, ko tur redzējušas, sanāca 
interesanta lomu spēle. Beigās iz-
rādījās, ka vislabākā zeme tomēr 
ir Latvija, jo tur ir gan skaisti tērpi, gan de-
jas un garšīga maize, ko nobaudīt varēja arī 
žūrija. Tomēr šis priekšnesums neizpelnījās 
augstas atzīmes.

sešas sKaistules un diVas  
Večas

Kā precas uzbeki un kas no tā iznāk, 
lieliski parādīja Anatolijs Stepaņuks un 
Mārtiņš Lange. Anatolijs sūta savu kalpu 
meklēt viņam sievas, un Mārtiņš no dažā-
dām pasaules malām atved veselas sešas 
skaistules. Laba tērpu parāde, labs skatuves 

izkārtojums. Žūrijas vērtējums: trīs desmit-
nieki un divi deviņnieki.

Spožās meitenes Aļona Udovenko un 
Anda Tīdemane savā priekšnesumā „Krie-
vu večas pludmalē” bija izvēlējušās viņām 
neraksturīgus tēlus. Varbūt tieši tas traucēja, 
lai priekšnesumu augstu novērtētu žūrija. 
Viss jau bija labi – gan tēlojums, gan vizuā-
lais noformējums un ideja. Tomēr veiksme 
neuzsmaidīja...

Visi sajūsmā!
Katrā gadumijā TV varam noskatīties 

neiztrūkstošo krievu kinoklasikas pērli 
„Likteņa ironija jeb vieglu garu”. Šova ska-
tītājiem un žūrijai bija izdevība noskatīties 
šo sižetu arī pavasarī – par to parūpējās 
daugavpilieši Tatjana Barbasova un Il-
mārs Stapkēvičs (skat. apakšējā attēlā). 
Viņiem ļoti jūtami palīdzēja arī otrs pāris 
no Daugavpils Igors un Jeļena. Dušas aina, 
kad Igors aiziet ar visu dušas „galvu” rokā, 
bija pat labāka nekā filmā. Pārdomāta režija, 
lieliska spēle un perfekts vizuālais nofor-
mējums! Žūrija sajūsmā – visi desmitnieki 
– vienīgajiem šajā šova kārtā.

Ilmārs Stapkēvičs atzina:  Nospēlēt 
„Likteņa ironiju” bija mana ideja, jo tā ir 
mana mīļākā filma. Es labprāt to katru gadu 
skatos arvien no jauna. Tāpēc arī izvēlējos 
dažus interesantākos momentus no tās, un 
uzvedums izdevās uz goda! 

Režisors, kā vienmēr, bija Igors Čaika, 
viņš arī izvēlējās mums katram piemērotā-
ko lomu un nekļūdījās. Vispār šovs mums 
ar Tatjanu deva iespēju paaugstināt savu 
aktiera meistarību, apgūt jaunas lomas, par 
to prieks!

Zigmārs UngUrs Valdis KraUKlis

Tik ātri pienākusi teātra šova „Krāsaini sapņi – 2” 
pēdējā, sestā kārta, kas norisinājās 28. aprīlī, ka negribas 
ticēt. 

Ruslans Gerenovskis un Raitis Rūrāns Sergejs Soklakovs un Aleksandrs Altuhovs Anatolijs Stepaņuks un Mārtiņš Lange
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UN TAGAD VĀRDS LAUREĀTIEM!

                                                                         TEĀTRA ŠOVS „KRĀSAINI         SAPŅI – 2” NOSLĒDZIES
Zigmārs UngUrs Valdis KraUKlis

Jauki, ka beidzās –  viens liels darbs pada-
rīts un izcilākie saņem balvas. Skumji, ka bei-
dzās, jo ar katru kārtu kļuva arvien interesan-
tāks, un skatītāji arī jau iestaigājuši taciņu uz 
sestdienas teātra šoviem, bet tagad tā aizaugs ar 
zāli. Cerams, tikai uz laiku…

bet noslaucīsim asaras…
Visi sanākušie varēja priecāties par fināla 

priekšnesumiem! Vispirms publiku iesildīja 
Alla Pugačova&Filips Kirkorovs (Iveta Lāce – 

Miezīte&Vladimirs Krumins) ar dziesmu „Dve 
zvezdi”(Divas zvaigznes). 

Vladimirs, šķiet, pirmo reizi uzstājās ar 
melodeklamāciju, bet izdevās ļoti labi! Skatītā-
jiem patika, un tālāk uzmanību varēja pievērst 
šova pāru priekšnesumiem. Finālam katrs pāris 
bija izvēlējies, pēc pašu domām, savu vislabā-
ko numuru no iepriekšējām šova kārtām. To-
mēr izrādījās, ka ne visi veiksmīgi izraudzīju-
šies tiešām sev piemērotāko numuru. 

 labāKie demonstrējumi noslē-
gumā

Visspožāk finālā uzstājās Igors Čaika& 
Jeļena Dmitrijeva ar priekšnesumu „Jūrnieka 
gaita” un Olga Anufrijeva&Liena Čerepko 
ar uzvedumu „Kura pārāka?”. Otra Daugavpils 

pāra – Ilmāra Stapkēviča&Tatjanas Barbasovas 
priekšnesums „Vienīgā mīlestība” finālā netika 
nospēlēts tik labi kā šova piektajā kārtā, pietrū-
ka iedvesmas. Arī dažu citu pāru priekšnesumi 
nebija tik labi, kā finālā vajadzētu būt. Ar to šis 
teātra šova fināls atšķīrās no iepriekšējā melo-
deklamāciju šova fināla, kad tiešām visi bija 
teicami sagatavojušies.

bija arī pārsteigumi
 Pārsteidza Anatolijs Stepaņuks ar Mārtiņu 

Langi, kuri parādīja tiešām burvju mākslinieku 
cienīgus trikus. Pārsteidza arī Aļona Udovenko 
ar savām ļoti plastiskajām kustībām.

 Finālā arī pašiem dalībniekiem bei-
dzot tika dota iespēja novērtēt žūrijas dar-
bu 10 punktu sistēmā. Indriksone&Logina, 

OLGA ANUFRIJEVA:
Man nebija nodoma pie-

dalīties teātra šovā, jo uzska-
tīju, ka man jau tik daudz 
gadu, labāk lai nāk jaunie 
un sevi parāda. Tomēr Bri-
gitai izdevās mani pierunāt. 
Labi, ka nokļuvu pārī ar Lie-

nu, viņa ir laba, pieredzējusi aktrise. Esmu tik 
daudz uz skatuves teātri spēlējusi, ka šovā slik-
ti piedalīties un zaudēt vienkārši būtu kauns. 
Vajadzēja aizstāvēt savu reputāciju. Tāpēc mēs 
ar Lienu daudz strādājām, daudz mēģinājām.

 Daudzi varbūt domā, ka man tas nācās 
viegli, bet tā nebija. Bija arī ļoti smagas dienas, 
veselības problēmas, taču es tās pārvarēju un 
tiku galā, jo būtu kauns nepiedalīties vai nospē-
lēt slikti kādā kārtā. Manā vecumā veselība to-
mēr turas, grēks būtu žēloties. Cenšos nedzert 
zāles, bet ārstēties ar dabiskiem līdzekļiem, 
daudz kustos, eju svaigā gaisā.

 Jaunībā daudz sportoju, norūdījos ar auk-

stu ūdeni. Patiesībā jau pēc sava rakstura esmu 
tāda kā mājās sēdētāja, bet nekādi nesanāk. 
Vienmēr vajag kaut kur piedalīties. Ja mani ai-
cina, es nevaru atteikt. Mājas darbus, kad tie 
sakrājušies, visus izdaru pa vienu dienu, tad 

nostrādājos no rīta līdz vakaram, bet nākamajā 
dienā atkal velk uz Rītausmu…

Man pats galvenais ir, ka jūtu skatītāju,  

viņu atsaucību. Ja redzu, ka skatītāji zālē mani 
atbalsta un cilvēkiem patīk, tas man ir dopings, 
kas liek aizmirst gan gadus, gan nogurumu, un 
tad varu lēkāt pa skatuvi kā jaunībā – nu, kā 
to darīju priekšnesumā, kurā tēloju rokeri. Bez 
publikas siltuma sajušanas es to nevarētu!

 Citus šova dalībniekus man grūti vērtēt, jo 
es neredzēju viņu priekšnesumus,  pašai bija jā-
piedalās. Cik nu redzēju, tad patika Udovenko 
ar Tīdemani. Puiši Soklakovs ar Altuhovu bija 
ļoti aktīvi un izdomāja visādus interesantus tri-
kus. Viņiem nebija iepriekšējas pieredzes ar te-
ātri, bet labi uzstājās, viņiem padodas humors. 
Man pašai patīk visas lomas, varu nospēlēt gan 
ar humoru, gan nopietni. Bet humors tomēr tu-
vāks, arī publikai tas patīk. 

Sākumā mēs vairāk strādājām ar režiso-
ri Antonovu, ar viņu bija labs kontakts. Vē-
lāk Marika aizbrauca, strādājām arī ar Antru, 
Danu, Dzintru, katra kaut kādā ziņā palīdzēja, 
paldies par to. Paldies arī visiem, kas atbalstīja 
mūs!

Jaukajā 12. maija sestdienā  KC „Rīt-
ausma” notika reizē priecīgs un bēdīgs 
pasākums: ar skaistu finālu beidzās te-
ātra šova „Krāsaini sapņi – 2” maratons 
četru mēnešu garumā. 

Man pats galvenais ir, ka 
jūtu skatītāju atsaucību. Ja 
redzu, ka skatītāji mani at-
balsta un cilvēkiem patīk, tad 
tas man ir kā dopings, kas liek 
aizmirst gan gadus, gan no-
gurumu, un tad varu lēkāt pa 
skatuvi kā jaunībā...

