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PĒDĒJAIS ŠOGAD
Jūsu rokās pēdējais šī gada
„Kopsolī”. Ir Advents – gaidu
un cerību laiks, kad vairāk
nekā citkārt pārdomājam savu
attieksmi pret pamatvērtībām dzīvē. It īpaši tagad, kad
visapkārt tik daudz runā par
pārmaiņām, kas skars visu
planētu, cilvēci, katru atsevišķu cilvēku.
Kas notiek, kurp ejam, kā
sadzīvot ar savām šaubām, nedrošību, miera un līdzsvara meklējumiem? To priekšā nepateiks
neviens, jo atbilde jārod sevī –
izejot cauri dzīves pārbaudījumu
ugunīm, cilvēks var iznākt laukā
rūgts kā pelni vai spožs kā zelts.
Gatavojot „Kopsolī” kārtējo
numuru, arī šoreiz neatstāja sajūta: par spīti visam, mēs esam
laimīgi būt šajā pasaulē, gatavi
pastāvēt par to, kas katram liekas
pareizāk un labāk.
Paldies visiem mūsu ļaudīm
par „KS” sniegtajām intervijām,
par sarunām atvēlēto laiku, par
gatavību dalīties savās pārdomās
dažādos jautājumos. Mēs to patiesi augstu vērtējam!
Lūk, šajā numurā tādi bija:
LNS prezidents Arnolds Pavlins
(1. – 2. lpp.), sociālā darbiniece Rūta Misāne (4.), Rīgas
biedrības priekšsēdētāja Māra
Lasmane (5.), godātie jubilāri
Helēna Klapote, Jānis Sproģis,
Dzintra Jansone, Ināra Grube
u.c. (6.), seniori Velta un Jānis
Timmermaņi (7.), mūsu biedri –
autobraucēji (12.), kristieši (14.),
iestāžu apmeklētāji (11.) u.c.
Liels paldies arī mūsu brīvprātīgajiem informatoriem no
reģioniem – pateicoties viņiem,
saņemam ziņas no biedrībām
(3.) un dažādus citus materiālus
(16.).
Cītīgi strādā arī „Kopsolī”
ziņu korespondenti, veidojot aprakstus, par nozīmīgiem notikumiem (6., 8., 15.). Paldies!
Paldies visiem, kas šajā gadā
bijuši kopā ar „Kopsolī”, un ceram – tā tas būs arī nākamgad!
Lai rakstītprieks un lasītvēlme
vairojas, lai katru diena jums
liekas kā jauka dāvana!
Pateicībā: Ilze Kopmane

Iznāk no 1954. gada

LNS PREZIDENTS: BIJA VEIKSMĪGS GADS
Ivars KalniņšJuris Grundulis
milzīgs pieaugums, daždažādu pasākumu,
notikumu, aktivitāšu klāsts – tas viss kopumā veido mūsu kopīgo 2012. gadu. Jā, mēs
varam teikt, ka tas bija veiksmīgs gads.
Un kādas neveiksmes LNS šogad
pārcieta?
Tas ir vienkārši – visi cilvēki, kas strādā,
kļūdās. Nekļūdās, kā zināms, tikai tie, kas
paši neko nedara. Mums ir bijušas kļūdas,
ir bijušas neveiksmes. Tās esam atklājuši
mēs paši, uz tām mums norādījuši citi. Tad
domājam, ko darīt. Diskutējam, pat strīdamies. Labojam. Atkal kļūdamies. Mācāmies
no savām un svešām kļūdām. Vārdu sakot
Tuvojas 2012. gada noslēgums. LNS šogad ir – strādājam.
paveikusi milzum daudz darba, un tā, iespējams,
Divdesmit gadu laikā realizēts tik
nākamgad arī nebūs mazāk. Par aizvadīto gadu un daudz LNS projektu, ka tos būtu pat
iespējamo prognozi nākamajam, atbildot uz „KS” grūti tā uzreiz saskaitīt. To skaits ir nejautājumiem, pārdomās dalās LNS prezidents apšaubāmi liels. Jums izdevās izcīnīt līdz
ARNOLDS PAVLINS.
2 miljoniem vērtu projektu „Klusuma
pasaule”, kurā visi esam iekšā ar darVaram taču teikt, ka LNS šis gads bija veikbiem,
domām, idejām jau trīsarpus gadu. Kā
smīgs. Kādus no mūsu sasniegumiem un veikujūs
vērtējat
tā progresu uz šo brīdi?
miem jūs minētu kā galvenos?
Klusuma pasaule pārkāpusi ekvatoru, jau rauNo tik piesātināta gada kaut ko vienu izdalīt
nav iespējams. LNS sniegto pakalpojumu apjoma gāmies uz nobeiguma posmu. Domāju, ka gan šī
Tālāk lasiet nākamajā lpp.

MŪSU ĻAUDIS SAVĀ ZELTĀ BRIEDUMĀ
Ivars KalniņšValdis Krauklis

Katru gadu kultūras centrā „Rītausma” notiek tradicionālais pasākums „Zelta briedumā”,
kurā tiek godināti LNS biedri – rīdzinieki apaļo gadskārtu jubilejās. Tā tas notika arī šogad,
turklāt tieši pirms Latvijas dzimšanas dienas – 17. novembrī.
Tālāk lasiet 6. lpp.
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GADUMIJAS INTERVIJA

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.
projekta darbinieki, gan dalībnieki atcerēsies ar labu vārdu to līdz mūža galam.
Vismaz es to darīšu. Gribētu gan atzīmēt
to, ka šogad mums pilnā sparā rit nevis
viens, bet veseli pieci projekti – neaizmirsīsim „Nepalikt vieniem klusumā”
ar neatkārtojamo Diānu priekšgalā, Latgales projektu un „Attīstības vektoru”,
kurus vada profesore Sannikova, arī
Gruntvig projekts, kurā no LNS puses
atbildīgā ir Brigita – tas viss kā vienā
kamolā satinis mūsu dzīves 2012. gadā.
Un kur tad vēl valsts funkciju deleģējums sociālajai rehabilitācijai un tehniskajiem palīglīdzekļiem! Esam labi un
daudz strādājuši.
Nākamgad ir šī projekta pēdējais
gads. Mūsu cilvēki jautā un bažījas,
kas būs pēc tam. Kādu jūs prognozējat LNS tālāko ceļu? Ar kādām domām mums gaidīt nākamos gadus?
Man uz to grūti atbildēt. Laikam es
arī vairs neesmu tas cilvēks, kas varētu
stāstīt par turpmākajiem gadiem. Zinu
vienu – 2013. gads vēl būs pilns ar Klusuma pasaules, Nepalikt vieniem klusumā un citu jau iesākto projektu aktivitātēm. Kas notiks pēc tam? Būs jāizvēlas
turpmākais ceļš. Šī izvēle būs jāizdara
gan kongresā, gan pēc tā. Saprotu, ka
viegla tā nebūs, bet nebūs kur likties:
LNS tālākā attīstība, vispār darbība –
par to būs jādomā nopietni.
LNS sistēmā strādājošo skaits,
salīdzinot ar skaitu pirms četriem
gadiem, ir trīskāršojies, pat lielāks.
Bet LNS biedru, kuri paliek Latvijā,
skaits turpina samazināties. Ko darīt,
kādas ir jūsu domas?
Emigrācija. Latvijas smagā problēma. Tā, protams, nav nedzirdīgo kopienas, bet visas Latvijas sabiedrības
problēma. Man pret to nav viennozīmīgas attieksmes – es dalu šos migrantus
divās daļās. Par vieniem – man žēl, ka
viņi aizbrauc uz neatgriešanos – tie ir
cilvēki, kas te nevar atrast darbu, bet
grib un var strādāt. Otrie aizbrauc ne
jau strādāt, bet meklēt vieglāku dzīvi,
iespēju, kā piesūkties pie visvisādiem
angļu labumiem, pabalstiem utt., – to
man žēl nav. Lai brauc.
Ko te var darīt LNS? Ziniet, ja nedzirdīgie pārceļotu uz tām zemēm, kur
nedzirdīgo organizācijas strādā vislabāk, tad nevis latviešu nedzirdīgie
brauktu uz Angliju, bet angļi migrētu uz
Latviju. Skaidrs viens – kamēr būsim
viena no nabadzīgākajām ES valstīm,
tikmēr migrāciju apturēt nevarēs. Ne
dzirdīgo, ne nedzirdīgo vidū.
Nākamgad notiks LNS kongress,
un ļaudis jau sāk mēļot, ka Pavlins
nevēlas turpināt darbu prezidentūrā.
Vai taisnība? Vai tiešām esat jau sev
pieņēmis šādu lēmumu?
Jā.

„KS” lasītāji arī satraukušies jautā, vai varētu kaut kā panākt, lai jūs
piekristu vēl vienam prezidenta termiņam?
Es domāju, ka te neko darīt nevajag.
Pienācis tas brīdis, ko sauc par paaudžu
maiņu, tas LNS ir jāpārkāpj un jāiet tālāk. Protams, arī man ir skumji. Taču
neko nepadarīsi – gadi ir gadi, un tie
prasa savu.
2013. gads noteikti būs kaislību un
satraukumu pilns: konferences, kongress, visiem tik būtiskā un nozīmīgā
projekta beigas, gaidāmās pārmaiņas
un vēl, un vēl… Ko jūs ieteiktu, lai
viss noritētu mierīgi, ar pēc iespējas
lielāku labumu nedzirdīgo kopienai?
Jā. Tas būs interesants gads. Mierīgi? Nekas nebūs mierīgi. Būs daudz notikumu, daudz emociju, būs gan asaras,
gan prieki. Vienu varu ieteikt visiem
šiem iespējamiem vadītājiem – neaizmirstiet par to, ka arī pēc kongresa dzīve turpināsies. Jums kopīgi būs risināmi
grūti uzdevumi. Nesabojājiet attiecības
tā, ka pēc tam nevarēsiet cits ar citu runāt.
Mūsu sabiedrība noteikti gribēs
zināt, ko vēl bez šiem oficiālajiem un
arī jau zināmajiem projektu pasākumiem LNS plāno veikt nākamgad?
Nākamais gads faktiski būs kongresa gads. Viss pārējais būs tam pakārtots.
Pēc tam? Grūti teikt – tas būs atkarīgs
no jaunās vadības.
Kas ir svarīgākās lietas, kas LNS
būtu jārisina valdības līmenī?
Domāju, ka mēs jau esam panākuši
ļoti daudz – reti kuras valsts nedzirdīgo
organizācijas ES ir spējušas tik daudz
panākt kā LNS. Domāju, ka smagākā
problēma, kuru varētu un vajadzētu risināt turpmākajos gados, ir nedzirdīgo
nodarbinātība. Viss pārējais – tas risināms ikdienas darbā. Jā, nodarbinātība
– tā ir vissāpīgākā problēma.
Ko jūs Ziemassvētku gaidīšanas
jeb Adventes laikā vēlētos pateikt
mūsu cilvēkiem?
Ir dažas tāds lietas, kas šķiet pašsaprotamas un tik pierastas, ka, vēlējot tās
citiem cilvēkiem, pat nepiedomājam –
tradicionāli vēlam veselību, mīlestību,
laimi. Tikai tad, ja pašus tas bargi skar,
mēs saprotam, cik patiešām svarīga ir
veselība, cik svarīga ir tuvāko cilvēku
mīlestība, cik grūti sasniedzama, cik
tāla ir mūsu dzīves laime.
Advente ir klusu pārdomu laiks.
Darīsim tā! Padomāsim, atcerēsimies
savus tuvākos. Apciemosim vecākus,
iepriecināsim bērnus. Dalīsim ne
naudu, dalīsim sirdssiltumu un mīlestību. Lai pietiek pašiem un lai paliek
citiem. 
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LNS VADĪBAS KALENDĀRS
25. OKTOBRĪ
Labklājības ministrijas (LM) organizētā darba
grupas „Tehniskie palīglīdzekļi un profesionālā rehabilitācija” sanāksme
Apspriesti priekšlikumi sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādņu izstrādei 2013. – 2019. gadam: par
tehnisko palīglīdzekļu rindu samazināšanu, palīglīdzekļu
klāsta papildināšanu, to saņemšanas pilnveidi.
31. OKTOBRĪ
LNS valdes sēde
Valdes sēde notika elektroniski. Apstiprināta SPC
pakalpojumu cenu veidojošā kalkulācija. Izskatīti Noteikumi par kapitālsabiedrību valžu locekļu atalgojuma
noteikšanas kārtību, bet šī jautājuma tālākai apspriešanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešams sasaukt valdes
sēdi klātienē.
5. NOVEMBRĪ
Apspriede par LNS nekustamo īpašumu izmantošanas uzlabošanu
SIA Nekustamie īpašumi, Rehabilitācijas centrs (RC)
un LNS vadība diskutēja par LNS nekustamo īpašumu
racionālu izmantošanu.
Apspriede par LNS valsts pasūtījuma sociālās rehabilitācijas kalkulāciju tulka pakalpojumiem
Ļoti svarīgs jautājums, kas noteiks RC darbību nākamajos gados. Kalkulācijas iesniegtas LM, kas diemžēl
tās neņem vērā. Līdz ar to RC var būt grūtības organizēt surdotulku pakalpojumu kvalitatīvu nodrošinājumu
2013. gadā. LNS turpina diskusijas ar LM par šo jautājumu.
6. NOVEMBRĪ
Tikšanās ar NVA vadību
Galvenās tēmas – nodarbinātības uzlabošana nedzirdīgiem cilvēkiem, sadarbības līguma noslēgšana un
komunikāciju tehnoloģiju izmantošana NVA filiālēs, lai
atvieglotu surdotulku darbu.
Apspriede par LNS priekšlikumiem MK noteikumu Nr. 1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība
un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” grozījumiem.
Visu novembri LNS strādāja ar šiem MK Noteikumiem. Notika daudzas apspriedes un viedokļu saskaņošana ar LM. Līdz šim kompromisa variants, kas apmierinātu abas puses, nav atrasts.
7. NOVEMBRĪ
LNS valdes sēde
Apstiprināti grozījumi Nolikumā par grupām un Noteikumi par LNS kapitālsabiedrību valžu atalgojumu, par
pamatu ņemot noteikumus valsts kapitālsabiedrību valdēm (plašāk nākamajā lpp.).
16. NOVEMBRĪ
LM organizēta sanāksme
Pārrunāti jautājumi saistībā ar Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisijas īstenoto ESF projektu
„Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” un ERAF
finansēto projektu „E-veselība”.
Lielākais guvums – informācija par „e-veselības”
projektu, kas ir lieliska iespēja cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Vēlams, lai Informācijas centrs sagatavo plašu informāciju par šo iespēju. Nākotnē tā būs pamatā tam,
lai nedzirdīgie Latvijā varētu paši pieteikties un izmantot
medicīnas pakalpojumus.
Pārskatu organizēja: Zigmārs Ungurs

VALDES SĒDES / SOCIĀLAIS DARBS
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LNS VALDES
SĒDĒ
7. novembrī LNS valdes sēdē
apstiprināts Nolikums „Par
LNS reģionālo biedrību grupām”. Tas nosaka, ka grupas var
veidot, ja vismaz 5 biedri vēlas
apvienoties uz kopīgu interešu,
teritorijas, nodarbošanās un citu
kopības pazīmju pamata.
Tās darbības jautājumus izlemj grupas kopsapulce, bet darbu
organizē grupas birojs.
Pilns teksts: www. lns.lv sadaļā Par LNS/Oficiālie dokumenti
Apstiprināti LNS kapitālsabiedrību valžu priekšsēdētāju un valžu locekļu atlīdzības
Noteikumi, kas attiecas uz LNS
SIA: Rehabilitācijas centrs, Surdotehniskās palīdzības centrs,
Dane, Nekustamie īpašumi.
Tie ietver darba samaksas un
piemaksu, kā arī sociālo garantiju
– prēmiju, naudas balvu, pabalstu, atvaļinājumu, brīvdienu utt.
piešķiršanas kārtību un apmērus,
balstoties uz normatīviem aktiem
atlīdzības noteikšanai valsts sektorā strādājošiem.
Pilns teksts: www.lns.lv sadaļā Par LNS/Oficiālie dokumenti
Sagatavoja: Ilze Kopmane

