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Tālāk lasiet 6. lpp.

Klusuma pasaules sasniegumi – devums LNS nākotnei

Ievērojamākais projekts LNS vēsturē svinīgi noslēdzies plašā atskaites pasākumā, kas notika 20. decembrī kultūras centrā 
„Rītausma”, klātesot daudzajiem tajā iesaistītajiem darbiniekiem, uzraudzības iestāžu – Labklājības ministrijas (LM), No-
darbinātības valsts aģentūras (NVA) un LR Saeimas pārstāvjiem, brīvprātīgajiem palīgiem un aktīvistiem no visiem Latvijas 
reģioniem, kuros tika realizēts šis projekts.

LNS gada noslēgums un nominācijas
Šajā numurā
Pirmais numurs šajā gadā 

piedāvā daudz svinīgu un ieprie-
cinošu ziņu. Arī derīgu!

Apkopota 2013. gada notiku-
mu hronika – vēsturei – 2 – 3

Sekmīgi beidzies lielais LNS 
projekts – 6

Varam sveikt LNS Gada cilvē-
kus un labāko biedrību  – 7 – 8

Iepazīstieties ar labākajiem 
darbiniekiem Rehabilitācijas 
centrā – 10 – 11

Kopā domās atskatāmies uz 
20 gadiem LNS Surdocentra vēs-
turē – 3

Ielūkosim gadumijas notiku-
mos biedrībās – 5

Papētiet izmaiņas sociālajā 
jomā 2014. gadā  – 13

Uzziniet, kā studē nākamie 
surdotulki  – 12

Arī izcilākie sporta cilvēki un 
notikumi atzīmēti – 15

Ko domā lasītāji un daudz ko 
citu!

Un šis numurs sāk savu ceļu 
pie lasītājiem no jaunas mājvie-
tas – Elvīras ielas 19 (skat. 2.lpp.). AtskAts uz pAveikto

 „Esam sapulcējušies, lai novērtētu 
gada laikā paveikto un godinātu mūsu la-
bākos,”–  prezidents teica. Viņš uzsvēra 
paveikto milzīgo darba apjomu 2013. gadā.

 Informācijas centra vadītāja Inese Im-

Tradicionālais gada noslēguma 
pasākums notika 20. decembrī LNS 
Rehabilitācijas centrā (Rītausmā). 
Vakara vadītāja LNS viceprezidente 
Sandra Gerenovska sākumā deva vār-
du LNS prezidentam Edgaram Vorslo-
vam.

Tālāk lasiet 7. lpp.

mure parādīja prezentāciju par svarīgāka-
jiem gada notikumiem. Pēc tam LNS Goda 
biedra apliecību un ziedus  saņēma ilggadī-
gā „Kopsolī” redaktore Ilze Kopmane.

GAdA nominAntu izvēle

Vakara vadītāja Sandra Gerenovska pa-
stāstīja, ka iepriekšējos gados labākos no-
teica noslēguma pasākuma dalībnieku bal-
sojumā par brīvi izvēlētiem cilvēkiem. Taču 
šogad LNS Valde nolēma, ka būs savādāk. 
Tika izveidota vienota veidlapa, kuru nosū-
tīja  LNS reģionālo biedrību valdēm. Visas 
deviņas LNS biedrības savās valdēs izvē-
lējās vienu kandidātu katrai nominācijai. 

0 Nākamais numurs 
24. februārī
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

2013. GADA 17. DECEMBRĪ  –   
2014. GADA 20. JANVĀRĪ

17. DECEMBRĪ
LNS prezidents Edgars Vorslovs 

un LNS valdes locekle Inese Immure 
tikās ar Latvijas Televīzijas prog-
rammu daļas direktori Janu Semjo-
novu.

 Tikšanās laikā  LTV pārstāve tika 
iepazīstināta ar LNS biedru viedokļiem 
par subtitrētajiem un surdotulkotajiem 
raidījumiem un to kvalitāti, kā arī par 
vēlamajiem raidījumiem 2014. gadā. 
LTV pārstāve informēja, ka iespēju ro-
bežās LTV ņems vērā mūsu viedokļus.

18. DECEMBRĪ
LNS prezidents E. Vorslovs pie-

dalījās Invalīdu lietu nacionālās pa-
domes sēdē. 

Lielākajā daļā sēdes tika spriests 
par invalīdu profesionālās rehabilitā-
cijas un nodarbinātības jautājumiem. 
SIVA direktores pienākumu izpildītāja 
I. Misūna informēja par SIVA galve-
najām funkcijām, profesionālās reha-
bilitācijas pakalpojuma saņēmējiem 
un pasākumu kopumu, kas nodrošina 
jaunas profesijas apgūšanu, profesio-
nālo zināšanu un prasmju atjaunošanu 
vai attīstīšanu, kā arī sniedza informā-
ciju par SIVA izglītības programmām, 
statistiku par profesionālās izglītības 
pakalpojumiem.

