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ŠAJĀ NUMURĀ
LASIET!
1. Pieteikums diviem iz-

ciliem notikumiem aizvadītā gada nogalē! Izstaigāsiet
Rehabilitācijas centra ēkas
svinīgās atklāšanas reizē
Rīgā un Liepājā; uzzināsiet par 2011. gada noslēgumu ar Gada cilvēku
nomināciju

Iznāk no 1954. gada

VĒSTURISKS NOTIKUMS – ATKLĀTAS
JAUNĀS REHABILITĀCIJAS CENTRA ĒKAS
 Ivars Kalniņš Valdis Krauklis

2. – 4. Izlasiet tuvāk par šiem nozīmīgajiem
notikumiem,
kas
ierakstījuši
jaunu lappusi LNS vēsturē. Un vēl – lasītāja no
Smiltenes
puses
vērtē
„Kopsolī” 12. nr.

5. Oficiālās vēstis –
ielūkosimies LNS Domes sēdes norisē: būtiski lēmumi pieņemti par
LNS nekustamajiem īpašumiem un LNS budžetu
2012. gadam

6. – 7. Uzzināsiet, kas ir
brīvprātīgais darbs: daži
konkrēti piemēri no LNS
dzīves

8. Vairāki mūsu jaunieši mācās ārzemēs. Jūsu
uzmanībai – Kārļa Intsona
stāsts par mācībām ASV

9. Ziņas no reģioniem
un ieskats mājaslapā. Pasākumi biedrībās janvārī un
februārī

LNS vēstures lappusēs 2011. gads paliks spilgti iezīmēts ar divu jaunu rehabilitācijas centra ēku atklāšanu Rīgā un Liepājā.
2007. gadā sākās projekta „LNS – otrās mājas 2” sagatavošana par šo divu sociālās rehabilitācijas centra ēku celtniecību Rīgā un Liepājā ar Eiropas Savienības ERAF līdzfinansējumu.
Pēcāk notika sarežģīta projekta dokumentu kārtošana, būvniecība un telpu iekārtošana, izejot
cauri lielām birokrātijas prasībām un praktiskā darba grūtībām. Un beidzot fināls – pagājušā
gada 17. decembrī pl. 14 lenta tika pārgriezta un durvis vēra sociālās rehabilitācijas centra
ēka Elvīras ielā 19, Rīgā un 21. decembrī 1905. gada ielā 35, Liepājā. To kopējās izmaksas ir
610 841 Ls (85% no ERAF, 15% no Latvijas valsts).
Tālāk lasiet nākamajā lpp.

LNS GADA CILVĒKI 2011


Zigmārs Ungurs Valdis Krauklis un Juris Grundulis

Ikgadējā tradicionālā
gada noslēguma vakarā
galvenie pasākumi 17. decembrī bija saistīti ar gada
Cilvēka, gada Notikuma un
gada Pašdarbnieka nominēšanu.
Vispirms jau LNS prezidents Arnolds Pavlins
savā gada izvērtējuma
runā uzsvēra, ka 2011. gadā
lielākie panākumi bija Rehabilitācijas centra jauno
namu pabeigšana Rīgā un
Liepājā, iespēja studentiem
saņemt valsts apmaksātus
surdotulku pakalpojumus,
iespēja nedzirdīgajiem pašiem ar sms izsaukt ārkārtas dienestu palīdzību un,
protams, šovs „Krāsaini
sapņi”.

10. Sociālās ziņas: izmaiņas likumos jāzina!

11. Arvien jaunas tehnoloģijas nāk talkā arī nedzirdīgajiem

12. – 13. Redzētais Holandē pārsteidzis Inesi
Immuri. Uzzināsiet, kas
tieši!

14. Bet kā ir Latvijā?
Pētī Ivars Kalniņš

15. Uzzināsiet, kāds bija
sporta gads – 2011, kas bija
labākie sportisti

16. Pieminēsim skolotāju Ausekli un citus, mūžībā
aizejot. Sveiksim jubilārus…

Arnolds Pavlins

Brigita Aldersone

Juris Elbrots

Tālāk lasiet 4. lpp.
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VĒSTURISKS NOTIKUMS – ATKLĀTA
JAUNĀ REHABILITĀCIJAS CENTRA ĒKA RĪGĀ
 Ivars Kalniņš Valdis Krauklis

Atklāšanas brīdī LNS prezidents Arnolds Pavlins savā runā atcerējās: „Tas bija
gadiem ilgs darbs, kas ieguldīts šajā ēkas
tapšanā. Pa šo laiku esam pieredzējuši piecus labklājības ministrus, sākot ar Dagniju
Staķi. Šodien beidzot varam ar mierīgu sirdi
atvērt jauno centru, kur, ļoti ceru, simtiem
nedzirdīgo saņems nepieciešamos sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus.”

Lielā atslēga – saimnieces rokās
Projekta „LNS – otrās mājas 2” vadītāja
Aija Sannikova uzsvēra: „Šajā īsajā reālās
celtniecības periodā ar maziem finanšu līdzekļiem mums izdevās iegūt maksimālu rezultātu. Esmu ļoti pateicīga savai komandai,
kurā, starp citu, strādāja tikai sievietes.”
Jauno ēku iesvētīja mācītājs Krišjānis
Dambergs no Rīgas Svētā Alberta katoļu
draudzes. Tad sekoja vēsturisks brīdis – lentu pārgrieza LNS prezidents Arnolds Pavlins
un projekta vadītāja Aija Sannikova. Svinīgajā brīdī klātesošos durvīs sagaidīja nama
saimniece Sandra Gerenovska (attēlā augšā – 5. no kreisās) – nākamā rehabilitācijas
centra direktore. Viņa interesentus iepazīstināja ar visām telpām trijos stāvos. Sanākušie bija patīkami pārsteigti par gaišajām,
ar jaunām mēbelēm un modernu tehnoloģiju
aprīkotajām telpām. Nav šaubu, nedzirdīgie
klienti šajā ēkā varēs justies komfortabli un
saņemt kvalitatīvus pakalpojumus.
Otrajā stāvā konferenču zālē LNS prezidents A. Pavlins, turot rokās nedzirdīgā
mākslinieka Roberta Priedes izgatavoto
lielo koka atslēgu, teica savu uzrunu: „Vecās ēkas trešajā stāvā mums telpas pilnas
ar papīriem. To ir ļoti daudz. Liekas reizēm,
projektu papīru plūdi nekad nebeigsies. Bet
šeit tam visam ir rezultāts!
Paldies Aijai Sannikovai, Anitai Kivleniecei, Sigitai Ķikurei par milzīgo darbu,
kas ieguldīts šī projekta realizācijā. Jauno
centru vadīs LNS viceprezidente Sandra Gerenovska. Pasniedzot šo atslēgu, novēlu, lai
tūkstoš gadu mēs glabātu atmiņā šo dienu,
kad atklājām jauno ēku.”
Topošā centra direktore, saņemot atslēgu novēlēja: „Lai šī atslēga visiem ēkas dar-

biniekiem atgādina par to, ka mums savas
jaunās mājas jāciena un, rūpīgi saglabājot,
jānodod no paaudzes uz paaudzi.” Viņa
pateicās LNS prezidentam par šo projektu,
vēlreiz uzslavēja darbinieku komandu, kā
arī firmas, kas veica būvniecību.
Svinīgajā brīdī bija klāt ne vien LNS
Domes locekļi, darbinieki un citi interesenti,
bet arī pārstāvji no Rīgas Domes Labklājības departamenta un būvniecības firmas.

Un, lūk, apmeklētāju pirmās atsauksmes par jauno namu!
LNSF prezidents Varis Strazdiņš: „Jau
pirmie soļi šajā ēkā man sagādāja jauku
pārsteigumu. Liels paldies mūsu prezidentam A. Pavlinam par to. Cerēsim, ka šī māja
kalpos mums ilgi.”
Būvuzraugs Gunārs Siliņš no SIA
„Šampētera nams”, kurš uzraudzīja ēkas
būvniecības procesu: „Man patiess prieks,
ka izturējām LNS iepirkumu konkursu un
spējām to atbilstoši prasībām uzbūvēt. Mēs
to vērtējam kā ļoti labu projektu. Domāju,
cilvēki šajā ēkā jutīsies ērti. Būvniecības
izmaksas bija plānotas mazas, tomēr tikām
galā un par atvēlēto finansējumu uzcēlām
labu namu. Diez vai mūsdienās kāda cita
firma piekristu un spētu to izdarīt.
Toreiz, pirms diviem gadiem, daudzām
firmām trūka pasūtījumu, arī mums, tādēļ, lai nodrošinātu celtniekiem darbu,

bija jāizmanto šī iespēja.
Jāatzīst, celtniecības procesā kā vienmēr radās dažas izmaiņas, bet papildu finanses šajā projektā nebija paredzētas.
Tomēr tikām galā labi. Celtniecības firmai
„DGS” gan radās nelieli zaudējumi. Situācija bija diezgan smaga, bet galarezultāts ir
labs.”
Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvis Viesturs Leinbergs: „Pirmais
labais iespaids man – šeit ir lielas telpu
platības. LNS realizējusi labu ilgtermiņa
projektu, ko nespētu daudzas citas organizācijas. Domāju, šīs ēkas speciālisti varētu
sadarboties ar citiem Rīgas sociālajiem dienestiem. Tas ir būtiski. Sadarbība vienmēr ir
vajadzīga. Mēs Rīgas domē iespēju robežās,
protams, sniegsim palīdzību, ja būs tāda
vajadzība. Ceru, ka šeit būs laba vieta, kur
klienti saņems kvalitatīvu apkalpošanu.”
LNS Domes locekle Regīna Rizika: „Es
lepojos, ka šī jaunā ēka atbilst Eiropas līmenim. Nebūs kauns rādīt ārzemju viesiem.
Mums, Latvijas nedzirdīgajiem, tagad ir tik
lieliska māja ar modernām mēbelēm un tehnisko aprīkojumu. Novēlu darbiniekiem labāk apkalpot nedzirdīgos, uzmanīgi izturēties pret viņu vajadzībām. Liels nopelns šīs
ēkas tapšanā ir mūsu prezidentam – ne jau
velti atdodam balsis par viņu kā „LNS Gada
cilvēku”. Ļoti svētīga bija arī mācītāja klātbūtne. Lai top gaisma šajā ēkā!”

Sāks darbu februārī
No 1. februāra trīs esošās SIA (Zīmju valodas centrs, Komunikācijas centrs
un KC „Rītausma”) tiks apvienotas vienā – SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”.
Ēkas pirmajā stāvā apmeklētāji varēs saņemt tulka pakalpojumus, bet otrajā stāvā
– sociālo darbinieku, asistentu palīdzību.
Tur atrodas arī konferenču zāle. Savukārt
trešajā stāvā klienti varēs konsultēties pie
sociālās darbinieces, psihologa un sociālās
rehabilitētājas, kā arī strādās zīmju valodas
speciālisti. Minētos pakalpojumus varēs saņemt arī tie, kas pārvietojas ratiņkrēslos vai
kuriem citādi apgrūtināta pārvietošanās, jo
ir ierīkots lifts.

Tūlīt, tūlīt vērsies durvis ...

LNS projekts „LNS - otrās mājas 2” realizēts
ar 85% Eiropas Savienības (ERAF) un 15% Latvijas valsts finansiālo atbalstu 610 841 Ls kopapjomā.
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LIEPĀJNIEKIEM BEIDZOT SAVAS MĀJAS!
Zigmārs Ungurs
G. Paņko
nedzirdīgā
mākslinieka
Roberta
Priedes no koka veidoto
simbolisku atslēgu ar novēlējumu, lai netiek iekšā sliktas domas un slikti
vārdi, bet lai mājā paliek
labās domas un labie darbi (attēlā lejā).
Mājas
apsaimniekotājs Gints Ernestsons
pateicās par to, ka viņam
uzticēts gods arī turpmāk
būt par mājas apsaimniekotāju. Labo sadarbību
uzsvēra arī Liepājas Domes pārstāves Brigita
Dreiže un Iveta Bartkeviča, bet Austris ŅiLiepājas biedrības biedriem pagājušā gada divdesmit pir- kiforovs nama saimnieci
mais decembris bija ļoti lieli, nozīmīgi un priecīgi svētki. Šajā sveica kā sadraudzības
dienā pulksten 12 tika atklāts jaunais Rehabilitācijas centra organizācijas Neredzīgo
biedrības pārstāvis. Lienams Liepājā, 1905. gada ielā 35.
pājas Domes pārstāve
atzina, ka LNS Liepājas
Uz ielas mājas priekšā bija sapulcējušies gan
vietējie biedri, gan viesi no citām biedrībām, kā biedrība ir viena no aktīvākajām nevalstiskajām
arī pārstāvji no vairākām organizācijām un ies- organizācijām Liepājā.
Būvniecības projekta vadītāja Aija Santādēm. Pasākumu filmēja vietējā Kurzemes TV
nikova pastāstīja, ka projekta darba grupā vēl
un arī šī raksta autors.
LNS prezidents Arnolds Pavlins savā bija četras sievietes un visvairāk viņai palīdzēja
atklāšanas runā izteica cerību, ka visiem būs Anna Bogdanova. Projekta vadītāja sirsnīgi paprieks iegriezties jaunajā mājā, kur viņus sagai- teicās visiem, kas palīdzēja garajā ceļā no prodīs silta un patīkama uzņemšana, un lai nevie- jekta uz papīra līdz gatavai ēkai šajā pagalmā.
Vēl viņa pastāstīja, ka sākumā apkārtējo
nam negribētos iet projām. Pēc tam visi devās
iekšā apskatīt telpas. Kāpnēs bērni no Liepājas māju iedzīvotāji ļoti negribēja, ka šeit nedzirdī15. skolas mazo dejotāju grupas „Akmentiņi” gie cels savu māju. Taču, pateicoties gan celtniekiem, būvuzraugam,
bija
izveidojuši
gan pašiem biedrības
goda aleju, pa kuru
biedriem, attieksme
visi devās uz trešā
krasi mainījusies, un
stāva zāli.
uz talku jaunās māLiepājas biedjas tīrīšanas darbos
rības
vadītāja
kaimiņi atnākuši pat
Gundega Paņko
palīgā.
savu uzrunu emoLNS viceprezicionāli sāka ar
dente Sandra Geredziesmu „Liedanovska izteica cerīgā”, bet pēc tam
bu, ka nama apmeksaviļņota atzina,
lētāji neaizmirsīs, ka
ka visu liepājnieku
telpas arī jāsaudzē
sapnis par savām
un par tām jārūpējas.
mājām piepildījies. Viņa parādīja klātesošajiem īsu prezentāciju Viņa pasniedza biedrības vadītājai G. Paņko
par Liepājas biedrības vēsturi. Liepājas biedrība nama numura plāksnīti un plāksnītes, ko pielikt
dibināta 1948. gada 6. aprīlī un sākumā tajā bija pie kabinetu durvīm, lai apmeklētāji zinātu, kur
42 biedri. No tā laika nomainījušies astoņi bied- atrodas Surdocentrs, kur tulks un kur pati biedrīrības vadītāji, Gundega Paņko ir devītā un vada bas vadītāja un viss pārējais.
Savus apsveikumus un novēlējumus izteica
biedrību no 1991. gada. Biedrība nepārtraukti
mainījusi mājvietu pa šādu maršrutu: Ukstiņa Guntars Jurševskis, Gunta Vazdiķe, Sarmīiela – Vidusceļa iela – Kuģinieku iela – Tirgus te Valdmane, Maija Vilciņa, Mārīte Oknere,
iela – Veidenbauma iela – Krišjāņa Valdemāra Teika Lasmane un citi.
Pasākumu mīļāku un mājīgāku padarīja Lieiela un – visbeidzot šodien galapunkts 1905.
pājas 15. skolas mazie dejotāji no grupas „Akgada ielā 35!
Labklājības ministrijas pārstāvis Vis- mentiņi” Baibas Demiteres vadībā. To nofilmēja
valdis Gūtmanis uzsvēra ministrijas pama- Kurzemes TV, kas intervēja arī projekta vadītāju
tīgo sadarbību ar LNS un novēlēja, lai jaunais Aiju Sannikovu un Liepājas biedri Ilzi JaunzeRehabilitācijas centra veicina visu Kurzemes mi, un šo sižetu var noskatīties LNS mājaslapā.
puses nedzirdīgo labāku integrāciju. LNS pre- Turpat arī Infocentra veidotais sižets par šo notizidents A. Pavlins pasniedza biedrības vadītājai kumu (skat.: Jaunumos, 23.12.2011).
LNS projekts „LNS - otrās mājas 2” realizēts
ar 85% Eiropas Savienības (ERAF) un 15% Latvijas valsts finansiālo atbalstu 610 841 Ls kopapjomā.
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LIDA ŠILINSKA: „Turpmāk rakstiet par cilvēku panākumiem...”
„KS” decembra numurā
mani visvairāk saistīja raksti par
uzņēmumiem Daugavpilī un
Beļģijā, kuros nodarbināti nedzirdīgie. Interesanti salīdzināt
šos abus. Izskatās, ka „Dane”
darbojas nemainīga kopš padomju laikiem, bet Beļģijas uzņēmums atrodas citā situācijā –
tur visi respektē zīmju valodu.
Raksts par nedzirdīgo saskarsmes problēmām ar ārstiem lika man padomāt. Piemēram, kad Somijā nedzirdīgie
dodas pie ārsta, viņi allaž izsauc
zīmju valodas tulku. Tas būtu
labs piemērs, kā risināt mūsu situāciju. Tas būtu ļoti vajadzīgs!
Ar interesi vienmēr izlasu
dažādus ārzemju materiālus,
piemēram, šoreiz par atrastajiem
pierakstiem par nedzirdīga zēna
apmācību 17. gs. Anglijā un nedzirdīgiem kaujiniekiem, kas
karoja pret Kadāfi režīmu Lībijā.
Sporta ziņas nelasu nemaz, jo ar
sportu nenodarbojos.
Kopumā avīzes informāciju
tēmas ir daudzveidīgas un labas.
Parasti ieskatos arī LNS mājaslapā, kur ātrāk var gūt nepieciešamo informāciju. Domāju, ka
avīzei vajadzētu vēl vairāk žurnālistu, katru ar savu domāšanas
un rakstīšanas stilu, tad mums
būtu vēl interesantāk lasīt.
Avīzes stils un dizains ir
patīkams, labi noformētas un
viegli lasāmas lappuses. Bet, ja
gadās svešvārdi, tad skaidrojumu meklēju internetā – google.
lv. Bilžu skaits ir pilnīgi pietiekams.
Turpmāk vēlētos lasīt vairāk
rakstu par nedzirdīgo cilvēku
panākumiem un sasniegumiem
dzīvē un darbā Latvijā un ārzemēs.
Materiālu organizēja:
Ivars Kalniņš
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LNS GADA CILVĒKI 2011
Sākumu lasiet 1. lpp.