Tatjana Barbasova un Ilmārs Stapkēvičs Aļona Udovenko un Anda Tīdemane Dace Jelagina un Inita Puhovska
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LIENA ČEREPKO:
Sākumā es vispār ne-

gribēju piedalīties šovā, bet 
daudzi mani centās pierunāt 
un pierunāja arī. Savu pāri-
nieci Olgu es arī neizvēlējos 
pati, mūs vienkārši salika 
kopā.  No sākuma bija ļoti 

grūti, sevišķi pirmajā kārtā. Nevarēja saprast, 
ko un kā parādīt, arī iestudējot priekšnesumu, 
gadījās, ka man sava izpratne par kādu niansi, 
bet Olgai sava, tad nu nācās kaut kā vienoties. 
Domāju, ka arī citiem pāriem tā bija.

 Tomēr ar katru nākamo kārtu jau gāja vieg-
lāk. Liela nozīme bija režisorēm. Sākumā bija 
Marika Antonova, bet viņa šova vidū aizbrauca 
uz Čehiju. Tad mums palīdzēja Antra Puriņa un 
Dana Kalpiņa – Geida, arī Dzintra Kukša. Man 
patīk, ka ir vairāki režisori, pastrādājam ar vie-
nu, tam ir savi ieteikumi, pastrādājam ar otru, 
tas atkal iesaka savu kaut ko, tad nu liekam vi-
sus ieteikumus kopā, lai varam priekšnesumu 
labāk noslīpēt,  un tas apaug ar detaļām.

 Paldies režisorēm par atbalstu, viņas palī-

dzēja arī izvēlēties priekšnesumu saturu, mums 
ar Olgu tas nebūtu pa spēkam – katrai kārtai 
atrast atbilstošu, labu priekšnesumu. Paldies arī 
Vitai Kamarei, kas palīdzēja ar idejām. 

Attiecības ar citiem pāriem bija labas. To-
mēr, ja notiek kāda sacenšanās, tad vienmēr 
rodas arī konkurenti. Mēs jau no paša sākuma 
jutām, ka meistarības ziņā konkurējam ar dau-
gavpiliešiem Čaiku un Dmitrijevu, kā arī ar Tī-
demani un Udovenko. Mums ar Olgu visa šova 
garumā bija vienmērīgs sniegums un augstas 
atzīmes. Bet tas nenācās viegli, mēs daudz strā-
dājām, lai arvien labāk veidotu katru priekšne-
sumu.

Nebija nozīmes tam, ka mums ar Olgu liela 
gadu starpība, to, liekas, neviena no mums un 

arī skatītāji to nejuta.
 Bet reizēm starplaiki starp šova kārtām 

bija par īsu. Es domāju, ka vajag trīs nedēļas, 
lai normāli, bez steigas sagatavotu un noslīpētu 
priekšnesumu līdz tādam līmenim, ka skatītā-
jiem interesanti skatīties. Visgrūtākais priekš-
nesums bija fragments no „Romeo un Džul-
jetas”. To bija ļoti grūti spēlēt, jo nopietnus, 
traģiskus gabalus vispār ir daudz grūtāk attēlot. 
Biju laimīga, ka izdevās. 

Ļoti uzteicams un apbrīnojams ir  daugav-
piliešu darbs, ko viņi paveica vieni paši –  bez 
režisoriem, arī tērpus paši šuva un vadāja uz 
Rīgu. Viņiem bija daudz grūtāk, bet labi saga-
tavojās, visu  cieņu! 

 Mani visvairāk pārsteidza un iepriecināja 
tas, ka uzvarējām arī skatītāju vērtējumā. Man 
starp skatītājiem, kas balsoja, nebija nekādu  
radinieku vai vismaz mammas, kas maksātu un 
balsotu, lai mani atbalstītu. Un tomēr tik daudzi 
bija par mani balsojuši, par to jūtos ļoti aizkus-
tināta. Paldies visiem, kuri mūs atbalstīja!  Vai-
rāk gan šovos negribētu piedalīties, lai tagad 
nāk citi un sevi parāda. 

Udovenko&Tīdemane un Puhovska&Jelagina 
žūrijai deva 8 punktus, Stapkēvičs&Barbasova 
– 9, bet visi pārējie atzina, ka žūrijas darbs pel-
na visus 10 punktus.

uzVarētāji nosKaidroti
Beidzot uz skatuves varēja kāpt arī organi-

zatori, lai sāktu apbalvošanas maratonu. Pir-
majā vietā žūrijas vērtējumā Olga Anufrije-
va un Liena Čerepko! Pasniegt balvas uzvarē-
tājiem uz skatuves tika aicināts LNS prezidents 
Arnolds Pavlins. 

 Otrā vieta žūrijas vērtējumā Aļonai Udo-
venko ar Andu Tīdemani, bet trešā – Igoram 
Čaikam un Jeļenai Dmitrijevai. Pārsteidzoši, 
bet arī skatītāju vērtējumā pirmo vietu ieguva 
Olga ar Lienu un otro – Aļona ar Andu. Trešā 

vieta skatītāju vērtējumā – Madarai Indriksonei 
un Lilitai Loginai.

speciālbalVas
LNS prezidents pasniedza  savu personīgo 

balvu labākajai no sievietēm Olgai Anufrije-
vai , kā arī labākajam no vīriešiem – Igoram 
Čaikam. 

 Rehabilitācijas centra balvu saņēma Alek-
sandrs Altuhovs un Sergejs Soklakovs, bet  
Rīgas biedrības balvu –  Ilmārs Stapkēvičs un 
Tatjana Barbasova.

 Daugavpiliešiem tika arī savas biedrības 
sarūpētā dāvana par izturību, paveikto darbu un 
neatlaidību, visu šova četru mēnešu laikā mē-
rojot uz Rīgu ceļu 3200 km kopgarumā. Turklāt 
viņi tērpus savām lomām sarūpēja paši: gan 

šuva, gan meklēja lēto apģērbu veikalos un tos 
pielāgoja. Paši izdomāja idejas saviem priekš-
nesumiem un iestudēja tos, turklāt pats Igors 
bija arī režisors abiem Daugavpils pāriem.

 Bet  salīdzināsim:  gandrīz visi rīdzinieki 
tērpus dabūja jau gatavus no Rītausmas teātra 
rekvizītu noliktavas. 

Un viņiem bija arī lieliski režisori, kuri pa-
līdzēja noslīpēt priekšnesumus: Dzintra Kukša, 
Antra Puriņa, Dana Kalpiņa – Geida un sākumā 
arī Marika Antonova. 

Tāpēc rodas pārdomas, vai ir   īsti taisnīgi, 
ka gan daugavpilieši, gan rīdzinieki tika vērtēti 
vienādi, neatkarīgi no ieguldītajām pūlēm un 
pārvarētajām grūtībām. Manuprāt, turpmāk arī 
šādus  šādus faktorus vajadzētu ņemt vērā.  

Olga jau pašā sākumā pateica, 
ka mēs esam profesionāles un ne-
drīkstam slikti uzstāties. Tāpēc 
bieži gājām uz Rītausmu, mēģinā-
jām un slīpējām katru žestu, katru 
soli uz skatuves. 

Liena Čerepko un Olga Anufrijeva Lilita Logina un Madara Indriksone Anatolijs Stepaņuks un Mārtiņš Lange

Igors Čaika un Jeļena Dmitrijeva Sergejs Soklakovs un Aleksandrs Altuhovs Ruslans Gerenovskis un Raitis Rūrāns
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ATSKAŅAS NO IEPRIEKŠĒJIEM PROJEKTIEM: PRIEKS UN LEPNUMS

Atceros, kā pirms kāda laika mēs pēc psi-
holoģes Māras Taivanes nodarbībām sēdējām 

Jūrmalā, runājām par visu ko, par dzīvi 
un par sieviešu lomu utt. Daudzkārt at-
kārtojām M.Taivanes iemācīto mantru 
„Es Esmu Sieviete!!! Man Vajag!!!” . 

Tagad prieks skatīties, kā Daces 
dzīve ir izmainījusies: abi bērni labās 
skolās un ir aktīvi jaunieši, pati ar dar-
biem un darbiņiem ne tikai maizīti no-
pelna, bet sanāk arī sviestiņam...

Un pats galve-
nais – Dace beidzot 
dara to, ko pašas 
sirds vēlas, nevis 
„nomāktas ģimenes 
sievietes” pienākums liek. 

Pirms pāris nedēļām es piedalījos 
Mākslas dienu atklāšanas pasākumā 
Cēsu izstāžu namā, kur atsevišķa telpa 
bija atvēlēta jaunajiem māksliniekiem, 
kas brīvajā laikā mācās gleznošanu stu-
dijā „Stallis”. 

Jūtos ļoti lepna, ka „manējā Dace” tika 
augstu novērtēta un pieci ( 5 !!! ) no viņas dar-

biem tika izvietoti lielajā izstādē, kurai no pā-
rējiem studijas dalībniekiem tika izvēlēti tikai 
2 – 3 darbi.

Dacei ir pilna galva jaunām idejām, pašlaik 
startē projektu konkursā uz Hipotēku bankas 
atbalstu sava biznesa atvēršanai, bet māņticī-
bas dēļ labāk nestāstīšu vairāk par to.