BIEDRĪBU
VALDES SĒDĒS
Smiltenes biedrības valdes
sēdē 30. oktobrī priekšsēdētāja
Lida Šilinska iepazīstināja ar sastādītām budžeta tāmēm iespējamā finansējuma piešķiršanai
Smiltenes biedrībai no pašvaldībām (Apes, Alūksnes, Balvu, Cesvaines, Gulbenes, Jaunpiebalgas,
Smiltenes un Valkas).
Izslēdza 3 biedrus par ilgstošu biedra naudas nemaksāšanu
un nolēma Ziemassvētkos sveikt
4 bērnus un 3 guļošus biedrus –
pensionārus.
Daugavpils biedrības valdes
sēdē nolēma: izslēgt vienu biedru
par biedra naudas nemaksāšanu.
Rīgas biedrības valdes sēdē
13. novembrī nolēma uzņemt par
LNS biedriem: Paulu Kesenfeldi,
Andri Dombrovski un Emīliju
Baltiņu.
Apstiprināja biedrības organizatoriskā/kultūrmasu darba
plānu novembrim. Izskatīja ieteikumus Statūtu grozījumiem.
Vienbalsīgi akceptēja dāvanu
karšu iegādi no ziedojumiem pasniegšanai jubilāriem pasākumā
„Zelta briedumā”. 
Sagatavoja: Ivars Kalniņš
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IEPAZĪSTIETIES – JAUNA SEJA LNS
Zigmārs Ungurs Valdis Krauklis
valodu. Mani tās nodarbības ļoti ieinteresēja. Vēlējos zīmju valodu labi apgūt
un pilnveidot. Pieteicos pasniedzējai – ja
vajag, varu kaut ko brīvprātīgi piepalīdzēt
LNS, atstāju savu telefona numuru. Bija
pagājis jau gandrīz gads, kad man zvanīja
Brigita Aldersone un piedāvāja šo darbu.
Kādi bija pirmie iespaidi par saskarsmi ar nedzirdīgajiem klientiem?
Vai zīmju valodu tagad apgūstat?
Protams, ļoti uztraucos, jo pēc dabas
esmu diezgan kautrīgs cilvēks, visu laiku
nākas sevi pārvarēt. Vēl arvien baidos,
vai spēšu saprasties. Taču man ļoti patīk
šī saskarsme, un es nemēdzu dalīt cilvēJau vairākus mēnešus Rehabilitācijas centrā ap- kus dzirdīgs/nedzirdīgs vai kā citādi. Man
meklētājus pieņem sociālā darbiniece Rūta Misāne. visi pirmām kārtām ir cilvēki. Protams,
Viņas uzdevums ir klientu izvērtēšana un rehabilitā- komunikācija ir citāda, un, tā kā zīmju
cijas plāna sastādīšana. Tātad viņas darbs ir svarīgs valodu ilgstoši neesmu lietojusi, tā prasa
ikvienam no mums. Katra jauna seja, kas parādās lielu koncentrēšanos.
Turpinu apgūt zīmju valodu ar kolēLNS sistēmā, raisa interesi, tāpēc „Kopsolī” tikās ar
ģes Ilonas palīdzību. Man šī valoda tieRūtu iepazīšanās intervijā.
šām ļoti patīk, jo tajā var ielikt tik daudz
Jūs strādājat LNS sistēmā, kur visi visus emociju, vieglāk izteikt izjūtas.
Kā izdodas noskaidrot klientu vajadzīpazīst. Bet vēl tā īsti nav iepazinušies ar jums.
Pastāstiet, lūdzu par sevi, no kurienes esat, bas? Vai izmantojat arī rakstisku saziņu?
Līdz šim pārsvarā ir izdevies saprast klienkur mācījāties, kas patīk…
Esmu no Lielvārdes, kur dzīvoju arī pašlaik, ta sniegto informāciju. Ja kādreiz nejūtos droši,
taču pēdējos gados daudz vairāk laika esmu Rīgā, pasaucu kādu no kolēģiem palīgā. Jā, dažreiz izkur mācos un arī strādāju. Pašlaik studēju soci- mantoju arī rakstisku saziņu, biežāk, lai noskaidālo darbu Rīgas Stradiņa universitātē. Šis studiju rotu precīzu adresi, telefona numuru un tamlīdzīgi.
gads man ir pēdējais, tāpēc vēl daudz darāmā.
Kādus pakalpojumus klienti pieprasa visViens no maniem hobijiem ir skriešana. Man
patīk skriet, kaut arī ziemā tam atliek maz laika. biežāk?
Visbiežākie, protams, ir zīmju valodas tulka
Skrienu jau apmēram gadus sešus, dažus no tiem
diezgan nopietni. Tomēr skriešana man perso- pakalpojumi, palīdzība un atbalsts klienta sociālo
nīgi ir ne tik daudz fiziska, cik garīga nodarbe. problēmu risināšanā un psiholoģiskās adaptācijas
treniņi.
Varētu teikt, kā aktīva meditācija.
Cik klientu vidēji mēnesī pie jums atnāk?
Ļoti patīk arī lauku un dārza darbi. Daudz
Skaits ir ļoti dažāds. Ir bijuši tādi pilnie mēlaika paiet, kopjot savu dārzu
Kāpēc nolēmāt kļūt par sociālo darbinieci? neši, kad atnākuši ap trīsdesmit cilvēku, bet ir arī
Šādu profesiju laikam izvēlējos tāpēc, ka tādi „tukšie” mēneši, arī tagad, kad atnāk vien
varu tā satikt un iepazīt visdažādākos cilvēkus. kādi desmit vai mazliet vairāk.
Vai sociālās rehabilitācijas plānā iekļautos
Ļoti labprāt vēroju citus, mēģinu saprast, kā viņi
redz pasauli, iepazīt viņu īpašības. Varētu teikt, pakalpojumus klientam pašam jāmeklē vai
arī viņam ziņo, kad un kur viņš var ierasties,
ka mana filozofija ir cilvēki.
Mums bija ļoti daudzveidīgi studiju priekš- piemēram, pie psihologa?
Pakalpojumus sniedz LNS Rehabilitācijas
meti, un katrā kaut ko atradu arī sev. Ļoti spilgti
atmiņā palikusi cilvēka anatomija no pirmā kur- centrs, un arī psihologa pakalpojumus var saņemt
sa, arī dažādas sociālā darba metodes, psihotera- turpat. Pie psihologa iepriekš jāpierakstās Socipija un citi. Labprāt vēl studētu kaut ko no māks- ālās rehabilitācijas nodaļā pie tās vadītājas Brigitas Aldersones vai arī pie Vitas Kamares.
las terapijām.
Ja rehabilitācijas plānā kādi pakalpojumi
Pēdējo gadu vasarās brīvprātīgi strādāju
Camphill ciematā „Rožkalni” Burtnieku novadā, nav minēti, vai tas nozīmē, ka klientam tie nav
kur iepazinu cilvēku ar īpašām vajadzībām ko- pieejami?
Gada laikā jebkura situācija var mainīties,
pienas dzīves ikdienu.
Tā ir liela lauku saimniecība ar lopiem, labī- tad to nepieciešams izvērtēt un mainīt rehabilibas laukiem – tāds kā paradīzes stūrītis zemes tācijas plānu, iekļaujot tajā nepieciešamo pakalvirsū. Tur man patīk darīt visu, jo īpaši slaukt pojumu, tāpēc nevar teikt, ka kāds pakalpojums,
govis, gatavot piena produktus, vākt sienu, šķirot kas klienta plānā nav minēts, vispār ir liegts.
graudus. Nevaru iedomāties sevi bez saskares Pieeja ir elastīga.
Paldies par atbildēm. Lai jums izdodas
ar zemi un fizisku darbu. Tas mani vadījis visu
darbs jaunajā darbavietā, un lai piepildās vidzīvi.
sas ieceres saistībā ar to un arī saviem vaļasUn kā nonācāt pie mums – LNS?
Ar Ineses Immures palīdzību. Viņa mums – priekiem! 
sociālo darbinieku kursam – pasniedza zīmju
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BIEDRĪBU ZIŅAS
UZ KAZU SAIMNIECĪBU „LĪCĪŠI” (30.10)
27. oktobrī 70
cilvēki no Rīgas un
Jelgavas devās pārgājienā uz zemnieku
saimniecību „Līcīši”.
Viņiem bija iespēja
apskatīt 127 kaziņas
un āzīšus, cūkas, mājputnus un kazu piena
pārstrādes cehu, kā arī
pagaršot kazas pienu un sieru.
Pēc tam turpat brīvā dabā norisinājās Helovīna pasākums.
Visi klātesošie bija ģērbušies maskās. Šo aktivitāti vadīja ragana
– Māra Lasmane. Katrai grupai bija jāsagatavo improvizācija, kā
sevi parādīt.
Šovu vērtēja žūrija un, lūk, rezultāts: visām trīs grupām bija
vienāds vērtējums. Masku konkursā nominēja trīs uzvarētājas–
Anta Dimante, Anita Grahoļska un Elfa Zariņa savu masku bija
gatavojušas pašas.

SARĪKOJUMI LATVIJAS PIEMIŅAI

ATZĪMĒ LATVIJAS DZIMŠANAS DIENU (16.11)
14. novembrī kultūras centrā „Rītausma” pulcējās ļoti daudz
dažādu tautību cilvēku, kas apliecināja savu mīlestību, piederību
un cieņu Latvijai. Pateicoties organizatores Māras Lasmanes neizsīkstošajai rosībai, gadu no gada tiek „dēstīta” patriotisma apziņa
ikviena nedzirdīgā apmeklētāja sirdī.
Pensionāre Maldone Ļubova: „Piedzimu un uzaugu Ukrainā, bet apprecējos ar latvieti. Vairākus desmitus gadu jau dzīvoju
Latvijā. Jā,es mīlu šo valsti, kurā dzīvoju. Jutos ļoti saviļņota, kad
šajā pasākumā kopā dziedājām „Dievs, svētī Latviju!”.
RĪDZINIEKI UN TUKUMNIEKI DEVĀS
DIŽPĀRGĀJIENĀ (20.11)
18. novembra rītā viņi satikās pie veikala „K-Rauta” Tukumā,
lai uzsāktu lielo pārgājienu, noejot 18 km pa purviem, mežiem un
vietām, kur nav ne taciņas. Tas beidzās atpūtas bāzē „Sveikuļi” pie
ugunskura ar karstu tēju. Visi bija gandarīti par savu varēšanu un
jauko dienu, kurā saelpojušies svaigu gaisu un izvēdinājuši galvas,
lai atkal moži dotos savās ikdienas gaitās.

Ieguldījums tavā nākotnē
Eiropas Sociālais
fonds

Eiropas Savienība

Projekts „Klusuma pasaule”

AIZ LOGA PĀRSLO SNIEGS, BET ALŪKSNIEŠI
VASARAS NOSKAŅĀS (30.10)
26.
oktobrī
Alūksnes kluba telpās
notika radošās nodarbības. Pirmajā nodarbībā „Mana veselība
un labsajūta” vadītāja
Dzintra Kukša ne tikai
pastāstīja, bet arī parādīja
vingrojumus un kustības,
ko katrs var veikt mājas
apstākļos bez speciālām
palīgierīcēm. Sievietēm ļoti patika izmēģināt sejas mīmiku grumbu
profilaksei, katrai pašai uz nebēdu smieklīgi izstaipot savu ģīmīti.
Otrā nodarbība risinājās vasaras noskaņās – vadītāja Santa Kesenfelde rosināja izveidot sienas dekoru kluba telpai. Uz bieza auduma
dalībnieki veidoja glezniņu ar savu vasaras stāstu. Visas, izvietotas uz
lielā dekora, nu ir kā maza atmiņa no pagājušās vasaras.
PASĀKUMS „ZELTA LAPKRITIS” TUKUMĀ (13.11)

4. novembrī Tukumā notika tematisks pasākums „Zelta lapkritis”, kurā klātesošie apsveica šī gada jubilārus: Elitu Kronbergu
(60 gadi), Gintu Meikšu (45), Daci Čaupali (40), Alvi Ozoliņu (35),
Oļegu Adamoviču (35) un Zigurdu Kalniņu (30).

„KLUSUMA PASAULE” RĒZEKNĒ (videoziņas Nr.166)
13. novembrī notika tematisks pasākums „Zini savas tiesības veselības aprūpē”. Tajā, veidojot pašpalīdzības grupu, 15 klienti dalījās pieredzē par dažāda veida problēmsituācijām un to risināšanas veidiem.
Savukārt 17. novembrī šī paša projekta ietvaros notika interešu
kluba „Juniors” nodarbība, kurā projekta klienti dalījās savā pieredzē
un ieteikumos par izglītības iespējām un nodarbinātības jautājumiem.
LIEPĀJĀ: „DOMĀSIM PAR LATVIJU!” (23.11)
18. novembra pēcpusdienā biedrības tematiskajā
pasākumā
KULDĪGĀ: PAR GODU LATVIJAI – ZELTA MEDAĻAS (23.11) „Mana Latvija” kuplā
17. novembrī Kuldīgas biedrībā tika rīkots pasākums par skaitā sanāca biedri, lai
godu Latvijas valsts 94.dzimšanas dienai. Pasākums sākās ar mīļiem vārdiem pieminēGuntas Jurševskas uzrunu un ieskatu vēsturē par to, kā tika dibi- tu dzimšanas dienā savu
nāta mūsu valsts, par to periodu, kad valsti vadīja Kārlis Ulmanis. zemīti.
Pēc tam notika konkursi, krustvārdu mīklu risināšana par LatSanākušie pakavējās
vijas tematiku. Par zinošāko atzina komandu, kuras sastāvā bija atmiņās par Latvijas dibiArnis Jurševskis, Amanda Hildebrante un Svetlana Gārne.
nāšanas vēsturi un dalījās
Vēlāk svinētāju pulciņam piebiedrojās arī LNS Goda biedre pārdomās par pašreizējo situāciju valstī, par tiem, kuri aizbraukuši darVilma Gregore, kura tieši šajā dienā bija izcīnījusi 2 zelta meda- ba un izdzīvošanas iespēju meklējumos. Mājās palicēji izteica cerību,
ļas vieglatlētikas čempionātā telpā (skat.16. lpp.). Nu gluži kā par ka viņi kādreiz tomēr atgriezīsies dzimtenē.
godu Latvijas svētku dienai! Visi no sirds priecājās par Vilmas
Visi kopīgi nodziedāja Latvijas himnu un noskatījās arī rīdzinieces
panākumiem. 
Lienas Čerepko mazu uzvedumu. 
Materiālus lappusei sagatavoja: Ivars Kalniņš, foto: Ilona Keiša, Māra Lasmane, Santa Kesenfelde un Ieva Vilciņa
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ĪSAS ZIŅAS NO LNS MĀJASLAPAS
PROJEKTU IETVAROS
Raiņa skolas jaunieši apmeklēja izrādi
„Pūt, vējiņi!” un Liepājas Universitāti (1.11)
Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas
sava projekta ietvaros nedzirdīgie un dzirdīgie
jaunieši 26. oktobrī devās uz Liepāju, lai apmeklētu mūziklu „Pūt, vējiņi!” izrādi Liepājas
teātrī un karjeras izvēles pasākumu Liepājas
Universitātē.
Jaunieši noskatījās režisora Dž. Džilindžera
iestudēto mūziklu „Pūt, vējiņi!”, kas veidots pēc
dzejnieka Raiņa lugas un latviešu tautasdziesmu motīviem. Šis mūzikls bija ļoti iedvesmojošs mūsu jauniešiem. Izrādē iepazītais latviešu
klasiķa Raiņa lugas „Pūt, vējiņi!” saturs būtiski
atvieglos viņu izpratni par šo darbu arī literatūras stundā.

Projekta „Nepalikt vieniem klusumā” radošās aktivitātes (2.11)
Viens no tiem – radošo darbu izstāde „ Lielā
oga Ķirbis”. Dalībnieki bija gan projekta klienti (4. grupa), gan Centra darbinieki. Labākos
darbus noteica balsojums, kurā piedalījās LNS
darbinieki. Uzvaru izcīnīja Helēnas Klapotes
rūpīgi veidotie ķirbji, kur bija redzama pat Latvijas karte.