Prezentācijas, priekšnesumi

Šī šova vadītāji Elfa Zariņa un Vladimirs Krumins arī šoreiz bija lieliski savā
vakara vadītāju lomā visā pasākuma gaitā.
Tajā bija ļoti daudz pašdarbnieku uzvedumu, kuriem pa starpām gada notikumu prezentācijas parādīja gan LNS Informācijas
centrs, gan LNSF.
Informācijas centra prezentācijā visi
notikumi tika aplūkoti humoristiskā noskaņā, piemēram, Rīgas domes Labās zvaigznes saņēmējs Juris Grundulis tika iztēlots
par digitālo tehnoloģiju misionāru, kas nes
apgaismību iezemiešiem. Šo prezentāciju
varat noskatīties LNS mājaslapas sadaļā
„Prezentācijas”.

Dzimusi tradīcija

Iespējams, ka dzimusi vēl viena tradīcija – gada nomināciju laikā jau otro gadu pēc
kārtas tika prezentēta jauna grāmata. Pagājušajā gadā mūs iepriecināja Inese Immure ar
grāmatu „Nedzirdīgo
bērnu izglītošanas
vēsture Latvijā līdz
1940. gadam”. Šogad savu garadarbu
„Zīmju valodas tulku darba vēsturiskā
attīstība Latvijā 20.
gs otrajā pusē” prezentēja Komunikācijas centra darbiniece
Ārija Medne (skat.
attēlā pa labi). Visi
klātesošie saņēma pa
grāmatas eksemplāram.

Nominēšana, intervijas

Kad beidzot bija apkopotas aptaujas lapas, vakara vadītāji aicināja prezidentu Arnoldu Pavlinu uz skatuves pasludināt gada
Notikumu. Par to pelnīti tika atzīts melodeklamāciju šovs „Krāsaini sapņi”, un
balvu no prezidenta rokām saņēma galvenā
šī notikuma autore KC „Rītausma” direktore Brigita Aldersone.
Brigita,
apsveicam tevi, un saki

mums,vai tās bija pārsteiguma vai prieka
asaras tavās acīs, kad šovu pasludināja par
gada Notikumu un tev nācās kāpt uz skatuves pēc balvas?
Protams, tās bija gan pārsteiguma, gan
prieka asaras... Tas bija patiesi negaidīti.
Tātad darbs un sirds, kas tika ielikti šajā
šovā, nebija veltīgi. Liels saviļņojums ir.
Ideja tiešām radās no zila gaisa, bet varbūt
tomēr nē. Tajā laikā televīzijas pārraides
bija pilnas ar dažādiem šoviem, gribējās
kaut ko līdzīgu izveidot arī priekš nedzirdīgajiem. Un izdevās!!!
Tas nav tikai mans darbs, to realizēja
vesela darbinieku, brīvprātīgo un entuziastu komanda. Šovs nenotiktu, ja tajā nebūtu
pašu dalībnieku, kas strādāja, nesavtīgi atdodot visu savu brīvo laiku, savu sirdi, savus nervus. Balvu pelnījuši visi, kas piedalījās tā organizēšanā. Šis melodeklamāciju
šovs ieies vēsturē kā pirmais un nekad to
neaizmirsīsim, tas ir apmēram
tāpat kā skolotājam pirmā klase.
Gandarījums ir neaprakstāms.
Vai tagad, no laika distances
raugoties, šovu varēja veidot
savādāk? Vai vajadzēja kaut
ko darīt citādi? Vai cilvēki joprojām ar jums, rītausmietēm,
runā par šovu?
Veidot savādāk… – domāju,
ka nē. Cik mūsu spēkos bija, tik
paveicām. Lai cik dīvaini būtu,
tomēr cilvēki par šovu runā
joprojām, daži no dalībniekiem
bieži kavējas atmiņās, pārlapo
bildes, pāršķirsta rakstus avīzē,
skatās atkārtoti video, vērtē, kritizē, slavē...
Klīst runas, ka „Rītausma” atkal gatavo kādu šovu?
Tas tiesa, ka gatavojamies nākamajam
šovam, kas būs mazliet ar teatrālu ievirzi, kurā tiks izmantoti gan melodeklamāciju, gan deju elementi. Ar dalībniekiem
strādās mūsu režisori, deju vadītāja utt.
Ceru, ka būs no biedrībām atsaucība un varēsim atkal vērot ko interesantu un varbūt

pat nebijušu. Pirmais koncerts plānots 4.
februārī.
Jāpiebilst, ka aptaujā „Krāsaini sapņi”
uzvarēja ar lielu balsu pārsvaru, savācot 75
balsis, otrajā vietā – LNS jaunie rehabilitācijas centri ar 36 balsīm, bet trešajā – Nedzirdīgo diena ar 15 balsīm.
Savukārt par Gada pašdarbnieku atzina Juri Elbrotu. Viņš uzvarēja ar 8 balsu
pārsvaru pār otrās vietas ieguvēju Birutu
Lasmani. Trešajā vietā Laura Klāsupa.
Juris Elbrots: man trūkst vārdu un ir
milzīgs pārsteigums. Pašdarbībā esmu jau
22 gadus, tomēr grūti noticēt, ka esmu ieguvis gada balvu… paldies visiem, kas mani
atbalstīja!
Par gada Cilvēku 2011 ar lielu balsu
pārsvaru kļuva Arnolds Pavlins.
Prezidenta kungs, jums dažādi pagodinājumi nav nekas jauns, bet varbūt bija kādas atšķirīgas sajūtas šoreiz, saņemot LNS
Gada cilvēka balvu?
Jā, bija noteikti, jo šī balva – tā nav
augstākstāvošu organizāciju nolemta, tā
lēma mūsu pašu cilvēki un, godīgi sakot, tas
ir pārsteigums, jo pie mums jau parasti cilvēki priekšniekus nemīl. Priekšnieki mums
parasti ir vainīgākie pie visām nelaimēm un
vismazāk pelnījuši uzslavas pie vislielākajiem panākumiem. Nu uzskatīsim, ka es pagājušajā gadā biju tāds kā izņēmums.
Kādi cilvēki vēl bez Pavlina, jūsuprāt,
varēja pretendēt uz šo balvu 2011. gadā?
Un par ko?
Ne tikai varēja, bet arī pretendēja. Es
gan nepajautāju, cik un kas, bet zinu, ka bija
daudzi citi pretendenti. Un visi viņi/ viņas ir
cienījami cilvēki, kas daudz darījuši savienības labā. Par ko? Par darbu, par ieguldījumu, par savu dzīvi savienībā un savienībai.
Novēlu viņiem visiem saglabāt šo degsmi un
tikt atzītiem par LNS gada cilvēku citugad.

Daudz labu cilvēku

Starp citu, pretendenti tiešām bija. Aiz
prezidenta vēl pirmajā trijniekā, kas savāca visvairāk balsu, tika minēta Brigita Aldersone un Sandra Gerenovska. Vērojot šo
pasākumu, man šķita, ka nomināciju veidus
varētu paplašināt. Piemēram, varētu balsot
arī par gada Brīvprātīgo jeb aktīvistu.
Mums ir daudz cilvēku, kuri veic lielu
brīvprātīgu darbu bez kāda atalgojuma, piemēram, mūžam klātesošais fotovīrs Valdis
Krauklis. Viņš ir klāt visos pasākumos, filmē
un fotografē pēc labākās sirdsapziņas, viņa
darba augļus izmanto arī LNS Informācijas
centrs, kultūras centrs „Rītausma”, muzejs,
laikraksts „Kopsolī” u. c. Manuprāt, viņš
ir pelnījis īpašu balvu. Vēl kāda ideja: vai
nevarētu būt arī gada Zīme? Gada cilvēki,
notikumi un tamlīdzīgi ir arī citām organizācijām, medijiem, bet mums, nedzirdīgajiem,
vienīgajiem būtu gada Zīme. Tā būtu interesanta nominācija. Kā domājat jūs, lasītāji?
Par gada Sportista nominēšanu, gada
labākā sporta kluba un populārākā sporta
veida noteikšanu lasiet šī „KS” sporta ziņu
lapā – 15.lpp. 
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LNS DOMĒ – PAR NEKUSTAMAJIEM
ĪPAŠUMIEM UN BUDŽETU
Ilze Kopmane Valdis Krauklis
iekļaujoties
projekta
„Klusuma pasaule” aktivitātēs, kā arī, daļēji no
Komunikācijas centra līdzekļiem.
Pieņemts
lēmums
– pārdot īpašumu (3-istabu dzīvokli) Jāņkalna
ielā, par to ievietojot sludinājumu LNS mājaslapā
un laikrakstā „Kopsolī”.
Kā nākamais tika
apspriests
jautājums
par zemes iegādi zem
17. decembrī notika LNS Domes sēde. Dienaskār- LNS piederošām 2 mātības trīs jautājumi bija saistīti ar LNS piederošajiem jām Smiltenē.
Kā atzīmēja LNS prenekustamajiem īpašumiem, kā arī tika izskatīts un apzidents Arnolds Pavlins,
stiprināts LNS budžets 2012. gadam.
ilgus gadus savienība neApstiprinot iepriekšējās Domes sē- sekmīgi risinājusi sarunas ar zemes īpašdes protokolu, pašā sēdes sākumā izraisī- nieku par viņa zemes izmantošanas līguma
jās domu apmaiņa sakarā ar LNS vadības noslēgšanu. Tikai nesen no viņa saņemts
lēmumu par turpmāko Domes sēžu debašu piedāvājums par zemes atpirkšanu zem
videofilmēšanu un šo ierakstu videodisku abām mājām, kas atrodas uz viņa zemes.
arhivēšanu. Mērķis – atvieglot protokolisVienā no mājām – Gaujas ielā 28 izta darbu, nodrošināt precizitāti un novērst vietota Smiltenes biedrība un tās kluba teliespējamos pārpratumus, kad kāds apšauba pas. Neapšaubāmi svarīgi būtu nopirkt tai
sava teiktā pierakstu. Protokoli, protams, piederīgo zemi. Otro māju – Gaujas ielā 30
tiks sagatavoti un saglabāti arī papīra for- savukārt ar ilglaicīgu izpirkumu piekrita
mātā.
pārņemt kāds pircējs, bet pēc kāda laika
Par Rīgā esošo LNS īpašumu ap- viņš kā maksātnespējīgs bija spiests atteiksaimniekošanas koncepcijas izstrādi ties no šī darījuma. Līgums ar viņu ir anuziņoja Varis Strazdiņš. Speciāli izveidota lēts, mājā neviens nedzīvo. Līdz ar to zeme
darba grupa viņa vadībā vairākus mēnešus būtu jāpērk LNS.
pētījusi situāciju, tikusies ar nedzirdīgo
Dome nolēma: pirkt zemes īpašumu
sabiedrību, uzklausot dažādus viedokļus. Gaujas ielā 28, uz kura izvietota SmilteRezultātā sagatavoti ieteikumi turpmākai nes biedrības/ kluba ēka, bet zemi Gaujas
LNS rīcībai.
ielā 30, uz kuras atrodas neapdzīvota māja,
Domnieki vēlējās tuvāk noskaidrot, cik nepirkt.
objektu īsti atrodas Rīgas MRU teritorijā
Tika izskatīts un apstiprināts LNS
un Elvīras ielā 19 (7), kā arī par zemes pie- budžets 2012. gadam, kas pārsniedz 1,1
derību ap un zem tiem (tiek nomāta). Viņi miljonu latu.
saņēma arī informāciju par to, ka pašlaik
Pirms sēdes tas tika izsūtīts izskatīšanav iespējams par pieņemamu cenu kādu nai domniekiem, jautājumu daudz nebija,
īpašumu iznomāt vai pārdot, jo nekustamo un tie skāra atbalstu no pašvaldību puses
īpašumu tirgus jomā nav vērojama atdzīvo- (vēl nav zināms), biedrību peļņas iespējas
šanās.
u.c.
Dome apstiprināja šādus darba
Plašāka domu apmaiņa notika par biedgrupas priekšlikumus: atturēties no īpa- rību iespēju LNS budžetu papildināt, orgašumu pārdošanas; rūpēties par ēku A.Čaka nizējot maksas pakalpojumus. Domnieks
ielā 42 un Jāņa sētā 5 saglabāšanu normālā Varis Strazdiņš rosināja iekļaut budžetā iestāvoklī; noraidīt priekšlikumu par ēku at- ņēmumus 50 – 70 ls apmērā no katras bieddāvināšanu.
rības. Biedrību vadītāji atzina, ka neredz
Dome nolēma pārdot Alūksnes gru- šādu iespēju, tāpēc šo jautājumu kā padzipas līdz šim izmantotās telpas Alūksnē, ļināti izpētāmu atlika uz nākamo sēdi.
Jāņkalna ielā 8 – 1. LNS tās vairs nav
Lielāko ieņēmumu attiecīgi arī izdevajadzīgas, jo grupa pārcēlusies uz labie- vumu daļu sastāda Eiropas Savienības prokārtotām telpām Helēnas ielā 28 – 3, kurās jektu realizācijai piešķirtais finansējums
pirms tam bija izvietojusies LNS Surdo- (574,4 tūkst. Ls) un valsts pasūtījuma izpilcentra filiāle. Tā slēgta sakarā ar klientiem dei deleģētie naudas līdzekļi (437,6 tūkst.
sniegto pakalpojumu pieprasījuma samazi- Ls). Pārējos ieņēmumus veido LNS pienāšanos reģionā.
derošo īpašumu brīvo platību iznomāšana,
Domnieki interesējās, kā LNS segs atskaitījumi no SIA peļņas, biedru naudas
labiekārtoto telpu izmaksas, kas būs lielā- u.c.
kas par līdzšinējām (Jāņkalna ielā alūksKā uzsvēra LNS prezidents, šis LNS
niešu rīcībā bija telpas bez jebkādām ēr- budžets veidots, cerot, ka 2012. gads nebūs
tībām). Šī problēma tiek risināta, grupai sliktāks par iepriekšējo. 
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ALŪKSNIEŠI
JAUNĀS TELPĀS
Ivars Kalniņš Zigmārs Ungurs
Smiltenes biedrības Alūksnes grupa
pārcēlusies uz bijušo Surdotehniskās
palīdzības centra Alūksnes filiāles
mītni Helēnas ielā 28 – 3, un tās līdz
šim aizņemtās telpas Jāņkalna ielā
8 atbrīvotas.
Pērn Surdotehniskās
palīdzības centrs likvidēja savu filiāli
Alūksnē, tātad tagad centram ir piecas
filiāles – Rīgā, Liepājā, Daugavpilī,
Rēzeknē un Ventspilī.