 Interesants fakts,  ka viena no 
pieprasītākajām SIVA piedāvātajām 
profesijām ir veļas mazgātājs un glu-
dinātājs, kuru apguvēji apmēram 75% 
tiek nodarbināti. Klātesošie tika infor-
mēti, ka plānots pārskatīt SIVA funkci-
jas, jo šobrīd to ir daudz. LM interesē 
arī NVO viedoklis par to, kādā virzienā 
būtu SIVA jāattīstās. LM vīzija ir, ka 
tai  jābūt „vienas pieturas aģentūrai” 
attiecībā uz personām ar invaliditāti.

LM Darba tirgus politikas depar-
tamenta pārstāvji sniedza prezentāciju 
par iespējām pilnveidot atbalstu per-
sonu ar invaliditāti nodarbinātībai, 
informāciju par personu ar invaliditāti 
nodarbinātības un bezdarba rādītājiem, 
personu grupām ar pastāvīgām prob-
lēmām iekļauties darba tirgū, kā arī 
personu ar invaliditāti iesaisti NVA no-
darbinātības un apmācību pasākumos.

 LNS prezidents interesējās par 

prezentācijā iekļautajiem statisti-
kas datiem, norādot, ka prezentācijā 
tika minēts, ka nodarbinātās personas 
ar invaliditāti no visām personām ar 
invaliditāti darbspējas vecumā ir 38%, 
tad sanāk, ka 60% nestrādā? Tai pašā 
laikā NVA uzskaitē kā bezdarbnieki ar 
invaliditāti no visām personām ar inva-
liditāti darbspējas vecumā ir 10%, tad 
sanāk, ka 50% nestrādā vai neizmanto 
NVA pakalpojumus? Vai ir zināms ie-
mesls, kāpēc viņi neizmanto NVA pa-
kalpojumus?

 Uz to LM valsts sekretāra vietnieks 
I. Alliks atbildēja, ka bezdarbniekam ar 
invaliditāti ir tiesības reģistrēties NVA, 
bet tas nav pienākums. Tas varbūt iz-
skaidro to, kāpēc tik mazs skaits per-
sonu ar invaliditāti reģistrējušies NVA.

 Tālākajā sēdes daļā izvērtās 
diskusija par NVA piedāvāto pakal-
pojumu kvalitāti un to piemērotību 
invalīdiem. Klātesošie tika iepazīsti-
nāti arī ar LM turpmākajiem plāniem 
invalīdu nodarbinātības veicināšanā. 
Daži no tiem: turpmāk plānota indi-
viduāla pieeja personu ar dažāda sma-
guma invaliditāti un funkcionālo trau-
cējumu veidiem iesaistei darba tirgū, 
finansiālā atbalsta diferencēšana darba 
devējiem un darba vadītājiem, nosakot 
atšķirības ikmēneša darba algas dotā-
cijai atbilstoši personu ar invaliditāti 
smaguma pakāpei, pirms dalības NVA 
nodarbinātības pasākumos būs obligāti 
jāapmeklē speciāli apmācīts karjeras 
konsultants. 

Sēdes nobeigumā LM Sociālās ie-
kļaušanas un sociālā darba politikas 
departamenta pārstāvji informēja par 
Latvijas ziņojuma ANO Ģenerālsek-
retāram par ANO Konvencijas „Par 
personu ar invaliditāti tiesībām” īste-
nošanas progresu tapšanas gaitu.

 LM pateicās NVO (to skaitā arī 
LNS) par sadarbību ziņojuma tap-
šanā, norādot, ka ziņojuma projektā 
iespēju robežās tika iekļauti visi NVO 
izteiktie priekšlikumi. Informāciju par 
Konvencijas ietvaros īstenotajiem pa-
sākumiem ir snieguši 70% no visām 
pašvaldībām, un attiecīgo pašvaldību 
„labās prakses piemēri” tiks publicēti 
Labklājības ministrijas mājas lapā. 