PASAULĒ
Amerikāņu seriālā loma nedzirdīgam aktierim (29.10)
Holivudas TV seriāla Criminal Minds (Noziedzīgais prāts) komanda spērusi neparastu
soli, pārveidojot sērijas lomu no dzirdīga varoņa uz nedzirdīgu, lai lomai varētu nolīgt nedzirdīgo aktieri Troju Kotsuru. Pēc noklausīšanās
viņu pieņem policijas drāmas žanra seriālā.
Lietuvas muzejā – elektroniskais ceļvedis
zīmju valodā (01.11)
Ar
Lietuvas
Valsts bankas atbalstu nedzirdīgie
lietuvieši Naudas
muzejā tagad var
izmantot
jaunu
pakalpojumu
–
„elektronisko surdotulku” (kā viedtālrunis/mobilais
telefons ar daudzām darbībām).
ASV: zīmju valodas tulks Lidija Kalisa kļuvusi par viesuļvētras Sendija zvaigzni
(01.11)
Ņujorkas mēra Maikla Blumberga zīmju valodas tulks Lidija Kalisa, nepasakot ne vārda,
sagādājusi lielāko sensāciju viesuļvētras Sendi-

Helovīnā pensionāru Centrā notika mošķu parāde. Pasākuma apmeklētāji demonstrēja
katrs savu sagatavoto improvizāciju, bet viņu 8
numurus vērtēja vietējā žūrija: Arnolds Pavlins,
Edgars Vorslovs, Diāna Zālamane–Leite un
Arta Birzniece–Siliņa. Pēc uzvedumiem žūrija
piešķīra 4 nominācijas uzvarētājiem, kuriem
bija vairāk punktu.
Sācies jauns LNS ESF projekts „Attīstības vektors” (6.11)
1. novembrī sācies jauns LNS projekts
„Attīstības vektors”. Šī projekta ietvaros par
līdzekļu piesaisti Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, par to
sagatavošanu un vadību izveidos metodisko
palīglīdzekli (videomateriālu) zīmju valodā
un notiks apmācību praktikums Bez tam risināsies paneļdiskusija un 9 semināri Latvijas
pilsētās, kā arī noslēguma konference par NVO
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un publisko pakalpojumu sniegšanā.

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

ja laikā. Viņas emocionālais un dzīvais Maikla
Blumberga informācijas tulkojums par viesuļvētru amerikāņu zīmju valodā lika Ņujorkas
nomocītajiem iedzīvotājiem pasmaidīt.
Zīmju valodas skolotāja gūst atzinību
ASV mērogā (5.11)
Amerikāņu zīmju valodas skolotāja Denīze
Dafija no Merilendas štata sacentīsies ar 100 citiem skolotājiem no ASV, lai iegūtu 25 000 ASV
dolāru balvu, tādēļ ka viņa ieguvusi atzinību.
Var mācīties amerikāņu zīmju valodu
kopā ar aktrisi Marlī Metlinu (7.11)
Nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem ir radītas īpašas aplikācijas – programmatūras viedtālruņu, planšetdatoru, iPad, iPod un citu moderno
tehnoloģiju lietotājiem. Nesen klajā laistā aplikācija „Marlee Signs” („Mārlī runā zīmju valodā”) šo sarakstu papildina.
ASV: Galaudeta universitāte atver īpaši
nedzirdīgajiem studentiem pielāgotas kopmītnes (21.11)
Šī gada augusta vidū svinīgi atklāja Galaudeta universitātes Vašingtonā (ASV) papildinājumu – kopmītnes ēku „LLRH6”. Tā no ārpuses
varētu likties parasta būve, bet patiesībā ir pavisam savādāka… 
Organizēja: Ivars Kalniņš
Foto: H.Visockis, I.Kalniņš, www.lkd.lt

LASĪTĀJI
VĒRTĒ

MĀRA LASMANE: „Kopš
bērnības „Kopsolī” vienmēr ir
gaidīts…”
Jau no bērnības katru reizi
ar nepacietību gaidu mūsu avīzi
„Kopsolī”, un tā tas ir joprojām.
Šī avīze ir vistuvākā cilvēkiem
ar dzirdes traucējumiem, no tās
viņi smeļ vajadzīgo informāciju
un jaunumus par nedzirdīgo dzīvi
Latvijā un pasaulē.
Pēdējā „KS” man patika apraksti par Jelgavas grupas jubileju
un apaļo gadu jubilāru godināšanu
Liepājā. Par šiem pasākumiem ir
arī lieliskas, kvalitatīvas un košas
bildes. Mani priecēja arī nodarbinātības tematikas lapa ar rakstiem par to, kā strādā nedzirdīgie.
Bet oktobra numurā labs likās
apraksts par Pasaules nedzirdīgo
dienas pasākumu Jūrmalā.
Mani neinteresē LNS Domes
un valdes sēžu apraksti, jo tajās
piedalos pati un par tām vienmēr
cenšos stāstīt nedzirdīgajiem „Rītausmas” apmeklētājiem viņiem
labāk saprotamā – zīmju valodā.
Šie apraksti aizņem divas avīzes
lapas – labāk būtu tur ielikt saistošāku informāciju par citiem
jaunumiem. Jūtams, pēdējā laikā
raksti ir pārāk sarežģītā valodā.
Parasti lasu, sākot ar pirmo
lapu, un tā līdz pēdējai. Varu teikt,
avīzes dizains veidots labā kvalitātē, ar spilgtām krāsām. Tas veciem cilvēkiem atvieglo lasīšanu.
Vajadzētu publicēt vairāk
rakstu par tiem, kas dzīvo un strādā ārpus Rīgas. Būtu interesanti
uzzināt, kā jūtas, ko domā nedzirdīgie cilvēki laukos un mazpilsētās. Par viņiem mēs zinām
maz. Varētu organizēt intervijas
ar tehnikumu, arodskolu audzēkņiem par to, kā viņi mācās kopā
ar dzirdīgajiem. Ne jau tikai pēc
skolas beigšanas tas jādara! Manuprāt, tādā veidā varētu ieinteresēt un pamudināt citus mācīties
gribētājus.
„Kopsolī” redakcijai novēlu
lielu izturību un radošo izdomu.
Lai šī avīzīte vienmēr būtu jautra,
noderīga un interesanta, un lai lasītāju tai netrūktu! 
Sagatavoja: Ivars Kalniņš
Foto no personiskā arhīva
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MŪSU ĻAUDIS SAVĀ ZELTA BRIEDUMĀ
Sākumu lasiet 1. lpp.

Zālē ar degošu svecīti rokā iesoļoja apaļo gadu 16 jubilāri: Jānis Timmermanis
(85 gadi), Helēna Klapote, Velta Timmermane, Ēvalds Klušs un Jānis Skerškāns
(75), Anna Kāposte, Māra Klievēna, Ērika Skaba un Uldis Sproģis (70), Jeļena
Novicka (65), Dzintra Jansone un Mārīte
Miezīte (60), Ināra Grube, Vera Petrova
un Ivars Vīlips (55), Jeļena Maltizova
(50), bet zelta kāzas atzīmēja vienīgais pāris
Agrita Vija un Ēvalds Kluši.
Pasākuma galvenā organizatore Rīgas
biedrības priekšsēdētāja Māra Lasmane
savā sirsnīgajā apsveikuma runā uzsvēra:
„Pats galvenais ir tas, cik daudz laba jūs
esat devuši, palīdzējuši citiem, un tas, ka
jums blakus ir mīloši cilvēki, bērni, mazbērni .... Un lai Dievs pilda jūsu sirdi ar prieku,
lai stipra veselība un gandarījums par nodzīvotajiem gadiem!”
Jubilārus godināt ieradās viņu ģimenes,
tuvinieki, draugi, skolasbiedri, radi – zāles galā veidojās liela rinda apsveicēju ar
ziediem rokās. Visus priecēja plaša, pārdomāta koncertprogramma: dzirdīgo meiteņu
deju kolektīvs „Akvarels” ar dažādiem numuriem, KC „Rītausma” melodeklamāciju
trio ar vairākām dziesmām, Alda Ādamsona
deju grupa, kā arī numuri no talantu šova.
Jubilāru vārdā runāja Helēna
Klapote. Viņa izteica pateicību Mārai
Lasmanei par lielisko
izdomu šī pasākuma
organizēšanā, kā arī
par viņas noderīgajiem padomiem, ko
vienmēr saņem nedzirdīgie pensionāri. Arī
daži citi klātesošie vēlējās dalīties pārdomās par savām izjūtām, atzīmējot savu nozīmīgo dzīves gadskārtu.
Jānis Skerškāns: „Laiks aizskrien tik
ātri un nemanāmi. Cenšos dzīvot pēc iespējas veselīgāk, tādēļ savu vecumu vēl nejūtu.
Šeit kultūras centrā ir jauki, te ir piemērota
vieta šādam kopīgam saietam. Mani priecē, ka pasākumi, kurus apmeklēju, ik gadu
kļūst arvien daudzveidīgāki.”
Ināra Grube: „Jūtos lieliski. Lai gan
gadu man pietiekami daudz, tomēr negribas

kļūt vecai un nevarīgai. Pašlaik strādāju
par apkopēju Juglas vidusskolā. Brīvajā laikā pieskatu mazdēlu, tāpēc lielākoties trūkst
laika dalībai „Rītausmas” pasākumos.
Šis ir viens no nedaudziem, ko apmeklēju, toties ļoti izdevies un kolosāls. Notiekošais šeit manī raisīja patiesu saviļņojumu.
Paldies organizatoriem par visu, ko šeit
varam baudīt.”
Dzintra Jansone: „Vienmēr apmeklēju
„Rītausmas” pasākumus. Kad uzzināju par
jubilāru vakaru, tūlīt pieteicos. Šogad mums
abiem ar vīru ir apaļās
jubilejas. Esmu sajūsmināta par sniegtajiem
bērnu deju un melodeklamācijas trio priekšnesumiem. Tie mani
saviļņoja.”
Helēna Klapote:
„Par saviem gadiem
esmu nedaudz satraukta. Lai justos labāk,
tagad mazliet pasportoju, piemēram, nūjoju,
tādēļ veselība vēl turas
laba. Vēlētos, lai mūsu
nedzirdīgie būtu vairāk
ieinteresēti līdzdarboties dažādās aktivitātēs. Sirsnīgi pateicos sporta klubam, radiniekiem, draugiem, bijušajiem sportistiem,
kas mani apsveica jubilejā.”
Uldis Sproģis: „Man šodien tiešām ir
svētku noskaņa, kaut arī man jau ir 75 gadi.
Saprotu, ka laiku nevar apstādināt. Pirmoreiz savu jubileju atzīmēju šādā pasākumā.
Koncerts bija brīnišķīgs, paldies par skaisto
dāvinājumu. Paldies organizatoriem par šo
vakaru!”
Pasākuma
atpūtas daļā
aktīvākie dejotāji bija zelta pāris Agrita Vija un
Ēvalds Kluši, kas šogad
atzīmēja 50
gadu kāzu jubileju. Šo jubileju viņi svin jau trešo reizi: īstajā datumā

viņus mājās sveica pāris viesu, otrreiz – pieņemšanā pie Rīgas Domes mēra N. Ušakova
pāris saņēma apsveikuma rakstu un Rīgas
800 gadu piemiņas medaļu, un tagad – šajā
pasākumā arī netrūka laba vēlējumu.
Agrita optimistiskā noskaņā stāsta:
„Dzīvojam, kā mākam! Esam priecīgi būt
šeit, lai atzīmētu mūsu nozīmīgo jubileju.
Dievs devis mums šo labo gadu – ar kāzu
un vīra jubileju. Esam priecīgi arī par to,
ka varam apmeklēt Centru pensionāriem
Elvīras ielā.”

Ilga Lūse, kādreizējais tulks Rīgas
Amatniecības vidusskolā (1991 – 2008),
bija ieradusies sveikt māsu Veltu un viņas
vīru Jāni Timmermaņus. Ar šo pasākumu
viņa ļoti apmierināta: „Man bija ļoti interesanti atrasties šeit. Ieguvu patiesu baudījumu, vērojot saistošos skatuves uzvedumus.
Ievēroju, ka te ir daudz dzīvespriecīgu cilvēku – liekas, viņi nedomā braukt prom no
Latvijas. Nedzirdīgo pasaule ir ļoti interesanta, un tā man ir tuva. Lasu avīzi „Kopsolī”, sekoju nedzirdīgo dzīves notikumiem
visās viņu darbības jomās. Ieskatos arī raidījumā „Kopā”, kad tajā rāda par nedzirdīgajiem.” 
PALDIES!
Rīgas biedrība izsaka pateicību māksliniecei Gunai Priedei
par pievilcīgo un izteiksmīgo skatuves noformējumu, kas šo pasākumu padarīja īpaši skaistu un
neaizmirstamu.

SENIORU GADS
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LIKTEŅA PAVĒRSIENS TIMMERMAŅU ĢIMENĒ
Ivars Kalniņš Ivars Kalniņš, no personiskā arhīva

Eiropas Savienība 2012. gadu pasludinājusi
par gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei. Noslēdzot šo gadu, seniori Velta un Jānis
Timmermaņi Adventes gaidīšanas laikā piekrita
dalīties pārdomās par savu dzīvi ar „KS”. Šogad
Jānim apritēja 85 gadi, bet Veltai – 75. Kā viņiem klājies garās dzīves līkločos un kā rit viņu
dzīve tagad, – par to šajā „KS” lappusē.
JĀNIS NO BĪRIŅIEM
Jānis nācis no nedzirdīgo ģimenes, viņa
mamma bija mājsaimniece, bet tēvs – kurpnieks. Vēl bija brālis Bruno, arī nedzirdīgs.
Viņi dzīvoja laukos Bīriņu apkaimē (3 km
no Bīriņu pilī). Pirms Otrās Pasaules kara
Bīriņu pils bija iekārtots sanatorija, kur ārstējās astmas un sirds slimnieki, bet padomju
laikā tur atpūtās cilvēki no visas Padomju
Savienības. Jānis bērnībā bieži peldējies
pils ezerā. Viņš atceras arī, ka palīdzējis
pils remontdarbos, piedalījies tās kopšanā
iekšienē un apkārtnē. Jānis bilda, šajā sanatorijā ārstējusies arī pazīstamā nedzirdīgo
darbiniece, LNS Goda biedre Monika Caica
– Rublovska.
Divpadsmit, četrpadsmit gadu vecumā
sarunājis saimniekam ganīt govis. Par darbu
viņš pelnījis 10 latus mēnesī. Jānis stāsta:
„Šī nauda, ko varēju pats nopelnīt, toreiz
bija diezgan liela, un par to pirku sev apģērbu.”
Jānis 1934. gadā iestājās Valmieras
Valsts kurlmēmo skolā, bet pēc 10 gadiem,
kad skolu beidza, atgriezās Bīriņos strādāt
būvniecības darbos pie saimnieka. Pēckara
gados (1950) Jānis bez citu palīdzības sadūšojās meklēt darbu Rīgā. Sākumā kādu laiku
nostrādāja par krāvēju. Vēlāk bija galdnieks
Rīgas Vagonrūpnīcā, tad turpat montēja logus. Tur strādājis arī pazīstamais LNS fotogrāfs Valdis Krauklis. Pēc 43 gadu darba
šajā rūpnīcā Jānis aizgāja pensijā.
Jānis ļoti rūpējās par savu divu gadu
jaunāko brāli Bruno gan bērnībā, gan skolas
gaitās. Bruno gan nepabeidza skolu, un, lai
brālis nepaliktu bez līdzekļiem, Jānis palīdzēja viņam iekārtoties darbā Vagonrūpnīcā. Tur arī Bruno nostrādāja visu mūžu.
Bet nedaudz vēl atgriezīsimies pagātnē – kādā jaukā dienā Bruno apprecējās ar
skaisto Veltu.

VELTA NO RĪGAS
Velta slimības dēļ astoņu mēnešu vecumā zaudēja dzirdi. Viņas
tēvs ilgi meklēja meitai piemērotu
skolu. Kad to atrada, viņa 1945. –
1956. gadā mācījās Rīgas Valsts
kurlmēmo skolā. Viņai ir dzirdīgās
māsas – Ilga un Dzintra, ar kurām
augusi cieši kopā. Vēlāk abas māsas strādājušas par tulku: Dzintra
– 1. Celtniecības arodskolā (1957
– 1963), bet Ilga – Rīgas Amatniecības vidusskolā (1991 – 2008).
Pēc skolas beigšanas Velta uzreiz iestājās darbā kādā mazā fabrikā, bet drīz vien pārgāja uz Nedzirdīgo biedrības Rīga uzņēmuma
trikotāžas cehu. Vēlāk Velta iekārtojās fabrikā „Saule”, kur 35 gadus
nostrādāja par audēju, aizejot pensijā 1992. gadā, kad fabrikā notika
ražošanas sašaurināšana.

galdniecībā un būvniecībā, un tās viņš izmanto šajā vasaras valstībā.
Bet ziemā Timmermaņu pāris vairāk
uzturas Rīgā, un katru trešdienu abus var
sastapt „Rītausmā”. Veltai mājās darba netrūkst, viņa ada arī zeķes, turklāt ne tikai
sev, bet arī tuviem cilvēkiem. Savukārt Jānis
skatās TV ziņas, sporta raidījumus, filmas.
Bet vislabāk viņam patīk subtitrēti raidījumi par dzīvniekiem. Viņš reizēm pērk arī
„Latvijas Avīzi”, interesējas par politiku un
sportu.
Kad ir vajadzība apmeklēt ārstus, līdzi
tulkot nāk Veltas māsa Ilga. Tāpat Ilga palīdz viņiem tulkot, kad jākārto arī citas lietas. Viņiem nav bijis vajadzības oficiāli lūgt
LNS tulku palīdzību. Timmermaņu pāris par
dzīvi nesūrojas. Esot laimīgi!