Situāciju skaidro LNS Surdotehniskās
palīdzības centra direktors Arnolds Pavlins:
„Jā, šī filiāle Alūksnē likvidēta 2011. gada 31.
decembrī. Ne jau tāpēc, ka tā slikti strādāja,
bet tāpēc, ka reģionā katastrofāli samazinājies
klientu skaits. Tas ir uzskatāms piemērs tam, ka
mazās pilsētas izmirst. Kādreiz rēķinājāmies
ar to, ka filiāle apkalpos Ziemeļvidzemi, kur
dzīvoja aptuveni 40 – 50 tūkst. cilvēku. Pašlaik
pašā Alūksnē palikuši tikai daži tūkstoši. Vai
būs jāslēdz ciet vēl kāda filiāle? Nezinu. Tas
nav no mums atkarīgs. Ja būs klienti, tad būs
arī filiāles; ja klientu nebūs, nu tad nebūs arī
filiāļu.”
Kad notiks Alūksnes grupas pārcelšanās,
un kā tas ietekmē LNS budžetu? A. Pavlins:
„Faktiski pārcelšanās jau notikusi. Alūksnes
grupas vadītāja Anita Ceple pieņēmusi telpas
un iekārtas. Tās ir ļoti labā stāvoklī, un jācer,
ka alūksnieši to pratīs novērtēt un saglabāt.
Uz LNS budžetu tas pagaidām nekādu
iespaidu neatstās, jo daļu telpu apmaksās
Komunikācijas centrs, daļu – projekts
„Klusuma pasaule””.
Pašlaik Alūksnes grupa apvieno 22
biedrus. Šai grupai gadiem bijis jāpulcējas
neizremontētās telpās bez visām ērtībām.
Alūksnes grupas vadītāja Anita Ceple:
„Grupas biedriem, sevišķi veciem cilvēkiem,
bija mazliet žēl šķirties no vecā kluba, jo tur
ilgi ritējusi viņu dzīve (no 1946.g.). Jaunie
biedri to tā neizjūt. Vecajā vietā nebija ūdens
un tualetes. Kaimiņš, arī nedzirdīgais, atļāva
mums izmantot savas labierīcības, diemžēl
arī viņa tualete atradās ārpus kluba telpām.
Turklāt ūdens jāņem no akas. Šīs telpas man
pašai bija jākurina ar malku.
Pēc pārcelšanās ātri jāievieš kārtība, un tad
varēsim rīkot pirmos pasākumus. Tagad jaunās
telpas labiekārtotas, būs mazāk problēmu.
Sajūta ir patīkama! Janvārī Alūksnes grupas
biedrus aicināsim uz Pensionāru vakaru un
Avangardisko modes skati.”
Anita Ceple izsaka lielu pateicību biedriem,
kuri aktīvi darbojās vecajā klubā Jāņkalna ielā,
un cer uz tādu pašu atsaucību jaunajā mītnē.
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BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS
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TITULĒTIE BRĪVPRĀTĪGIE NO JELGAVAS

KAS IR
BRĪVPRĀTĪGAIS
DARBS?

 Ivars Kalniņš Māra Lasmane
tās interesantās
aktivitātes Māras
Lasmanes vadībā. Priecē mūsējo lielā atsaucība
pagājušajā gadā,
gan pirmo reizi
uzstājoties pašdarbības festivālā Liepājā, gan
arī Nedzirdīgo
dienas pasākumā
Rīgā. Jelgavas
Dome droši vien
pamanīja mūsu
neizsīkstošo aktivitāti, tāpēc ieValdis Platacis
Māris Veidemanis deva bezmaksas
telpas mūsu va2011. gada nogalē Jelgavas pilsētas Domes rīkotajā apbalvoša- jadzībām. Šogad
nas ceremonijā „Gada brīvprātīgais 2011” bija ielūgti arī Rīgas ceram piedalīties
biedrības Jelgavas grupas priekšsēdētājs Māris Veidemanis un kādās sporta spēviņa vietnieks Valdis Platacis. Par pārsteigumu abiem, viņi tur abi lēs, pašdarbības
festivālā un Nesaņēma goda titulu „Gada brīvprātīgais 2011”.
dzirdīgo dienas
Pēdējos gados Jelgavas grupas sastāvs koncertā.
palielinājies līdz pat 60 biedriem. LNS saimē
Novēlu savējiem, lai biežāk nāk uz mūsu
strādā vairums sieviešu, bet Jelgavas grupā klubu un izmanto visas iespējas, kas mums
aktīvi darbojas divi vīrieši: Māris grupu vada pašlaik pieejamas!”
jau astoņus gadus, bet Valdis viņam palīdz
Jelgavnieku Māra un Valda darbu atzisešus gadus. Viņi veic šo darbu sabiedriskā nīgi vērtē arī Rīgas biedrības priekšsēdētākārtā: organizē dažādus pasākumus, apciemo ja Māra Lasmane: „Jelgavas biedri kādu
gados vecākus biedrus, vāc un sniedz savē- laiku izmanto bezmaksas telpas Jelgavas
jiem jaunāko noderīgo informāciju. Jelgav- Sabiedrības integrācijas pārvaldē. Šīs iesnieki aktīvi iekļāvās arī Nedzirdīgo dienas tādes vadītāja Rita Vectirāne ievērojusi, ka
pasākumā Elvīras ielā, piedaloties pavār- Jelgavas biedri aktīvi pulcējas un organizē
mākslas konkursā, un ieguva pirmo vietu ar pasākumus, tāpēc viņa piedāvāja izvirzīt kāsavu „rudens sautējumu”.
dus brīvprātīgā darba veicējus nominācijai
Māris Veidemanis atceras savas izjūtas ”Gada brīvprātīgais 2011”. Uz šo nomināpēc apbalvošanas ceremonijas: „Kad saņē- ciju savus brīvprātīgā darba veicējus varēja
mu ielūgumu no Jelgavas Domes, nebija ne- pieteikt valsts un pašvaldības iestādes, pilkādas nojautas, kas mani un Valdi tur varētu sētas uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi.
sagaidīt. Šajā pasākumā piedalījās daudzas
Apbalvojums pienācās par sistemātiski
organizācijas, valsts iestādes un uzņēmumi. veiktu brīvprātīgā darbu Jelgavas pilsētā.
Mums bija liels pārsteigums, kad Domes Izvirzītos kandidātus izvērtēja speciāli izpriekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis no- veidota darba grupa. Rīgas biedrības valde
sauca mūsu vārdus un aicināja saņemt šo izvirzīja Māri Veidemani un Valdi Plataci.
nomināciju. Tas tiešām bija negaidīti. Pēcāk
M.Veidemanis vada Jelgavas grupu sapar to bija raksts „Jelgavas Vēstnesī”, tā biedriskā kārtā, tāpat arī viņa vietnieks
par mums uzzināja arī darba kolēģi. Viņi arī V.Platacis. Abi aktīvi iesaista grupā jaunus
bija pārsteigti, uzzinot par mūsu aktivitātēm biedrus, patstāvīgi aktīvi organizē dažādus
ārpus tiešā darba.”
pasākumus, ekskursijas, brauc apciemot veMāris stāsta tālāk: „Strādāju dāņu fir- cos ļaudis, mudina savējos visur piedalīties,
mā „VT-EAST” par metinātāju, turpat strā- paši vāca naudu T-kreklu iegādei festivāla
dā arī Valdis Platacis. Tādēļ mums reizēm ir gājienam utt. Puiši visi kopā metināja katlu
iespēja darbavietā parunāt arī par Jelgavas ēdienu konkursam Nedzirdīgo dienai, katrs
grupas darbu.
no sava dārza atveda pašu audzētus dārzeNo 60 biedriem apmēram puse aktīvi ņus, kopīgi sautēja un tā arī ieguva pirmo
apmeklē mūsu klubu, pārējie dzīvo laukos, vietu...
tāpēc viņiem nesanāk ne laika, ne naudas
Kādreiz ilgus gadus M.Veidemanis un
dalībai mūsu aktivitātēs. Nāk daudz jaunie- V.Platacis aktīvi piedalījās tautisko deju pulšu. Protams, gribētos, lai piedalītos arvien ciņā kultūras namā „Rītausma”. Viņi godam
vairāk biedru.
pelnījuši šo nosaukumu „Gada brīvprātīgais
Pateicoties projektam „Klusuma pasau- 2011”. Man ir viegli strādāt ar Jelgavas
le”, tas arī notiek un tagad mūsu grupa dar- grupu, jo abi šie biedri ir atsaucīgi un aktībojas daudz aktīvāk nekā jebkad agrāk. Jā- vi, paši meklē idejas, kur un ko varētu kopīgi
atzīst, ar grupu strādāt nav viegli, bet patla- darīt.”
ban darbu atvieglo šī projekta ietvaros rīko-

Galvenie principi
• Brīvprātīgais (sabiedriskais) darbs
•
•
•
•
•
•

•

•

dod labumu gan sabiedrībai, gan
pašam brīvprātīgajam darītājam
Brīvprātīga līdzdalība darbā nav
apmaksāta
Tas vienmēr ir brīvas izvēles jautājums
Brīvprātīgais darbs iekļauj cilvēkus
sabiedriskās norisēs
To darot, var risināt savas cilvēciskās, vides un sociālās vajadzības
Šis darbs neaizvieto algotu darbaspēku, un to īsteno tikai bezpeļņas
jomās
Brīvprātīgie atzīst citu tiesības
uz cieņu un savu kultūru, veicina
cilvēktiesību aizsardzību un vienlīdzību
Šo darbu var veikt ikviens neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes,
nacionalitātes, reliģiskās piederības,
politiskajiem uzskatiem un citiem
sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem nosacījumiem
Brīvprātīgais darbs sniedz jaunas
zināšanas, sociālu un profesionālu
pieredzi, iespēju īstenot savas idejas







2011. gads bija Eiropas Brīvprātīgā darba gads. Pirmoreiz Latvijā tika
veikts pētījums šajā jomā. Tajā noskaidrojies, ka 2011. gadā brīvprātīgi
veikts darbs 82,5 miljonu latu vērtībā.
Vismaz vienu stundu brīvprātīgajam
darbam veltījis katrs ceturtais valsts iedzīvotājs, nostrādājot visi kopā 33 miljons stundu. Nozīmīgākais ieguldījums
bija šādās jomās: talkas vides sakopšanā; profesionālā palīdzība; veco ļaužu,
slimnieku, invalīdu un bērnu aprūpe;
izglītība.
Brīvprātīgie strādājuši nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās, valsts
iestādēs, baznīcās. Populārākās profesijas, kurās veikts šis darbs: sociālā darba
organizatori, asistenti, invalīdu aprūpētāji, aukles, labdarības un projektu pasākumu aktīvisti u.c.
Brīvprātīgo darbā var iesaistīties
ikviens. Visvienkāršāk ir atsaukties
organizāciju piedāvājumam sociālajos tīklos, piemēram, portālā www.
brivpratigais.lv vai pašam personiski
pieteikties organizācijā, piemēram, jūs
varat pieteikties savās LNS reģionālajās biedrībās.
ES projekta ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra jauniešu bezdarbnieku (invalīdu) brīvprātīgo darbu atbalsta ar 60 Ls stipendiju mēnesī.
Sagatavoja: Ilze Kopmane
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VALDIS GADIEM IEMŪŽINA NOZĪMĪGUS LNS NOTIKUMUS
 Ivars Kalniņš no Valda Kraukļa personiskā arhīva un Juris Grundulis

Desmitiem gadu daudzos mazos un
lielos, skaistos un nopietnos LNS notikumos rosījies kāds visiem pazīstams
vīrs ar somām plecos un foto/video
ierīcēm rokās. Viņu vispār nevar nepamanīt. Lasītāji droši vien atminēs,
ka tas ir Valdis Krauklis. Varbūt kāds
domā, ka viņš pieņemts darbā par fotogrāfu. Bet viņa darba grāmatiņā ne
reizi šāds ieraksts nav parādījies. Viņš
nedzirdīgo kopienā brīvprātīgi sāka
ķert fotokadrus tālajā 1977. gadā un
tāpēc būtu pelnījis titulu nevis „Gada
brīvprātīgais”, bet gan „35 gadus brīvprātīgais”.
Šogad Valdim Krauklim aprit 35 „fotogrāfa darba” gadu jubileja. Avīzei „KS”
viņš ir labākais draugs, jo daudzus gadus vai
katrā avīzes numurā bijušas viņa fotobildes.
Pirms Ziemassvētkiem Valdis piekrita dalīties pārdomās ar „KS” par sevi, savu dzīvi,
darbu un fotomākslu.
Valdi, nedzirdīgo sabiedrība droši
vien par tevi tuvāk neko nezina, varbūt
pastāstīsi kaut ko?
Nāku no Valkas apriņķa, Ēveles ciema.
Mani vecāki un brālis ir dzirdīgie, bet es
gada vecumā, krītot no gultas, zaudēju dzirdi vienā ausī, bet arī otrajā ar laiku pamazām
dzirde pazuda. Mācījos Strenču vidusskolā
kopā ar dzirdīgiem skolēniem. Pēc 8. klases
beigšanas mana mamma interesējās, kur es
varētu turpināt izglītību. Tolaik Valmieras
biedrības priekšsēdētāja Anna Rozīte ieteica apgūt kādu profesiju Rīgā. Iestājos Rīgas
19. tehniskajā profesionālajā skolā nedzirdīgo galdnieku grupā. Tur pirmo reizi iepazinu zīmju valodas pamatus no tulka un
kursabiedriem.
Tātad tur sākās tavs ceļš uz nedzirdīgo pasauli. Pēc tam ko darīji?
Tomēr vēl nebiju iekļāvies nedzirdīgo

sabiedrībā. Biju uzsācis darba gaitas dzirdīgo vidē. Pirmais darbs – īsu laiku tapsētājs
sadzīves pakalpojumu kombinātā Smiltenē,
pēc tam būvstrādnieks Siguldas celtniecības organizācijā. Tad 16 gadus nostrādāju
remontu celtniecības pārvaldē Valmierā.
Vēlāk 12 gadus par logu montāžnieku Rīgas Vagonu rūpnīcā. Pēdējā darbavieta bija
SIA „Troja”, kur 14 gadus biju kokapstrādes
operators un tabeļvedis. Un tad jau arī darba
gaitas dzirdīgo vidē beidzās. Esmu pensijā.
Bet kad tu īsti nokļuvi nedzirdīgo kopienā?
Pēc profesionālās skolas beigšanas
kādus astoņus gadus tomēr neiesaistījos
nedzirdīgo sabiedrībā, bet aktīvāk piedalījos
sabiedriskajā dzīvē starp dzirdīgajiem. Tomēr divus gadus (1978 – 1980) nostrādāju
par Valmieras biedrības priekšsēdētāju, jo
tajā laikā Dace Lāce bija dekrētā.
Pēc kāda laika tomēr uznāca sajūta: man
jāturas pie nedzirdīgajiem kā saviem bēdubrāļiem. Un tā arī tur esmu palicis līdz šim.
Bet kas tevi tagad piesaistījis tieši nedzirdīgo pasaulei?
Grūti pateikt. Abās pasaulēs dzīvot nebija vienkārši. Man toreiz šķita, ka nedzirdīgajiem vajadzētu sniegt palīdzīgu roku.
Arī dzīvē notika pārmaiņas: dzirde otrā ausī
arvien pasliktinājās, sapratu, ka vēl vairāk
kļūstu piederīgs šai sabiedrībai.
No nedzirdīgo kopienas puses saņēmu
sapratni un pretimnākšanu, zīmju valodu iemācījos pašmācības ceļā.
Kā iesākās tava aizraušanās ar fotografēšanu?
Tālajā 1968. gadā savā dzimtajā vietā ar
draugiem bija tradicionālā ziemas slēpošana
un tējas dzeršana, un kādam draugam tad līdzi bija fotoaparāts „Smena”. Pēc šī saieta
gatavojām kopā fotobildes. Iepatikās, pēc
gada nopirku sev pirmo aparātu „Zenit B”,
bet vēl pēc gada arī „Zenit snaiper”. Brīvā
laikā devos pastaigās dabā, ķēru saistošus
momentus, arī no tālienes fiksēju kādas ainas. Pēc tam bija pašam interesanti paskatīties, kas sanācis.
Un tā pēc kāda laika man īpašumā jau
bija vairāki fotoaparāti, līdz šim tie varētu
būt kādi 12. Tagad strādāju ar Pentax - K7.
Droši vien tev mājās ir liela fotobilžu
kolekcija… Kāda no tām vismīļākā?
Jā, ir krietna fotofilmu kaudze, tās glabājas joprojām. Tajās ir neskaitāmi kadri
gan no dzirdīgo, gan nedzirdīgo
dzīves, ceļojumiem, vaļasbrīžiem.
Patlaban pamazām sāku tās visas
ievadīt datorā. Bet bildes pasūtu vai
attīstu pats, pēcāk tās izdalu, mājās
neglabāju, jo tā jau veidotos bilžu
bibliotēka. Man vislabāk padodas
fotografēt kluso dabu.
Kad tu sāki fotografēt tieši nedzirdīgo sabiedrības pasākumos?
Varētu būt ap 1977. gadu, nedaudz vēlāk sāku darboties fotopulciņā kultūras namā „Rītausma”.
Turpat notika pirmā fotoizstāde