Informē: LNS prezidents  
Edgars Vorslovs

LNS vadības kalendārs
JANVĀRIS
 No 1. janvāra valsts apmaksāto surdotulku pakalpo-

jumu apjoms pieaug vairāk nekā astoņas reizes
 Nodrošinājumam ar surdotulka pakalpojumiem, 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un surdotehnis-
kajiem palīglīdzekļiem 2013. gadā valsts piešķir vairāk 
nekā 1 miljonu latu

FEBRUĀRIS
 6 surdotulki absolvē Sociālās integrācijas centra ko-

ledžu un saņem diplomu (1. II)
 Jubilejas pasākums „Melodeklamācijai – 40” (23. II) 

MARTS
 Skaistumkonkurss „Mis un Misters LNS 2013” 

(9. III)
 Rītausmas drāmas kolektīvs piedalās festivālā „Rīga 

spēlē teātri – 2013” ar jaunu izrādi „Sapnis par skaistu 
dzīvi” (13. III)
APRĪLIS
 LNS Liepājas biedrība svin 65 gadu jubileju (6. III)
 Darbu uzsāk atbalsta personas topošajām un esoša-

jām nedzirdīgajām māmiņām
 Risinās biedrību konferences un kopsapulces

MAIJS
 Rēzekniešus priecē Rītausmas pašdarbnieki ar ēnu 

teātra lielisko uzvedumu (3. V)
 Tradicionāli notiek Ģimeņu dienas Rītausmā ar Rī-

gas Domes atbalstu (1. – 11. V)
 Turpinās biedrību konferences. Izvirzīti kandidāti 

prezidenta postenim – Edgars Vorslovs, Sandra  Gere-
novska, Inese Immure, Arnolds Pavlins
 LNS biedri kandidē Rīgas pašvaldības vēlēšanās: 

Edgars Vorslovs (Zaļā partija) un Baiba Bicēna (Visu 
Latvijai –  TB/LNNK)
 LNS Domes loceklis Ainārs Osmanis piedalās Eiro-

pas Nedzirdīgo savienības (EUD) Ģenerālajā asamblejā, 
ievēlēta jauna valde (16. V)
 Mākslinieku kopa „Cerība” sarīko radošo darbu iz-

stādi „Rītausmā” (18. V)
 Veikts remonts Ventspils kluba telpās ( V – VI)

JŪNIJS
 LNS pašdarbības festivāls Latgalē (1. IV). Rekord-

liels pašdarbnieku skaits (168) sniedz 33 priekšnesumus
 Sadarbībā ar NVA uzsākts jauns sociālās rehabilitā-

cijas pakalpojums – caur WEB kameru nodrošināta NVA 
klientu videosaziņa ar surdotulku tiešsaistē
 Vēl 11 nedzirdīgie cilvēki apguvuši datorprasmi 

augstākā līmenī un ieguvuši Eiropas sertifikātu ( 4. VI)
 LNS biedre Jolanta Znotiņa debitē kā profesionāla 

aktrise Dailes teātra iestudējumā „Sabojātie” (12. VI)
 Rīgā un LNS viesojas 30 nedzirdīgo tūristu grupa no 

Sanktpēterburgas (20. – 23. VI)
 Piešķirts LNS Goda biedra nosaukums Regīnai Rizi-

kai, Feodosei Lepešai (Rīga) un Gundegai Paņko (Lie-
pāja) (26. VI)
 LNS projekta „Alternatīvie sociālās rehabilitācijas 

pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” svinīgais no-
slēgums Rēzeknē (27. VI)

JŪLIJS
 Skaistumkonkursā Mis & Misters World 2013 pieda-

lās LNS pārstāvji Daina Rusule un Ints Zvirbulis
 Jauno māmiņu 10 atbalsta personu apmācību noslē-

gums – izlaidums projektā „Nepalikt vieniem klusumā” 
(14. VII)

2013. gada hronika

LNS biedru ievērībai
Saskaņā ar LNS valdes lēmumu no 2013.13.11 „Par strukturālām  pār-

maiņām LNS” laikraksta „Kopsolī” redakcija iekļauta jaunizveidotajā LNS 
Informācijas nodaļā, Elvīras ielā 19, Rīgā.

Nodaļas uzdevums – turpmāk nodrošināt laikraksta „Kopsolī” izdošanu un 
LNS mājaslapas uzturēšanu, kā arī veikt citus informācijas nodrošināšanas pa-
sākumus.

Rīdzinieki, kuri pasūtījuši „KS” saņemšanai uz vietas, lūgti griezties Elvīras 
ielā 19 (vecā māja), 2.stāvā. Pasūtīšana turpinās! 
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Lūdzu, pastāstiet par pašu pirmsā-
kumu – kur un kā dzima ideja par to, 
ka LNS jāuzņemas surdotehniskās palī-
dzības organizēšanu, par mītnes vietas 
izvēli, centra veidošanu utt.

Jā, laiks rit patiešām ļoti ātri, un 20 
gadi, no vienas puses, – tas ir daudz, no 
otras – tas ir tikai sākums. Galvenais, ko 
pierādījuši šie 20 gadi – mūsu sākotnējā 
ideja par surdocentra izveidošanu bija pil-
nīgi pareiza. 