ZIEMASSVĒTKI…
Velta atceras, ka bērnībā, Ziemassvētku
rītā pamostoties, vienmēr atradusi dāvanas
– parasti lelles un saldumus. Jānim atmiņā
VELTA UN BRUNO VEIDO vairāk palikuši skolas Ziemassvētku sarīkoĢIMENI
jumi.
Šie svētki ģimenē
Ar Bruno Velta iesvinēti arī padomju laipazinās toreizējā LNB
kā, kad tie bija aizliegti.
klubā Jāņa sētā, kopā
Timmermaņu ģimenē tos
spēlējot galda tenisu.
vienmēr atzīmēja, nāca
Pēc tam sekoja daudzi
ciemos tuvākie radinierandiņi, un pēc kāda
ki. Svētki likās tik skaisti
laika abi 1957. gadā
tieši tāpēc, ka visi mīļie
svinēja kāzas. Tad pacilvēki tajos vienojās siltā
saulē nāca divi dzirdīgi
kopības sajūtā.
bērni, no kuriem tagad
Velta ar Jāni kā jau
ir divi mazbērni. Velta
katru
gadu noteikti apBruno,
Velta,
Jānis
otrajā
dienā
un Bruno laulībā nodzīmeklēs
Ziemassvētku
pēc Veltas un Bruno kāzām
voja kopā 30 gadus, līdz
1958. gada 1. janvārī
pasākumu „Rītausmā”.
Bruno piemeklēja smaJānis atceras, kā skolā
ga slimība un viņš aizgāja mūžībā.
mācījies
Dievvārdus.
Bet uz baznīcu viņi
Jānis savukārt visu laiku dzīvoja darbavietas kopmītnē. Veltai ar Bruno bija žēl neies – Jānis atzīst: „Ja es dzirdētu ērģeļu
Jāņa, ka viņš mitinās ne visai labos apstāk- mūziku, tad ietu. Mūzika taču ir iedvesmoļos, tāpēc abi piedāvāja Jānim dzīvot pie vi- joša katram apmeklētājam. Sēdēt tur klusumā nav interesanti.”
ņiem. Tā arī notika.
Abi vēl nav domājuši, ko darīs tieši pašā
Vēl jāpiebilst, ka jaunībā Jānis bija meiteņu mīlulis, tomēr viņam nebija lemts satikt Ziemassvētku vakarā: kad pienāks tuvāk,
to īsto, vienīgo, ar kuru varētu apprecēties… tad jau izlems. Skaidrs ir tas, ka vislabāk
Savukārt Velta pēc vīra nāves pat ne- būt kopā ar sev tuviem cilvēkiem. Tas ir vismeklēja kādu citu dzīvesbiedru. Liktenis jau skaistākais mirklis gadā – kas zina, varbūt
bija viņu savedis kopā ar Jāni. Velta dau- notiks kāds brīnums…
No autora: Saruna ar Timmermaņu pāri
dzos aizvadītajos gados savu vīrabrāli bija
notika
optimisma noskaņā – nebija nekālabi iepazinusi un bija pārliecināta, ka uz
viņu varēja paļauties. Un tā viņi abi nolēma das sūrošanās par kaut ko negatīvu, kā tas
dzīvot kopā jau kā dzīvesbiedri, nekārtojot šobrīd bieži vien vērojams ikdienā. Dzīvesnekādus „papīrus”, jo abiem taču tāpat ir biedri vairāk vērsti uz pozitīvā saskatīšanu, un rodas pārliecība, ka viņu ģimenē,
vienādi uzvārdi.
viņu sirdī mājo saticība, mīlestība un sirRĀMĀ DZĪVE DIVATĀ
snība. Tas būtu labākais ieteikums, laimes
Tagad Velta un Jānis nododas mierīgai recepte katrai ģimenei. Un paldies Veltai un
pensionāru dzīvei. Viņiem ir dārzs Egļupē, Jānim par šo sarunu!
Lai Velta un Jānis piedzīvo Ziemassvētkur baudīt vasaru. Tur ir mājiņa ar 600 kvadrātmetriem zemes, siltumnīcas, augļukoki, ku brīnumu, un to novēlu arī visiem, kas laogu krūmi, vīnogulāji. Viņi dodas sēnēs un sīja šo rakstu.
ogās uz tuvējo mežu. Jānim ir labas prasmes

8

RADOŠĀS AKTIVITĀTES

KOPSOLĪ 2012. gada decembris nr. 12

MŪSĒJIE DIENAS CENTRĀ „ĀBEĻZIEDS”


Zigmārs Ungurs

Jau vairākus gadus daudzi Rīgas biedri iestaigājuši taciņu uz dienas centru
„Ābeļzieds”, kas atrodas Rīgā, Dzirciema ielā 24, netālu no „Rītausmas”.
Tajā notiek līdzīgas nodarbības kā pašu kultūras centrā, un tomēr ir kaut kas
atšķirīgs, kā dēļ mūsējie turp dodas. Lai izpētītu, ko šajā centrā dara arī nedzirdīgie, „Kopsolī” devās turp ar videokameru (izveidoto videosižetu varat noskatīties
LNS mājaslapā Videoziņās Nr. 164). Šis raksts paredzēts tiem lasītājiem, kuriem
nav iespēju noskatīties šo sižetu internetā.
Rīgas domes dienas centrs „Ābeļzieds”
ir vienīgā šāda vieta, kur pulcēties brīvajā laikā pieaugušajiem Pārdaugavā. Stāsta
centra vadītāja Ināra
Ulmane: „Mēs šeit gaidām visus tos cilvēkus,
kuriem ir vēlēšanās kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, satikties ar draugiem,
iemācīties ko jaunu un
attīstīt savus talantus
dažādās jomās. Šeit ir pilnīgi brīvs režīms,
var nākt, kas grib un kad grib, nekas nav
uzspiests vai obligāts.
Sadarbība ar nedzirdīgajiem sākās
2008. gadā – kopš centra dibināšanas un
turpinās līdz šai dienai. To vērtēju kā vienkārši brīnišķīgu! Šeit nedzirdīgie darbojas
kopā ar dzirdīgajiem un abas puses sāk arvien labāk izprast viena otru. Lielā mērā šeit
viss notiek, pateicoties Jautrītei Gromai. Es
kā vadītāja ļoti priecājos par to – nedzirdīgie cilvēki tagad te nāk paši, vairs nekautrējas, viņi ir sadraudzējušies ar dzirdīgajiem
centra apmeklētājiem un personālu.”
Šajā dienas centrā nedzirdīgie piedalās triju veidu nodarbībās. Tie ir rokdarbi,
vingrošana un līnijdejas.
Stāsta Sandra Mincāne:
„Esmu sociālā darbiniece, vadu rokdarbu nodarbības. Strādāju arī ar
nedzirdīgo grupu: gatavojam konfekšu pušķus,
vītņotas apsveikuma kartītes, brošas, krelles un daudz ko citu, tad
vēl ir adīšana un tamborēšana. Grupā gandrīz visas ir sievietes, viņām ir interesanti.
Vīriešiem gan nekā speciāla nav, bet visu,
ko te darām, var darīt arī vīrieši, agrāk taču

vīrieši adīja, tamborēja…”
Pavēroju līnijdeju nodarbību, dejo visi,
arī tulks Jautrīte, var redzēt, ka cilvēki to
dara ar patiesu prieku un tiešām grib apgūt
jaunus soļus un jaunas dejas. Arī foto un video konsultants Valdis Krauklis atskrējis no
Elvīras ielas, lai pievienotos dejotājiem.
Katrīna
Strode:
„Esmu šeit sociālā darbiniece un fizioterapeite,
vadu vingrošanas un līnijdeju nodarbības. Sākumā nedzirdīgie iesaistījās
tikai vingrošanā, bet pēc
kāda pusgada viņi ieraudzīja, kā dzirdīgie
dejo līnijdejas un arī vēlējās pievienoties.
Kopš tā laika mēs gan vingrojam, gan dejojam. Reizēm sanāk dejot kopā ar dzirdīgajiem, un viņi atzīst, ka nedzirdīgo grupā
patīk labāk, jo tajā cilvēki ir emocionālāki,
pozitīvi noskaņoti un laipni. Tai pašā laikā
attīstās savstarpējā komunikācija, dzirdīgie
iemācās izmantot mīmiku, balsi, žestus.”

Savās izjūtās ar prieku dalās arī paši nodarbību apmeklētāji. Liena
Čerepko: „Šeit pārsvarā
nāk vecāki cilvēki, bet arī
jaunāki taču var, kāpēc
ne. Es pamēģināju, un
man iepatikās nodarbības, kas šeit risinās
savādāk nekā „Rītausmā”. Piedalos „Ābeļzieda” pasākumos jau divus gadus. Man ir
interesanti rokdarbu grupā adīt, tamborēt,
veidot, krāsot, labprāt arī vingroju sporta
nodarbībās. Varētu likties, ka man, jaunākai, vingrošana te būs sīkums, bet tā nav:
pēc vingrošanas locītavas smeldz. Arī līnijdejas patīk, un kopumā esmu ļoti apmierināta, domāju šeit nākšu vēl.”
Svetlana Strazdiņa:
„Es jau arī agrāk pati nodarbojos ar rokdarbiem,
bet vienai mājās nav interesanti, šeit kopā ar citiem ir pavisam savādāk,
var bagātināties. Svarīgi, ka kontaktējamies ar
dzirdīgajiem. Viņi brīnās, kā varam dejot,
ja nedzirdam mūziku, bet re – varam gan!
Līnijdejas man patīk arī tāpēc, ka var dejot
grupā un jebkurā skaitā, nevajag partneri –
šeit gandrīz visas ir sievietes, ar ko tad mēs
citādi dejotu! Negribu sēdēt mājās un adīt,
man patīk būt sabiedrībā, kopā ar citiem
piedalīties nodarbībās.”
Veronika
Lavrenova: „Es arī labprāt
iesaistos rokdarbos, vingrošanā un līnijdejās.
Rokdarbi ir interesanti,
var iemācīties izgatavot
ļoti dažādas skaistas lietas. Vingrošana savukārt palīdz saglabāt figūru. Bet īpaši man patīk līnijdejas, domāju,
ka apmeklēšu nodarbības „Ābeļziedā” arī
turpmāk!”
Lai šeit veicas mūsējiem! Lai apgūst arvien jaunas prasmes un iesaista nodarbībās
vēl vairāk savu biedru, no tā visi tikai iegūsim! 

IESPĒJA / PIEMIŅAS VĀRDI
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PAR KOHLEĀRO IMPLANTĀCIJU
„Man nav domu par šo. Vienkārši
nav. Ja būtu, tad pateiktu. Piekrītu, ka
arī Latvijā būtu nepieciešams neitrāls
un objektīvs pētījums par šo jautājumu. Bet ne jau LNS būtu jādara. Tā nav
mūsu problēma. Bērni taču nav LNS
biedri, un, ja vecāki izšķiras par šādu operāciju, tad – kas tad ir LNS, lai tur kaut ko
iebilstu? Savu personisko (ne LNS) viedokli
esmu jau paudis – tā ir visai kropļojoša tehnoloģija, un jācer, ka zinātnieki drīz atradīs
labāku risinājumu.”
Latvijā P. Stradiņa slimnīcā pirmo tāda
veida operāciju 2000. gadā veica profesors
E. Lēnhards no Vācijas, bet no 2002. gada
šīs operācijas veic Latvijas ķirurgi, un šobrīd mums ir vairāk nekā 170 personu ar
implantu.
Situāciju īsumā raksturoja arī minētā
Bērnu dzirdes centra vadītāja Sandra
Kušķe: „Operācijas izmaksas ir līdz
18 000 latu vienai ausij, un tās pie mums
bērniem sedz no valsts budžeta (citās Eiropas valstīs apmaksā implantu abām ausīm).
Valsts nodrošina arī 75 Ls mēneša pabalstu
ģimenēm implantētā bērna rehabilitācijai.
Rindas šī pakalpojuma saņemšanai praktiski nav. Šobrīd, piemēram, pārbaudes
procedūras iziet ap 7 –10 bērni, lai pēc tam
speciālisti izlemtu, vai implanta ievietošana ir vēlama un varētu dot pozitīvu iznākumu.”
Par dzirdes implantāciju bērniem atbildīgā medicīnas iestāde ir Latvijas Bērnu
dzirdes centrs Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1,
bet pieaugušie (pēc 18 gadu vecuma) šajā
jautājumā var griezties P. Stradiņa slimnīcā.
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Vairāk nekā pirms 30 gadiem ASV tika
izgudrota pirmā kohleārās implantācijas
ierīce pasaulē. Pašlaik šis implants ievietots tūkstošiem cilvēku visā pasaulē.
Pļaviņietis Ainārs Osmanis uz redakciju atsūtīja ziņu, kas „KS” rosināja pievērsties kohleārās implantācijas jautājumam:
„Līdz šim kohlehāro dzirdes implantu
uzstādīšanu vājdzirdīgām un nedzirdīgām
personām Latvijā aktīvi veicina Latvijas
Bērnu dzirdes centrs.
Nedzirdīgo organizāciju
attieksme
šajā jomā ir vai nu noraidoša, vai neitrāla. Bet, kādi patiesībā ir šīs ārstniecības
rezultāti, nav zināms.
Drīzumā varbūt to arī uzzināsim, jo
ASV sāksies plašs pētījums par dzirdes implantācijas socioloģiskajiem aspektiem, to
ietekmi uz nedzirdīgo cilvēku tālāko dzīvi.
No 2012. gada decembra ASV federālajā budžetā piešķirti 2 miljoni dolāru
Ročesteras Tehnoloģiskajam institūtam
pētījumu veikšanai Nedzirdīgo nacionālajā tehniskajā institūtā, lai noskaidrotu atšķirības starp nedzirdīgām personām bez
implanta un tām, kurām veikta kohleārā
implantācija.
Pētījuma mērķis – apkopot datus un
izdarīt secinājumus par to, kā un cik veiksmīgi abu grupu pārstāvji mācās, strādā,
veido saskarsmi, kā risina dažādas sadzīves problēmas utt.”
Lūdzām LNS prezidentam Arnoldam
Pavlinam izteikt savu viedokli šajā jautājumā.