(1986), nākamā izstāde bija 1988. gadā.
Foto ģēniji mums bija arī Egons Rencis un
Leons Kovaļevskis. Viņi tolaik bija spēcīgākie.
Kādreiz nedzirdīgo pasākumos aktīvi
fotografēja Rencis un Kovaļevskis, viņu bildes nereti bija arī „Kopsolī” lapās. Kad viņi
aizgāja mūžībā, nebija cilvēka, kas varētu
veikt šo darbu. Tādēļ mani ievilka vispirms,
protams, „KS”. Es gan neteiktu, ka tajā būtu
nelaimīgi iekritis. Sadarbojos labprāt, par
prieku un gandarījumu abām pusēm.
Vai tev gadījušies kādi piedzīvojumi
fotogrāfa gaitās?
Vienmēr jau kaut kas notiek. Tiesa, nekad neesmu pazaudējis savu fotoaparātu.
Labā atmiņā man ir pirmā aparāta pirkšana.
Bijuši visādi kuriozi: ķerot kadrus un redzot
uzņemto ainu, par to bieži sanāk arī pasmieties, it īpaši skatoties pēc tam foto. Bet es
ievēroju ētikas normas: ainas, kas kādam
nepatīk, nepubliskoju.
Kādreiz fotografēšanai tika izmantotas
filmiņas, vajadzēja skraidīt pa veikaliem,
meklēt, kad tās pēkšņi beidzās. Bet tagad
vienkārši: uz vietas var nodzēst nederīgo
kadru un fotografēt tik daudz, cik grib.
Tu esi klāt tik daudzos mūsu notikumos. Kādu LNS veikumu tu vērtē visaugstāk?
Pēdējos gados LNS jūtama izaugsme
dažādās jomās, īpaši jāuzsver celtniecība,
ēku remontdarbi, arī visas LNS organizāciju
sistēmas pārkārtošana. Man tiešām ļoti patika Nedzirdīgo dienas pasākums Elvīras ielā
19. Manuprāt, derētu kāda projekta ietvaros
mēģināt modernizēt kādreizējā Rīgas MRU
ārējo izskatu.
Valdi, tu daudzus gadus veic fotogrāfa
darbu brīvprātīgi, kāpēc?
Nu nezinu, ko teikt! Ja man maksātu,
tāpat bagātāks nepaliktu. Galvenais, ka šī
nodarbe pašam sagādā prieku un apmierinājumu – tas ir mans hobijs. Ir taču tik interesanti kaut ko tādu noderīgu vai arī vienkārši skaistu izdarīt.
Fotogrāfijas noteikti nepieciešamas ne
vien katram cilvēkam personiski, bet arī
vispārējās LNS vēstures saglabāšanai. Tas
vajadzīgs kā uzskates palīgdzeklis, jo cilvēka atmiņa ir par īsu, lai tajā visu saglabātu.
Un foto var būt arī iedvesmojošs vai atmaskojošs mākslas darbs. Nu, lūk, tāpēc man
vienmēr, lai kur eju, līdzi ir fotoaparāts! 

Uzmanies no paparaci!
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KĀRLIS STUDĒ MATEMĀTIKU LIELO IESPĒJU ZEMĒ
 Ivars Kalniņš no Kārļa Intsona personiskā arhīva
rijā slejas vairākas ēkas,
un Kārlis savu māsu redz
reti, jo viņa mācās citā
ēkā jaunāko klašu grupā.
Skolā mācās arī skolēni
ar kohleārajiem implantiem – apmēram 15 uz
100 skolēniem. Amerikā
ir daudz arī nedzirdīgo
skolēnu, kas mācās masu
skolās ar tulku nodrošinājumu.
Mācību procesa norisē nedzirdīgo skolās
starp Latviju un ASV pastāv būtiskas atšķirības.
Kārļaprāt, mūsu valstī
Tik daudz mūsējo atrod jaunu dzīves ceļu citās pasau- skolēniem mācību slodze
les malās. Vieni kāpj augšup pa darba karjeras kāpnēm, ir pārāk liela, bet ASV
citi pilnveido savu izglītību, atrod savu mīlestību un vēl tā nav tik jūtama. Viņam
citi vienkārši bauda citu pasaules vidi. Šoreiz „KS” piedā- viegli padodas mācības
vā viena puiša dzīves gājumu Amerikā. Gadumijā latvie- līdzās pārējiem. Turklāt
tis Kārlis Intsons (19) no Floridas štata atlidoja uz dzim- angļu valodas lietošana,
teni un pēc „KS” lūguma dalījās iespaidos par dzīvi ASV. salīdzinot ar latviešu, ir
vienkāršāka. Kārli fasKārli
iekārdināja
plašās
cinē augsta līmeņa pasniedzēju darbs, viņu
iespējas ASV
profesionalitāte, stingrā disciplīna un kārtība
Pirms gandrīz pieciem gadiem Kārlis,
stundās, kas katram skolēnam jāievēro.
būdams 14 gadu jauns, nepabeidzot devīto
Viņš tagad studē
klasi Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātKārlis 2011. gada jūnijā saņēma vipamatskolā, kopā ar māsu Lailu devās pie
dusskolas
atestātu. Viņam skolā vislabāk
tēva uz Floridas štatu Amerikā. Tur viņš iestājās Floridas Nedzirdīgo un neredzīgo vi- padevās matemātika, tāpēc tagad iestājies
dusskolā. Vidusskolas programmu apguvis Galaudeta universitātes bakalaura studiju
programmā matemātikas specialitātē, kura
četros gados (9. – 12. klasē).
Pirmajās skolas dienās neklājās vieg- jāapgūst četros gados. Kārļa sapnis ir nākotli – visi sazinājās amerikāņu zīmju valodā nē mācīt nedzirdīgajiem skolēniem matemā(ASL), kuru puisis nesaprata. Trijos mēne- tiku un vienlaikus būt par futbola treneri.
Par studijām Galaudeta universitātē
šos pakāpeniski apguva ne vien šo valodu,
Kārlim
būtu jāmaksā 22 tūkst. dolāru gadā,
bet iemantoja arī jaunus draugus, ar kuriem
varēja komunicēt. Viņu priecēja arī tas, ka bet viņš izturējis intelekta testa pārbaudi un
visi skolotāji pārvaldīja zīmju valodu, kuru tagad saņem Profesionālās rehabilitācijas
centra finansiālo atbalstu. Šī iestāde parasti
viņš visai ātri apguva.
Kārlis par savu lēmumu doties uz ASV šādi palīdz topošajiem uzņēmējiem un darba
stāsta: „Tolaik jau sapratu, ka Latvijā ne- meklētājiem.
dzirdīgajiem vēl ilgi būs daudz ierobežojumu
Galaudeta universitāte
un maz iespēju izglītoties. Mani iekārdināja
Šajā universitātē pašlaik mācās vairāk
tēva stāstītais par labām iespējām ASV un nekā divi tūkstoši nedzirdīgo un dzirdīgo stusagribējās izmēģināt šo jauno dzīvi. Tāpēc dentu no visas pasaules – ne tikai amerikāņi,
izlēmu doties pāri okeānam. Tiesa, bija žēl vairākumā pat indieši, ķīnieši, zviedri un citi.
atstāt dzimteni.”
Kārlis jau zina, ka studenti pēc augstskolas
Kārlis atzina: mācoties Valmieras skolā, kļūs par skolotājiem, biznesmeņiem u.c.
viņa attieksmei pret mācībām pietrūka moti- Studenti parasti praktizējas labākajos uzņēvācijas, tāpēc viņš necīnījās par labākām at- mumos un augstākajās valsts institūcijās, kur
zīmēm. Bet Amerikā viņa sekmju vērtējums paliek darbā arī pēc studiju beigšanas.
ir augstāks, jo viņu mudina censties mācībās
Dažu priekšmetu lekcijās pasniedzēji liesaņemto punktu sistēma: jo vairāk punktu, jo to zīmju valodu, – tad tulks runā pie mikrolielāka iespēja saņemt stipendiju. Tur skolo- fona un viņa teiktais tiek pārvērsts titros teletāji nevar vienkārši dot savu vērtējumu pēc vizora ekrānā. Studentiem ir divas iespējas:
savas patikas un personiskiem uzskatiem, jo skatīties uz lektoriem vai uz TV.
tur pastāv stingri kritēriji.
Latviešu un amerikāņu jauniešu
Vidusskolu beidzot, Kārlis starp 50 ab- atšķirības
solventiem bija otrais labākais sekmju vērStarp amerikāņu un latviešu jauniešiem
tējumā.
manāmas būtiskas atšķirības. Pēc mācībām
Floridā daudz nedzirdīgo skolēnu amerikāņi iet uz sporta treniņiem, vakaros
Floridas Nedzirdīgo un neredzīgo skolā apmeklē kādas aktivitātes, piemēram, ceturtmācās 400 – 500 nedzirdīgo skolēnu, ap div- dienās ir kino vakari, citreiz galda spēles. Ja
simt no tiem ir vidusskolēni. Skolas terito- notiek kādas sacensības, tad zāle parasti ir

pilna ar līdzjutējiem, kas fano par savu komandu.
Latvieši domā biežāk par savu nākotni
pēc skolas beigšanas, viņiem nav skaidras
pārliecības, par ko kļūt un kurp iet, jo Latvijā
nav tik daudz iespēju. Savukārt ASV jaunieši parasti par to neprāto, jo zina, ka atradīs
savu vietu dzīvē.
Bet, ja kāds nevēlas studēt augstskolā,
tad apgūst automehāniķa, santehniķa, elektriķa, gaisa kondicionētāju meistara, viesnīcas personāla, manikīra, friziera vai citu
profesiju.
Skolēnu netikumi? Amerikā smēķētāju
skaits jauniešu vidū nav tik liels kā Latvijā.
Cigaretes pusaudžiem vispār grūti iegādāties, jo veikalos stingri ievēro noteikumus:
tās nepārdod tiem, kam nav 18. Bet alkoholu
var nopirkt tikai no 21 gadu vecuma! Kārlis
atzina, ka amerikāņi gluži kā latvieši tusiņos
lieto alkoholu. Diezgan daudzi smēķē zālīti.
Pats Kārlis gan nesmēķē un nav pat mēģinājis.

Sports ir viņa dzīves daļa

Sporta aktivitātes Amerikā ir plaši attīstītas. Treniņi, sacensības un citas nodarbības ir
bez maksas. Nevar salīdzināt ar Latviju, tur
ir cita sporta aktivitāšu sistēma – notiek sezonas treniņi un sacensības.
Kārlis apmeklē amerikāņu futbola, basketbola un tenisa treniņus. Viņš aktīvi trenējas un savas futbola komandas sastāvā
piedalās sacensībās ar citu skolu komandām.
Sākumā viņš gan sēdējis rezervē, bet pēc
kāda laika kļuvis pat par komandas kapteini.
Kārlis bijis arī ASV Ziemeļaustrumu skolu
labāko spēlētāju desmitniekā.

ASV nav kā Eiropā

Amerikā nedzirdīgo klubu aktivitāte,
salīdzinot ar Eiropas klubiem, ir gaužām
vāja. Tomēr daudzviet nedzirdīgo klubi reizi
mēnesī – piektdienās ir atvērti, lai cilvēki
tur varētu satikties ar savējiem. Ja pilsētā ir
vairāk nedzirdīgo, tad vairāk arī apmeklētāju. Iespējams, pateicoties modernām tehnoloģijām, liela daļa tomēr izvēlas sazināties
virtuāli.
Kārlis bijis 15 štatos Amerikas austrumdaļā un cer apceļot visus ASV štatus. Katru
gadu viņš brauc uz savu dzimteni – pārsvarā
vasarā, lai tiktos ar ģimeni un draugiem, kā
arī nobaudītu mūsu ēdienus.
Atrodoties Latvijā, viņš atzina: „Man
brīžiem ļoti skumji raudzīties, kāda situācija šeit veidojas. Nedzirdīgajiem te nav tik
daudz iespēju kā Amerikā.” 
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GADUMIJAS SVINĪBAS BIEDRĪBĀS
Ivars Kalniņš
Pļaviņās. Ziemassvētku sarīkojumā 17.
decembrī vietējie biedri ar Salaveci atskatījās
uz aizvadīto gadu un līdz tumsai vienojās par
jaunā gada svarīgākajiem kopīgiem pasākumiem un ekskursiju.
Jelgavā*. Katrs biedrs ar savu rotājumu
izgreznoja Ziemassvētku egli, smēla gudrības
par Ziemassvētku tradīciju īpatnībām Latvijā un pasaulē, nodevās rotaļām, zīlēšanai un
laimēja loterijā. Sanākušie saņēma jaukus
atzinības vārdus no Rīgas biedrības vadītājas
Māras Lasmanes par jelgavnieku neizsīkstošo
aktivitāti 2011. gadā.
Tukumā*. Uz pasākumu dalībnieki ieradās maskās, tas notika līdzīgi kā Jelgavā. Bet
klātesošos uzjautrināja klauns Oļegs Adamovičs. Katrs dalībnieks uzstājās ar savu priekšnesumu. Atrakcijas, loterija… (skat. apakšējā
attēlā)

KC „Rītausma”* 21. decembrī norisinājās Ziemassvētku saiets pensionāriem. Pašdarbnieki, ierodoties viesos, atveda līdzi baltu
„sniegu”. Telpā lidinājās sniegpārsliņas. Zālē
bija jūtama tāda kā ziemas noskaņa, radās iespēja pat papikoties.
Valmierā. Biedri sanāca kopā 24. decembrī. Šoreiz svētki izcēlās ar lielu dejošanu, jo
mūzikas ritmā kustējās gandrīz visi.

Liepāja. Jaunajā mājā Salavecītis ieradās
25. decembrī. Sanākušie svētkus atzīmēja
tradicionāli, un visvairāk sarunu risinājās par
neseno nama atklāšanu un turpmākiem darbiem jaunajā mītnē.
Vecgada vakarā jaunajā mītnē saradās ap
70 biedru, pat no citām biedrībām. Programmā bija svinīgā uzruna, prezentācija par to, ko
biedrība darījusi aizvadītajā gadā; koncerts,
dejas un rotaļas. Pēc tam visi pilsētas centrā
skatījās svētku salūtu.
Rēzeknē. 26. decembrī notika sarīkojums
bērniem ar Rūķi, Sarkangalvīti, Čigānieti, Salaveci un Sniegbaltīti. 30. decembrī biedrība
rīkoja pasākumu „Atvadas no Vecā gada”.
Smiltenē. Biedri sanāca kopā Ziemsvētkos un arī 30. decembrī, kad kopā atvadījās
no Vecā gada, ko organizēja interešu klubs
„Kustīgās rokas”. Katrs apmeklētājs nodemonstrēja savu priekšnesumu.
Ventspilī. 26. decembra Ziemassvētku pasākumā ieradās daudz biedru, pat
viesi no Norvēģijas, Anglijas un Slovēnijas. Klātesošie iepazinās ar nākamā –
Pūķa gada prognozēm, iekļāvās jautrās
spēlēs un loterijā, kā arī sirsnīgās sarunās pie galda.
LNS galvenā mītne Rīgā. 29. decembrī svētku brīdim laiku atrada arī Elvīras ielas 19 dažādo iestāžu darbinieki.
To organizēja LNS valdes grupas vadītāja
Lilita Janševska, bet par saturisko norisi
rūpējās Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācija ar tās prezidenti Aļonu Udovenko vadībā. Vecītis arī dāvanu maisu atnesa…
Kuldīgā. Mazie bērni pirmajos Ziemassvētkos sanāca pilsētas Sociālā dienesta zālē,
kur viņi zīmēja apsveikumus, piedalījās rotaļās, bet beigās saņēma dāvanas no Ziemassvētku vecīša. Vēlāk pasākums notika arī pieaugušajiem. 