Atgādināšu to, ka padomju laikā LNS 
ar surdotehniku nenodarbojās vispār, ide-
ja par šādas iestādes dibināšanu nāca pēc 
tam, kad sabruka medicīniskās tehnikas 
apgādes sistēma, izveidojās vairākas kaktu 
firmiņas, kurās bijušie medicīniskās tehni-
kas darbinieki mēģināja kaut ko darīt. Tas 
nebija nopietni, tāpēc LNS, kurā daudzi 
biedri ir nevis nedzirdīgi, bet vājdzirdīgi, 
no viņu puses izjuta nopietnu spiedienu un 
prasības atrisināt problēmas ar dzirdes apa-
rātiem.  Toreizējās Sociālās nodrošināšanas 
ministra V. Makarova nostāja bija pavisam 
vienkārša – jūs sakāt, ka jums ir problēmas, 
nu tad lūdzu – te būs valsts nauda, risiniet 
šo problēmu paši. 

Tā tas sākās. LNS nebija 
ne pieredzes, ne zināšanu, ne 
cilvēku, nekā, tikai problēma, 
kuru jārisina. SPC pirmais 
direktors bija Jānis Bariss. 
Domāju, ka jubilejas reizē 
būtu laba iespēja pateikt pal-
dies šim cilvēkam par to lie-
lo ieguldījumu ne tikai LNS 
dažādo darbu veikšanā, bet 
arī SPC pirmo gadu darbības 
nodrošināšanā. 

Sākotnēji SPC atradās 
Stradiņa slimnīcas teritorijā, un pirmais 
mūsu klients, kas saņēma dzirdes aparātu 

(aicināsim arī viņu uz mūsu jubilejas pa-
sākumu) bija M. Belijs. Kopā šajos gados 
esam izsnieguši vairāk par 35 000 dažādus 
surdotehniskos palīglīdzekļus.

Kādi bija pirmie, teiksim, desmit 
gadi – grūtības, attīstības iespējas, iz-
augsmes ceļš, filiāļu tapšana.  Raksturī-
gākie momenti, ko nevar aizmirst dau-
dzo gadu gaitā…

Sākumā mēs domājām, ka, esot kopā 
un blakus profesionāliem ārstiem, Stradi-
ņos arī Surdocentra darbība būs profesio-
nāla un klientiem nebūs problēmu saņemt 
kvalificētu palīdzību. Tā nebija kļūda. To-
mēr arī gaidīto rezultātu nedeva – telpas 
mazas, nepiemērotas, izaugsmes iespēju 
nekādu, arī attieksme pret mums – kā pret 
nepiederošām personām.

 Tāpēc meklējām citas attīstības iespē-
jas. Tādas radās, kad Labklājības minis-
trija izsludināja Invalīdu uzņēmējdarbības 
veicināšanas konkursu un LNS projekts 
par Surdotehniskās palīdzības centra iz-
veidošanu Rīgā, Elvīras ielā 19, bijušajās 
Rīgas MRU noliktavas telpās, guva atbal-
stu (starp citu, projekta kopējā vērtība bija 
41 000 LVL). 

Darbi tika organizēti ļoti 
ātri – 1998. gada 19. janvā-
rī parakstījām projektēšanas 
līgumu ar „Rūpnīcprojekts 
AS”, bet jau 1998. gada 1. 
augustā, centrs pārcēlās uz 
šīm savām telpām. Sākumā, 
protams, bija bažas par to, 
kā mums veiksies, vai klien-
ti mūs atradīs. Taču ļoti drīz 
viss nostabilizējās un strādā-
jām ar pilnu jaudu.

 Kā nākošo etapu varu at-
zīmēt filiāļu tīkla izveidošanu. Pateicoties 

Tālāk lasiet nākamajā lpp.

JUBILEJA

Divdesmitgadnieks SPC 
atskatās uz noieto ceļu

1. februārī LNS SIA Surdotehniskās palīdzības centram (SPC) aprit 20 pastā-
vēšanas gadi. Tātad –  pašā plaukumā un  ir pieminēšanas cienīgs!

,,KS’’ lūdza  SPC valdes priekšsēdētāju Arnoldu Pavlinu pakavēties tā vēsturē 
un atbildēt uz dažiem jautājumiem ar ieskatu šodienā un nākotnē.