AIZ LAIMES RAUDĀJA VISA ĢIMENE…
Pirms trīsdesmit gadiem pasaulē šis
kohleārā implanta saņēmējs pēc operācijas atgriezās mājās pie savas ģimenes un
pirmoreiz izdzirdēja savu meitu balsis.
Greiems Keriks, kuram tad bija 37 gadi,
toreiz bija līdz asarām saviļņots, un tas notika 1982. gada oktobrī.
Pēc nelaimes gadījuma četru gadu vecumā viņa dzirde lēnām pasliktinājās, līdz
viņš 21 gada vecumā kļuva pilnīgi nedzirdīgs.
„Kad pārnācu mājās, klausījos abu
manu meitu un viņu mātes balsī, tas bija
neaizmirstami,” G. Keriks emocionāli atceras tās dienas notikumus. „Tā bija visbrīnišķīgākā lieta pasaulē – dzirdēt viņas desmit gadus pēc meitu piedzimšanas. Tas ir
tāpat, kā kad jebkurš vīrietis būtu priecīgs
dzirdēt viņa bērna pirmos vārdus „mamma” un „tētis”. Man tā visa ļoti pietrūka.”
G. Keriks pateicās „Cochlear” kompānijai, kura izgatavo iekšauss implantus, par
to, ka tā viņu šādi tuvinājusi ģimenei un uzlabojusi viņa dzīves kvalitāti.
Pasākumā Melburnā (Austrālijā), kur
atzīmēja 30. gadadienu pirmajam komerciālajam implantam, tā izgudrotājs austrālie-

tis profesors G. Klārks sacīja, ka ļoti daudz
cilvēku visā pasaulē atguvuši dzirdesspēju,
lietojot viņa radīto ierīci.
Kohleārā implanta līdzradītājs, audiologs profesors Ričards Dauvels atzinis, ka
viens no lielākajiem šķēršļiem tolaik bija
pierādīt zinātniekiem, ka ierīce patiešām
strādā: „Mēs atdūrāmies kā pret sienu …
bija tādi, kas uzskatīja implantus par muļķīgu lietu.”
G. Kerika meitai Heterei tolaik bija
tikai 8 gadi, kad viņa skatījās pa logu, kā
viņas tēvam tika ieslēgts implants un viņš
pirmoreiz pēc 17 gadu klusuma izdzirdēja
skaņas. Viņa atceras, ka raudāja gan tēvs,
gan visa ģimene.
Neilgi pēc tam Hetere, spēlējoties mājās, lauza roku. Tad pirmoreiz mūžā tēvs
dzirdēja meitu raudam un steidzās viņai
palīgā.
„Viņš bija klāt, viņš patiešām mani
dzirdēja un nāca palīdzēt. Tas visā šajā
notikumā bija vissatriecošākais!” atceras
Hetere (39). 
Sagatavoja: Ilze Kopmane

VIKTORIJA ZILBERTE
(1924 – 2012)
Pāris dienas pirms savas 88. dzimšanas dienas mūžībā aizgāja Viktorija
Zilberte, viena no kultūras nama „Rītausma” drāmas ansambļa pirmās teātra
paaudzes spilgtākajām pašdarbības aktrisēm.
Aizgājis vēl viens cilvēks, kurš veidoja nedzirdīgo teātra spēcīgo kodolu daudzu
gadu garumā.
Viktorija Zilberte 1943. gadā beidza Rīgas Valsts kurlmēmo skolu un jau pēc gada
nokļuva uz skatuves nedzirdīgo organizācijas telpās Šķūņu ielā 19. Un tā līdz 1987.
gadam viņa kāpusi uz dažādām skatuvēm
tik daudz reižu, ka pati un arī neviens cits
nespēj pateikt, cik lomu viņai bijis. Veselus
43 gadus viņa dzīvojusi teātra pasaulē, un
skatuve kļuva par viņas otrajām mājām.
Drāmas ansambļa režisore Elvīra
Elksne savā atmiņu grāmatā atzīmējusi Viktorijas labo sniegumu aktiermākslā. Viņa
ilgāk par visiem bijusi drāmas kolektīvā, jo
tajā ienāca kopš paša sākuma.
Viņas kontā krājās neskaitāmi daudz
lomu – katra arvien lielāka un grūtāka. Viena no tādām – Čiepa Raiņa lugā „Pūt, vējiņi!” (1961), kas desmit gadus nodrošināja
Drāmas ansambļa slavu.
LNS prezidents Arnolds Pavlins atceras Viktoriju Zilberti kā pirmo darba kolēģi
Rīgas mācību ražošanas uzņēmuma apavu
iecirknī – tur viņa nostrādāja visu mūžu.
1995. gadā Rīgas biedrība piešķīra viņai Rīgas biedrības Goda biedra nosaukumu.
Mūža nogalē Viktorija pamazām atgāja
no nedzirdīgo teātra pasaules un darba, jo
nespēja izturēt veselība.
LNS muzejā glabājas Viktorijas Zilbertes atzīšanās: „Kura mana mīļākā
loma? Ļoti grūti to teikt. Kā gan lai iemīl no
sirds visas tās tenku vāceles, pļāpas, lišķes
un līdējas, kādas man bija jātēlo! Kurš gan
to spētu! Ņemiet kaut vai to pašu Čiepu dzejnieka Raiņa lugā „Pūt, vējiņi!” – kur tādu
sievišķi citur likt, ja ne „ziepītēs izvārīt”,
kā to saka Uldis. Tādēļ ar sevišķi nežēlīgu
prieku es viņu tēloju. Lai skatītājas redz un
saprot, kādai nevajag būt sievietei…”
Bet dzīvē Viktorija ar savu attieksmi
pret visu, ko darīja, mums rādīja to, kādai
vajag sievietei būt. Lai vieglas dzimtās zemes smiltis.
Viktorijas Zilbertes dzīves gājumā
ielūkojās: Ivars Kalniņš
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PAKALPOJUMI, PABALSTI, PALĪDZĪBA
SURDOTULKU VARĒS IZMANTOT.
VAIRĀK
No nākamā gada 1. janvāra katram nedzirdīgajam cilvēkam būs tiesības saņemt surdotulka pakalpojumu līdz
120 stundām gadā, nevis līdz 10 stundām mēnesī, kā bija
noteikts iepriekš. Tas nozīmē, ka kādā mēnesī neizmantotās surdotulkojuma stundas nebūs zaudētas un, ja vajadzīgs, tās varēs papildus saņemt arī citā mēnesī.
Sākotnēji plānots, ka 2013. gadā pakalpojumu varēs
saņemt 1100 nedzirdīgie.
Kārtība, kādā varēs pieteikt un saņemt tulka pakalpojumu, būs noteikta MK noteikumos.

PAR PASU MAIŅU
Veidojas lielas rindas pēc pasēm Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) nodaļās.
Nākamgad tās būs jāapmaina 578 000 cilvēku, kuru
jo pasēm beidzas termiņš
Bez iepriekšēja pieraksta dzīvajā rindā nāksies gaidīt vairākas stundas. Nedzirdīgajiem ērtāk ir pierakstīties
iepriekš. To var izdarīt gan ar tulka palīdzību piezvanot,
gan arī paši, sūtot e pastu un izsakot vēlēšanos mainīt
pasi un iepriekš pierakstīties rindā. E pasta adreses un telefona numurus var atrast PMLP mājas lapā: http://www.
pmlp.gov.lv/lv/kontakti.

PAR PERSONU APLIECĪBĀM
PMLP izsniedz arī personas apliecības jeb elektroniskās identifikācijas kartes. Pases maiņa izmaksā 20
latus, bet, ja reizē ar pasi pasūta arī personas apliecību,
tad par pasi jāmaksā 15 lati un par personas apliecību 10
lati. Tātad izdevīgāk pasūtīt uzreiz gan pasi, gan personas
apliecību.
Ar personas apliecību jūs varat apliecināt savu personību tāpat kā ar pasi, bet tikai piedalīties vēlēšanās nevar,
tam vajadzīga pase. Ar personas apliecību varat ceļot pa
ES. Personas apliecību var izmantot, lai internetā, piemēram, portālā www.latvija.lv saņemtu pakalpojumus.
Datoram jāpievieno viedkaršu lasītājs un tajā jāievieto
personas apliecība un jāuzraksta PIN1 kods.
Līdzīgi ar personas apliecību var parakstīt elektroniskos dokumentus. Noformējiet arī elektronisko parakstu, tad vairs nebūs jāiet uz kādu iestādi, lai iesniegtu
savu iesniegumu. Varēs to nosūtīt, sēžot mājās pie datora
un pievienojot elektronisko parakstu no personas apliecības. Šādam dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks kā
ar roku parakstītam. Personas apliecība ir derīga 5 gadus,
bet pase 10 gadus.

VAIRS NEBLOĶĒS RITEŅUS
Rīgā no nākamā
gada 1. februāra vairs
nebloķēs automobiļu
riteņus, ja par stāvēšanu
maksas stāvvietā nebūs
samaksāts. Tomēr sods
neizpaliks. Par to izrakstīs soda naudas kvīti, novietojot uz transportlīdzekļa attiecīgu paziņojumu.
Jaunā sodu sistēma būs ērtāka lietotājam, jo nebūs
nepieciešams zvanīt un gaidīt inspektoru bloķētāja noņemšanai. Ja auto turpinās stāvēt maksas autostāvvietā
arī nākošajā dienā un apmaksa nebūs veikta, to aprēķinās
no jauna par konkrēto laiku.

PALIELINĀS VECĀKU PABALSTU
No 2013. gada 1. janvāra minimālais vecāku pabalsts paaugstināsies no 63
līdz 100 latiem mēnesī.
Vecāku pabalstu pieprasīšanas kārtība netiek mainīta. Cilvēks, kurš kopj
bērnu, iesniegumu par pabalstu varēs iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.
Tehnisku iemeslu dēļ nākamā gada janvārī un februārī cilvēki pabalstu
saņems pašreizējā apmērā. Starpību starp pašreizējo un jauno pabalstu viņiem
izmaksās martā.
Tas nozīmē, ja, piemēram, tagad māte saņem vecāku pabalstu 63 latu apmērā, tad arī 2013. gada pirmos 2 mēnešus viņa saņems tāpat 63 latus, bet starpību
starp pašreizējo un jauno apmēru segs līdz marta beigām.

LIELĀKS ARĪ BĒRNU KOPŠANAS PABALSTS
No 2013. gada 1. janvāra bērna kopšanas pabalsts un piemaksa par bērna
kopšanu vecumā līdz pusotram gadam paaugstināsies līdz 100 latiem mēnesī.
Šobrīd par bērna kopšanu vecumā līdz 1 gadam var saņemt 50 latus, bet par
bērna kopšanu 1 – 1,5 gada vecumā – 30 latus.
Tātad visiem cilvēkiem , vienalga, vai viņi iepriekš ir strādājuši vai nē, par
bērna kopšanu līdz pusotram gadam pabalsts būs 100 latu mēnesī. Savukārt
par bērna kopšanu no pusotra līdz diviem gadiem – 30 latu mēnesī.
Bet par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem vecumā līdz pusotram gadam būs plus vēl 100 latu mēnesī līdz bērnu pusotra gada
vecumam, bet tālāk – no pusotra līdz diviem gadiem piemaksa būs 30 latu
mēnesī par katru bērnu. Visas piemaksas izmaksās papildus bērna kopšanas
un vecāku pabalstam.
Tehnisku iemeslu dēļ nākamā gada janvārī un februārī cilvēki šos pabalstus saņems pašreizējā apmērā. Starpību starp pašreizējo un aprēķināto jauno
pabalstu visos gadījumos izmaksās līdz 2013. gada 1. aprīlim.

LIDOSTĀ „RĪGA” BEZMAKSAS PALĪDZĪBA
NEDZIRDĪGIEM PASAŽIERIEM
Visu 25 ES valstu lidostās cilvēki ar invaliditāti var saņemt bezmaksas
palīdzību, piemēram, reģistrējoties lidojumam un iekāpjott lidmašīnā. To
var pieprasītu un izmantot arī nedzirdīgie cilvēki. Daži praktiski piemēri
no mūsu pašu biedru pieredzes!
Piemēram, kāda nedzirdīga pensionāre nekad iepriekš nebija lidojusi. Viņa
bija uztraukusies un nezināja, kā rīkoties un orientēties lidostā. Viņai tika pasūtīts lidostas darbinieks – asistents, kas viņu sagaidīja lidostas zālē pie informācijas stenda, palīdzēja nokārtot visas formalitātes un aizveda līdz lidmašīnai.
Vai cits piemērs: jauns nedzirdīgs cilvēks ar lielu pieredzi ceļošanā ar lidmašīnu stāv rindā, kur cilvēki reģistrējas arī uz citiem reisiem. Tajā laikā ziņo,
ka pasažieriem uz viņa reisu nevajag stāvēt rindā, bet apiet to. Nedzirdīgais
pasažieris, protams, to skaļrunī nedzird, tādējādi reisu nokavē un zaudē naudu,
jo vēlreiz jāpērk biļete uz citu reisu.
Ja viņš būtu pieteicis palīdzību, tad nebūtu jāpiedzīvo šī nepatīkamā
situācija.
Kā rīkoties, lai pieteiktu palīdzību?
Lai palīdzība tiktu sniegta gan izlidojot, gan ielidojot, tad, rezervējot biļeti, šis pakalpojums jāpiesaka, jo aviokompānija informē abas lidostas, bet, ja
tas nav izdarīts, to var izdarīt 48 h pirms izlidošanas, griežoties aviokompānijā
vai tūrisma aģentūrā, kurā veikta reģistrācija.
Kā pieteikt palīdzību lidostā? To var veikt visu diennakti pa e-pastu: IPAsupervisor@riga-airport.com, kā arī zvanot vai rakstot sms uz tel:
+371 27877008.
Jānosūta īsziņa vai e –pastā attiecīga ziņa.
Piemēram, šāda: Lūdzu nodrošināt palīdzību Anna Bērziņa (DEAF) lido
12. novembrī, reisa nr. FR6233.
Palīdzību var pieteikt arī uz vietas, bet tad jāuzgaida apmēram 15 – 20
minūtes, kamēr kāds darbinieks atbrīvosies
Lidostā „Rīga” ir divi darbinieki, kas prot zīmju valodu, bet viņi strādā
maiņās. Ja savlaicīgi informē, tad lidosta priekš ieplānos tieši viņus.
Palīdzība jāgaida Izlidošanas/Departure zālē pie pirmā reģistrācijas
galdiņa blakus informācijas stendam (pie griestiem liels ‘i” burts). Tur jāinformē, ka pieteikta palīdzība, un tad jādodas uz tikšanās punktu, kur pienāks
apkalpošanas darbinieks.

Materiālus šai lappusei gatavoja: Ilze Kopmane, Zigmārs Ungurs un Inese Immure. Foto: www.auto24.lv
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KĀ KOMUNICĒT DAŽĀDĀS IESTĀDĒS
Zigmārs Ungurs no portāla „bauskas dzīve” un personiskā arhīva
SECINĀJUMI
Tātad tie, kuri labi pārvalda valodu, spēj pilnvērtīgi
komunicēt arī rakstiski. Daudz nedrošāka jau ir lasīšana
no lūpām, parasti ļoti grūti saprast nepazīstamus cilvēkus, daudz vieglāk var saprast pazīstamos, ar kuru runasveidu jau aprasts.
Protams, kā stabilākais un drošākais veids veiksmīgai komunikācijai ir surdotulka izmantošana.

Katram no mums nākas kārtot dažādas sadzīves lietas pašvaldībā, valsts iestādēs, bankās un citur. Vai mums izdodas bez problēmām
saprasties ar ierēdņiem un darbiniekiem? Varbūt neizmantojam visas iespējas? Par to, kādā veidā katrs sazinās, kādu komunikācijas
līdzekli izvēlas, mūsu biedri no dažādām biedrībām dalās savā pieredzē.
AINĀRS OSMANIS
(Pļaviņas): Es speciāli nomainīju ģimenes
dakteri uz tādu, ar kuru
varu sarunāties bez tulka. Jo es lasu vārdus no
lūpām. Nomainīju tikai
tāpēc, ka nav nodrošināts tulks. Mums biedrībā tulka uz vietas
nav, ir divas dienas iepriekš jāpiesaka, tad
atbrauc no citas pilsētas.
Gadās, pie manis atnāk nedzirdīgais un
pasaka, ka vajag tulku uzreiz, tai pašā dienā. Tad nu iespēju robežās pats eju kārtot
lietas tulka vietā. Pēdējoreiz tas bija pirms
divām nedēļām CSDD, lai piereģistrētu no
ārzemēm atvesto mašīnu. Citās iestādēs tas
pats: ja nedzirdīgajam ir latviešu valodas
problēmas, tad tam vajadzīgs palīgs. Reāli
tulks mums nav vajadzīgs katru dienu, bet
kā jau teicu, reizēm to vajag ātrāk, nevis pēc
divām dienām.
Tātad jābūt iespējai tulku izsaukt vismaz
1 – 2 dienas iepriekš un bez jebkādām atrunām, ka tai dienā nevar no rīta, bet var pēcpusdienā vai kā savādāk. Mums ir arī tādi
pensionāri laukos, kuriem pašiem nemaz
nav iespēju izsaukt tulku, nav mobilā telefona, nav datora un interneta. Viņi atbrauc
uz biedrību, un tad es viņiem izsaucu tulku.
Tiem, kuriem ir labas latviešu valodas
zināšanas, ir mazāk problēmu komunikācijā
ar iestādēm. Bet vispār mūsējie labi iemanījušies paši tikt galā. Saziņas veids ir atkarīgs
arī no tā, kāda lieta jākārto. Ja iepirkšanās
veikalā, tad kaut vai ar pirkstiem zīmē pa
gaisu. Arī kaimiņi un radinieki palīdz nokārtot lietas dažādās iestādēs.
VLADIMIRS UTRECKIS (Smiltene): Vienmēr pie ārsta ņemu līdzi tulku un
tāpat arī pie darba devēja un pie darbu vadītājas vai citos svarīgos jautājumos. Ja nav
svarīgas lietas, tad sīkumus var sarunāt ar

Un vēl jaunums! Ja jums ir elektroniskais paraksts,
tad uz daudzām iestādēm vispār var neiet, jo iesniegumus vai citus dokumentus var nosūtīt elektroniski internetā. Elektronisko parakstu var aktivizēt personas kartēs.
Internetu var izmantot arī, lai ar vajadzīgo iestādi jau iepriekš pārrunātu kārtojamo lietu un vienotos par tikšanās
laiku. Nebaidieties rakstīt e pastu, izklāstiet savu vajadzību un jautājiet, kā to nokārtot. Iestāžu un uzņēmumu
mājaslapās parasti ir atrodamas atbildīgo personu e pasta
adreses. Izmantojiet to!