ĪSAS ZIŅAS NO MĀJASLAPAS
ASV: Nedzirdīgie uzņēmēji atver itāļu
picu restorānu (12.12). Sanfrancisko atvērts
jauns itāļu restorāns Moazzeria. Tā īpašnieki
ir nedzirdīgie Melodia un Rasels Steini.
Ziņas zīmju valodā – obligāta prasība
visiem armēņu TV kanāliem (13.12). Visos
TV kanālos jābūt vismaz vienam ziņu raidījumam un vienai bērnu programmai ar tulkojumu zīmju valodā.
Invaliditātes dienā Indijas Nacionālā
nedzirdīgo asociācija pieprasījusi oficiālu
valodas statusu zīmju valodai (16.12) un
finansējumu zīmju valodas tulku sagatavošanai.
Vai tehnoloģijas var aizstāt zīmju valodu? (21.12). ASV budžets izglītības vajadzībām samazināts, un tas izraisījis plašas
debates par moderno tehnoloģiju un zīmju
valodas lomu nedzirdīgo izglītības procesā un
komunikācijā.
Kas ir pelēka gotiņa ar astīti sānos?
(16.12). Rēzeknes klubā sarīkota adījumu un
tamborējumu izstāde „Starp adatām un kamoliem”.

KC „Rītausma” jauniešu pašdarbnieku grupa piedalās sarīkojumā „Nāc līdzās
Ziemassvētkos” (23.12), izpildot melodeklamāciju „Pasaule, pasaulīt” Latvijas Nacionālajā operā.
Darīt labus darbus, domāt labas domas
(27.12). Rundāles pilī Baltajā zālē 19. decembrī norisinājās labdarības koncerts „Baltais
vakars”, kurā ar dziesmām zīmju valodā uzstājās grupa „Melodiskās rokas”.
Robots apgūs prasmi veidot zīmes…
(28.12). Autokompānijas „Honda” izveidotais cilvēkveida robots Asimo tuvākajā nākotnē varēs sazināties arī zīmju valodā.
Ievērojami nedzirdīgie cilvēki: Viņa
vārds rotā Slavas zāli (06.01.2012). Gilberts
Īstmens ir viens no izcilākajiem ASV nedzirdīgo kopienas pārstāvjiem, kas daudz devis
tās izglītošanā un kultūras jomā. Viņa vārds
iemūžināts Amerikas Nedzirdīgo asociācijas
Slavas zālē. 
Pārskatu sagatavoja: Ivars Kalniņš

* Ar zvaignīti atzīmētie pasākumi notika projekta "Klusuma pasaule" ietvaros.
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LNS SAIMEI
Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībai,
Uzplaucēt brīnumu dzīvē.
Par spīti grūtumam,
Laimīgiem būt.

NOVĒLAM!
Jaunajā gadā – pārliecību tam, ko darāt
Ticību tam, ko varat.
Sociālās darbinieces Dagnija Silava
un Dace Riņķe, ārste Ieva Šteina
no Sociālās integrācijas valsts
aģentūras (SIVA) Jūrmalā

LNS BIEDRĪBĀS
RĪGĀ
19. I pl. 15 IK „Jautrīšu klubs!” – d/c
„Ābeļzieds”. Vingrošana
25. I pl. 13 IK pensionāriem. Sporta
spēles –novusā un dambretē
26. I pl. 13 IK „Jautrīšu klubs!” – d/c
„Ābeļzieds”. Zīmēšana
26. I pl. 15 IK „Jautrīšu klubs!” – d/c
„Ābeļzieds”. Vingrošana
4.II pl.14 Šovs "Krāsaini sapņi 2",
Rītausmā, ieeja 0,50 Ls
VENTSPILĪ
28. I pl. 15 Karnevāls (ierasties
maskās)
18. II pl. 14 Valentīna diena
25. II pl. 14 Vīriešu diena
SMILTENĒ
19. I pl. 13 pasākums “2012 Astronomijas gads” (līdzi groziņš,
maska vai suvenīrs ar sava gada
zīmi)
4. II pl. 12 pasākums ,,Sveču diena”
(Alūksnē, līdzi groziņš)
14. II pl.12 pasākums,,Mīlestības
sapņi” (līdzi groziņš)
PĻAVIŅĀS
11. II pl. 12 pasākums „Masku balle”
15. II pl. 12 Koplasīšana (Līvānos)
KULDĪGĀ
19. I pl. 11 Galda spēļu turnīrs
21. I pl. 12 „Pidžamu ballīte”
(ierasties pidžamā, līdzi groziņš un
spilvens)
3.; 15. II pl. 12 IK Novusa draugi
6. II pl. 14 „Sveču mēnesis” (sveču
pagatavošana, izstāde)
9. II pl. 12 Pelnu diena
13. II pl. 14 Ak, mode, mode! (viss
par modi, ģērbšanos, krāsām)
18. II pl. 12 Valentīndienas balle
(ierašanās sārtos vai baltos tērpos,
līdzi groziņš)
27. II pl. 12 Informatīvais vakars
LIEPĀJĀ
11. II pl. 17 Valentīndienas pasākums
„No sirds uz sirdi”
25. II pl. 17 Horoskopu balle
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SVARĪGĀKĀS IZMAIŅAS
LIKUMOS – 2012
No 2012. gada 1. janvāra stājas spēkā izmaiņas
vairākos likumos, kas skar
visdažādākās jomas – gan
pensijas un pabalstus, gan
veselības aprūpi, gan nodokļu politiku.

Saglabājas

ņām

bez izmai-

Minimālā mēneša darba
alga joprojām būs 200 lati.
Vecuma pensijas arī nemainās – nevar būt mazākas
par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (2011. gadā – vispārīgā gadījumā 45 lati, bet III
grupas invalīdiem – ne mazāka
par saņemto invalīda pensiju).
Ģimenes valsts pabalsts
līdz 2012. gada 31. decembrim
saglabāsies 8 latu apmērā.
Pagarināta priekšlaicīgā
pensionēšanās iespēja līdz
2013. gada 31. decembrim.
Cilvēki no 60 gadiem varēs
pieprasīt vecuma pensiju divus
gadus ātrāk, ja apdrošināšanas
stāžs nav mazāks par 30 gadiem.

Svarīgākās izmaiņas sociālajā jomā

Bezdarbniekiem, kuriem
bezdarbnieka pabalsts piešķirts no 2012. gada 1. janvāra,
to izmaksāts saskaņā ar kārtību, kāda bija spēkā līdz 2009.
gada 1. jūlijam: ar apdrošināšanas stāžu no 1 līdz 9 gadiem
ieskaitot – pabalstu maksās 4
mēnešus; ar stāžu no 10 līdz 19
gadiem – pusgadu, bet ar stāžu
no 20 gadiem – 9 mēnešus.
No 2012. gada 1. janvāra
turpmāk nepiešķirs piemaksas pensijām par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam,
bet saglabātas jau piešķirtās
piemaksas esošajā apmērā.
Maternitātes un paternitātes pabalstu turpmāk piešķirs
80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas
iemaksu algas līdzšinējo 100%
vietā.
Šogad mainās sociālās apdrošināšanas iemaksas pašnodarbinātajiem, strādājošiem
pensionāriem, invalīdiem.
Darba ņēmējiem, kuri sasnieguši pensijas vecumu vai
kuriem piešķirta valsts vecuma pensija, arī priekšlaicīgi, obligātās iemaksas jāveic
30,30% – darba devējs maksās 20,80%, bet darba ņēmējs
– 9,50%.
Iemaksa
pašnodarbinā-

tajiem: 32,46% no darba
ienākumiem; strādājošajiem
– 35,09% , no kuriem 24,09%
maksās darba devējs un 11%
darba ņēmējs.
No janvāra otrās puses
bezdarbnieki, kuri ilgstoši ir
bez darba, 4 mēnešus varēs
piedalīties algotos pagaidu
darbos pašvaldībās. Pasākumā
var iesaistīties bezdarbnieki,
kuri nesaņem bezdarbnieka
pabalstu, nav priekšlaicīgi
pensionējušies un bez darba ir
vismaz 6 mēnešus. Alga 100
latu mēnesī.

Jaunums
larēšanās

–

sākumdek-

Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem vai ārzemniekiem, kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās
uzturēšanās apliecība Latvijā,
jādeklarē savs mantiskais stāvoklis uz 2011. gada 31. decembri. Deklarācija jāsniedz
no šī 1. marta līdz 1. jūnijam.
(Šo jautājumu skaidrosim kādā
no nākamajiem „KS”nr.)

Var lūgt pašvaldībai
samazināt
nekustamā
īpašuma nodokli

Grozījumi likumā par
nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) dos lielākas tiesības
pašvaldībām nodokļa noteikšanā, piemēram, dzīvojamo
māju palīgēku aplikšanā ar
nodokli.

Ārzemēs strādājošajiem nebūs jāmaksā ienākuma nodoklis Latvijā

No 1. janvāra iedzīvotāju
ienākuma nodoklis (IIN) nodoklis nebūs jāmaksā par algota darba ienākumiem, kas gūti
citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas
zonas valstī, vai valstī, ar kuru
Latvijai ir noslēgta un stājusies
spēkā nodokļu konvencija.
Šāda kārtība attieksies uz ienākumiem, kas gūti 2011.gadā.

Valsts kompensēs tikai lētākās zāles un medicīniskās ierīces

No 1. februāra ārsts uz
receptes izrakstīs tikai attiecīgajai diagnozei paredzēto
kompensējamo zāļu vispārīgo
ķīmisko nosaukumu, un aptiekā pēc šī nosaukuma izsniegs
atbilstošās lētākās zāles.
Ja kāds tomēr gribēs dārgākas zāles, tad viņam pašam būs
jāmaksā par tām pilna cena. 

AUTOVADĪTĀJU TIESĪBAS
Bieži vien mēs pilnīgi bez
ierunām pakļaujamies policijas
prasībām, un var gadīties, ka
tās nemaz nav tik likumīgas, kā
domājam.
Tāpēc šeit atgādinu autovadītājiem dažus likumus un noteikumus, kurus arī pašai policijai būtu
jāievēro. Mums ir tiesības rakstīt
protestu un apstrīdēt uzlikto sodu,
ja tāds ir. Piemēram, nesen pavisam nejauši atklājās, ka Dobeles
ceļu policija divus mēnešus ātruma pārkāpējus ķēruši ar radaru,
kam nebija veikta ikgadējā tehniskā apskate. Tas nozīmē – ar
šādu radaru uzliktie sodi nebija
likumīgi un šoferi tagad var atprasīt samaksātos sodus! Tātad
– kādas ir mūsu, autovadītāju, pamattiesības?
Pirmkārt, kādas amatpersonas drīkst apturēt auto?
Automašīnas
apturēšanu
drīkst veikt tikai likumā noteiktās
personas. Ikdienas ceļu satiksmē
tā parasti ir tikai policija (t.sk.
pašvaldības policija, kurai gan ir
ierobežotas tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par Ceļu Satiksmes noteikumu
(CSN) pārkāpumiem).
Taču ar šā gada 1. janvāri
automašīnas visā valsts teritorijā drīkst apturēt un dokumentus
pārbaudīt arī valsts robežsardzes
darbinieki. Bet uz robežas, muitas zonā, dokumentus un auto var
pārbaudīt arī muitnieki.
Kādos gadījumos drīkst apturēt transportlīdzekli?
Transportlīdzekļa apturēšanu
drīkst izdarīt tikai tad, ja ir izdarīts likumpārkāpums.
Likuma „Par policiju” 12. p.
1. d. 20. p. nosaka, ka policijas
darbiniekam ir tiesības: „Apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā
apskati, ja ir pamats domāt, ka
transportlīdzekļa vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai
transportlīdzeklis tiek izmantots
likumpārkāpuma izdarīšanā ... .”
Visi tie gadījumi, kad transportlīdzeklis tiek apturēts dokumentu pārbaudei vai tiek apturēti
visi transportlīdzekļi pēc kārtas
„iepūšanai trubiņā”, no vienas puses, ir pretlikumīgi, bet no otras
puses – policija var apgalvot, ka
tai bijis pamats domāt, ka vadītājs
pārkāpis noteikumus (piemēram,
braucis dzērumā), vai arī – ka
auto tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā (piemēram,
pārvadā zagtas mantas)… Tātad
praktiski policija var apstādināt
visus un vienmēr.

Materiālus šai lappusei apkopoja: Zigmārs Ungurs

Kādā veidā drīkst apturēt
transportlīdzekli?
Transportlīdzekļa apturēšanu
drīkst izdarīt tikai CSN 68. p. noteiktajos veidos:
 ar horizontāli vērstu zizli vai roku, atrodoties uz (pie)
brauktuves vai no policijas transportlīdzekļa;
 ar skaļruņa palīdzību (ļoti
problemātiski nedzirdīgajiem).
Zilās bākugunis un skaņu signāls nedrīkst tikt izmantots stādināšanai (CSN 40. p.). Sarkanās
bākugunis ir domātas tikai kolonnu pavadīšanai (CSN 41. p.), nevis stādināšanai.
Ja policijas darbinieks nenosauc apturēšanas iemeslu, savu
amatu un vārdu, tad autovadītājam ir tiesības to paprasīt.
CSN 9.p. nosaka: „Transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības uzzināt viņa vadītā transportlīdzekļa apturēšanas iemeslu, kā arī tās
amatpersonas vārdu, uzvārdu un
amatu, kura to apstādinājusi.”
Valsts Policijas (VP) Noteikumu Nr. 5 78.p. nosaka: „Pēc
transportlīdzekļa
apturēšanas
policijas darbinieks nekavējoties
pienāk pie transportlīdzekļa vadītāja, sasveicinās, palūdz attiecīgā transportlīdzekļa vadīšanai
nepieciešamos dokumentus un
izskaidro transportlīdzekļa apturēšanas iemeslu. Pēc transportlīdzekļa vadītāja pieprasījuma nosauc savu amatu un uzvārdu, kā
arī uzrāda dienesta apliecību.”
Saskaņā ar VP Not. Nr. 5 75.
2. p. prasībām policijai aizliegts:
„apturēt transportlīdzekli vietās,
kur aizliegts apstāties un stāvēt
(...), krustojumu robežās un citās
bīstamās vietās, kas var apdraudēt ceļu satiksmes drošību, kā arī
apturēt transportlīdzekli no pretējās kustības joslas, ja ir divas un
vairāk kustības joslas vienā virzienā ... .”
Saskaņā ar CSN 10. punktu
policijai aizliegts radīt satiksmei
bīstamas un traucējošas situācijas.
Kādiem dokumentiem jābūt
pie vadītāja?
CSN 35. p. uzskaita dokumentus, kuriem jābūt klāt un jāuzrāda policijas darbiniekam pēc
pieprasījuma (vadītāja apliecība
un transportlīdzekļa reģistrācijas
dokumenti).
Saskaņā ar LAPK 149. 4. p.
1. d. par to, ka šie dokumenti
vadītājam nav klāt, var piemērot
sodu – brīdinājumu vai naudas
sodu 2 Ls. Taču tas ir tikai tad, ja
vadītājam tiesības ir, bet vienkārši
nav paņemtas līdzi. 