AUGUSTS
 Projektu „Attīstības vektors” noslēdzot, 

Vislatvijas konference par NVO līdzdalību lē-
mumu pieņemšanā (7. VIII)
 LNS kongress (17. – 18.VIII) – atskaite 

par paveikto darbu, novērtējums – izcili; ap-
stiprināta jauna darbības programma; par pre-
zidentu ievēlēts Edgars Vorslovs
 LNS Goda biedra nosaukums piešķirts: no 

Rīgas biedrības – Jadvigai Bočkānei, Varim 
Strazdiņam, Valdim Krauklim, Ilzei Kopma-
nei; no Valmieras – Nadeždai Jefremovai; no 
Kuldīgas – Guntim Dāvidam, Jurim Ozoliņam; 
no Rēzeknes – Francim Mauriņam (18. VIII)

SEPTEMBRIS
 LNS Rehabilitācijas Centrā sākas 2 so-

ciālās rehabilitācijas programmu realizācija  
(9. IX)
 Parakstīts līgums ar NVA par surdotulka 

pakalpojuma nodrošināšanu strādājošajiem ne-
dzirdīgajiem (kam ir NVA apmācības kupons), 
kuri apgūst kādu izglītības programmu (9. IX)
 Klusuma pasaules klusuma diena jeb Ne-

dzirdīgo diena Rītausmā (28. IX)

OKTOBRIS
 Sabiedrības integrācijas fonds apstiprina 

LNS projektu „Ejot līdzi laikmetam!”, kura ie-
tvaros Pensionāru centra apmeklētājiem 2014. 
gadā būs iespēja apgūt datorprasmi

NOVEMBRIS
 Bijušais LNS prezidents Arnolds Pavlins 

saņem Latvijas valsts aizsardzības fonda „Lā-
čplēsis” apbalvojumu – Goda zīmi bronzā  
(13.XI)
 LNS Smiltenes biedrības biedrs Andrejs 

Cīrulis saņem balvu „Gada cilvēks 2013 ap-
kalpojošā sfērā” Jaunpiebalgas novadā (16. IX)
 Rītausmā uzstājas nedzirdīgais Robs Rojs 

no Austrālijas. Viņš ar priekšnesumiem jau bi-
jis apmēram 50 valstīs (22. XI)
 Pirmo reizi informatīva, atbalstoša un iz-

glītojoša nometne nedzirdīgām māmiņām ar 
bērniem – projekta „Klusuma pasaule” visjau-
nākais sasniegums (28. XI – 1. XII)

DECEMBRIS
 Visās biedrībās beidzas megaprojekta Klu-

suma pasaule aktivitātes
 Rītausmas dejotāji - Integratīvās mākslas 

festivāla „Nāc līdzās” laureāti – uzstājas Zie-
massvētku labdarības koncertā Lielajā ģildē 
kopā ar dziedātājiem Nikolaju Puzikovu un 
Tatjanu Larionovu, izpildot rokenrola deju
 Starptautiskajā Invalīdu dienā LNS atkal 

pierāda savu līderpozīciju, uzstājoties vietējo 
pašvaldību pasākumos, bet Tukumā pasākumā 
7. decembrī nedzirdīgie vieni paši aizpilda visu 
pasākuma priekšnesumu programmu!
 LNS projekts „Nepalikt vieniem klusu-

mā” atzīts par vienu no 100 iedvesmojošākiem 
projektiem, kas atlasīts no vairāk nekā 6000 
Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda un Kohēzijas fonda īstenotajiem 
projektiem 2007. – 2013. gadā

Prezentāciju ar foto varat skatīties LNS 
mājaslapas sadaļā „Prezentācijas”. 

Pirmais SPC direktors 
Jānis Bariss
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

kārtējam projektam, SPC izvei-
doja piecas filiāles – Daugavpilī, 
Liepājā, Rēzeknē, Alūksnē un 
Ventspilī. 

Cik un kādi darbinieki to-
reiz strādāja SPC, un kā jūs 
raksturotu savas komandas 
sastāvu tagad, kurš, liekas, ir 
samērā stabils un nemainīgs?

Grūti pat salīdzināt. Sāka 
savu darbu SPC ar trim darbinie-
kiem – J. Barisu, L. Kikinu un L. 
Miķelsoni. Tagad pie mums strā-
dā desmit reizes vairāk cilvēku. 
Un jā, jums taisnība – cilvēki pie 
mums atnāk strādāt un projām 
neiet – mums ir ļoti stabils ko-
lektīvs. Laba aura. 

Šobrīd, pēc 20 gadiem, 
SPC pilda liela apjoma valsts 
pasūtījumu. Kādas patlaban ir 
tehniskās, finansiālās un kadru 
iespējas arvien labāk apkalpot 
klientus? 

2014. gads centram būs lielu 
izaicinājumu gads. Šogad mums 
plāns divas reizes lielāks par pa-
gājušo gadu, vispār apkalpojamo 
cilvēku ziņā šis solās būt rekor-
dgads. Strādāsim uz savu spēju 
robežas.