Dace stāsta: „Gleznot sāku jau pamatsko-
las laikā. Esmu radošs cilvēks, un jau no laika 

gala mani  piesaistījuši da-
žādi radoši darbi. Vienmēr 
visu daru no sirds, un tas 
parādās manos darbos. 
Man sagādā gandarījumu, 

ka cilvēki novērtē to, ko daru. No pagājušā 
gada oktobra iesaistījos mākslas studijā un at-
sāku atkal zīmēt. Cēsu izstāžu namā ir redzami 
mani akvareļu darbi. Manus darbus tuvākajā 
laikā būs iespējams redzēt arī Valmieras bied-
rībā.” 

Man prieks par Tevi, Dacīt, un es novēlu 
tev atcerēties vienmēr: „Tu Esi Sieviete!!! Tev 
Vajag!!!” Tā tikai turpini! 

Dažus gadus atpakaļ LNS realizēja projektu 
par nedzirdīgo sieviešu atstumtības mazināšanu 
un sieviešu pašapziņas un pašvērtības celšanu. 
Ar lielu lepnumu gribu pastāstīt par vienu no 
projekta dalībniecēm – Daci Meņģeli no Cēsīm. 
Tolaik viņai bija diezgan grūts periods dzīvē, 
šķiršanās no vīra, 2 bērni, darbs arī tā ne visai... 

 Zigmārs UngUrs līgas ĶUZEs pErsonisKā arhīVa

CĒSĪS IR LABI!

ja Vien būtu iespēja…
Diemžēl Cēsu grupai nav savu telpu, tā-

pēc cilvēki  brauc uz Valmieras pasākumiem, 
reizēm arī paši satiekas kaut kur Cēsīs. Bieži 
vien biedri arī iet pie Līgas uz mājām. Ja būtu 
savas telpas, viņa ar prieku organizētu bied-
riem dažādus pasākumus. Līgai patīk darbs ar 
cilvēkiem, tāpēc, ja vien varētu, tad viņa kļūtu 
par sociālo darbinieci, lai strādātu ar nedzirdī-
gajiem.

 Šopavasar Līga beidz Rīgas Raiņa vakara 
maiņu vidusskolas 12. klasi, tātad vidējā iz-
glītība būs iegūta. Viņa 1998. gadā pabeidza 
Rīgas Nedzirdīgo internātskolu, un jau toreiz 
iestājās Raiņa vakarskolā, kur nomācījās pus-
otru gadu un reizē strādāja Rīgā par šuvēju. 

Taču personiskajā dzīvē radās problē-
mas, nācās pamest visu un atgriezties 
dzimtajās Cēsīs.

 Tagad ar  dzīvi Līga ir apmierināta, 
jo  viņai ir darbs, labas attiecības ar vie-
tējiem biedriem un mierīga, patīkama 
dzīve, kāda nebija iespējama Rīgā. Jau 
vairākus gadus Līga strādā SIA „Roze 
GV”. Tas ir ģimenes uzņēmums, kas 
Latvijā darbojas zivju pārstrādes un 
tirdzniecības jomā kopš 1992. gada. 

Līga strādā trešajā maiņā, kur darbs 
sākas pl. 14.30 un beidzas 23.30. Līgas 
maiņas meistare  rāda uzskaites burtnī-
cu, lai pārliecinātu, ka Līga ir viena no 
labākajām darbiniecēm, kurai ļoti bieži 
visā maiņā visvairāk uzskaitīts nolobīto 
garneļu. 

Līgas dēls Madars ir jau sešus ga-
dus vecs un mācās Valmieras Vājdzirdī-
go skolas sākumklasē. Viņš ir ļoti aktīvs 
puika, kuru nav jāskubina uz dažādiem 

darbiem, pats tos atrod un izdara kārtīgi. Mājās 
ir dators ar internetu, un Madars izveidojis pats 
savu profilu draugiem.lv. Arī Līga aktīvi iz-
manto internetu, skatās ziņas LNS mājaslapā, 
sarunājas ar draugiem un paziņām, izmantojot 
videosarunu 
iespējas Sky-
pe un ooVoo.

D i e m ž ē l 
Līga šāgada 
pašdarbības 
festivālā ne-
varēs pieda-
līties, jo tieši 
tajā laikā ie-
cerēta skolas 

organizēta ekskursija uz Pēterburgu. Ekskur-
sijās braukt Līgai ļoti patīk, vienmēr pieda-
lās Valmieras biedrības rīkotajos braucienos. 
Pagājušajā gadā kopā ar klasesbiedriem viņa 
ceļoja ar prāmi uz Zviedriju, bija ekskursijā arī 
uz Līgatnes Dabas parku.

 Līga ir pieradusi pie aktīva, kustīga dzī-
vesveida, patīk arī darbs, kurš ļauj izkustēties. 
Līga ļoti labprāt vēlētos mācīties autovadītāju 
kursos un braukt ar mašīnu. Darboties kā Cēsu 
grupas vadītājai  arī patīk, jo viņa  jūt, ka darbs 
ar cilvēkiem  ir piemērots un pašai dod gan-
darījumu. Ja būs iespējas, tad pēc vakarskolas 
beigšanas mācīsies tālāk par sociālo darbinie-
ci. Viņai vajag tikai iedrošinājumu un atbalstu. 
Novēlēsim viņai veiksmi!

LĪGA ĶUZE ir cēsiniece. Viņa jau  gadu vada  
Valmieras biedrības Cēsu grupu, kurā ir piec-
padsmit biedru. No tiem apmēram puse ir bez 
darba. Līgai ir labi kontakti ar visiem biedriem 

Līga ļāva „KS”ziņu korespondentam  ne-
daudz ielūkoties savā dzīves gājumā un dalīties 
nākotnes nodomos! 

Un pats galvenais –  
Dace beidzot dara to, ko  
pašas sirds vēlas.

Uzņēmuma vadības viedoklis:
Ar Līgas un Innas darbu esam ļoti apmie-

rināti, viņas ir strādīgas, centīgas un precī-
zas darbinieces. Savstarpēji saprotamies ar 
žestiem un rakstiski. Līga un Inna ir ļoti labi 
iedzīvojušās kolektīvā, un, liekas, nedzirdī-
gums nav šķērslis savstarpējai sapratnei.

 Tā kā šis darbs ir viegli ierādāms – nav 
vajadzīgi lieli skaidrojumi, tad mēs domā-
jam, ka mūsu uzņēmumā varētu strādāt vēl 
vairāk nedzirdīgo. Mums par nedzirdīgajām 
sievietēm radies pozitīvs priekšstats:  ja viņas 
ko dara, tad ar lielu atbildības sajūtu, ātri un 
precīzi. Tieši šādas īpašības vajadzīgas gar-
neļu lobītājām/ Mēs varētu piedāvāt darbu 
vēl apmēram 20 nedzirdīgajām sievietēm. 

Ja ir vēlēšanās strādāt, tad mūsu kon-
takti: e-pasts: info@rozegv.lv vai sūtīt 
sms:  Gatis Valdmanis 29245533,vai pie-
teikties personīgi EduardaVeidenbauma 
ielā 12, Cēsis. 
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 iVars Kalniņš 

VARMĀCĪBA ĢIMENĒ: KO DARĪT?
PATĪKAMI PĀRSTEIGTA

LIENE 
BRĪVULE 
ir Latvijas 
Universitā-
tes studen-
te, kura 
kādu dienu 
atnāca uz 
„Kopsolī” 
redakciju 
iepazīt ies 
un ievākt 

informāciju par mūsu avīzi un tās 
veidotājiem. Savukārt mūs intere-
sēja viņas domas par „Kopsolī”. 
Lūk, Lienes komentārs par „Kop-
solī” maija numuru!

„Avīze „Kopsolī” priekš manis 
ir jaunums. Ar to iepazinos pavisam 
nejauši. Es studēju Latvijas Univer-
sitātē un vienā no kursiem man tika 
dots uzdevums ievākt informāciju 
par „Kopsolī”. 

Maija numurs ir pirmais nu-
murs, kuru izlasīju, un esmu patīka-
mi pārsteigta par tēmām, kuras tur 
var atrast. Tiek daudz runāts par to, 
kā padarīt nedzirdīgo cilvēku dzī-
ves krāsainākas un tuvākas mums – 
dzirdīgajiem. Man ļoti patika Ivara 
Kalniņa raksts „Kā LNS atzīmē sa-
vas jubilejas”. Tāpat mani uzrunāja 
arī Ilzes Kopmanes raksts par to, kā 
attīstījies LNS projekts „Klusuma 
pasaule”. Cilvēkiem, kuri iesaistīti 
šajā projektā, un arī cilvēkiem, kuri 
to visu vēro no malas, ir jāzina par 
to, kā tad tiek izmantota Eiropas So-
ciālā fonda un Latvijas valsts līdzfi-
nansētā projekta līdzekļi. Ir patīkami 
apzināties, ka ieguldītie līdzekļi nes 
augļus un piedāvā nedzirdīgajiem 
apgūt daudz dažādu jaunu lietu un 
apmeklēt seminārus, kur viņi var pa-
plašināt savu redzesloku.

Avīzes numurs kopumā šķiet 
informācijas bagāts, jo tiek stās-
tīts par daudz un dažādām tēmām 
– aktivitātēm, kuras jau notikušas 
un kuras vēl notiks; informē par 
projekta grozījumiem; pastāsta par 
konkursa „Krāsaini sapņi - 2” no-
risi; par jaunajiem asistentiem, kuri 
ir ieguvuši prakses vietu; par basket-
bola komandu, kura Vācijas pilsētā 
Bīlefeldē ieguva pirmo vietu vietējo 
nedzirdīgo kluba simts gadu jubilejā. 
Jūtams, ka padomāts par katra lasī-
tāja interesi un gaumi. 

Lai „Kopsolī” komandai veik-
smīgs tālākais darbs!” 