žestu palīdzību vai arī ar rakstīšanu uz papīra.
SVETLANA PAPULE (Smiltene):
Vienmēr aicinu palīgā tulku, jo man ir ļoti
vājas lasīt un arī rakstītprasmes. Ar žestiem
varu sarunāt tikai, ja ir pazīstami dzirdīgie.
ANITA
CEPLE
(Alūksne):
Pārsvarā
kārtoju darīšanas ar tulku, tā jūtos drošāk. Ja
tulka nav, tad mēģinu
sazināties, lasot no lūpām. Ja tas neizdodas,
tad pārejam uz rakstīšanu.
A N ATO L I J S
FROLOVS (Rēzekne): Esmu vājdzirdīgs,
taču prasmi
nolasīt
teikto no lūpām neesmu apguvis. Dzirdīgo
sabiedrībā parasti izmantoju rakstīšanu uz
papīra, taču īpaši svarīgos darījumos labāk
izmantoju surdotulka pakalpojumus. Ir gadījumi, kad nav kur uzrakstīt, tad izmantoju
savu mobilo telefonu, kurā tekstu iespējams
atainot sms veidā.
RASA JAŠA (Rēzekne): Tulku izmantoju tikai nepieciešamības
gadījumos, kad jāsazvana kāda iestāde. Pati
esmu vājdzirdīga, un
man ļoti labi padodas
nolasīt teikto no sarunbiedra lūpām. Tāpēc tiekoties, redzot seju,
varu brīvi komunicēt bez tulka klātbūtnes.
Pretēji ir, ja nepieciešams sazvanīt kādu, jo
nespēju brīvi kārtot lietas telefoniski .
FEODORA KALVĪTE (Rēzekne):
Esmu nedzirdīga kopš bērnības. Savā mūžā
esmu piedzīvojusi daudzu šķēršļus un grū-

tības, lai saprastos dzirdīgo sabiedrībā, bet
vienmēr cenšos pati tikt ar tām galā. Dažreiz
sazinos, rakstot uz papīra, piemēram, pērkot
zāles aptiekā, diemžēl ne vienmēr darbinieka rakstītais teksts ir saprotams, jo rokraksti
mēdz būt ļoti atšķirīgi. Cik iespējams, izmantoju tulku, tā jūtos droša, ka neesmu ko
palaidusi garām.
JĀNIS
MUCENIEKS (Valmiera):
Parasti pats tieku galā
bez problēmām, esmu
vājdzirdīgs. Ja nesaprotu, tad pārjautāju vairākas reizes. Ja galīgi
nesaprotu, piemēram,
runātājam ir ūsas vai klusi runā, tad lūdzu,
lai uzraksta uz papīra. Reizēm pie ārsta grūti
saprast, ko viņš ātrumā uzraksta, jo mediķu
valoda ir specifiska, ar svešvārdiem.
VILHELMS JANKELĀNS (Rēzekne): Es brīvi lasu no lūpām ne tikai latviski,
bet arī nedaudz krievu valodā. To jau agrā
bērnībā man iemācīja mamma. Varu brīvi
sazināties ar radiem un draugiem, taču pie
sava ģimenes ārsta vai bankā tomēr izmantoju tulka pakalpojumus, tā man ir vieglāk
sarunāties, ietaupot arī savu laiku. Jo ļoti
retais šajā ikdienas pacietīgi skaidrotu man
burtotu, kamēr es izprastu teikto.
RAITIS
PŪCE
(Gaviezes pagasts): Ar
iestādēm sazinos rakstiski, bez tulka. Rakstīšanu visvairāk esmu
lietojis pašvaldībā: uzrakstu jautājumus un
rakstiski saņemu atbildes. Arī pie notāra un advokāta rīkojos tāpat. Savā dzīvē tulku neesmu ņēmis nekur
līdzi, pat bankā. Tomēr uzskatu, ka nedzirdīgajiem noteikti vajadzīga tulka klātbūtne,
citādi var rasties nepatīkami pārpratumi.
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JA UZ CEĻA SALŪST AUTO, KĀ RĪKOTIES?
Ivars Kalniņš  www.pentaxforums.com
ir jāmaksā tik un tā.
Izmantot evakuatora pakalpojumus no
kādas firmas nav lēts
prieks, jo jāsamaksā
par atbraukšanu un
aizvilkšanu. Nedzirdīgie šoferi to arī
izmanto – „nostopē” garāmbraucēju
un lūdz izsaukt evaKaimiņvalstī Lietuvā Nedzirdīkuatoru uz vajadzīgo
go biedrība šogad panāca vienošanās
vietu.
ar trīs auto servisiem par pieejamību
Gadās arī tā, ka
vietējiem nedzirdīgiem šoferiem. Ja uz
ceļa malā atstāj savu
ceļa vai ielas viņu mašīnas salūst, viauto, „nostopē” gaņiem ir iespēja nosūtīt īsziņas uz kādu
rāmbraucošu auto
no minētajiem autoservisiem, lai izun dodas prom, lai
sauktu evakuatoru. Bet kāda tā situācitā dienā ierastos
cija ir Latvijā? Kā mūsu nedzirdīgie
pēc savas mašīnas
šoferi rīkojas?
ar sarunātu vilcēju.
Vai Latvijas nedzirdīgie Tā vienkārši var ietaupīt nauvar izsaukt evakuatoru ar īs- du. Interesants gadījums: kāziņu palīdzību? Par dažādiem dam manam klientam Alūksnē
gadījumiem stāsta auto spe- auto salūza, un viņš to vilka uz
ciālists Raitis Ozols: „Ja uz Rīgu pie manis, lai gan varēja
ceļa kāda autodetaļa salūst atrast servisu tuvāk Alūksnei.
un bojājumu nav iespējams uz Šoferi paši izlemj, kam lūgt
vietas novērst, nedzirdīgie pa- palīdzību, uz kurieni aizvilkt
rasti ceļmalā „nostopē” kādu auto utt. Tomēr drošību garantē
garāmbraucošo un palūdz aiz- „Kasko” apdrošināšana: ja kāvilkt bojāto auto uz tuvāko pil- dam tā ir, tad var rēķināties ar
sētu vai servisu. Par vilkšanu evakuatora pakalpojumu četru

Zigmārs Ungurs

stundu robežās. Man „Kasko”
ir, bet neesmu vēl to izmantojis.”
Lai noskaidrotu, vai Latvijā
nedzirdīgiem šoferiem ir pieejami evakuatora pakalpojumi,
Informācijas centra uzziņu servisa darbiniece Gunta Birnīte
zvanīja 15 autoservisiem, kas
nodrošina evakuāciju. Viņa
saņēma pozitīvas atbildes, un
var secināt – izmantot šādu pakalpojumu nedzirdīgajiem nav
šķēršļu. Piemēram, autoservisa „Travert group” evakuatora
pakalpojumus ir izmantojuši
vairāki nedzirdīgie, un viņiem
sazināšanās neradīja nekādas
problēmas.
Izmantojot servisu pakalpojumus, jāņem vērā to prasības. Firmu pārstāvji uzsver, ka
īsziņā ir svarīgi uzrakstīt, ka
esat nedzirdīgs, jo īsziņas raksta bieži arī dzirdīgie un firma
atzvana viņiem. Svarīgi ziņot
arī, kurā vietā, cikos jābūt, uz
kurieni auto jāved, vārdu un
uzvārdu ar piebildi: nedzirdu, rakstiet sms.
Autoservisi atzīst: diemžēl
tie bieži tiek izsaukti arī velti –
ar maldinošām īsziņām.

Jūs varat izmantot auto
evakuatora pakalpojumus šādās firmās: autoevakuator.lv
(tel.nr. 28268007) – tikai Rīgā
un tās apkārtnē, SIA „Travert
group” (29228564) – Rīgā un
tās apkārtnē, SIA „Šlepserviss”
(26222288) – ne tikai Rīgā,
bet arī no citām pilsētām, SIA
„Allpari” (29559945) – jebkurā vietā, pat uz Eiropu, SIA
„Evakuators” (22376457) –
Rīgas centrā un Pārdaugavā,
Reino Auto (29198338) – tikai
Smiltenē, IK „Jakim Trans”
(29203096) – Rīgā, SIA „Ster”
(22073011) – pārsvarā ar smagās tehnikas (piemēram, traktorus, piekabes) pārvešanu
visā Latvijā, SIA „Auto Help”
(28388696) – Rīgā, bet var arī
no Rīgas uz kādu pilsētu, SIA
„Auto 24” (27888555) – Rīgā,
SIA „Evakuēt LV” (27888811)
– Rīgā, bet var arī uz citām pilsētām vai atpakaļ, SIA „Armserv 50” (29991925) – pārsvarā Pārdaugavā, bet arī no citām
pilsētām, SIA „Autocargo”
(20030011) – Cēsīs, Rīgā, kā arī
citās Latvijas pilsētās.

KĀ RĪKOTIES, JA GADĪJUSIES AVĀRIJA?

slīdēt, es iebraucu grāvī. Par laimi, grāvis
nebija dziļš. Sākumā biju šokā. Izkāpu no
auto, garām brauca cita automašīna, pamāju
ar roku, un šoferis apstājās. Brīnījos, ka man
bija viegli ar viņu saprasties, abi lietojām
žestus, nerunājām zīmju valodā. Viņš piesēja
OĻEGS BERGMANIS (Daugavpils): negribēja arī rakstiski atbildēt. Es to vairs ne- trosi manam auto un to izvilka no grāvja. Pati
Avāriju piedzīvoju uz slidena ceļa. Sākumā, varēju izturēt un izsaucu savu mammu. Viņa varēju aizbraukt. Šoreiz iztiku bez citu palīprotams, bija šoks, tad rakstīju sms radinie- uzreiz atbrauca, situāciju pārrunājām, un otrs dzības. Bet, ja man, piemēram, pilsētā kāds
autovadītājs nevarēja noliegt, ka viņš ir vai- uzbrauktu, vispirms zvanītu un aicinātu tulkiem, pēc tam tulkam.
KRISTA BLĪGZNA (Rīga): Man avāri- nīgs. Tad kopā uzrakstījām saskaņoto pazi- ku, lai nebūtu pārpratumu.
ja notika pirmo reizi, pavisam netālu no LNS, ņojumu, kurā viņš savu vainu arī apliecināja.
STAŅISLAVS TELIŠEVSKIS (RēTurpmāk, ja kaut kas atgadīsies, mēģi- zekne): Man gadījās tā: braucu no mājām
Elvīras ielā. Braucot redzēju, ka no sānielas
man traucas virsū cita automašīna, kaut gan nāšu panākt, lai policiju izsauc otrs vadītājs. uz pilsētu un pēkšņi krustojumā manā auto
tai vajadzēja apstāties un palaist, jo man bija Ja ne, tad pati rakstīšu sms uz 112 un lūgšu ietriecās cits auto. Labi, ka biju piesprādzēgalvenais ceļš. Taču vadītājs neievēroja zīmi policijas palīdzību.
jies! Sākumā, protams, bija šoks, tikai pēc
un turpināja braukt. Ko gan tātam sapratu, ka notikusi avārija.
lāk darīt? Mēģināju nobraukt
Pamāju ar roku, un šoferis apstājās. Sāku domāt, kurš vainīgs. Atklāmalā, bet par vēlu – automašīna
jās, ka otra autovadītāja – sieviete
Brīnījos, ka man bija viegli ar viņu saprasties, pārkāpusi noteikumus, jo nepalaiman uztriecās virsū.
Kādu brīdi apmulsu un do- abi lietojām žestus, nerunājām zīmju valodā. da mani, man bija galvenais ceļš.
māju: kā tagad rīkoties? Tad
Aculiecinieki izsauca policiju.
aizgāju pie otrās automašīnas Šoreiz iztiku bez citu palīdzības.
Policistam iedevu tulka vizītkarti
vadītāja un mēģināju aprunāun liku saprast, ka nepieciešams
ties. Man bija dusmas, ka viņš, neievērojot
ILONA LINIŅA (Rīga): 2009. gada tulks, jo pats komunicēt nespēju.
noteikumus, man uzbraucis. Mēģināju ar žes- vasarā man bija viegla avārija, pirmo reizi
Tādās situācijās nevar būt pārliecības, ka
tiem paskaidrot, lai izsauc policiju, bet viņš piecos gados. Braucu pa līkumainu grantētu viss notiek korekti, jo nedzirdības dēļ nespēmani nesaprata vai arī negribēja saprast. Tad ceļu, kam pa virsu bija bieza, irdena grants ju līdzvērtīgi piedalīties avārijas protokola
mēģināju ar viņu rakstiski sazināties, bet viņš kārta, tāpēc auto kļuva nekontrolējams, sāka sastādīšanas procesā. Tāpēc pirmo palīdzību
Nedzirdīgam autovadītājam avārijas gadījumos ir divkārt grūti, jo papildus šokam situāciju apzināties un savu taisnību aizstāvēt traucē arī nedzirdība. Ir bijušas
situācijas, kad dzirdīgie autovadītāji to mēģina izmantot un pataisīt par vainīgu nedzirdīgo. Lai noskaidrotu, kā konkrētās situācijās rīkojas nedzirdīgie autovadītāji,
kur meklē palīdzību un kā būtu pareizi jārīkojas, sniedzam dažas intervijas.
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ZAMBIJĀ PIEPRASA
VADĪTĀJA TIESĪBAS
Zambijas (Āfrika) Nedzirdīgo jauniešu un sieviešu
organizācija varas iestādēm
izteikusi
neapmierinātību
par pastāvošo tendenci, ka
nedzirdīgo tiesības vadīt auto
dažādās Āfrikas valstīs tiek
ierobežotas.
Organizācijas
pārstāvis
Frenks Musukva uzsver: „Nedzirdība nekādā veidā neierobežo cilvēka spēju vadīt automašīnu vai citu transporta līdzekli, un
nedzirdīgie autovadītāji neapdraud drošu satiksmi un gājēju
kustību. Nav nekādu pierādījumu, ka viņi savas dzirdes dēļ piedzīvotu vairāk auto avāriju vai
kādu lielāku risku nekā tie, kas
dzird normāli.
Lielai daļai Zambijas nedzirdīgo nav pieejamas autovadīšanas tiesībām un atļaujas.
Nedzirdīgajiem tas pavājina jau
tā ierobežotās darba atrašanas
iespējas, atņemot viņiem elastīgas pārvietošanās iespēju, kā
arī pieeju nozīmīgiem pakalpojumiem vai ārkārtas dienestiem.
Daudz nedzirdīgo strādā par
automehāniķiem vai nodarbināti
pārvadājumu uzņēmumos. Piemēram, nedzirdīgs automehāniķis var atrast defektu pēc taustes. Šāda veida darbos arī nevar
iztikt bez vadītāja tiesībām.”
Pētījumi, kas veikti Somijā
un citās valstīs, pierādījuši, ka
Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.
meklēju pie tulka, jo dzirdīgu
radu man nav. Kad tulks ieradās,
visi kopā precizējām apstākļus
un jau sastādīto protokolu.
INESE GEDUŠA (tulks
Rēzeknes RB): Man kā tulkam
nācies būt klāt vairākās avārijās,
kurās iesaistīti nedzirdīgie. Vienam mūsu biedram gadījās tik
smaga avārija, ka viņu bezsamaņā aizveda ar ātro palīdzību,
viņš pastāstīt neko nevarēja, jo
neatcerējās.
Reiz ar vienu klientu braucām kopā un kopā arī ietikām
avārijā, tad palīdzību izsaucu es.
Citreiz man zvanīja kāds policists, jo nedzirdīgs cilvēks bija
iedevis viņam manu tulka vizītkarti, tad sarunājām tikšanos un
visu iztulkoju.
Bet vienreiz bija tā, ka mani
kā tulku avārijas vietā nesagaidī-