 Ja salīdzinām, tad pirmajā 
savas darbības gadā – 1994. g.  
izsniedzām 948 dzirdes aparātus, 
šogad mēs plānojam apkalpot 

vairāk nekā 5000 cilvēku (gan 
ar dzirdes aparātiem, gan pārējo 
surdotehniku). Turklāt  plānots, 
sākot ar šo gadu, nopietni papil-
dināt izsniedzamo surdopalīglī-
dzekļu sortimentu. Tā kā priekšā 
mums ir atbildīgs un visai sarež-
ģīts gads. 

Vai varat visumā apmieri-
nāt klientu vēlmes, un kādas 
tās ir pamatā? Vai ir arī mak-
sas pakalpojumi, kādos gadī-
jumos? Kādu peļņu dod SPC, 
kuri gadi labākie?

Domāju, ka tehnoloģiju at-
tīstība ir bijusi visai ievērojama 
– pasaulē dzirdes aparātu ražo-
tāju vidū konkurence ir liela, tā 
stimulē jaunas izstrādes, kas ļoti 
strauji ienāk tirgū. Ja pirms 20 
gadiem mēs strādājām ar ana-
logajiem aparātiem, tad tagad 
tikai ar digitālajiem. To pielāgo-
šanas sarežģītība, prasmes, kas 
nepieciešamas darbiniekiem,  ir 
nesalīdzināmas. Vai klienti ir ap-
mierināti? Pamatā noteikti – jā! 
Tie, kas ir neapmierināti, ir neap-
mierināti ar dzīvi kā tādu, bet tas, 
ka mēs darām visu, ko varam, ir 
neapstrīdami. 

Runājot par maksas pakal-
pojumiem, finansēm, gribu at-
gādināt to, ka sākotnēji SPC tika 
nodibināta kā bezpeļņas organi-

zācija un tikai pēc likumdošanas 
izmaiņām, tika mainīts arī mūsu 
statuss. Tomēr maksas pakalpo-
jumi nekad nav bijuši mūsu paš-
mērķis, tie ir tikai kā blakuspro-
dukts SPC pamatdarbībai. Un, 
ņemot vērā to, ka šogad mums 
ir tik liels valsts pasūtījums, tad 
maksas pakalpojumu apjoms  
noteikti samazināsies. Finansiāli 
surdocentra darbība ir veiksmī-
ga. Savos pastāvēšanas gados 
esam pārskaitījuši LNS uzturē-
šanai vairāk par pusmiljonu eiro. 

Kādi jauni pakalpojumi/
mūsdienīgi tehniskie palīg-
līdzekļi paredzami šogad un 
perspektīvā? Kādi, pēc jūsu 
domām, pirmām kārtām ne-
pieciešami nedzirdīgiem cilvē-
kiem? Ko visvairāk pieprasa 
mūsu biedri? Vai SPC  būs ie-
spējams tos nodrošināt?

Gan kvalitatīvi, gan kvan-
titatīvi esam spējīgi nodrošināt 
jebkuru pieprasījumu. Tas ir sa-
režģīti, tomēr pilnīgi iespējami. 
Daudz kas atkarīgs arī no Ne-
dzirdīgo savienības spējas pār-
liecināt Labklājības ministriju 
par nepieciešamību papildināt 
tehnisko palīglīdzekļu klāstu. 
Līdz šim tas ir izdevies veiksmī-
gi, un, sākot ar šī gada otro pusi, 
mums parādīsies virkne jaunu 

palīglīdzekļu. Tomēr, kamēr 
vēl nav apstiprināti jaunie MK 
noteikumi, par to runāt pāragri. 
Cerības ir, bet konkrēti runāsim 
tad, kad būs zināmi konkrēti no-
saukumi un skaitļi.

Vai darbs jums sagādā gan-
darījumu? Vai kolektīvs var le-
poties ar savu veikumu?

Noteikti jā, mēs savos 20 
darba gados esam sevi pierādī-
juši kā kvalificētu, profesionālu 
speciālistu kopā, ar katru gadu 
mūsu potences pieaug un mēs 
spējam darīt aizvien vairāk un 
labāk. Mums patiešām ir izvei-
dojies labs kolektīvs. 

Vēlam sekmes darbā un 
apsveicam centru 20 gadu dar-
ba jubilejā! Kādas būtu jūsu 
kā vadītāja vēlmes šajā saka-
rā?

Lai nu nākošie 20 gadi sur-
docentram būtu tikpat veiksmī-
gi kā iepriekšējie. Apmierināts 
klients ir mūsu darbības mērķis, 
un ceru, ka kopā ar kolektīvu arī 
mūsu klienti priecāsies par mūsu 
apaļo jubileju un būs kopā ar 
mums arī nākošajos 20 gados. 