TEHNOLOĢIJAS
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ASV: AUTOVADĪTĀJI
ASV Nacionālā nedzirdīgo asociācija
(NAD) veikusi jaunu kampaņu, lai aizstāvētu nedzirdīgo un vājdzirdīgo šoferu
intereses, kuri vēlas iegūt tālo pārvadājumu kravas automašīnu vadītāju apliecības.
Transporta departamenta noteikumi paredz, ka cilvēkam, kas vēlas iegūt kravas
mašīnu vadītāja apliecību, jāveic nopietna
veselības stāvokļa pārbaude. Starp veselības prasībām viena nosaka, ka topošajam
tālbraucēju šoferim jāspēj sadzirdēt ar labāko (dzirdīgāko) ausi cilvēka čukstus no 1,5
metru attāluma (pārbaudāmais drīkst izmantot dzirdes aparātu), vai arī dzirdes zudums
labākajā ausī nedrīkst būt lielāks par 40dB
pie 500, 1000 un 2000 hercu skaņas frekvencēm (ar vai bez dzirdes aparāta). Līdz ar
to nedzirdīgie un vājdzirdīgie (ar lielu dzirdes zuduma pakāpi) nevar iegūt šo vadītāja
apliecību un nedrīkst veikt starppilsētu pārvadājumus.
NAD vadība tikusies ar Transporta departamenta pārstāvjiem, lai pārliecinātu tos,
ka nav iemeslu liegt nedzirdīgajiem šoferiem tiesības vadīt lielos kravas auto.
NAD sameklēja augsti kvalificētus nedzirdīgos šoferus, kuri daudzus gadus braukuši bez avārijām. Tās mērķis bija pierādīt
Transporta departamentam, ka nedzirdīgie
var braukt bez ceļu satiksmes negadījumiem
un ir tikpat labi autovadītāji kā dzirdīgie.
Tagad nedzirdīgajiem vadītājiem ir iespējas saņemt pilnvērtīgu kravas auto vadītāju apliecību.
NAD ar gandarījumu informē ASV nedzirdīgo kopienu, ka, izvēršot aktīvu darbu
ASV Transporta departamentā (TD), ir izdevies panākt, ka jau vairāk nekā 20 nedzirdīgie un vājdzirdīgie kravas mašīnu šoferi
atbrīvoti no nepieciešamības veikt dzirdes
pārbaudi, lai pagarinātu vadītāja apliecības.
No 2011. gada jūlija šie nedzirdīgie vadītāji var saņemt pilnvērtīgas komerciālā
transporta A un B kategorijas vadītāja apliecības (CDL) ar tiesībām vadīt smagos auto
ar un bez pneimatiskām bremzēm.
Kā minēts iepriekš, viņiem agrāk vajadzēja vispirms iziet veselības stāvokļa pārbaudi. Tā ietvēra dzirdes testu, kas nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem netaisnīgi liedza
iespēju iegūt vadītāja apliecību starpštatu
kravas pārvadājumu veikšanai.
NAD jau sen cīnījusies par vienlīdzīgām
iespējām nedzirdīgajiem autovadītājiem, un
šī ir pirmā reize, kad Transporta departaments piekritis dzirdes pārbaužu atcelšanai
nedzirdīgajiem vadītājiem.
Nacionālā nedzirdīgo asociācija aicina
visus ASV nedzirdīgos autovadītājus, kas
vēlas saņemt kravas autovadītāja apliecību
un atbrīvojumu no dzirdes pārbaudes, vērsties pie tās ar savu iesniegumu.
NAD bez maksas sniegs palīdzību profesionāliem šoferiem, lai tie varētu saņemt
pilnvērtīgu autovadītāja apliecību ar tiesībām vadīt tālo kravu automašīnu. 
Sagatavoja: Pēteris Vilisters
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PAR LATTELECOM INTERAKTĪVO TV
Zigmārs Ungurs  no LATTELECOM mājaslapas
ar ātrumu 10 Mbit/s + bezmaksas telefona sarunas, mēneša pilna maksa ir 26,54
Ls. Tas ir izdevīgi, ja mājās ir kāds, kas
runā pa telefonu. To varēs darīt bez maksas kaut vai katru dienu no rīta līdz vakaram.

Interaktīvās TV ierīkošana

Tam nepieciešams TV dekoders un
DSL modems ar 4 portiem.
Internetu var pieslēgt diviem daKomerckanāli LNT un TV3 šajā gadā toriem. Ja vēlaties pieslēgt Lattelecom
tomēr pagaidām vēl paliks nacionālajā jeb televīziju vairākiem televizoriem, tad
bezmaksas apraidē. Līdz ar to skatītājiem, papildu abonēšanas maksa nav jāmaksā,
kuri televīziju skatās virszemes apraidē, arī bet nepieciešams komutators un vēl viens
šogad būs pieejami četri nacionālie bezmak- TV dekoders. Par dekoderu nav jāmaksā,
sas kanāli – LTV1, LTV7, kā arī LNT un bet par komutatoru ir vienreizējs maksāTV3. Tomēr šie kanāli bez maksas nebūs jums 10,24 Ls.
mūžīgi, turklāt cilvēki grib lielāku izvēli un
Pieslēgumu shēma ir šāda. Telefoskatīties arvien vairāk dažādu kanālu.
na vadam izveido divus atzarus, vienu uz
telefonu, otru uz DSL modemu. Modema
Turpinām „KS” decembra numurā iesākto dažādu TV piedāvājumu apskati. Šo- aizmugurē ir 4 porti jeb kontakti, no kuriem
aizvelk interneta vadus uz TV dekoderu un
reiz – par Lattelecom interaktīvo televīziju.
Atgādinu, ka Lattelecom piešķir atlai- datoru.
TV pamata pakā ir 36 kanāli, arī
des nedzirdīgajiem, kuri izmanto teksta
telefonus. Atlaides apjoms parasti ir 8,68 visi Latvijas nacionālie kanāli. Bet var
Ls. Lai saņemtu atlaidi, vajag pases kopiju, papildus pasūtīt tematiskās pakas, īpainvalīda apliecības kopiju, izziņu no LNS, ka ši vērtīga ir Viasat filmu paka ( 3,90 Ls
esat LNS biedrs un iesniegumu, kurā jālūdz mēnesī) ar 4 kanāliem, kur 3 kanālos var
skatīties filmas ar subtitriem latviešu vaatlaide, jo esat 3. grupas dzirdes invalīds.
Atšķirībā no Lattelecom Virszemes lodā. Papildu kanālu un paku ir daudz,
TV, kuru var uztvert ar antenu, Lattele- vislabāk tās izpētīt Lattelecom mājaslapā
com interaktīvā TV mājā ienāk pa telefona www.lattelecom.lv.
Interaktīvajai TV ir dažādas papildu
vadiem.
Interaktīvo televīziju var pie- iespējas, un visvērtīgākā no tām ir TV arhīvs.
slēgt tikai kopā ar Lattelecom opUzspiežot TV arhīvu, var skatīties jebtisko vai DSL internetu
Ja mājās jau ir Lattelecom tālruņa līnija, kuru filmu vai raidījumu, kas raidīti pēdējo
tad Lattelecom televīziju varat pieslēgt paši piecu dienu laikā, bet tikai kanālos LTV1,
– ar televīzijas pieslēgšanas paku. Tas ir āt- LTV7, LNT un TV5 Rīga. Turklāt arhīvā
rāk un izdevīgāk, turklāt ļoti vienkārši! Slē- visu var skatīties kā videorežīmā: var patīt
dzot līgumu vismaz uz 24 mēnešiem, televī- uz priekšu, atpakaļ, bet reklāmas vienkārši
zijas pieslēguma paku un interneta pieslēgu- var ātri pārtīt un tādā veidā ietaupīt daudz
ma paku saņemsiet bez maksas. Neslēdzot laika un nervu. Ja esat nokavējuši hokeja
spēles pārraidi vai interesantu filmu, nebūs
ilgtermiņa līgumu, par iekārtām ir jāmaksā.
jāuztraucas, jo vēl piecas dienas to varēsiet
Televīzijas pieslēgšanas paka
Tajā iekļauts TV dekoders (iekārta tele- noskatīties TV arhīvā.
Interaktīvajai TV ir ļoti ērts pakalpovīzijas pieslēguma nodrošināšanai) un interneta pieslēgšanas paka ar DSL modemu vai jums „TV ieraksti”, kas dod iespēju bez
optisko modemu (iekārtas interneta pieslēgu- papildu maksas ierakstīt un pēc tam skatīties
ma nodrošināšanai), TV tālvadības pults, ne- ierakstītās pārraides! Piemēram, ja gribi nopieciešamie vadi un lietošanas instrukcijas. skatīties filmu, bet to rādīs laikā, kad nebūsi
Televīzijas un interneta pieslēgšanas pakas mājās, ieraksti filmu un skaties sev piemērotā brīdī.
var iegādāties Lattelecom veikalos.
Var ierakstīt šādu kanālu raidījumus:
Vislētākais TV + optiskais internets ar
ātrumu 20 Mbit/s mēnesī maksā 15,98 Ls, LTV, LTV7, LNT, TV5, TV3, TV6, 3+, PBK,
ja līgumu slēdz vismaz uz 2 gadiem. Cena Eurosport, Eurosport 2, Discovery Channel,
ir atkarīga no interneta ātruma. Visdārgākais Animal Planet, Discovery Science, DisT&L,
optiskā interneta un TV pieslēgums ar vislie- NBA TV, RTR Planeta, NTV Mir, Universal
lāko ātrumu 200 Mbit/s maksā 25,99 Ls mē- Channel, Fox Crime, Fox Life. Showtime,
nesī. Savukārt parastais DSL (ne optiskais) Dom Kino, Russkij Illuzion.
Raidījumu ierakstīšana notiek šādi:TV
internets ar TV kā vislēnākais (2 Mbit/s)
maksā 13,97 Ls mēnesī. Bet visdārgākais Gidā vai Info logā jāizvēlas pārraidi no šiem
un ātrākais DSL ar 10 Mbit/s mēnesī maksā kanāliem, jānospiež uz TV pults pogu Ierakstīt. Visi ierakstītie raidījumi būs apska25,48 Ls.
Ir arī pieslēguma veids: interaktīvā tāmi sadaļā Mans konts TV ieraksti. Raidījums būs pieejams 7 dienas no ierakstīšanas
TV + internets + tālrunis.
Visizdevīgākais ir „Mājas komplekts ar brīža.
TV”. Tajā ietilpst internets un interaktīvā TV

12

PIEREDZE

KOPSOLĪ 2012. gada janvāris nr. 1

NEDZIRDĪGO SENIORU PARADĪZE NĪDERLANDĒ
 Inese Immure

Vienā no vismazākajām Eiropas Savienības valstīm – Nīderlandē, kur dzīvo ap
15 miljonu iedzīvotāju, – atrodas Eiropā pirmais un vismodernākais veco ļaužu aprūpes centrs speciāli nedzirdīgajiem – “De Gelderhorst”. Centrs, kas atrodas Edes
pilsētā, piedāvā dzīvošanu, aprūpi, slimnieku kopšanu un citus īpašus pakalpojumus nedzirdīgajiem nīderlandiešiem vecumā virs 50 gadiem.
Iebraucot Edē, jau pa gabalu var manīt
šo neparasti projektēto balto ēku kompleksu, kas sastāv no trim apaļas formas piecstāvīgām ēkām, kuras savstarpēji savienotas ar
galveno ēku (skat. augšējā attēlā).
Ieejot milzīgajā un modernajā celtnē,
mani vispirms pārsteidz ļoti augstā un ļoti
gaišā halle. Šeit ir tik daudz gaismas tāpēc,
ka viena ēkas siena sastāv tikai no logiem,
kuri ir lieli un zilā krāsā.

Tikšanās ar vadību

Vispirms tiekos ar pašu centra direktoru Janu Tempelāru (Jan Tempelaar), kas
pastāsta, ka „„De Gelderhorst” ir uzbūvēts
1997. gadā un tas ir speciāli projektēts, ievērojot nedzirdīgo cilvēku īpašās – vizuālās
– vajadzības. Komunikācijas dēļ svarīgi ir
visiem nedzirdīgajiem dzīvot vienā vietā.
Galvenajā ēkā, kurā mēs pašlaik atrodamies, ir 60 mēbelēti vienistabas dzīvokļi,
kuros dzīvo tie nedzirdīgie,
kam kopšana un aprūpe vajadzīga katru dienu. Tas viņiem vidēji mēnesī izmaksā
570 eiro. Kopš 2007. gada
šeit dzīvo arī nedzirdīgie, kuri slimo ar demenci
(smagi atmiņas traucējumi vai tās zudums). Šobrīd
tādu ir 13, un viņiem speciāli izveidotas istabas ar
stikla balkonu.
Savukārt pārējos trijos blokos iekārtots
81 dzīvoklis tiem nedzirdīgajiem, kas spēj
dzīvot neatkarīgi, bez citu palīdzības. Par
dzīvokli katru mēnesi jāmaksā 750 eiro. Visiem iemītniekiem ir iespēja saņemt aprūpi,
izmantot zīmju valodas tulka, sociālā darbinieka, brīvā laika aktivitāšu un atbalsta
pakalpojumus savu spēju attīstīšanai. Par
centra iemītniekiem rūpējas 170 darbinieki,
no tiem 50 ir nedzirdīgi.”
Kad jautāju direktoram, vai ir rinda pēc

dzīvokļiem šajā centrā, viņš uzreiz man parāda lielu attēlu ar jaunās ēkas projektu ar
70 vietām. To iecerēts būvēt „Gelderhorst”
tuvumā. Direktors cer, ka pēc 3 – 5 gadiem
tā varētu būt gatava.

Iepazīšanās ekskursija

Pateicos par stāstījumu, un tālāk man
ēku izrāda Dženija Elferinka (Janny Elferink), kas šeit dzīvo jau 10 gadus un viņas
dēls Benijs (Benny), kas strādā Nīderlandes
Zīmju valodas centrā un šodien atbraucis
uz šejieni, lai ne tikai apciemotu māti, bet
arī iepazīstinātu mani ar pasaulslaveno “De
Gelderhorst”. Pateicoties viņiem, varēju
ar to iepazīties visā pilnībā un par brīvu, jo
parasti nevienu ekskursantu iekšā dzīvokļos nelaiž. Ekskursantiem (grupā līdz 30
cilvēkiem) ir iespēja iepazīties ar šo centru
vispārīgā līmenī. Divu stundu apmeklējums
viņiem izmaksā 60 eiro.
Un tā viņu vadībā turpinu centra apskati. Manu
uzmanību uzreiz piesaista
tas, ka pie katrām durvīm
ir plāksnīte ar speciālista
amatu, vārdu, uzvārdu un
fotogrāfiju, kurā konkrētais
speciālists rāda savu vārdu
zīmju valodā (skat. attēlā
pa kreisi).
Ielūkojos
greznajā
ēdamistabā, kas iekārtota
kā restorāns. Blakus tai atrodas atpūtas stūrītis – milzīgs galds, kur pavadīt laiku kopā.
Hallē stāv arī moderni velotrenažieri, kā no
žurnālu katalogiem tikko izņemti.
Palūkojos augšup – viss perfekti pārskatāms! – un varu redzēt, kas notiek visos
augšējos stāvos. Redzu, ka trešajā stāvā nedzirdīgie spēlē biljardu, ceturtajā stāvā no
kādas istabas ar uzkopšanas piederumiem
iznāk apkopēja, bet uz kādu citu istabu dodas darbiniece ar ēdienu ratiem (skat.: aug-

šējā attēlā pa labi).
Augšup braucu ar liftu – arī tas ir īpašs:
kabīne no stikla, lai nedzirdīgais redzētu,
kas notiek apkārt, kā arī ekstremālos gadījumos varētu sazināties zīmju valodā ar personālu ārpus lifta. Izkāpjot no lifta, uzreiz
redzu, ka esmu 5. stāvā, jo par to ziņo cipars
5, kas redzams uz paklāja pie lifta durvīm.
Pie lifta durvīm katrā stāvā ir arī pastkastītes visiem iedzīvotājiem. Gan koridoros, gan liftos ir zvana pogas ar gaismas un
avārijas signalizāciju.

Tādi ir dzīvokļi!

Dženija vispirms mani ieved savas draudzenes dzīvoklī. Viņai sirds slimības dēļ
katru dienu nepieciešama aprūpe, tāpēc tas
attiecīgi iekārtots. Tas ir ļoti gaišs, apmēram
40 m2 liels. Gan pie gultas, gan dušas telpā
ir speciāla aukla, ar kuru var izsaukt aprūpes
speciālistu, ja paliek slikti. Istabas stūrī iekārtots rakstāmgalds ar datoru.
Bet manu uzmanību visvairāk piesaista liels monitors, kas, izrādās, ir
iekšējās saziņas līdzeklis – videokomunikators (skat: apakšējā attēlā).

Tas nolikts iepretī gultai uz skapīša, un to
var izmantot dažādos nolūkos. Dženija to
nodemonstrē: piemēram, ja hallē ir sarunāta
tikšanās ar kādu, ekrānā var redzēt, vai šis
cilvēks jau ir lejā vai vēl nav. Nākamais piemērs – ja ir vēlme papļāpāt ar kādu kaimiņu,
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.
bet negribas pie viņa iet – var parunāties tepat caur šo komunikatoru.
Cita iespēja – ja paliek slikti, ieslēdz komunikatoru un izsauc māsiņu. Ja rodas kāds
jautājums – var savienoties ar reģistratori un
zīmju valodā viņai to uzdot. Turpat komunikatorā var arī izlasīt centra aktuālo informāciju un paziņojumus.