Materiālu organizēja:  
Zigmārs Ungurs

Foto no personiskā arhīva

LASĪTĀJI VĒRTĒ

Man zināmas vairākas vardarbību cietušas 
ģimenes, bet lielākā daļa kategoriski atsakās 
par to runāt – katram savi  iemesli. Divas sie-
vietes piekrita to darīt anonīmi. 

Sāksim ar diezgan raksturīgu, dzīvē nereti 
pazīstamu kādas nedzirdīgas pensionāres stās-
tu! 

„Man ir dzirdīgs dēls. Viņš mūsu ģimenē bija 
gaidīts un mīlēts.

Kad paaugās, sāka iet vietējā pilsētas skolā. 
Otrajā klasē viņa klases audzinātāja mani izsau-
ca uz sarunu skolā un pateica, ka mans dēls nav 
piemērots šai skolai, un ieteica pārcelties uz spe-
ciālo „sociālā riska” internātskolu citā pilsētā. Biju 
neizpratnē, jo viņam līdz tam nebija problēmu ar 
sekmēm vai uzvedību. 

sāKumā Viss labi, bet…
Jutu, ka mani kā nedzirdīgu māti vienkārši 

šeit neieredzēja, tāpēc cits nekas neatlika kā ie-
vērot audzinātājas ieteikumu. Man negribējās, ka 
dēls pa nakti tur paliek, tāpēc viņš katru dienu pēc 
mācībām devās uz netālo manu vecāku māju. Re-
gulāri braucu ciemos pie dēla, bet brīvdienās viņš 
palika pie manis. Pēc kāda laika jaunās skolas sko-
lotāja uzteica manu dēlu, ka mācības viņam labi 
padodas. Viņa atzina, ka dēls nokļuvis „nepareizā” 
skolā, kurā mācās bērni no sociālā riska ģimenēm. 
Viņa strikti noteica, ka jāatgriežas atpakaļ iepriek-
šējā skolā. Ar tulku gāju uz iepriekšējo skolu pie 
direktora, bet mani tur neviens neuzklausīja.

Pagāja laiks, dēls beidza speciālo skolu, pēc 
tam arī tehnikumu. Tad viņš bija armijas iesauku-
mā. Pēc armijas steidzīgi apprecējās, ģimenē pie-
dzima divi bērni. Dēls iekārtojās labā darbā, bet pa 
šo laiku aizrāvās ar alkohola lietošanu. Pakāpenis-
ki viņš nonāca pilnīgā alkohola varā, to lietoja aiz-
vien vairāk un vairāk. Sekoja šķiršanās no sievas.

Daudzus gadus mēģināju viņu pārliecināt, ka 

alkohols galīgi izpostīs viņa dzīvi. Tā arī notika: 
viņš palika bez darba, un man viņš bija jāuztur, 
saņemot turklāt daudz apvainojumu. Mans uztrau-
kums viņam neko nenozīmēja. Ja atkal sāku runāt 
par viņa netikumiem, vicināja tikai dūres, pēc tam 
mani sāka arī iekaustīt arvien vairāk un biežāk. 
Man nereti bija zilumi, bija spiesta vērsties pie 
kaimiņiem pēc palīdzības. Vairākas reizes izsaucu 
policiju, bet nekas no tā nemainījās.

Veltīgi pūliņi daudzu gadu garumā
Pacietības man vairs nebija. Vērsos pie tulka 

pēc palīdzības, lai caur tiesu panāktu viņa izlik-
šanu no dzīvokļa. Lieta tika nozīmēta uz noteiktu 
dienu, bet pāris dienu pirms tiesas dēls, raudādams 
un  ceļos krizdams, lūdza piedošanu, solīja labo-
ties. Mātes žēlums pēdējā brīdī man lika tiesas 
lietu atsaukt. 

Pēc kāda laika liksta tomēr atgriezās… Dēla 
aizraušanās ar alkoholu nebeidzas joprojām. Ja 
redzu, ka viņš sāk dzert, dodos pie kādas draudze-
nes pārnakšņot. Turklāt mūsu mājā pie dēla sāka 
dzīvot kāda sieviete. Mana dzīve šajā mājā ir kā 
nelabs murgs. Nezinu, kā atrisināt visas problēmas 
un dzīvot tālāk…”

Vēl Viens stāsts par sabojātu dzīVi
Savukārt otras pensijas vecuma sievietes stāsts 

ir citāds: „Jaunībā iemīlējos, pēc īsa laika appre-
cējāmies, kaut arī par vīra pagātni neko daudz 
nezināju. Ticēju, ka viņš mani mīlēs un par mani 
gādās visu mūžu. Pieteicās pirmais bērns, pēc tam 
vēl citi. Bet mūsu kopdzīves laikā vīrs aizrāvās ar 
alkohola lietošanu. Tā kā man likās, ka alkohols 
ir vīriešu lieta, necentos to kategoriski to aizliegt. 
Bet ar laiku viņš alkohola reibumā kļuva agresīvs, 
vēlāk mani pat iekaustīja. Sita bieži, pat tad, kad 
biju stāvoklī. Nezināju, ko darīt. Vairākkārt izsau-
cu policiju, viņu ievietoja izolatorā uz pāris die-
nām, taču viņš nemaz nelabojās, tāpēc pieteicos 
uz šķiršanos. Vīrs nekādi negribēja dot piekrišanu, 
bet es uzstāju. Tiesa apstiprināja mūsu šķiršanos. 

Paldies Dievam, tagad dzīvojam mierīgi, bērni 
un arī mazbērni ir veseli. Bet man uz visu dzīvi ir 
„mantojums” no kopdzīves – veselības problēmas 
„pēdas” no alkoholiķa vīra. Mana dzīve ir sabo-
jāta.”

Komentāru  sniedz SARMĪTE ZĀTE, 
Resursu centra sievietēm „Marta” klientu 
konsultante.

Ko jūs ieteiktu sievietēm, kas cieš no var-
darbības ģimenē?

Vardarbību vajag pārtraukt, par to ziņojot 
policijai un ar tiesas lēmumu izdeklarējot var-
māku no  dzīvesvietas. Taču jūsu minētajā ga-
dījumā ar māti un dēlu  ietverta daudz dziļāka 
problēma, kas attiecas uz šo cilvēku attiecībām. 
To varētu pārrunāt, tiekoties konsultācijā „Mar-
tas” centrā.

Ja  nodarīti miesas bojājumi, nekavējoši jā-
vēršas pie ārsta (tas var būt arī ģimenes ārsts), 
lai viņš pēc iespējas sīki tos aprakstītu. Tiesu 
medicīnas eksperts varēs sniegt atzinumu arī 
pēc ārsta veiktās apskates rezultātiem.

Kur lai atrod aizsardzību, drošu vietu?
Ja  nav drošas vietas kur palikt, var vērsties 

savas pašvaldības sociālās palīdzības dienestā

un lūgt patvērumu krīžu centrā. Par uzturēšanos 
tajā   līdz 6 mēnešiem maksā pašvaldība. Tā ir 
droša vieta, kas dod iespēju risināt savas ģime-
nes lietas, saņemot profesionālu atbalstu.

 Jebkurā grūtā situācijā var meklēt palīdzību 
arī  centrā „Marta”. Mums gan nav iespēja dot 
patvērumu, bet darbinieki palīdzēs to sameklēt 
citur, sazinoties ar attiecīgām iestādēm un spe-
ciālistiem. Centrā var saņemt arī dažādu speciā-
listu konsultācijas. Skat. www.marta.lv sadaļā 
„Pakalpojumi”.

Vai jūsu centrā var vērsties  arī nedzirdī-
gās sievietes?  Kā jūs komunicētu ar viņām? 

Palīdzam visiem, kas ierodas. Veiksmīgai 
komunikācijai ar nedzirdīgām sievietēm mūsu 
speciālistiem, protams,  nepieciešams tulks. To 
varam palīdzēt nodrošināt, ja klientei pašai  grū-
tības tādu atrast. Svarīgi, lai cilvēks, kurš pār-
zina zīmju valodu, būtu cietušajai labvēlīgs vai 
neitrāls cilvēks. 

Mūsdienās vardarbība ģimenē ir aktuā-
la sociālā problēma, kas diemžēl  skar arī 
nedzirdīgās ģimenes. Tā pastāv aprēķina, 
informācijas trūkuma, baiļu vai šaubu dēļ. 
„KS” pievēršas šai tēmai ar dažiem piemē-
riem, piedāvājot arī speciālistes padomus.
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MANAS DOMAS

PAR RĪGAS NEDZIRDĪGO SKOLAS 
NOSAUKUMA MAIŅU

Avīzē „Kopsolī” uzzināju par Rīgas Nedzirdīgo skolas 
nosaukuma maiņu. Tas mani tiešām šokēja, esmu pret šo 
maiņu!

Jaunais nosaukums „Rīgas speciālā internātpamatskola 
bērniem ar dzirdes traucējumiem” liekas svešs un smags, tas 
domāts slimiem bērniem – sabiedrībā par nedzirdīgajiem sko-
lēniem var izveidoties nepareizs priekšstats. Sabiedrībā varētu 
atkal sākt domāt, ka tie ir invalīdi nevis normāli cilvēki, kas spēj 
un var darīt visu.

Apzīmējums „nedzirdīgs” sabiedrībā jau saprotams – tas ir 
normāls vārds. Mēs esam sabiedrības daļa, kurai ir sava identi-
tāte un kopiena: nedzirdīgo kultūra un zīmju valoda.

Mainot nosaukumu un apzīmējumus, mainītos nedzirdīgo 
dzīve sabiedrībā, jo tā uzskatīs, ka palīdz nedzirdīgiem invalī-
diem. Jūtu, ka var pazust mūsu kultūra un kopiena. Sabiedrībai 
mēs būsim tikai invalīdi. 