nedzirdīgie cilvēki pat tiek iesaistīti mazāk avārijās nekā vidēji citi vadītāji bez dzirdes traucējumiem. Pētījumā arī uzsvērts, ka
spēja dzirdēt nav vienīgā maņa,
kas ļauj braukt droši. Piemēram,
ar taustes palīdzību var pārbaudīt, vai automašīnas signāltaure
strādā, ar redzi braukšanas laikā
iespējams ieraudzīt tuvojamies
ātrās palīdzības vai policijas automašīnas ar signāluguņiem.
Visvairāk piemērotā ierīce
ir pie automašīnas pievienota
videoekrāna izmantošana, kas
parāda tās aizmugurē notiekošo.
Dažās Āfrikas valstīs, kā
Ugandā, Dienvidāfrikas Republikā, Svazilendā un Tunisijā, kā
arī Eiropas Savienības valstīs
nedzirdīgie var iegūt vadītāja
tiesības, tomēr tas nav iespējams
daļā Āzijas, Arābu reģionā un
daudzās Āfrikas valstīs.
„Tā vietā, lai īstenotu ierobežojošus pasākumus, varas iestādēm un autoskolām vajadzētu
nodrošināt, ka nedzirdīgie var
apgūt braukšanu zīmju valodā,”
atzīmē F. Musikva.
Zambijas Nedzirdīgo organizācija aicināja Tieslietu un Satiksmes ministriju stingri aizstāvēt
un veicināt cilvēku ar invaliditāti
pamattiesības, to vidū arī tiesības
uz brīvu pārvietošanos legālās
autovadīšanas veidā. 
Sagatavoja:
laikraksts ”Kopsolī”

ja, kaut arī sarunājām, ka klients
gaidīs. Acīmredzot, viņu steidzināja, un viņš parakstīja visus dokumentus pats, bez mana tulkojuma. Cik sapratu, tad detalizēti
viņš tomēr visu nebija sapratis,
ko paraksta, un vainīgais pēc
tam pateica, ka segs tikai daļu
visu zaudējumu un, ja vēlas vairāk, lai sūdz tiesā. Tomēr mans
klients negribēja vēl arī tiesas
izdevumus, un tā tas palika.
Vēl neaizmirstams gadījums, kad mani cietušā klienta
paziņas ar auto aizveda uz notikuma vietu un tur policists bija
nu „ļoooti” sašutis, ka šoferis
nedzirdīgs, ka ar viņu nevar sarunāties un ka es momentā nevaru uzreiz ierasties avārijas vietā.
Nu ļoti emocionāls un nesavaldīgs policists, bet es tad arī sāku
skaļi protestēt, ar kādām tiesī-
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KRIEVIJĀ GRIB AIZLIEGT
VADĪT AUTO
dīgo vairs nevarēs
iziet ārsta komisiju.
Tie ir pretrunā ANO
Konvencijas
par
personu ar invaliditāti tiesību normām.”
Centieni
aizliegt nedzirdīgajiem
vadīt auto turpinās
jau vairākus gadus. 2010. gada
sākumā Veselības ministrija
mēģināja panākt aizliegumu
pieņemšanu, bet sabiedrisko
organizāciju aktīvā rīcība nepieļāva šī likumprojekta tālākvirzību.
Krievijā ir pietiekams skaits
specializētu autoskolu, kurās ar
surdotulku palīdzību nedzirdīgie un vājdzirdīgie apgūst ceļu
satiksmes noteikumus, mācās
vadīt auto un labi kārto autovadītāja eksāmenus. Bet viņi
joprojām nevar iegūt augstākas
kategorijas (C, D, DE un citas)
vadītāja apliecības. Vairumā
attīstīto valstu šādu ierobežojumu nav un nedzirdīgie vada gan
pasažieru autobusus, gan lielus
kravas auto.
Pieredze liecina, ka arī cilvēki ar dzirdes traucējumiem
var gadiem bez avārijām braukt
pa daudzmiljonu Maskavas
plašajām ielām ar to haotisko
un nervozo satiksmi. 

Krievija ierēdņi ir ļoti neatlaidīgi
ļaudis – viņi jau kuro gadu cenšas aizliegt nedzirdīgajiem vadīt auto. Kārtējo reizi izcēlusies Krievijas Veselības
ministrija, kas sagatavojusi jaunu
pavēli „Par veselības pārbaudēm transporta līdzekļu vadītājiem…”.
Tajā, starp citu, kā aizlieguma iemesls minēts: „…pilnīgs
kurlums vienai ausij, ja otra
auss nespēj uztvert balsi runas
skaļumā trīs metru attālumā,
vai čukstus balss nesadzirdēšana viena metra attālumā, vai
arī nespēja uztvert balsi runas
skaļumā ar abām ausīm divu
metru attālumā.”
Viskrievijas
Nedzirdīgo
biedrība (VNB) uz to reaģēja ātri: tās prezidents Valērijs
Ruhļedevs asi uzstājās Krievijas prezidenta paspārnē izveidotajā Invalīdu lietu padomē, protestējot pret Veselības
ministrijas kārtējo mēģinājumu
atņemt nedzirdīgajiem tiesības
vadīt auto. Situāciju viņš raksturoja īsi – tā ir nedzirdīgo cilvēku diskriminācija.
Lūk, ko viņš teica: „Krievijas Veselības ministrija ar
neizprotamu neatlaidību vēlas
nedzirdīgos atstumt ne tikai
no rūpnīcu darbagaldiem, bet
arī no iespējas vadīt auto. Ministrija gatavo ierobežojošus
noteikumus, un saskaņā ar tiem
vairums nedzirdīgo un vājdzir-

bām viņš uz mani kliedz, kāpēc
neciena mani kā tulku. Mani
nevar tik viegli iebiedēt! Turklāt
es pati zinu satiksmes noteikumus un stingri iestājos, ka mans
klients nav vainīgs, bet gan visi
trīs avārijā iesaistītie nav ievērojuši distanci. Cik nopratu, sākumā gribēja par vainīgo padarīt
nedzirdīgo.
RAITIS OZOLS (autolietu speciālists, Rīga): Par to, kā
vislabāk nedzirdīgajam rīkoties,
ja gadījusies avārija, spriežu pēc
savas un citu pieredzes. Iesaku
visiem vadāt automašīnā līdzi
saskaņotā paziņojuma veidlapas, kuras var dabūt degvielas uzpildes stacijās. Ja gadās
avārija, tad jāmēģina vienoties
ar otras avārijā iesaistītās automašīnas vadītāju, ka rakstīsiet
saskaņoto paziņojumu. Ja viņš

Sagatavoja:
Pēteris Vilisters

ir vainīgs un to atzīst, tad pietiek ar saskaņoto paziņojumu,
to varēs iesniegt apdrošinātājam
un saņemt atlīdzību. Bet, ja otrs
vadītājs ir vainīgs un savu vainu
atzīt negrib, tad gan jāsauc policija un vēlams arī tulks.
Saskaņoto paziņojumu var
rakstīt arī tad, ja otrs vadītājs to
negrib, bet vēlas saukt policiju.
Tad pats nedzirdīgais, kamēr
gaida policiju, var aizpildīt savu
saskaņotā paziņojuma daļu un
shēmā norādīt avārijas apstākļus. Kad atbrauks policija, varēs
parādīt šo saskaņoto paziņojumu. Policijai uzreiz viss būs
skaidrs, un varbūt tulku nemaz
nevajadzēs. Tāpēc nedzirdīgajiem noteikti vajadzētu izpētīt
un iemācīties aizpildīt saskaņotā
paziņojuma veidlapu. 
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JAUNAIS BĪBELES TULKOJUMS VIEGLĀK SAPROTAMS
DIEVA BAUŠĻI: DAŽI SALĪDZINĀJUMI. TĒVREIZE
E.Glika tulkojums (1694)
6. Tev nebūs nokaut.
7. Tev nebūs laulību pārkāpt.
8. Tev nebūs zagt.
9. Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret tavu tuvāku.
10. Tev nebūs iekārot tava
tuvākā namu. Tev nebūs iekārot tava tuvākā sievu, nedz
viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa
ēzeli nedz visu, kas tavam
tuvākam pieder.
1965. gada tulkojuma
(1997)
6. Tev nebūs nokaut.
7. Tev nebūs laulību pārkāpt.
8. Tev nebūs zagt.
9. Tev nebūs nepatiesu
revidētais teksts

liecību dot pret tavu tuvāku.
10. Tev nebūs iekārot tava tuvākā namu. Tev nebūs iekārot
sava tuvāka sievu, nedz viņa
kalpu, nedz viņa kalponi, nedz
viņa vērsi, nedz viņa ēzeli,
nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder.

Jaunais tulkojums (2012)
6. Nenogalini!
7. Nepārkāp laulību!
8. Nezodz!
9. Nedod pret savu tuvāko melīgu liecību!
10. Neiekāro sava tuvākā
namu, neiekāro sava tuvākā
sievu, vergu, verdzeni, vērsi,
ēzeli - neko, kas ir tavam tuvākajam!

Tēvreize (2012)
Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top Tavs vārds.
Lai nāk Tava Valstība. Tavs
prāts lai notiek kā debesīs, tā
arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi
mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam
saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder Valstība un
spēks un godība mūžīgi.
(Mt 6:9-13)

 Vineta Laudurga, Septītās dienas Adventistu Rīgas 1. draudze Juris Grundulis

Šī gada oktobrī Rīgas Doma katedrālē notika svētku dievkalpojums par godu
jaunā Bībeles tulkojuma atvēršanai. Ir
noslēdzies grūtais tulkošanas darbs, kas
aizsākās 1995. gadā. Visu šo gadu laikā Latvijas Bībeles biedrības uzdevumā
strādāja ne tikai tulkotāju kolektīvs, bet
arī speciāla starpkonfesionāla komisija,
kura vairākas reizes rūpīgi pārbaudīja un
pielaboja iztulkoto tekstu.
Tāpēc nebija brīnums, ka šajā vēsturiski
svarīgajā brīdī Doma katedrāles dievkalpojumā
piedalījās Latvijas Bībeles biedrības vadība,
Latvijas kristīgo Baznīcu vadītāji, kā arī kristieši no visas Latvijas un draugi no ārzemēm.
Lasījumi no jaunā Bībeles tulkojuma mijās ar
ērģeļu skaņdarbiem un baznīcu dziedājumiem.
Kristīgās Baznīcas pārstāvji izteica Dievam
pateicības lūgšanu par šo paveikto darbu, un
sanākusī draudze priecīgi apvienojās kopīgās
dziesmās.
Noteikti jāpiemin, ka 17 gadus ilgo tulkošanas un Bībeles iespiešanas darbu finansiāli atbalstīja Zviedrijas Bībeles biedrība. Uzrunājot
dievkalpojumā sanākušos kristiešus, Zviedrijas
Bībeles biedrības ģenerālsekretārs atgādināja,
ka pasaulē ir aptuveni 6600 valodu, kurās runā
6,9 miljardi cilvēku, tomēr visiem Bībele nav
pieejama. Vismaz viena Bībeles daļa ir tulkota

2500 valodās. Mēs tāpēc varam būt īpaši priecīgi, jo latviešu valodā Bībele tagad ir iztulkota
jau trešo reizi. Pirmo reizi Bībeli latviešu valodā iztulkoja Ernsts Gliks 17. gadsimtā. Otro reizi Bībeli iztulkoja trimdā aizbraukušie latviešu
teologi un valodnieki, to iespieda 1965. gadā.
Mūsu draudzē arī nedzirdīgie kristieši interesējas par Latvijas Bībeles biedrības darbu un
projektiem, un viņi piedalījās svētku dievkalpojumā Doma katedrālē. Vēlāk pajautāju, kas
pamudināja viņus atnākt uz šo svētku pasākumu. Lūk, dažas atbildes!
Ivars Razminovičs: „Regulāri atbalstu
Latvijas Bībeles biedrības darbu ar ziedojumiem, tāpēc saņēmu ielūgumu uz dievkalpojumu par godu jaunajam Bībeles tulkojumam.
Pastāstīju par to saviem draugiem, un mēs
nolēmām, ka kopā apmeklēt Doma katedrāles
svētku dievkalpojumu kopā ar visiem citiem
kristiešiem. Arī mūsu nauda ir ieguldīta jaunā
tulkojuma tapšanā, tāpēc tie ir svētki arī mums.
Turklāt, aizejot uz Doma katedrāli, mēs varējām apskatīt, kāds izskatās jaunais Bībeles tulkojums. Es redzēju to internetā, bet labāk ir, ja
pats vari paņemt rokās un pašķirstīt.
Par dievkalpojumu Doma katedrālē varu
teikt, ka tas tiešām radīja svētku sajūtu. Bija
iedvesmojoši redzēt, ka tik daudzus cilvēkus apvieno prieks par jauno Bībeli, kā viņi no sirds
dziedāja kopīgās dziesmas. Mēs redzējām mācītājus no dažādām konfesijām. Un tie visi slavēja Dievu un pateicās Viņam par Bībeles tulkojumu. Zīmju valodas tulks iepazīstināja mūs
ar muzikālajiem priekšnesumiem, tulkoja kora
dziesmas un paskaidroja, ka, piemēram, pareizticīgo koris tradicionāli dzied bez pavadījuma,
kā tas bija šajā dievkalpojumā. Interesanti!”
Tā kā mūsu draudzē ir svarīgi Bībeli lasīt
un pēc tam izlasīto pārrunāt, tad katram nedzirdīgajam draudzes loceklim ir Bībele. Gribēju
uzzināt, ko viņi domā par jauno Bībeles tulkojumu (skat. blakusslejā).

VAI IEGĀDĀSIETIES JAUNO
BĪBELES TULKOJUMU?
Arnis Ķeiris: Jā,
vēlos to nopirkt, kaut
arī pašlaik tas nav iespējams – visas jaunās
Bībeles ir izpirktas.
Tagad gaidu, kad pēc
pāris mēnešiem parādīsies papildu pievedums. Man ir Bībele, kuru regulāri
lasu. Tomēr gribētos izmantot jauno
tulkojumu, jo tam, cik man zināms,
vieglāk saprotama valoda.
Raitis Pūce: Man
jau ir izdevums ar jauno tulkojumu. Tam ir
daudz skaidrāka valoda,
viegli lasīt. Ja salīdzina
ar iepriekšējo, tad sevišķi grūti man bija izprast Veco Derību. Teikumi tik sarežģīti, ka reizēm
nevarēju uztvert galveno domu. Tagad
Vecās Derības lasīšana nesagādā nekādas grūtības. Pa ceļam uz laukiem jau
paspēju to izlasīt.
Ivars Razminovičs:
Es arī lasu tagad jauno Bībeles tulkojumu un varu apstiprināt to pašu
– šo tekstu ir daudz vieglāk lasīt. Ar
iepriekšējās Bībeles lasīšanu man negāja viegli, kaut arī to esmu izlasījis
vairākas reizes. Man svarīgi ir lasīt
abus tulkojumus un salīdzināt, jo tad
vienmēr varu atrast kaut ko jaunu,
kādu interesantu domu, kuru senāk
nepamanīju.
Juris Grundulis:
Uzzināju, ka jaunais
tulkojums ir daudz saprotamākā valodā un
tūlīt vēlējos to nopirkt.
Jauno tulkojumu izpirka tik ātri, ka iespiesto grāmatu nedabūju. Latvijas Bībeles biedrība piedāvā
e-Bībeli, un es iegādājos to lejupielādējot. Tagad to varu lasīt planšetdatorā.
Lasu un jūtu, ka varu dziļāk izprast un
pārdomāt rakstīto.
Vecajā tulkojumā nebija mūsdienu
valoda, tāpēc arī grūtāk saprast. Bībele
gadu tūkstošiem ir bijusi svēta, patiesa
un nemainīga, un tāda tā ir vēl joprojām. Lasot dažādus izdevumus, rodas
pārdomas un gūstu noderīgas pamācības. Esmu tādā veidā daudz ko vērtīgu
guvis savai dzīvei. Interesanti arī tas,
ka Bībele stāsta par cilvēku dzīvi ļoti
senos laikos pirms mūsu ēras un arī par
mūsdienu dzīvi.
Cilvēkiem visos laikos bijušas līdzīgas problēmas – tādas pašas, kādas
tās tagad ir mums. Viņi priecājušies
un bēdājušies par tām pašām lietām,
par kurām skumstam vai priecājamies
mēs. 
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VILMAI GREGOREI ZELTS
VIEGLATLĒTIKĀ
17. novembrī pirmajā Kuldīgas novada atklātajā čempionātā vieglatlētikā telpās piedalījās vairāk nekā 100 sportistu – gan profesionāļi, gan amatieri. Viņu vidū arī Kuldīgas
biedrības biedre, LNS Goda biedre Vilma Gregore (75 gadi).
Savā
vecuma
grupā Vilma izcīnīja
divas zelta medaļas:
lodes grūšanā (5,90
m) un tāllēkšanā
(1,97 m).
Vilma ar sportu aizrāvusies jau no bērnības gadiem. Visvairāk viņai patīk vieglatlētika, tāpēc cītīgiem treniņiem attiecīgi
sekojuši arvien jauni panākumi, godalgotas
vietas un medaļas dažādās sacensībās gan