Dženijas stāsts

Kā jau iepriekš minēju, centrs piedāvā
arī īrēt dzīvokļus tiem vecākiem nedzirdīgajiem, kas spēj dzīvot bez citu palīdzības.
Šajā centrā visi dzīvokļi ir 75 m2 lieli, ar
pārdomātu – ļoti pārskatāmu – plānojumu
nedzirdīgajiem. Un vienā no tiem laimīgi
vecumdienas vada Dženija (75 gadi) (skat.
augšējā attēlā), kas pirms tam 40 gadus
strādājusi par kantora darbinieci.
Viņa bija ļoti laipna un piekrita gan parādīt savu��������������������������������
�������������������������������
ar pašas mēbelēm gaumīgi iekārtoto dzīvokli, gan arī par savu dzīvi sniegt
interviju „Kopsolī” lasītājiem.
Kā jūs nolēmāt pārcelties uz dzīvi
šeit?
Manam vīram bija veselības problēmas.
Zinājām, ka šeit ir labāka aprūpe, tāpēc
nolēmām pārdot savu dzīvokli Roterdamā
(pilsēta Nīderlandē – I.I.) un uzsākt dzīvi
šeit. Diemžēl pēc gada vīrs nomira, bet man
te iepatikās – tāpēc paliku un nenožēloju
ne mirkli, jo te nav garlaicīgi. Kaimiņi visi
nedzirdīgi, varu ar viņiem papļāpāt zīmju
valodā. Ja es būtu palikusi iepriekšējā dzīvoklī, tur starp dzirdīgiem kaimiņiem justos
vientuļa.
Interesanti gan. Parasti jau nedzirdīgie negrib dzīvot kopā vienā vietā, jo cits
citu pazīst, tāpēc pastāv lielākas aprunāšanas. Ko jūs par to sakāt?
Jā, agrāk tā daudzi domāja un ne visai
gribēja dzīvot šeit – jo nedzirdīgo vide šaura
un cits citu aprunā. Tāpēc sākumā „Gelderhorst” bija spiests dažus tukšos dzīvokļus
izīrēt dzirdīgiem pensionāriem. Šeit joprojām dzīvo trīs dzirdīgas pensionāres. Tagad
situācija ir pilnīgi mainījusies – šī vieta ir
kļuvusi tik populāra, ka 80 nedzirdīgi cilvēki
stāv rindā uz dzīvokli šajā centrā.
Zinu, ka valsts vēl uzcēlusi atsevišķu
māju neredzīgajiem, ebreju un indonēziešu
pensionāriem, jo Indonēzija ir bijusī Nīderlandes kolonija un šādi valsts izrāda rūpes
par viņiem. Nedzirdīgo kopiena jau gribētu,
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lai viņiem uzceļ vēl vienu māju, bet valsts mēm. Piemēram, nesen apceļoju Grieķiju,
Indonēziju, Horvātiju, Spāniju. Šad tad donevēlas to finansēt.
Lasīju, ka „Gelderhorst” piedāvā da- dos nelielos izbraucienos arī pa savu valsti
žādus maksas pakalpojumus saviem ie- – senioriem (gan dzirdīgajiem, gan nedzirdīgajiem), pērkot dzelzceļa biļeti, ir atlaide
dzīvotājiem. Kādi tie ir?
Katru rītu pl. 8 – 10 ir pieejami zīmju 40% apmērā.
Mani bieži apciemo dēli, mazbērni,
valodas pakalpojumi. Šeit strādā četri tulki.
Tulka pakalpojumu izmantoju, piemēram, ja draudzenes. Braucu arī pie viņiem ciemos.
jāizsauc TV meistars vai jādodas Pastaigājos pa skaisto, zaļo apkārtni, kā arī
vizītē pie ārsta poliklīnikā. Uz braucu ar velosipēdu, ko darbina ar akuvietas ir pieejams arī sociālais mulatoru. Tagad Holandē tāds velosipēds ir
darbinieks, ārsts, zobārsts, pe- modē. Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru var
dikīrs. Vienu reizi nedēļā – treš- nobraukt 55 kilometrus bez apstājas.
Gan lasu, gan pavadu laiku pie datora.
dienās – darbojas frizētava. Patīkami, ka „Gelderhorst” perso- Izmantoju interneta piedāvātās iespējas –
nālam jāprot zīmju valoda. Arī sociālo tīklu „Facebook”, „Skype”. Ir tik
savā starpā viņiem jāsarunājas labi, ka var sazināties ar nedzirdīgajiem
zīmju valodā. 25 – 30 % darbi- visā pasaulē caur web-kameru. Žēl, ka tikai apmēram 15 centra iemītnieki izmanto
nieku ir nedzirdīgi.
Cik lieli ir izdevumi par internetu un 10% – mobilo telefonu. Pārējie
baidās tos lietot. Bet pozitīvi, ka šeit pendzīvokli?
Par īri un komunāliem pa- sionāriem ir iespēja apgūt datorlietošanas
kalpojumiem katru mēnesi mak- pamatus.
Ejot projām, 1. stāvā pamanīju pie liesāju 750 eiro. Cenā ietilpst arī
lā galda sēžam kādus 10 nedzirdīgos, kuri
signalizācijas un trauksmes polabā noskaņojumā omulīgi tērzēja. Ieraugot
gas ikmēneša maksa. Papildus
mani, tikko sastaptie centra iemītnieki palūkatru mēnesi maksāju 55 eiro par pakalpodza, lai tos nofotografēju, un painteresējās,
jumiem, ko šeit izmantoju.
no kurienes esmu. Latvija viņiem bija zināPastāstiet, kā paiet jūsu dienas?
ma. Pajautāju, kā viņiem šeit patīk dzīvot.
Tās te paiet ļoti ātri. Gatavoju ēst, eju
„O, šeit jūtamies ļoti labi!” viņi atbildēja.
iepirkties – veikals atrodas apmēram 500
Un es tam ticu – šī noteikti ir tā vieta,
metru attālumā. Tā kā visi nedzirdīgie iet iekur gribētu dzīvot lielākā daļa nedzirdīgo,
pirkties tuvējā veikalā, pārdevējas-kasieres
šeit viņi ir savējo vidū. Te visi runā savā
jau iemācījušās mums pateikt dažas vien– zīmju valodā. Šeit gados vecākie nedzirkāršākās lietas zīmēs.
dīgie cilvēki var kopā jauki un jēgpilni
Tuvumā ir arī kinoteātris, bet to neappavadīt dienu. Šeit viņiem pakalpojumi ir
meklēju, jo tāpat jau drīz vien jaunās filmas
nodrošināti atbilstoši viņu vajadzībām. Šeit
rādīs TV. Vispār televīzijā ir daudz ko skaviņi var turpināt dzīvi savā kultūras vidē
tīties – visi raidījumi ar titriem. Mani vis(skat. apakšējā attēlā).
vairāk interesē politiskās diskusijas un doBez šaubām, arī Latvijas nedzirdīgie
kumentālās filmas. Katru rītu pl. 7, 8 un 9
būtu pelnījuši šādas vecumdienas.
varam noskatīties piecu minūšu garas TV ziņas ar tulkojumu
zīmju valodā. Vakaros ziņas ir ar
subtitriem, kam
dodu priekšroku.
Katru otrdienu atpūtas telpā
visi nedzirdīgie
sanāk kopā, un
uzspēlējam galda
spēles, ieēdam,
iedzeram un papļāpājam.
Nedzirdīgajiem vēl ir iespēja Amsterdamā
gribēja ko vairāk par parastu
No vēstures
(ar vilcienu var
Ideja par veco ļaužu namu ne- centru nedzirdīgiem senioriem.
aizbraukt divās dzirdīgajiem radās Roterdamas Viņš vēlējās rast vietu, kur nedzirstundās) apmek- mācītājam Antonam Brūveram. dīgajiem doties brīvdienās un kur
lēt teātra izrā- Kopā ar Forburgas Nedzirdīgo dažādām paaudzēm satikties. Kad
des ar tulkojumu skolas skolotāju Fertregtu Ouso- mājā visi dzīvokļi bija aizņemti,
zīmju
valodā, renu viņš sameklēja vietu, kur sākās jaunas piemērotas ēkas mekbet neesmu tur nedzirdīgie varētu dzīvot.
lējumi veco nedzirdīgo cilvēku apbijusi, jo baidos
Par ziedojumiem viņi 1953. rūpei.
vēlu atgriezties gadā iegādājās villu, kuru nosau1972. gadā tika uzbūvēta jauna
mājās.
ca par „Dovenvreugd” („Nedzir- ēka – „De Gelderhorst”, kas piedāDivas reizes dīgo prieks” – aptuvenais tulko- vāja vietu un aprūpi 103 cilvēkiem.
gadā dodos ce- jums), kur uz dzīvi apmetās 20 1997. gadā „De Gelderhorst” pārļojumā uz ārze- nedzirdīgie. Tomēr mācītājs
cēlās uz tagadējo vietu. 
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2012 – EIROPAS VALSTIS ATZĪMĒS SENIORU GADU
Ivars Kalniņš Valdis Krauklis
būs daudz, un tos īstenos
ļoti dažādās Latvijas vietās.
Piemēram, apkoposim labo
praksi, ko cilvēki jau šobrīd
dara, lai dzīvotu aktīvu un
veselīgu dzīvi, un kā viņi
atrod iespējas dažādām paaudzēm kopā līdzdarboties.
Lai mazinātu diskrimināciju un aizspriedumus
darba tirgū pret vecajiem
cilvēkiem, noteiksim senioram draudzīgāko uzņēmumu. Maijā būs Senioru
dziesmu un deju svētki.
Daugavpilī organizēs veEiropas Savienība 2012. gadu pasludinājusi par selības spartakiādi „Kopā
aktīvas novecošanas un paaudžu solidaritātes gadu. ar vecvecākiem”, Lielvārdē
Šogad Latvijā šim gadam izvirzītas četras prioritātes: pasākumu „Goda Lielvārjaunāko un vecāko paaudžu sadarbības veicināšana, dietis”, lai novērtētu veco
senioru sasniegumu apzināšana un popularizēšana, se- ļaužu sniegto mūža ieguldīnioru iesaistīšana izglītības un apmācības pasākumos jumu, kā arī daudzi citi paun viņu aktīva un veselīga dzīvesveida sekmēšana.
sākumi un aktivitātes notiks
dažādos Latvijas reģionos.
Ko valsts sola darīt mūsu pensionāru
labā šajā – viņiem veltītajā gadā? Labklājī- Bez šiem minētajiem pasākumiem iecerētas
bas ministrijas pārstāve Evija Kūla atbild: arī vēl citas aktivitātes.
Ko iesakām darīt šajā Eiropas gadā?
„Šajā aktīvas novecošanas un paaudžu solidaritātes gadā mēs koncentrējamies ne tikai Mēs ieteiktu īstenot pasākumus, kuros novērtēt un godināt mūsu senioru sasnieguuz senioriem, bet arī uz bērniem un jauniemus gan profesionālajā darbībā, gan prišiem un paaudžu komunikāciju, sadarbošavātajā dzīves jomā. Īstenot aktivitātes, kur
nos šo abu paaudžu starpā.
Labklājības ministrijā ir izveidota komi- parādīt, ka gados vecs cilvēks darba tirgū
teja, lai īstenotu, pārraudzītu un novērtētu nav lieks un nevajadzīgs, bet tiek novērtēta
Eiropas Senioru gada (2012) ietvaros pare- viņa pieredze, prasmes un zināšanas. Īstedzētos pasākumus un aktivitātes. Pasākumu not pasākumus, kur abas paaudzes – jau-

nie un vecākie – palīdz savstarpēji pārņemt
dažādas dzīves laikā iegūtās zināšanas,
piemēram, mazbērni vai bērni iemāca savai
vecmāmiņai vai vectētiņam strādāt ar datoru, bet vecvecāki iemāca kādu arodu vai
sentēvu tradīciju.
Ierosinām popularizēt iespējas, kādas
ir vecākiem cilvēkiem, lai viņi būtu aktīvi
ikdienā, piemēram, dejot, nūjot, vai pastāstot, kā seniori pavada savu laiku, darbojoties dažādās organizācijās kā brīvprātīgie.
Un īpaši svarīgi ir pastāstīt, ko seniori iegūst no tā, ka viņi piedalās un līdzdarbojas
sabiedriskajā dzīvē, un ko iegūst bērni vai
mazbērni, esot kopā ar saviem vecvecākiem! Šī Eiropas gada sauklis: Būsim aktīvi
visās paaudzēs!”

Interesants fakts

1991. gadā ANO Ģenerālā asambleja izsludināja 1. oktobri par Starptautisko veco
ļaužu dienu. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanās
problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām,
vientuļajiem vecajiem cilvēkiem. Sakarā ar
to Labklājības ministrija rosina sadarbībā
ar sabiedriskajām organizācijām turpmāk
katru gadu organizēt šīs dienas atzīmēšanu.
Laikraksts „Kopsolī” 2012. gadā
gatavos rakstu sēriju par nedzirdīgiem
pensionāriem, viņu dzīves gājumu, sasniegumiem, dzīves pārdzīvojumiem,
atziņām un pieredzē gūtām dzīves gudrībām. Ceram uz sadarbību ar jums šajās
tēmās, dārgie lasītāji!

NEDZIRDĪGIE PENSIONĀRI MĪT ARĪ PANSIONĀTOS
Ar šo „KS” iesāk tēmu, kas veltīta
Senioru gadam, – par nedzirdīgajiem
pensionāriem, kas dzīvo pansionātos, un
noskaidro, cik viņu ir un kādi ir viņu dzīves apstākļi. Informācija tika apkopota,
izmantojot LNS biedrību rīcībā esošās
ziņas.
Pļaviņas. Skrīveru sociālās aprūpes centrā dzīvo viena pensionāre. Pļaviņu biedrības priekšsēdētājs Ainārs Osmanis par viņu
stāsta: „Viņas dzīves apstākļi šajā centrā ir
normāli. Vienīgā viņas sūdzība – nav ar ko
sarunāties zīmju valodā, ļoti ilgojas pēc tikšanās ar savējiem. Tur nav neviena, ar kuru
varētu sazināties zīmju valodā, tāpēc viņu
nomāc vientulības sajūta. Mūsu biedrību
viņa neapmeklē, jo tā atrodas samērā tālu.
Pats viņu divreiz gadā apciemoju. Februārī, kad viņai būs jubileja, atkal došos pie
viņas. Vēl kāds vietējais nedzirdīgais reizēm
aiziet pie viņas.”
Valmiera. No Valmieras biedrības arī
viens pensionārs dzīvo pansionātā. Šīs biedrības vadītāja Dace Lāce stāsta: „Viņš dzīvo
viens pats savā istabā. Viņa dzīves apstākļi
ir ļoti labi, jo telpas izremontētas, gaišas un
siltas. Pansionāts atrodas netālu no vilcienu
stacijas, tuvumā arī pilsētas autobusu pietura un veikali.
Neskatoties uz saviem 93 gadiem, viņš
labā laikā pāris reižu mēnesī iet kājām uz

biedrības klubu – jāmēro kādi trīs četri kilometri. Protams, reizēm izmanto pilsētas
sabiedrisko transportu. Viņš pats cenšas
izstaigāties pa pansionāta teritoriju, paiet
kādu gabalu pa šoseju uz Smiltenes pusi.”
Smiltene. Biedrības vadītāja Lida
Šilinska: „Mums ir zināmi pieci pansionātā dzīvojoši vīrieši dažādās reģiona vietās.
Viens pensionārs ir gulošs, viņam nav ar ko
komunicēt: pats ar sevi sarunājoties, stāstot
kaut ko zīmju valodā.
Otrais, kas dzīvo Strenču pansionātā, ir
vājdzirdīgs un nelieto zīmju valodu, tāpēc
saziņa risinās, rakstot vai arī lasot no lūpām. Trešais vājdzirdīgais pensionārs par
dzīvi nesūdzas. Vēl viens ir ar garīga rakstura problēmu. Bet piektais pansionāta iemītnieks nepārprotami izteicis vēlmi būt kopā
ar savējiem.”
Rēzekne. No Rēzeknes biedrības pansionātā tagad dzīvo viens precēts pāris. Kādreizējā šīs biedrības vadītāja, tagadējā LNS
viceprezidente Sandra Gerenovska atminas: „Rēzeknes pansionātā daudzus gadus
dzīvoja nedzirdīgais ar garīgu atpalicību.
Kad viņa audžutēvs nomira, radi viņam piederošo dzīvokli pārdeva un viņu pašu ievietoja pansionātā.
Viņam tur labi neklājās, ilgi nesaprata, kur bija ievietots, bieži bēga uz mājām.
Bez mitas prasīja pulksteni. Vietējie biedri

šad tad viņu apciemoja. Kādudien viņam
tika dāvināts arī lietots pulkstenis, bet viņš
vienalga visiem joprojām prasīja pulksteni.
Izrādījās, viņam atvilktnē sakrājušies jau
vairāki pulksteņi, bet viņš turpināja lūgt vēl
un vēl…
Pērn aiznesu bulciņas un desu tam pulksteņu prasītājam. Saņemot atnesto, viņam
rokas trīcēja, jo tādus gardumus pansionātā
nedod. Tāds skumjš stāsts. Bet tagad viņš ir
aizsaulē.”
Rīga. Biedrībai zināmi četri pansionātos dzīvojoši cilvēki, divi no tiem – vienā
vietā. Bet Daugavpilī un Liepājā – katrā pa
vienam pansionāta iemītniekam.
Šeit minēti tikai reģionālajām biedrībām
zināmie pensionāri, bet pastāv liela iespējamība, ka viņu skaits varētu būt vēl lielāks.
  