Ja mūsu skola būs speciālā, tad tas nozīmē, ka tur vairāk 
„rūpējas” par dzirdi un runas mācīšanu (kā agrāk) nekā izglī-
tošanu un domāšanu. Bet šie bērni ir pirmām kārtām tādi paši 
cilvēki kā visi pārējie. Direktore nav saprotami izskaidrojusi, 
kāpēc jāmaina skolas nosaukums. Bet atceraties, ka mūsu skola 
ir skola nedzirdīgiem cilvēkiem. Viņiem pašiem būtu jāizlemj 
par nosaukumu. Kāpēc gan tas vairs nav derīgs?

Kāpēc rakstu? Es mācījos Rīgas Nedzirdīgo bērnu internāt-
skolā. Kad rītos gāju uz skolu, vienmēr paskatījos uz tās nosau-
kuma plāksni ar gravējumu un tas likās normāls, saprotams un 
tuvs.

Mums ir jāpanāk, lai uz mūžiem paliek tagadējais nosau-
kums. Kā jūs domājat? 

Gaidīšu jūsu domas, rakstiet man uz e-pastu: vatido@
inbox.lv.

 Valdis VoitKEVičs

Aprīlī izmantojām projekta „Klusuma pasaule” sociālās re-
habilitācijas programmu Jūrmalā. Esam ļoti pateicīgi un laimīgi, 
ka mums tika dāvāta šī lieliskā iespēja.

Vislielākais paldies Mārai Lasmanei un Ivaram Kalniņam, kuri 
par mums ļoti rūpējās un gādāja, lai viss būtu labi. Tāpat sakām lielu 
paldies tulkam Ievai Rusulei, kura bija ļoti pretimnākoša.

Pēc pavadītā mēneša vērtīgās un interesantās nodarbībās jūta-
mies fantastiski labi: mūsu veselība  uzlabojusies un gandrīz nekas 
nesāp. Uzzinājām daudz noderīgu lietu sevis pilnveidošanai un vese-
lības uzlabošanai.

Visiem darbiniekiem, kuri ar mums strādāja, vēlam labu vese-
lību. Mums patiess prieks, ka jūs savu darbu veicat no visas sirds!

Ziedonis, Ludmila, Amanda, Staņislavs, Dace un Dzintra

PRIEKS. PATEICĪBA. GANDARĪJUMS

17. maijā Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) saņē-
musi starptautisko ekspertu gala slēdzienu par studiju program-
mām, un rezultāti ir iepriecinoši: tās visas novērtētas kā labas un 
ļoti labas, to skaitā – arī surdotulku.

Aģentūras vadība izsaka lielu paldies visiem kolēģiem un studen-
tiem par mūsu kopējo lielo darbu, kas šobrīd vainagojies ar šādiem 
rezultātiem, par ko ir milzīgs prieks, cerams, visiem…

Ilze Erdmane, SIVA direktora vietniece

Nezinu, ko ar tiem tagad iesākt. Vai mūsu 
vēsturei tie noderēs?

Reizi mēnesī jūs var sastapt „Kopsolī” 
redakcijā. Tad jūs atnākat gan pēc 
jaunākā avīzes numura, gan arī paņemt 
žurnālu „Zintnieks”.

 Jā, mūs ar sievu ļoti interesē „Zintnieks” 
– izlasām to no sākuma līdz beigām. Tur ir 
tik daudz derīgas informācijas, kā piekopt 
veselīgu dzīvesveidu: kā izmantot dabiskos 
ārstniecības augus un mazāk lietot ķīmiskās 
zāles, kādu uzturu labāk lietot  utt. 

Vēl mani ļoti apmierina „Latvijas 
Avīzes” saturs, kas ir daudzveidīgs, ar 
interesantām intervijām. Visvairāk mani 
interesē raksti par Latvijas politiku un 
veselīgu dzīvesveidu. Savukārt manai sievai 
patīk žurnāls „Leģenda”.

Kādus TV raidījumus skatāties? 
Man blakus televizoram stāv LTV 

raidījumu ar subtitriem saraksts (Smons 
parāda paša no „Kopsolī”ar roku 
pārrakstīto raidījumu sarakstu – I.I.). Tagad 
ir tik daudz ko skatīties, ka visam nepietiek 
laika. Bet ziņas ar surdotulkojumu skatāmies 
katru dienu . Vēl cenšos noskatīties visus 

raidījumus par dabu un ģeogrāfiju, un arī 
detektīvfilmas. Arī kanāls „Fox Life Crime” 
piedāvā daudz raidījumu ar subtitriem.

Ko darāt, lai uzturētu sevi formā? 
Kopā ar sievu nūjojam. To darām vismaz 

divas reizes nedēļā divas stundas. Mūsu 
iecienītākās vietas ir Piņķi, Kleistu meži, 
Bolderāja, Beberbeķu mežs. 4. autobusa 
galapunktā ir daudz skaistu vietu. Nūjojam 
ar pašu gatavotām nūjām, kas tapušas no 
nolietotām hokeja nūjām. Galā atliek iesist 
naglu un nūja gatava. Ziemā slēpojam. 

Vai vēlaties vēl kaut kur aizbraukt?
Jā, gribētos aizbraukt uz Somiju, apskatīt 

Kara muzeju pilsētā Mikkeli un īpašo 
baznīcu, kas iebūvēta klintī (Helsinkos). 

Vai esat laimīgs? 
Viss, kas noticis, ir labi. Kas nav noticis, 

arī labi. Nesūdzos. 
Kā atzīmēsiet savu jubileju? 
Bez pompozitātes – klusi, ģimenes 

lokā. Nauda jātaupa acs operācijai. Tikko 
vienai acij veikta kataraktas operācija. Pēc 
pāris mēnešiem būs otrai acij. Un augustā 
būs vēl viena jubileja – mūsu kopdzīves  
45. gadadiena. 

ANŠA  SMONA DARBA CV
1951 – 1954 LKB kluba vadītājs
1954 – 1956 LKB MRU drēbnieks
1956             Rīgas nodaļas fizkultūras         
                     instruktors
1957 – 1961 LKB Rīgas nodaļas  
                     priekšsēdētājs
1962 – 1964 LNB CV priekšsēdētāja  
                     vietnieks
1964 – 1999 (līdz aiziešanai pensijā)  
                    LNB Rīgas MRU direktora  
                    vietnieks kadru jautājumos  

VEIKTIE SABIEDRISKIE 
PIENĀKUMI 

 LNS Domes loceklis
 Zīmju valodas komisijas loceklis
 LNS vēstures muzeja vadītājs
 Laikraksta „Kopsolī” redkolēģijas 

      loceklis
 LNSF valdes loceklis
 Kultūras centra „Rītausma” valdes 

      loceklis
 Orientēšanās sporta sekcijas vadītājs
 Latvijas Tautas frontes aktīvists 

ANSIS SMONS – VIENS NO LNS VĒSTURES VEIDOTĀJIEM
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02.05.1961 - 29.04.2012

Mēs klusi paliekam šajā 
krastā, 
Vēji šalko un mierina mūs.
Bet tava vieta, kas bija šai 
dzīvē, 
Vienmēr mūsu atmiņās  
būs. 

Antriņ, tu negaidīti aiz-
gāji no mums, un mēs  pat 
nepaguvām pateikt pēdējās 
ardievas. Tāpēc gribam tagad  
paldies tev teikt  – paldies par 
to, ka šai dzīvē biji kopā ar 
mums. Vienmēr tevi atcerē-
simies kā labsirdīgu, sirsnīgu 
un atsaucīgu cilvēku , kā labu 
dejotāju (pašdarbnieci), ar 
kuru vēl pavisam nesen kopā 
iejutāmies jaunā deju solī , jo 
gribēji ar mums kopā festivā-
lā uzstāties.

 Bet tevis tagad mūsu 
dejotāju vidū nebūs, ne-
būs vairs nekad, kaut arī tu  
paliksi mūsu nedzirdīgo 
biedru sirdīs. Lai tev vieglas 
dzimtās zemes smiltis. Lai 
tās ir tikpat siltas kā mūsu 
piemiņa. 

 Skumjās noliecam 
galvas, atvadoties no Lie-
pājas  biedrības biedres  
ANTRAS JAUNZEMES. 
Viņai Mūžībā aizejot, iz-
sakām līdzjūtību dzīves-
biedram Omāram, meitām 
Ilzei, Lienei un pārējiem 
tuviniekiem. 

Liepājas Nedzirdīgo 
biedrība

  
Dzīve tik strauji kā pave-
diens ris,
Pēkšņi viens mirklis – un 
zaudēts viss.
 Izsakām līdzjūtību

OMĀRAM un ILZEI 
JAUNZEMIEM, sievu/
māmiņu smilšu kalniņā aiz-
vadot.

LNSF valde, darbinieki un 
sportisti

PIEMIŅAS 
VĀRDI

EKSKURSIJAS, IZZIŅAS GĀJIENI, MĀTES DIENA...

VALMIERĀ
3. maijā ekskursijā uz Ma-

donu un Vecpiebalgu tika iepa-
zītas vēsturiskas vietas (ģenerāļa 
O. Kalpaka un rakstnieku brāļu 
Kaudzīšu dzimtās mājas, Vecpie-
balga u.c.). 