Ventspils pilsētā, gan Rīgā, gan Padomju savienībā – turklāt bieži vien arī nedzirdīgo sacensībās. Viņa vienmēr glāba savu komandu
kritiskās situācijās, izcīnot uzvaras dažādos
sporta veidos. Un, kā redzams, tas turpinās
joprojām, kad jau sasniegts visai cienījams
vecums. Atliek piebilst, ka viņa ir arī aktīva
pašdarbniece un visu pasākumu apmeklētāja
savā biedrībā. Apsveicam! 
Sagatavoja: Ilze Kopmane
Foto: Guntars Jurševskis

NOVUSA TURNĪRS ĶEKAVĀ
 Austris Nikiforovs Andris Žurakovskis, Jekaterina Jasinska – Volkova
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SPORTA ĪSZIŅAS
MŪSU ORIENTIERISTES
EIROPAS ČEMPIONĀTĀ
No 22. līdz 27. oktobrim Ungārijā
notika 7. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts
orientēšanās sportā, kurā no Latvijas
piedalījās Agita Intsone, Iveta Kraze un
Māra Kursīte.
Sprintā A. Intsone ieguva 11. vietu,
I. Kraze 12. vietu, bet M. Kursīte – 14.
vietu. Garajā distancē M. Kursītei 10.
vieta, A. Intsonei 13. vieta. Vidējā distancē M. Kursītei 10. vieta, A. Intsonei 13.
vieta, I. Krazei 16. vieta. Stafetē mūsu
meitenēm nepaveicās, un komanda tika
diskvalificēta.

RĪGAS KAUSU IEGŪST
KURZEME
Rīgas sporta kluba „Nedzirdīgo
sports” rīkotajā Rīgas Nedzirdīgo kausa izcīņā minivolejbolā piedalījās piecas
komandas. Tikai viena komanda „Kurzeme”, kurā spēlēja Kristaps Štelmahers
un Guntis Vicinskis, uzvarēja visas spēles un līdz ar to ieguva arī kausu. Otrajā
vietā – „Bračkas” (Artūrs Beitiks &Dāvis
Beitiks), bet trešajā – „Kurzemes Vanagi”
(Kristaps un Sandis Ķikuri).

DAMBRETĒ SPĒCĪGĀKIE –
MARINA UN VARIS

Interesantākās spēles notika
kungu dubultspēļu turnīrā. Piedalījās četri pāri. Visbēdīgāk klājās
ārpus konkursa spēlējošajam pārim –
Ēvaldam Klušam un Ruslanam Osijukam, kuru ,,skalpus” paņēma visi
pārējie pāri. Bet Andris Žurakovskis
un Valdemārs Vaivads (,, Nedzirdīgo boulings”) viņiem atstāja vienu
no savējiem. Rezultātā viņiem trešā vieta.
Pārējās spēles beidzās ar miera līgumu – neizšķirts. Lai noskaidrotu uzvarētājus, bija
vien jāpārspēlē: Juris Gaisiņš un Guntars
Beisons (,,Nedzirdīgo boulings’), kuri pēc
vienspēlēm bija beidzot sajutuši ,,novusa
garšu”, pret Omāri Jaunzemi un Austri
Nikiforovu (,,Liepava”).
Beigās tomēr uzvarēja pieredzējušie liepājnieki, atstājot rīdziniekus otrajā vietā.
LNSF cer arī nākošgad novusa turnīru
rīkot turpat Ķekavā. Vieta patiešām laba,
teicami galdi. Un trīs stundu laikā sasniedzama no visām Latvijas malām. Tik jāpadomā, kā ieinteresēt dalībniekus. Un ne
tikai uz novusa sacensībām. Bet tas jau ir
pavisam cits stāsts, kuru jāraksta LNSF kopā
ar visiem sporta klubiem un reģionālajām
biedrībām. 

Pēc četru gadu viesošanās Latvijas perifērijā – Valmierā un Liepājā LNSF gada galvenās
novusa sacensības atkal atgriezušās Latvijas
centrā. Šoreiz Ķekavā, sporta centrā ,,Bultas”.
Tieši tur 10. novembrī risinājās 2012. gada
LNSF čempionāts novusā. Piedalījās 5 dāmas
un 8 kungi.
Sacensību organizatori bija pacentušies
ar jauninājumu – pamainījuši punktu izcīņas
kārtību. Par spēli līdz sešiem setiem uzvarētājam 3 punkti, zaudētājam – 0. Bet par
spēli septiņos setos uzvarētājam 2 punkti,
zaudētājam 1 punkts.
Dāmas cīnījās gods godam. Katrai punkti nāca pēc ilgām izspēlēm. Bija interesanti
pavērot viņu spēles. Pēc rupjām kļūdām sekoja viena otra novusa ,, odziņa” – tam kauliņam bija jābūt visur, tikai ne maisā. Pēc
sīvām cīņām 1. vieta Kristīnei Urtānei no
,,Liepavas”, 2. vieta Vijai Liškovskai no
,,ŠaDa”, 3. vieta Intai Kadeģei no ,,Liepavas”.
Kungiem spēles nebija mazāk sīvas,
varbūt kļūdu mazāk, vairāk spēles stratēģijas. Bet bez zaudējuma neiztika neviens.
Saskaitot visus punktus, 1. vietā Omāris
Jaunzemis no ,,Liepavas”; 2. vietā Andris
Žurakovskis no SK,,Nedzirdīgo boulings”;
3. vietā Austris Nikiforovs no ,,Liepavas”.

27. oktobrī notika Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas balvas izcīņa dambretē. Piedalījās 3 sievietes un 6 vīrieši.
Vīriešu konkurencē uzvarēja Varis Strazdiņš, otrais palika Jānis Kopmanis, bet trešais Ēvalds Klušs. No sievietēm spēcīgākā
izrādījās Marina Artjomova. Otro vietu
ieguva Jekaterina Jasinska – Volkova, trešajā – Vija Liškovska.

ZIEMEĻU–BALTIJAS
VALSTIS SACENŠAS TELPU
FUTBOLĀ
14. – 18. novembrī Latvijas telpu futbola komanda piedalījās 1. Ziemeļvalstu
– Baltijas Nedzirdīgo čempionātā telpu
futbolā Somijā.
Latvijas komanda visas spēles zaudēja: pret Somiju ar 3:10; pret Norvēģiju
ar 4:14; pret Zviedriju ar 1:7 un pret Dāniju ar 2:11. Līdz ar to pēdējā vieta. Turnīrā
uzvarēja Norvēģijas komanda, otrajā vietā
Zviedrija, trešajā – Dānija.
Latvijas komandā spēlēja Edgars Ružello, Artūrs Beitiks, Lauris Ventaskrasts,
Kārlis Valdmanis, Artūrs Vinogradovs,
Artūrs Riņķis, Aleksejs Pavlovs, Vadims
Višņakovs, Aleksandrs Šakelis, Dāvis Beitiks. Komandas pārstāvis šajās sacensībās
bija Guntars Beisons, bet treneris – Andrejs
Bogdanovs. 
Sagatavoja: Zigmārs Ungurs
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LNS projekts "KLUSUMA PASAULE"
Ieguldījums tavā nākotnē

EIROPAS SAVIENĪBA

Galvenie pasākumi biedrībās 2012. gada decembrī
LIEPĀJĀ
4., 6., 11.,13. 12. pl. 15. 30 Avīžu un žurnālu koplasīšana
13.12 pl. 13.30 Pārrunas par nedzirdīgo
dzīvi
20. 12 pl. 14 Klusie Ziemassvētki
ALŪKSNĒ
1. 12. pl. 12 Avīžu un žurnālu
koplasīšana
5. 12 pl. 12 IK „Mana veselība – mana
labsajūta”
8. 12 pl. 12 Lekcija
28. 12 pl. 12 Izdarības Ziemas
saulgriežos
VALMIERĀ
3. 12 pl. 12 Pārrunas
3. 12 pl. 14 Tikšanās ar Valmieras Domes
pārstāvi
6., 10., 13., 20. 12 pl. 14 Avīžu un
žurnālu koplasīšana
17. 12 pl. 14 Rekomendējošā konsultācija
29. 12 pl. 14 Ziemassvētki

RĪGĀ
5. 12 pl. 17 Pārrunas
19. 12 pl. 17 Ziemassvētki
TUKUMĀ
9. 12 pl. 12 Jautrā ziema!
16. 12. pl. 12 Ziemassvētki
VENTSPILĪ
1. 12. pl. 12 Avīžu un žurnālu koplasīšana
8. 12 pl. 12 Pārrunas „Medicīniskā
rakstura informācija”
8. 12 pl. 15 Mūsu dzīve
21. 12 pl. 14 Eglīte, eglīte
22. 12 pl. 14 Klusie Ziemassvētki
DAUGAVPILĪ
4., 6., 11., 18. 12 pl. 13 Avīžu un
žurnālu koplasīšana
10. 12 pl. 13 Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi
12. 12 pl. 13 Nedzirdīgo prasmju
konkurss „Kurš veiklāks?”
17. 12 pl. 13 IK „Nezinīši’’
20. 12 pl. 12 Pasākums „Zvaniņš skan!’’
22. 12 pl. 16 Tematiskais vakars „Mani
skaistākie gadi”

LNS BIEDRĪBU PASĀKUMI
RĪGĀ
5. ,12., 19. 12 pl. 16 Pārrunas
8. 12 pl. 11 Grupu priekšsēdētāju un biroja locekļu saiets
5., 12., 19. pl. 13 IK’’ Nesteidzīgai atpūtai’’ – pensionāriem
D/C ĀBEĻZIEDS
6. 12 pl. 15 Vingrošana un
dejošana
13. 12 pl. 13 Rokdarbi, vingrošana un dejošana
20. 12 pl. 13 Infostunda, vingrošana un dejošana
TUKUMĀ
13. 12 pl. 17 Avīžu un žurnālu
koplasīšana
JELGAVĀ
4., 17. 12 pl. 17 Avīžu un
žurnālu koplasīšana
18. 12 pl. 17 Ziemassvētki
KULDĪGĀ
3. 12 pl. 12 Bārbalas diena
6., 20. 12 pl. 12 IK Novusa
draugi
22. 12 pl. 14 Ziemassvētki
bērniem

29. 12 pl. 14 Jaungada sarīkojums ( ierašanās svētku tērpos,
līdzi groziņš)
PĻAVIŅĀS
22.12 pl. 12 Ziemassvētki
LĪVĀNOS
10. 12 pl. 10 Informatīvā diena
LIEPĀJĀ
4., 11. 12 pl. 12 Pārrunas
13. 12 pl. 12 Informācija par
nedzirdīgo dzīvi
13. 12 pl. 18 Pašdarbnieku
uzstāšanās koncertā „Ziemassvētku brīnumu gaidot”,
Olimpiskajā centrā
20. 12 pl. 12 Mūsu jaunai mājai dzimšanas diena – 1 gads
DAUGAVPILĪ
4. 12. pl. 16 Informācija par
nedzirdīgo dzīvi
11. 12. pl. 16 Laikrakstu apskats
18. 12 pl. 16 IK „Nezinīši” –
garšīgas dāvanas pašu rokām
ALŪKSNĒ
21. 12 pl. 12 Ziemassvētku balle
(līdzi groziņš)

SMILTENĒ
22.12 pl. 13 Baltā balle
Ziemassvētku ieskaņās (līdzi ar
groziņš)
31.12 pl. 23.30 Svētku uguņošana pilsētas centrā
VALMIERĀ
20. 12 pl. 16 Pārrunas Ziemassvētku noskaņās
31. 12 pl. 23. 30 Kolektīvs apmeklējums „Vecā gada vakarā”
RĒZEKNĒ
7., 14., 21.12. pl. 19 Sporta
klubs „Latgale”
11.12 pl. 12 Jaunumi sociālajos jautājumos
31.12 pl. 12 Sveiks, Jaunais
gads! (svētki visiem)
PREIĻOS
22.12 pl. 11 Ziemassvētkus
sagaidot
VENTSPILĪ
6., 20. 12 pl. 15 Notikumi
Latvijā un pasaulē
13. 12 pl. 15 Laikrakstu un
žurnālu apskats

LĪDZJŪTĪBAS
Sēro ziedi, vēji raud,
dzīve pārtrūkusi.
Debesis un zeme raud
Klusi, klusi …
 Izsakām visdziļāko līdzjūtību EDĪTES
ALSTERES (1926. 13. 06 – 2012. 23. 11)
tuviniekiem, viņu mūžībā aizvadot.
Skolēni un skolotāji Rīgas speciālajā
internātpamatskolā bērniem ar dzirdes
traucējumiem

 Mūsu dziļa līdzjūtība RENĀRA
ZĪLES (1941. 22. 12 – 2012. 22. 11) tuviniekiem, mūsu Renim aizejot.
Valmieras RB biedri
 ZINAIDA SPRINCE (1932. 15. 02 –
2012. 7. 11). Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
draugiem, viņu mūžībā pavadot.
Smiltenes biedrība, Jaunpiebalgas biedru grupa
 Aizgājis mūžībā GEORGS RUBENS
(1942. 11. 01 – 2012. 15. 11), Rīgas biedrība

MĪĻI SVEICAM!
94

27. 12 JĀNIS SKUJĒNS, Valmieras

85

6. 12 JURIS SMONS, Rīgas
9. 12 VALENTĪNA GOLUBENKOVA,
Smiltenes

75

1. 12 VLADIMIRS MAKAROVS, Rīgas
8. 12 ALEKSANDRS VASIĻEVSKIS,
Rīgas

70

11. 12 STAŅISLAVA ČUČERILOVA,
Rīgas
22. 12 ANDREJS SILOVS, Rīgas

65

4. 12 JĀNIS BLUMBERGS, Rīgas
28. 12 GAĻINA ĶĪVĪTE, Rīgas

60

1. 12 GUNTA JURŠEVSKA, Kuldīgas
11. 12 DAINA CĪRULE, Smiltenes
19. 12 LEONARDS NOVICKIS, Rīgas

55

27. 12 PJOTRS KUĻIKOVS, Rīgas
31. 12 TATJANA URBONIENE, Rīgas

50

5. 12 ALEKSEJS PUPIŠEVS, Rīgas
6. 12 SANDRA IGAUNE, Rīgas
18. 12 SANDRA HOTINČENKO, Rīgas
19. 12 VALENTĪNA KOPŠTĀLE,
Rīgas biedrība

AICINA SURDOTULKUS
DARBAM VISĀ LATVIJĀ!
Darba prasības:
• Teicamas latviešu valodas zināšanas
• Pieredze surdotulkošanā
• Izteikta precizitāte, atbildības sajūta
• Atbilstoša izglītība
Piedāvājam:
• Brīva sava darba laika plānošana
• Atalgojums atbilstoši ieguldītajam
darbam
• Ilgstošas sadarbības iespējas
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt ar norādi „Surdotulks” uz e-pastu: kc@lns.lv.
Sīkāka informācija pa tel. 26184246.

NEAIZMIRSTIET!
Cienījamie abonenti! Ja vēlaties
2. janvārī saņemt 2013. gada 1. numuru, pasūtiet nekavējoties „Kopsolī”
pastā, redakcijā, biedrībās!
Laimīgu gadu jums kopā ar
„Kopsolī”!

Galvenā redaktore: ILZE KOPMANE
Datormakets: JURIS GRUNDULIS
Iespiests: SIA "ELPA - 2"

Nākamais numurs 2. janvārī

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