„KS” iecerējis doties vizītēs pie dažiem
no viņiem, kā arī izvirzīt jautājumu Labklājības ministrijai, vai iespējams viens pansionāts, kurā visi nedzirdīgie varētu dzīvot
kopā, lai viņi labāk justos.
Mūsu ļaudis atminas, ka vairāki nedzirdīgie kādreiz padomju laikos dzīvojuši kopā
Ropažu pansionātā.
Kā varētu uzlabot nedzirdīgo pensionāru dzīves apstākļus pansionātos? – par
to nākamajos „KS” numuros. 
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GADA SPORTISTS 2011 – MĀRIS GRĒNIŅŠ
Zigmārs Ungurs  Valdis Krauklis
tām man neklātos tik spoži. Ja
mani arī turpmāk atbalstīs ar
nometnēm, tad
man ar fizisko
formu viss būs
kārtībā un sasniegumi neizpaliks.
Jārēķinās,
ka ar katru
gadu Krievijas,
Baltkrievijas,
Ukrainas komandas kļūst
arvien spēcīgākas –
tas
izskaidrojams
ar to, ka viņu
LNS gada noslēguma pasākumā 17. decembrī arī Latvijas Ne- sportistus ļoti
dzirdīgo sporta federācija publiski atskatījās uz savu sporta gadu atbalsta finansiāli un tiem
un apbalvoja izcilākos sportistus.
ne par ko citu
nav jādomā kā
Vispirms LNSF prezidents Varis Strazdiņš parādīja prezentāciju par gada notiku- tikai par sportošanu. Visnozīmīgākie starmiem sportā: sacensības gan pašu mājās, ti nākamgad, protams, būs Nedzirdīgo 2.
gan ārzemēs, to dalībniekus un godalgoto pasaules čempionātā vieglatlētikā Kanādā
(Toronto), kur man vajadzēs aizstāvēt savus
vietu ieguvējus.
Par gada izcilāko sportistu jau otro titulus visās disciplīnās, kurās izcīnīju zelta
medaļas Izmirā, Turcijā.
gadu pēc kārtas kļuva Māris Grēniņš.
Nopietni gatavojos arī Nedzirdīgo EiroMāris Grēniņš: „Jūtos pagodināts,
bet tas viss man nāca ar smagu darbu un pas vieglatlētikas čempionātam telpās, kas
liels paldies LNSF, kas mani atbalstīja vi- norisināsies Tallinā. Ziemā vajadzētu kādu
sādā ziņā, arī ar sporta nometnēm, jo bez nometni, bet pagaidām iztieku tāpat. Citiem

mūsu nedzirdīgajiem sportistiem novēlu
sportot un nepadoties, tad kādreiz arī jūs
rotās ielā būs svētki!”
Otrajā vietā aiz Māra – Gunita Šīrante. Trešais labākais – Emīls Krams. Nominācijām vēl tika izvirzīti Aleksandrs Romanovs, Ilona Ozola, Vladimirs Lagunovs,
Māra Kursīte, Agita Intsone, Līva Vaivode
un Pēteris Kursītis.
Par gada aktīvāko un labāko klubu
atzina Valmieras sporta klubu „Tālavas
Nedzirdīgo sports”, kuru vada Nadežda
Jefremova. Viņa pastāstīja: „No 1992. gada
19. decembra mums bija neoficiāls klubs,
to dibināt ieteica un daudz palīdzēja Jadviga Bočkāne. Mums vienmēr bijis daudz
dalībnieku, agrāk bija 51, bet pašlaik ir 48
sportisti.
Ir daudzi jauni puiši, kas aktīvi piedalās
kluba darbā, paši meklē visādas izdevības,
palīdz organizēt pasākumus, piemēram,
man liels palīgs ir Jānis Beitiks. Mūsu sportisti dzīvo dažādās vietās, tāpēc paši trenējas tur, kur viņiem ērtāk. Es pati eju arī uz
Valmieras Vājdzirdīgo skolu un aicinu skolēnus piedalīties mūsu sacensībās.”
Par populārāko nedzirdīgo sporta
veidu 2011. gadā atzīts boulings. Tā noteikšana notika 3 pakāpēs: sporta klubos,
LNSF valdē un gada noslēguma dalībnieku
aptaujā.
Bet par LNSF 2012. gada plāniem un
nozīmīgākiem gaidāmiem notikumiem lasiet LNSF prezidenta Vara Strazdiņa intervijā „Kopsolī” februāra numurā. 

TĀLAVIEŠI NOSLĒDZ SPORTA GADU
Nadežda Jefremova  Elīna Jefremova

Sporta kluba „Tālavas Nedzirdīgo sports” 2011. gada pēdējais pasākums notika 10. decembrī Vidzemes Olimpiskā
Centra telpās, ar kuru tam izveidojusies jau ilgstoša un stabila sadarbība.
Tās bija „Tālavas NS” meistarsacīkstes šautriņu mešanā. Šoreiz, par pārsteigumu organizatoriem, piedalījās negaidīti daudz
dalībnieku, tāpēc sacensības ievilkās ilgi pāri norunātajam telpu
izmantošanas laikam.
Piedalījās 15 vīrieši un 8 sievietes, lielākā daļa no „Tālavas NS”
vai Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātskolas, tikai viens dalīb-

nieks bija ieradies no RSK „Nedzirdīgo sports”.
Protams, uzvar labākie! Un, lūk, jau arī rezultāti.
Vīriešiem – I vietā Jānis Goldšteins, attiecīgi seko Edgars
Brižs un Miks Auželis.
Sieviešu konkurencē uzvarēja Sarmīte Ščiglinska, seko Lāsma Mieze un Līga Ķuze.
Pēc sacensībām sportisti un tālaviešu draugi pulcējās Valmieras
RB klubā, lai svinīgā atmosfērā noslēgtu sporta gadu.
„Tālavas NS” valde pateicās sportistiem, kas aktīvi piedalījušies
sacensībās un čempionātos, nežēlojot laiku un arī savus personiskos
finansu līdzekļus.
Īpašs paldies basketbola puišiem, kas ir jau divkārtēji LR čempioni. Paldies „Valmieras ātrākajai meitenei” Gunitai Šīrantei,
kas aktīvi piedalās ne tikai nedzirdīgo orientēšanās sacensībās, bet
ar augstiem rezultātiem startē arī dzirdīgo maratonos un citās skriešanas disciplīnās.
Lepnums par futbolistiem, kas šogad pirmo reizi ieguva pirmo
vietu LR čempionātā telpu futbolā.
Sarunā par futbolu iesaistījās arī „senie” sportisti Aivars Purmalis un Renārs Zīle, kas dalījās atmiņās par to, kā viņi padomju laikos
startējuši lielajā futbolā, kas ir daudz smagāks nekā minifutbols. Pirmo reizi Valmieras futbolisti saņēma ceļojošo kausu sešdesmitajos
gados. Abi novēlēja tagadējiem futbolistiem neizlaist kausu no rokām un cīnīties par to katru gadu, tāpat kā to dara basketbola puiši.
Vēlreiz paldies visiem tālaviešiem un „Tālavas” draugiem par
aktivitāti, novēlu sportiski optimistiski sākt un vadīt visu 2012.
gadu! 
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PIEMIŅAS VĀRDI IRĒNAI SKERŠKĀNEI
Irēna Skerškāne dzimusi Rīgā, piecu gadu
vecumā kopā ar mammu
un māsu Liliju piespiedu
kārtā bijusi darba nometnēs Vācijā. Svešumā,
izslimojot tuberkulozi
un meningītu, zaudējusi
dzirdi.
Atgriežoties Latvijā,
1939.23.04 –
Irēna mācījās Jelgavas
2011.22.11
Kurlmēmo skolā.
Vecāki mudināja viņu lasīt grāmatas, un
Irēnai tas iepatikās, jo latviešu valoda labi
padevās.
30 gadu vecumā apprecējās, piedzima
meita Diāna, dēls Andris. Taču dzīves ceļš
atkal aizveda prom no Latvijas – uz Krieviju.
Tur viņa 6 gadus strādāja smagās metālapstrādes rūpnīcā Vladimirā, kur ražoja traktorus.

Kad Irēna atkal atgriezās Latvijā, viņa
strādāja trikotāžas fabrikā ‘’Māra’’ Rīgā, pēc
tam Tukumā par audēju, vienlaikus daudz
laika veltot meitas un dēla ģimenēm, izauklējot 5 mazbērnus – Artūru, Aleksandru,
Markusu, Mairi un Nikitu, palīdzot sev tuviem cilvēkiem – māsai Jausmai, brālim
Kārlim, draudzenēm, darba kolēģiem, nedzirdīgajiem liktensbiedriem.
Aktīvi apmeklēja mēģinājumus teātra un
tautisko deju pulciņā k/c’’Rītausma’’, kā arī
vadīja Rīgas biedrības Tukuma grupu (1986
– 1995; 2009 – 2011). Līdz savas dzīves gaitas beigām Irēna bija ļoti aktīva, atsaucīga
un ieinteresēta biedrības dzīvē, piedaloties
dažādos pasākumos. Tādu savu biedri Irēnu Skerškāni paturēsim atmiņā, vēlot viņai
vieglas dzimtās zemes smiltis.
Rīgas biedrība

PIEMIŅAS VĀRDI SKOLOTĀJAM ARTŪRAM AUSEKLIM

30. decembrī zemes
klēpī Alūksnes kapos
guldījām mūsu skolas
ilggadējo kolēģi Artūru
Ausekli. Viņu pavadīt bija
ieradušies gan bijušie skolēni, gan darba kolēģi, gan
novadnieki, gan pansionāta iemītnieki.
1928.26.04 –
Rīgas Nedzirdīgo bērnu
2011.25.12
skola ir Ausekļa pirmā un
vienīgā darba vieta. Te daudzu gadu garumā
ir mācīti un audzināti nedzirdīgie bērni. Pret
skolēniem skolotājs vienmēr bija prasīgs,
taisnīgs, izprotošs un savaldīgs. Kolektīva
vidū viņš bija kā krāšņs zieds: sabiedrības
dvēsele, inteliģents, muzikāls – spēlēja klavieres un dziedāja korī „Tēvzeme”. Gan ar
kolēģiem, gan audzēkņiem tika apceļota Latvija un toreizējā PSRS.

Kad pienāca pensijas gadi, viņam bija apnikusi pilsētas burzma un dzīvošana šaurībā.
Auseklis atgriezās dzimtajā novadā. Mūža
novakari viņš pavadīja Alūksnes pansionātā.
Tā nebija dzīve veco ļaužu pansionātā,
ko latviešu rakstnieki tik dramatiski tumšās
krāsās apraksta grāmatās un ko skolotājs mācīja literatūras stundās, bet rosīgs mūsdienu
ritms: Artūrs nūjoja, labi apguva datorprasmes, organizēja svētku pasākumus, rakstīja
un īstenoja projektus.
Artūr! Šajos Ziemassvētkos skolā saņēmām Tavu ikgadējo apsveikumu, kur uz aploksnes kaligrāfiskā rokrakstā bija uzrakstīta
mūsu adrese, bet kartiņā – ieraksta nebija.
Šai baltajā tukšumā mēs varētu ierakstīt:
„Tavs mūžs, Artūr, bija darbīgs, radošs, cilvēku mīlestības un cieņas piepildīts...”
Tavi ilggadējie kolēģi
no Rīgas Nedzirdīgo bērnu skolas

LĪDZJŪTĪBAS
Koks nezina, kad vētrā lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt stās.
 Izsakām dziļu līdzjūtību ULDIM
SPROĢIM, sievu smilšu kalniņā guldot.
Klasesbiedri
Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs…

Skumju brīdi esam kopā ar ANNU
GONČAROVU, vīru mūžībā aizvadot. Izsakām dziļu līdzjūtību.
Dārza „Ausma” nedzirdīgie biedri

Skumji noliec galvas priedes klusās,
Nolīst ziedos rīta mirdzums silts.
Nošalc vēsma mierīga, lai salda dusa,
Lai tev viegla dzimtās zemes smilts.
 Mūžībā aizgājuši mūsu biedri
FRANCISKA SPROĢE (1944. 6.12
– 2011.14.12), FRANCIS PAULIŅŠ
(1924.14.11 – 2011.12) un ALEKSEJS
GONČAROVS (1941.20.06.-2011.22.12.).
Izsakām dziļu līdzjūtību ģimenei,
tuviniekiem un draugiem. Lai vieglas
smiltis!
Rīgas biedrība

 Skumjās noliecam galvu, mūsu
skolotājam ARTŪRAM AUSEKLIM
mūžībā aizejot.
Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātskolas 1982. gada absolventi: Skaidrīte
Bokta, Sandra Ozola – Nāra, Sandra
Salmane – Bērziņa, Janīna Pugeja, Valentīna Sprūdža, Anita Zirnīte – Šnepste,
Rasma Kristoforova – Riņķe, Rolands
Kelle, Aleksandrs Lavrenovs – Liniņš,
Ojārs Bite, Vladimirs Gerdts, Vladimirs
Utreckis, Juris Veidemanis

MĪĻI SVEICAM!
90

12. II Albīna VAIVODE, Rēzeknes

85

18. II Liza MASLOBOJEVA, Pļaviņas

80

10. II Ņina POLIKEVIČA, Rīgas
15. II Zinaida SPRINCE, Smiltenes
27. II Linerts DUGNESIS, Rīgas

75

3. II Marija BARAŠKOVA, Rīgas

70

14. II Valentīna SMONA, Rīgas
24. II Erika SKABA, Rīgas
24. II Ivars GRĪGS, Daugavpils
25. II Valija KAUPĀNE, Rīgas

65

17. II Dmitrijs KĻUŠENKOVS,
Ventspils

60

15. II Aleksejs ISAKOVS, Rīgas
15. II Edgars PĻAVIŅŠ, Rīgas
19. II Aivars ZEMTAUTIS, Rīgas
28. II Ņina GAMAJUNA, Rīgas

55

7. II Silvija KĻAVIŅA, Rīgas

50

11. II Māra GUDRIŅA, Daugavpils
19. II Guntars BEISONS, Rīgas
19. II Jeļena ŠARKELE, Pļaviņas
26. II Valentīna ŠAKELE, Daugavpils
biedrība

UZMANĪBU! IZĪRĒ DZĪVOKLI
IZĪRĒ dzīvokli Aizkraukles rajona
Aiviekstes pagastā 1. Maija ielā 7 – 4 ar
41,6 m2 kopējo platību.
Dzīvoklī ir 2 istabas ar dzīvojamo platību 27 m2.
Elektroapgaismojums, krāsns ar malkas
apkuri, virtuvē malkas plīts, gāzes plīts
ar gāzes padevi, gāzes skaitītājs, aukstais
ūdens, izlietne, ūdenskrāns, vanna ar malkas apkures boileri, sausā tualete; visi logi
un durvis kārtībā, koka grīdas, sienas un
griesti krāsoti. Veikts daļējs kosmētiskais
remonts. Nodrošināta sadzīves atkritumu
izvešana. Dzīvoklim atsevišķs elektroskaitītājs.
Ārpus mājas dzīvoklim ir šķūnis un pagraba nodalījums kopējā pagrabā.
Māja nodota ekspluatācijā 1965. gadā.
Īres maksa par dzīvokļa kopējo platību ir 0,24 Ls/m2.
Priekšroka LNS biedriem.
Pieteikties pa tel. 67459480, mob.
tel. 26408990 vai rakstīt uz e-pastu:
mru@zb.lv L. Paulēnam.
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Datormakets: JURIS GRUNDULIS
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Nākamais numurs 15. februārī

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