25. aprīlī bija iepazīšanās ar 
Barkavas arodvidusskolu, kur 
mācās nedzirdīgie jaunieši. Vi-
sus pārsteidza skolas personāla 
sirsnība tieši pret nedzirdīgajiem. 
Daudz slavinošu vārdu par ne-
dzirdīgiem audzēkņiem.(*)

14. maijā notika kārtējā spe-
ciālista lekcija par arodbiedrību 
jautājumiem, jaunumiem darba 
likumdošanā, darba drošību, par 
to, kā reāli aizstāvēt darba ņēmē-
ju tiesības pret darba devēju pat-
vaļu. (*)

12. maijā pasākums „Mana 
māmiņa nedzird” – nedzirdīgās 
māmiņas stāstīja par sevi, savām 
domām, jau esot bērna gaidībās 
un vēlāk, viņu audzinot. (*)

16. maijā notika izziņas gā-
jiens uz veikaliņu „Daba runā”, 
lai iepazītos ar bioloģisko pro-
dukciju – ēdamu, dzeramu, smē-
rējamu un citādi lietojamu. (*)

21. maijā notika interešu 
kluba "Dvēseles daile" nodar-
bība. Valmierieši apguva matu 
kopšanas noslēpumus.(*)

LIEPĀJĀ
28. aprīlī biedrībā notika 

„Cepuru balle”. Ierašanās – ie-
priekš mājās izgatavotā īpašā 
cepurē. Cepuru vēsture,  prezen-
tācija par interesantākajām cepu-
rēm pasaulē, savas sapņu cepures 

zīmēšana utt.
13. maijā atzīmēta Mātes 

diena ar atmiņām par savām mā-
tēm un viņu lomu katra dzīvē, 
māšu stāsti par to, cik viegli/grū-
ti būt mātei. Godinātas aizsaulē 
aizgājušās māmuļas. (*)

17. maijā došanās izziņas 
gājienā uz Liepājas Neredzī-
go biedrību, lai iepazītos ar tās 
darbu. Ekskursiju vairāk nekā 
3 stundu garumā vadīja Braila 
raksta skolotājs Aigars Bušs. 

RĒZEKNĒ
28. – 29. aprīlī pārgājienā/

nometnē „Pie Helēnas” dalīb-
nieki daudzveidīgās aktivitātēs 
nostiprināja savstarpējo sadarbī-
bu. (*)

8. maijā izglītojoša lekcija 
„Nulles deklarācija”. (*)

9. maijā izziņas gājiens uz 
Rēzeknes Valsts robežsardzes 
koledžu. Iepazīšanās arī ar ro-
bežsardzes koledžas muzeju, Ki-
noloģijas centru.  Dienesta suņu 
paraugdemonstrējumi.(*)

11. maijā sirsnīgi sveiktas 
māmiņas Mātes dienā – ar sār-

tām rozēm, svētku torti,  prezen-
tāciju par neparastākajām māmi-
ņām pasaulē. Piedalīšanās rado-
šajā darbnīcā. (*)

15. maijā rēzeknieši devās 
izziņas gājienā uz „Han-
zas maiznīcu”, lai iepazītu 
dienišķās maizītes ražošanas 
procesu. Tas bija pat ļoti inte-
resants notikums! Rēzeknieši 
izteica vēlmi strādāt šajā uz-
ņēmumā.(*)

KULDĪGĀ
12. maijā atzīmēja Mātes 

dienu – Ralfa Liepiņa deklamē-
tais dzejolis māmiņām, pava-
sarīgi ziedi un svētku kliņģeris 
mātēm, stāstījumi par to, kā bērni 
mīl savas māmiņas. 

SMILTENĒ
28. aprīlī gājiens uz Cērtenes 

pilskalnu,  pastaiga pa Vese-
lības taku. Kopīgs secinājums: 
šāds pasākums būs jāatkārto nā-
kamajā gadā (skat. apakšējā at-
tēlā).

Sagatavoja: Ivars Kalniņš
Foto: Lida Šilinska

ĪSAS ZIŅAS NO LNS MĀJASLAPAS
Latvijas Bērnu dzirdes centrs un LMT dāvi-

na skaņu pastiprinošas iekārtas (25.04)
Tās 17 tūkstoš latu vērtībā saņēma 32 Rīgas Ne-

dzirdīgo skolas  audzēkņi. 
Eiropas Nedzirdīgo savienība atzīst: ļoti sva-

rīgi ir nodrošināt vispusīgu, plašu informāciju 
nedzirdīgo kopienai un visai sabiedrībai (28.04) 
Galvenie izplatīšanas veidi ir internets, laikraksts, 
facebook, tvitter.

Nodibināta Centrāleiropas Nedzirdīgo alian-
se (08.05)

Tā stiprinās sadarbību  starp vāciski runājošo 
zemju (Nīderlande, Beļģija, Austrija, Šveice un Vā-
cija) nedzirdīgo organizācijām. 

Pie Bērnu slimnīcas speciālistiem nedzirdīgie 
var pierakstīties elektroniski (09.05). 

Džonijs Deps jokojas par zīmju valodas kļū-
dām videoklipā „My Valentine” (18.05)

Aktieris  pazobojies par kritiku, ko saņēmis no 

nedzirdīgajiem mūzikas faniem, kuri atraduši kļū-
das viņa zīmju valodā.

Ziemeļīru nedzirdīgais smaiļotājs nesīs olim-
pisko lāpu (21.05)

 Metjū Saikss piedalīsies Londonas olimpisko 
spēļu  lāpas stafetē.

Priekšzīmīgs piedāvājums cilvēkiem ar inva-
liditāti (23.05)

Pa Eifeļa parku Vācijā nedzirdīgos izvadā īpaši 
apmācīti eksperti, kas nodrošina arī tulkošanu zīmju 
valodā.

NO VIDEOZIŅĀM
Maija sākumā Jaunzēlandē atzīmēja Zīmju 

valodas nedēļu. (09.05)
Šo valodu lieto ap 24 tūkstoši jaunzēlandiešu. 
37. Arābu nedzirdīgo nedēļu aprīlī atzīmēja 

arī Bahreinas Nedzirdīgo organizācija. (09.05) 
Sagatavoja: Ivars Kalniņš

* Ar zvaignīti atzīmētie pasākumi notika projekta "Klusuma pasaule" ietvaros.
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TELPU FUTBOLĀ UZVAR AZERBAIDŽĀNA
 Zigmārs UngUrs

25. maijā Lietuva bezcerīgi ar 3:10 zaudēja 
Azerbaidžānai, bet Latvija ar 12:1 uzvarēja 
Igauniju. Nākamajā dienā Azerbaidžāna sa-
grāva Igauniju ar 20:1, bet interesantāka cīņa 
bija vērojama Latvijas un Lietuvas spēlē, kurā 
ar 3:2 tomēr uzvarēja latvieši. 

27. maija svētdienā savstarpējos rēķinus 
kārtoja mūsu kaimiņi Lietuva un Igaunija. 
Igauņiem ļoti nepieredzējis un nedrošs vārt-
sargs, arī daudzi spēlētāji, neprot pat kārtīgi 
trāpīt pa bumbu un aizsit garām pat no vārtu 
priekšas. Lietuvieši labāk saspēlējušies, spēlē 
ātri, diezgan precīzi sit pa vārtiem, un pirmais 
puslaiks beidzas ar 5:0 lietuviešu labā. Otrajā 
puslaikā nekas nemainās, un Lietuva uzvar ar 
11:2. 

liKtenīgā finālspēle ar azer-
baidžāņiem

Tad laukumā nāk turnīra galvenie  
sāncenši – Latvijas un Azerbaidžānas izlases. 
Iesildīšanās ļoti pamatīga, mūsu komandai to 
vada treneris Andrejs Bogdanovs. Un, jāat-
zīst, prasmīgi vada, puiši viņu lieliski saprot 
un izpilda visus viņa rīkojumus. Var redzēt, ka 
komanda labi pastrādājusi treniņos, katrs zina, 
ko darīt. 

Spēli par pirmo vietu abas komandas ie-
sāka piesardzīgi, bet aktīvi. Pirmajā puslaikā 
laukumā risinājās ļoti interesanta un līdzvēr-
tīga spēkošanās. Abas komandas labi aizsar-
gājās, taču vienmēr pietrūka precīzu sitienu 
vārtos. Jau pirmā puslaika beigās latviešu 
aizsardzība sāka klibot un mūsu vārtu priekšā 
arvien biežāk izlauzās nepiesegti azerbaidžā-
ņu uzbrucēji. Mūsu vārtsargs atvairīja vairā-
kas bīstamas bumbas, un tieši viņam jāsaka 
paldies, ka puslaiks beidzās ar 0:0. 

Otrajā puslaikā viss sagriezās virpulī. 
Jau pirmajā minūtē pirmajā uzbrukumā azer-
baidžāņi guva vārtus. Bet pēc minūtes latvieši 
atbildēja ar to pašu. 1:1! Pēc 4 minūtēm otrajā 

puslaikā rezultāts jau 2:1, bet vēl pēc dažām 
minūtēm 3:1 azerbaidžāņu labā. Mūsu koman-
dā jūtams apjukums, neviens nav gaidījis tādu 
pavērsienu, azerbaidžāņu apņēmību un aktivi-
tāti. Drīz jau 1:4, un Latvijas treneris pieprasa 
pārtraukumu. Taču tas nelīdz! Pēc mūsu vārt-
sarga kļūdas jau 1:5. 

Mūsu spēlētāji ir augumā garāki nekā azer-
baidžāņi, tomēr auguma priekšrocības neprot 
izmantot un ir pārāk lēni. Azerbaidžāņi daudz 
prasmīgāk vada bumbu, veido labas kombinā-
cijas, turpretī daži mūsējie dažreiz sapinas paši 
savās kājās. 

Mūsu aizsardzība kļuvusi galīgi caura, 
un azerbaidžāņi netraucēti no vārtu priekšas 
mums iesit sestos vārtus. Taču mūsu puiši 
tomēr nepadodas, aktivizējas, nopelna divus 
soda sitienus uz azerbaidžāņu vārtiem, un vie-
nu no tiem arī iesit, bet otru diemžēl atvaira 
vārtsargs. Taču tūlīt mūsējie iesit trešos vērtus. 