 Intervēja: Ilze Kopmane
Foto: Juris Grundulis un  

no LNS SPC arhīva

Pirmā mītne – Stradiņa slimnīcā Surdocentrs tapa uz Rīgas MRU vecās piebūves bāzes, kurā notika uzņēmuma  
kultūras pasākumi. Tajā viesojās pat latviešu slavenā aktrise Vija Artmane.

Notiek SPC būvniecība Filiāle Liepājā Filiāle Ventspilī

JUBILEJA
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BIEDRĪBĀS

VALMIERĀ: IR VĒLME BŪT KOPĀ
Valmieras biedrībā jau ierasts, ka gada nozīmīgākos brīžus kā, 

piemēram, Līgosvētkus un citus tradīciju pasākumus biedri lielākā 
vai mazākā pulciņā sagaida kopā.

 Arī šoreiz 31. decembrī kopīgi sagaidīt jauno gadu klubā bija 
pulcējušies apmēram 15 biedri. Pēc omulīgas pasēdēšanas un gada 
notikumu pārrunāšanas klātesošie devās skatīt salūtu, sagaidīja gadu-
mijas brīdi un pēc tam apmainījās laimes vēlējumiem. Jaunieši svinī-
bas turpināja kultūras namā.

RĒZEKNĒ: DALA SAVUS GADA TITULUS
Rēzeknieši savu Ziemassvētku pasākumu „Zvaniņš skan” noor-

ganizēja 21. decembrī, tajā piedaloties vairāk nekā  trīsdesmit bied-
riem. Protams, arī bērni bija līdzi un saņēma saldumu paciņas no Sa-
laveča, kuru tēloja Artūrs Vindačs. Bet paciņu vajadzēja nopelnīt, un 
tad reizēm pat vecāki bērnu vietā skaitīja pantiņus un uzdejoja.

 Klātesošajiem balsojot, tika  no-
teikti arī savi Gada izcilnieki. Gada 
brīvprātīgās, Gada pašdarbnieces 
un Gada sievietes 2013 titulu saņē-
ma  Inese Geduša. Viņu  tātad var 
sveikt kā trīskārtēju gada  biedrības 
goda nosaukumu laureāti (vēl nebijis 
notikums mūsu biedrību vēsturē! – 
red.).

Bet par   savas biedrības Gada cilvēku un Gada vīrieti kļu-
va Artūrs Vindačs. Viņu, pasniedzot balvu, svinīgi  godināja arī kā 
LNS Gada brīvprātīgo 2013 – šo titulu viņam piešķīra dienu iepriekš 
lielajā LNS gada noslēguma pasākumā  Rīgā, „Rītausmā”, kur viņš 
nebija klāt.

Vienprātīgi par Gada notikumu rēzeknieši atzina projektu „Klu-
suma pasaule” tā fināla posmā. 

Pasākumu kuplināja pašdarbnieku uzstāšanās. Inese Geduša un 
Anatolijs Frolovs kopā izpildīja melodeklamāciju „Divi eņģeļi”, sa-
vukārt Mārīte Truntika – melodeklamāciju „Eglīte”, kuras beigās pie-
dziedājumu visi sanākušie dziedāja līdzi. 

Šajā pasākumā interešu klubs „Zelta zivtiņa” pasniedza balvas 
2013. gada labākajiem makšķerniekiem. Labākie – Edvīns Lankov-
skis, Valērijs Vinogradovs un Andris Fomins.

RĪGĀ: NOMINĀCIJAS VĒL BŪS
 Rīgas biedrība savu Ziemassvētku pasākumu sarīkoja 23. de-

cembrī  Rītausmā. Uz to ieradās 72 dalībnieki. Pasākums sākās trijos 
dienā un beidzās ap pl. 20. Uzstājās gan pašu pašdarbnieki, gan dzir-
dīgo bērnu deju grupa „Buras”. 

11. janvārī notika īpašais Ziemassvētku pasākums bērniem, kurā 
piedalījās 16 bērni savu vecāku pavadībā. Rītausmas pašdarbnieki 
šajā pasākumā atvēra savu „Rūķīšu skolu”, bet vēlāk Salatētis dalīja 
dāvanas. Arī šajā pasākumā līdzdarbojās bērnu deju grupa „Buras”.

Savukārt 31. janvārī Rīgas biedrība organizē nomināciju vakaru, 
kurā apbalvos savus labākos darbiniekus un brīvprātīgos palīgus.

PĻAVIŅĀS:  KĀPĒC ŠAJOS SVĒTKOS VAJAG EGLĪTI?
LNS Pļaviņu biedrībā Ziemassvētku pasākums notika 21. de-

cembrī. To  novadīja  no Rīgas  ieradusies sociālā rehabilitētāja Vita 
Kamare. 