Rezultāts 3:6. Diemžēl klāt jau arī 
spēles beigas un jāsamierinās ar zaudē-
jumu. Taču tas nebija bezcerīgs, komanda 
ir ļoti perspektīva, visi ir jauni, centīgi. Ar 
regulāriem treniņiem tā var izveidoties par 
ļoti labu, spēcīgu komandu. Tās sastāvā bija 
Toms Lasmanis, Vadims Višņakovs, Artūrs 
Beitiks, Edgars Ružello, Kārlis Valdmanis, 
Vjačelavs Turčinskis, Artūrs Vinogradovs, 
Māris Upenieks, Lauris Ventaskrasts, Kār-
lis Platacis, Mairis Birmanis un Aleksandrs 
Šakelis.

apbalVošana
Visas komandas saņēma skaistus kausus un 

diplomus. Azerbaidžāna – par pirmo vietu, tā-
lāk secībā: Latvija, Lietuva, Igaunija. Rezulta-
tīvāko spēlētāju balvas: pirmajā vietā lietuvietis 
Juozas Kviličūnas ar 8 gūtajiem vārtiem. Otrajā 
vietā azerbaidžānis – Saids Talibzade ar 7 gū-
tiem vārtiem un  trešie mūsu Artūrs Beitiks 
un Edgars Ružello ar 6 gūtiem vārtiem. 

Trīs dienas Rīgā risinājās starptautiskais nedzirdīgo turnīrs telpu futbolā  
ar Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Azerbaidžānas komandu piedalīšanos. 

LNSF prezidenta Vara Strazdiņa ko-
mentārs pirms finālspēles:

„Kā radās ideja šo turnīru noorganizēt? 
Pirms pusotra gada azerbaidžāņi atbrauca 
pie mums, nospēlēja ar mūsējiem trīs drau-
dzības spēles. Tad viņi ierosināja, ka vajadzē-
tu plašākas sacensības, jautāja mums, vai ne-
varam noorganizēt arī Lietuvas un Igaunijas 
futbolistu piedalīšanos. Sazinājos ar kaimiņu 
valstīm, sākumā diez ko negribēja, bet īpaši 
neiebilda. Tā kā dabūjām finansējumu, tad 
varējām ķerties pie šī turnīra organizēšanas. 
Mūsu futbolisti, lai sagatavotos, divus mēne-
šus trenējās treniņnometnē Ludzā. Brauca uz 
turieni piektdienās, sestdienās, svētdienās un 
centīgi trenējās trenera Bogdanova vadībā. 

Kāpēc tieši Ludzā? Jo tur labāki apstākļi 
par pieņemamām izmaksām. Tur trenējās 10 –  
12 futbolisti. Pats redzēju, ka tiešām nopietni 
trenējas un vispār bija pozitīvi noskaņoti. 

Mums ir jauna komanda, dzīve iet uz 
priekšu, un arvien parādās jauni spēlētāji. 
Pašlaik esmu ļoti gandarīts, viss ir izdevies, 
spēlētāji sagatavojušies, šeit turnīram zāle 
arī ļoti laba, vienīgi lielais sienas tablo ne-
strādā, gaidu finālspēli. Sunim ir pārkāpts, 
vēl atlikusi aste – mūsu un Azerbaidžānas 
spēle par pirmo vietu.

Runājot par tālāko: 2014. gadā būs nā-
kamais Eiropas čempionāts telpu futbolā. Vēl 
nav zināms, kura valsts to uzņemsies orga-
nizēt, jo tas ir sarežģīts process, prasa lielas 
izmaksas un neviena valsts to īpaši negrib 
uzņemties. Tomēr ceru, ka mums būs iespēja 
tajā piedalīties. 

Šogad Somijā notiks Ziemeļvalstu čem-
pionāts, mēs ceram arī tajā piedalīties. Viss 
atkarīgs no finansēm. Ja šis jautājums nokār-
tosies, tad piedalīsimies.”

Azerbaidžānas ko-
mandas trenera Elšada 
komentārs pēc finālspēles: 
– „Mūsu futbolisti trenējas 
visu gadu. Nedēļā ir trīs 
treniņi pa divām stundām. 
Mūsu komanda labi saspē-
lējusies, arī sacensību pie-

redze diezgan liela, visu laiku piedalāmies 
dažādās sacensībās. Tajās biežāk uzvaram 
nekā zaudējam. Par Latvijas komandu varu 
teikt, ka tā ir gados jauna, perspektīva, bet vēl 
daudz jāstrādā treniņos, vajag celt meistarī-
bu, saspēlēties. Par spēli varu teikt: tā bija 
interesanta, pirmais puslaiks līdzvērtīgs, ne-
varēja zināt, kas uzvarēs. Bet bumba ir apaļa, 
un šoreiz vinnējām mēs.”

Latvijas izlases tre-
neris Andrejs Bogdanovs 
pēc finālspēles:  – „Mūsu 
spēlētājiem vajag vēl vairāk 
treniņu, jātrenējas biežāk un 
pastāvīgi, nevis tikai pirms 
sacensībām. Komanda ir 

perspektīva. Labs variants ir, kad puiši tre-
nējas kādās dzirdīgo komandās un tad sanāk 
kopā uz izlasi.” 
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LNSF BALVA ŠAHĀ SADALĪTAS
Šīm sacensībām 

pieteicās ļoti pieticīgs 
dalībnieku skaits. Tās 
notika 29. aprīlī KC 
„Rītausma”. Piedalī-
jās četras sievietes un 
pieci vīrieši. Vīriešu 
konkurencē pirmo 
vietu un balvu izcīnī-
ja Jānis Kopmanis. 
Otrajā vietā Dmitrijs 
Klušenkovs, bet tre-
šajā – Ēvalds Klušs. 
Sieviešu konkurencē 

balvu ieguva Māra Plaude. Otrajā vietā Agnese Brīniņa, trešajā – 
Jekaterina Jasmina – Volkova. 

MŪSĒJIE KALNU RITEŅBRAUKŠANĀ
Latvijā ļoti populārā kalnu 

riteņbraukšanas SEB MTB ma-
ratona 2. posmā Siguldā 13. mai-
jā piedalījās arī 2 mūsu braucēji. 
Emīls Krams Rexona sporta 
distancē (55 – 70 km) ieguva 18. 
vietu, bet Andis Krams Virši – 
A Tautas distancē (30 – 45 km) 
ieguva 86. vietu savā vecuma 
grupā. Pavisam šajā posmā pie-
dalījās 2302 dalībnieki. 

Jau 20. maijā Emīls Krams 
piedalījās un izcīnīja 2. vietu 
junioru kategorijā TREK MTB 
maratona 2. posmā Smiltenē. 
Viņš startēja 48 km distancē, ko-
pējā ieskaitē iegūdams 75. vietu, 
atpaliekot 31 minūti no uzvarē-
tāja laika. Arī šajās sacensībās piedalījās viņa tēvs Andis Krams, 
izcīnīdams 178. vietu 206 dalībnieku konkurencē.

SEB RĪGAS MARATONĀ

Ar katru gadu Nordea Rīgas maratonā piedalās arvien vairāk ne-
dzirdīgo skrējēju. Šogad tajā piedalījās 9 mūsu biedri. Jānis Kop-
manis noskrēja pusmaratonu – 21 km. Aldis Deksnis pieveica 10 
km, bet Raitis Rūrāns, Laura Gaile, Valdis Alps, Ilona Keiša, 
Vita Riņķe, Uldis Āre un Ilze Āre noskrēja 5 km. Malači! Lai nā-
kamgad mūsējo būtu divtik vairāk! 

ĪSAS SPORTA ZIŅAS
 Zigmārs UngUrs iVEta KraZE Un no pErsonisKajiEm arhīViEm

TIKŠANĀS MAIJĀ 
„RĪTAUSMĀ”

9. maija „Senioru dienā” notika informatīva lekcija par Latvi-
jas Nedzirdīgo savienības vēsturi. Apmeklētāji uzzināja par tās bi-
jušajiem prezidentiem, dažādiem izciliem notikumiem un sasniegu-
miem utt. Prezentāciju par to bija sagatavojusi LNS viceprezidente 
Sandra Gerenovska. Pēc tam apmeklētāji varēja piedalīties radoša-
jās darbnīcās, kur mācījās izgatavot brošas, kā arī izmēģināt veiksmi 
dambretes turnīrā.

10. maija koncertā „Pavasara noskaņās” piedalījās k/n „Rīt-
ausma” jauniešu deju kolektīvs un melodeklamētāju trio. Viesos bija 
Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolas – attīstības cen-
tra audzēkņi ar teatrālu uzvedumu, kā arī rokenrola klubs „Jump”. 
Diemžēl skatītāju gan varēja būt vairāk…

11. maija 
bērnu dienas pa-
sākums sākās ar 
koncertprogram-
mu, kur piedalījās 
218. bērnudārza 
audzēkņi audzi-
nātājas Māras 
Lasmanes vadībā 
ar teātra izrādi 
„Kā pūces uzzinā-
ja, kas ir diena?” 
un Ziemeļvalstu 
ģimnāzijas Aero-

bikas un deju studija “DēKa”. Bērniem arī bija organizētas vairākas 
radošās darbnīcas, stafetes, dambretes turnīrs vecākajiem bērniem, 
kā arī noslēgumā piepūšamās atrakcijas.

Par šīs dienas organizēšanu īpašs paldies Rīgas biedrības ģime-
nes kluba vadītājai Elfai Zariņai un brīvprātīgajiem – Vitai Kamarei, 
Valērijai Jerčakai, Vidai Meijai, Feodosei Lepešai un Jadvigai Bo-
čkānei, kā arī piepūšamo atrakciju nodrošinātājam no NIAF ‹›Klu-
sums›› Guntaram Beisonam.

12. maija teātra šova “Krāsaini sapņi 2” fināls bija skaists 
noslēgums šim projektam ar lielu skatītāju skaitu un kvalitatīvi vei-
dotu programmu.

Jāuzteic arī mūsu mākslinieces Guna Priede un Santa Kesenfel-
de, kuras rūpējās par izstādes ierīkošanu, nodarbību laikā tapušiem 
darbiņiem, kā arī par telpu un skatuves dekorēšanu un dažādu smu-
kumlietiņu izgatavošanu.

Tās bija kopumā dažādiem pasākumiem un priekšnesumiem pie-
pildītas un raibas dienas. Laba tradīcija mums izveidojusies – maijā 
sapulc ināt 
tik daudz 
cilvēku. Ce-
rams, ka arī 
n ā k a m g a d 
s a ņ e m s i m 
RD atbal-
stu un spē-
sim padarīt 
mūsu maija 
dienas vēl 
interesantā-
kas! 

 dana Kalpiņa–gEida no pErsonisKā arhīVa Un Valdis KraUKlis

Veiksmīgi noslēdzies Rīgas Domes 
izglītības, kultūras un sporta depar-
tamenta atbalstīts projekts „Maija 
dienās tiekamies k/n „Rītausma”, kur 
četru dienu garumā notika dažādi 
pasākumi visa vecuma nedzirdīgo un 
dzirdīgo auditorijai.

         Māra Plaude            Jānis Kopmanis



Ieguldījums tavā nākotnē
Laikraksts “Kopsolī“ tiek izdots LNS projekta “Klusuma pasaule“ aktivitātes 2.12 ietvaros  

ar Eiropas Sociālā fonda (85%) un  Latvijas valsts (15%) līdzfinansējumu. 
Atbildīgā par materiālu saturu: laikraksta “Kopsolī“ galvenā redaktore Ilze Kopmane Eiropas Savienība
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MĪĻI SVEICAM!
80

22. VII DZIDRA MIEZE, Valmieras

75
  4. VII ŽEŅA SMERNOVA, Rīgas
14. VII GUNĀRS SIMANOVIČS,

Rīgas
31. VII ALEKSANDRS BOČKARJOVS 

Rīgas

70
  5. VII MAIJA UPMALE, Rīgas
14. VII ANNA KĀPOSTE, Rīgas

65
10. VII RITAINA DOROŠENKO, 

Rīgas
13. VII RAJA PŠEŅIČNAJA, Rīgas
16. VII MĀRA PLAUDE, Liepājas
28. VII ANNA LAZDA, Pļaviņu

60
14. VII LAIMONIS GOBIŅŠ, Rīgas

55
23. VII IVARS KLĀSUPS, Rīgas
23. VII GAĻINA SIVERSEVA, 

Liepājas

50
12. VII VLADISLAVS IVANOVSKIS, 

Daugavpils
30. VII MARUTA GRENEVICA, 

Liepājas biedrība

LNS projekts "KLUSUMA PASAULE"
Ieguldījums tavā nākotnē

EIROPAS SAVIENĪBA

galVenie pasāKumi biedrībās 2012. gada jūnijā

KC „RĪTAUSMA”
21. VI pl. 16 „Ielīgošana” (līdzi groziņš)

RĪGĀ
6.;13.;27. VI pl. 16 Notikumi Latvijā un                        

                                      pasaulē
D/C ĀBEĻZIEDS

7.; 14.; 21.; 28. VI pl. 13 Rokdarbi un 
                                            vingrošana
JELGAVĀ

5.;12.; 19.; 26. VI pl. 17 Preses apskats
TUKUMĀ

17. VI pl. 13 Laikrakstu un žurnālu apskats
22. VI pl. 18 Līgo svētki

KULDĪGĀ
13. VI pl. 12 Informācija – par saules pel-

                         dēm
15. VI pl. 14 IK Novusa draugi
28. VI pl. 12 IK Novusa draugi
29. VI pl. 14 Pasākums Pētera diena

VALMIERĀ
13. VI pl. 12 Sporta un atpūtas centra 

                        „Avoti” apmeklējums
18. VI pl. 14 Pārrunas – plānošana
25. VI pl. 14 Pārrunas

LĪVĀNOS
18.VI pl. 10  Informācijas diena

VENTSPILĪ
2.; 9.; 16. VI pl. 18 IK „Veselība”

   7. VI pl. 15 Laikrakstu un žurnālu apskats

14. VI pl. 15 Notikumi Latvijā un pasaulē
22. VI pl. 12 Pasākums „Līgo”

LIEPĀJĀ
  2. VI pl. 8   Ekskursija pa Kurzemi
12. VI pl. 12 Pārrunas
21. VI pl. 13 Pārrunas
21. VI pl. 15 Notikumi Latvijā un pasaulē
28. VI pl. 14 Informācija par nedzirdīgo 
                      dzīvi

RĒZEKNĒ
  9. VI pl. 11 ,,Saulainie bērnības svētki”
12. VI pl. 12 Jaunākā informācija no LNS
26. VI pl. 7   Sacensības makšķerēšanā

PREIĻOS
11. VI pl. 12 Informatīvā diena

PĻAVIŅĀS
16.VI  pl. 12 Tematiska diena „Vasaras 
                      stāsti”

SMILTENĒ
22. VI pl. 17 „Ielīgosim Jāņus ar jāņuzā-
                        lēm” (līdzi groziņš)

BALVOS
13. VI pl. 11 Tikšanās Balvu novada domes 
                       telpā
ALŪKSNE
22.VI pl.12 „Līgo, līgo” (līdzi groziņš)

Mūsu laiks ir tik īss - 
Mūžības vēji šalc pāri,
Neviens nezina brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss.

 Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
OMĀRAM JAUNZEMAM, mīļo sievi-
ņu zaudējot.

Klasesbiedri Irina un Ivars Jirgensoni

 Mūžībā aizgājusi mūsu biedre VERA 
VAIVADE (22.01.1926. – 18.05.2012.).
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei, tu-
viniekiem un draugiem.

Rīgas biedrība

Izsakām līdzjūtību VILIM 
PORMEISTERIM, brāli Gunāru mūžī-
bā pavadot.

Smiltenes biedrība

Es aizeju, kaut viss te ļoti patīk,
Un gribētos vēl ilgi, ilgi būt.
Varbūt tur brīnumu var satikt,
Ko dzīve man neļāva gūt...

Mūsu visdziļākā līdzjūtība OMĀRAM 
JAUNZEMAM, mīļoto cilvēku zaudējot.

Sporta klubs „Tālavas NS”

LNS BIEDRĪBU PASĀKUMI

ĪPAŠAIS SVEICIENS
Laimi, lai tā vienmēr soļo blakus,  
Sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd,  
Veselību, visu mīļu,  
Dzīvesprieks lai garām neaizslīd!

Sirsnīgi sveicam HELĒNU KLAPOTI 
dižajā jubilejā!

Sveic: Inese Briška ar meitu Eviju

LĪDZJŪTĪBAS

VENTSPILĪ
  2. VI pl. 15 Avīžu un žurnālu koplasīšana
  9. VI pl. 15 Juridiska rakstura informā-
                      cija
16. VI pl. 15 Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi 
29. VI pl. 15 „Visiem – vasaras pārgā-

                       jiens” 
LIEPĀJĀ

5.; 7.; 12.; 19.; 26. VI pl. 15.30 Avīžu un 
                                   žurnālu koplasīšana 
14. VI pl. 15.30 Pārrunas par nedzirdīgo 
                           dzīvi

16. VI pl. 11 Pārgājiens „Sveika, vasara!” 
23. VI pl. 20 Pasākums „Klusi Jāņi, klu-

                      sas Līgas”
RĒZEKNĒ
  5. VI pl. 13 Pārrunas 
  7. VI pl. 13 Avīžu un žurnālu koplasīšana 
  9. VI pl. 13 Pārgājiens/nometne „Pie 
                      Rāznas” 

12. VI pl. 13 „Gribam visu zināt” 
19. VI pl. 13 Pasākums „Ielīgo Latgali” 
21. VI pl. 13 IK „Vissija” 
26. VI pl. 13 Lekcija 
28. VI pl. 13 Pasākums „Latgaļu Pēteris” 

VALMIERĀ
 4. VI pl. 14 Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi 
 7.; 14.; 21.; 28. VI pl. 14 Avīžu un žurnālu 
                                        koplasīšana 
23. VI pl. 20 Pasākums „Līgo dienā līgo 
                      rokas”

DAUGAVPILĪ
5.; 12.; 19.; 26.; 28. VI pl. 13 Avīžu un 
                                     žurnālu koplasīšana 
14. VI pl. 13 Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi 
15. VI pl. 17 Tikai draugi tiekas 
20. VI pl. 12 Pasākums „Līgo dienā līgo 
                      rokas”
27. VI pl. 12 „Iekļaujies!” – ieskats „dzir-
                      dīgo” pasaulē

PALDIES PAR ATBALSTU
Beigušās maratona sporta spēles no-

vusā un dambretē, un mēs gribam pateikt 
paldies NIAF „Klusums” vadītājam  
Guntaram Beisonam par lielo atbalstu 
sporta spēlēm – dāvanām Ziemassvēt-
kos, balvām uzvarētājiem un jauku atpū-
tas vakaru sacensību noslēgumā.

Novusa spēlētāji un dambretisti
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