Viņa ar prezentācijas palīdzību pārbaudīja un reizē papildināja 
pasākuma dalībnieku zināšanas par Ziemassvētku tēmu. Piemēram,  
kā senie latvieši sagaidīja Ziemassvētkus, kāpēc tajos vajag eglīti, 
kurā valstī burvju feja ierodas caur skursteni un tamlīdzīgi.

VENTSPILĪ:  AKVAPARKS IECIENĪTS ARĪ SVĒTKOS
Ventspilnieki  Ziemassvētkus svinēja 26. decembrī.  Spēlēja da-

žādas spēles, notika loterija un dāvanu atrašanas atrakcija, kā arī pār-
runas par aizvadīto gadu. 

Lai moži un svaigi sagaidītu Jauno gadu, ventspilnieki 31. de-
cembrī devās vispirms uz Ventspils Akvaparku, kur izbaudīja ūdens 
atrakcijas, pēc tam uz savu klubu svinēt Vecgada aiziešanu, bet pus-
naktī visi gāja skatīties salūtu, kas šogad Ventspilī  bijis īpaši krāšņs.

Uz Akvaparku viņi devās arī 7. janvārī,  atzīmējot Zvaigznes 
dienu – Labo darbu atzīmēšanas dienu, tā sakot, pēc principa: Kas 
labi  strādā, tas labi arī atpūšas. Šoreiz Akvaparkā tika izmēģinātas 
dažādas pirtis: sauna, turku pirts, kā arī sāls pirts. 

LIEPĀJĀ: NO TRIJIEM DIENĀ LĪDZ…
Liepājā 28. decembrī notika grandioza balle. Kāpēc grandioza? 

Tāpēc ka saucās „četri vienā”. Tas nozīmē, ka šajā sanākšanas reizē 
bija apvienoti veseli četri pasākumi: Ziemassvētki, divu gadu jubileja 
jaunajai LNS Liepājas rehabilitācijas centra mājai, Jaunais gads un 
labāko sportistu sumināšana. Pasākumā piedalījās 44 cilvēki. 

Notika viss: svinīgā daļa,  pārrunas, koncerts, jautras spēles,  sa-
viesīgā daļa utt.  Svinības sākās trijos dienā un ilga līdz pat vieniem 
naktī. Tika sveikti arī 2013. gada labākie sportisti. No sievietēm la-
bākā bija Māra Plaude. Otra labākā – Kristīne Urtāne, trešā labākā 
– Ilze Jaunzeme. No vīriešiem par labāko tika atzīts Omaris Jaunze-
mis. Otrs labākais – Agris Valdmanis, bet trešais – Ivo Putra.

KULDĪGĀ: UZMINIET – KURŠ BIJA ZIEMASSVĒTKU 
VECĪTIS?

Kuldīgas  biedrībā 21. decembrī svinēja Ziemassvētku eglīti bēr-
niem. Bērni aktīvi darbojās: glazēja katrs savu piparkūku, sprauda 
sniegavīram degunu un skaitīja dzejolīšus Ziemassvētku vecītim, par 
kuru bija pārģērbies Juris Ozoliņš.

Savukārt Žanete Škapare kā Kuldīgas RB pārstāve piedalījās 
labdarības koncertā Kuldīgas S. Katrīnas baznīcā. To rīkoja  novada 
Bērnu un jauniešu centra grupa „Mona”, un visu šajā koncertā no-
pelnīto naudu viņi ziedoja LNS Kuldīgas reģionālajai biedrībai. Ļoti 
aizkustinoši!

Kuldīgas biedri 31. decembrī kopīgi aizvadīja Veco gadu un sa-
gaidīja Jauno gadu.

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Igors Kurzenkovs, Valdis Krauklis, Žanete Škapare

Vecais gads ir aizvadīts, sācies jauns 
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Sākumu lasiet 1. lpp.

PROJEKTI
Ieguldījums tavā nākotnē

LNS projekts „KLUSUMA PASAULE”
EIROPAS SAVIENĪBA

kAtrAm pA eņģelītim
Pulcējoties noslēgumam, visi pasākuma 

apmeklētāji saņēma dāvanā mazu eņģelīti – 
lai tas sargā katru tālākā gaitā, vairojot labo 
pasaulē. Visiem bija iespēja atsaukt atmiņā 
notikumus, kas risinājās projektā, vērojot 
fotoizstādi, radošo darbu prezentāciju foajē, 
kā arī iepazīties ar bukleta Klusuma pasaule  
saturu.

visu cieņu eiropAs sAvienībAi
Pārdomāts tematiski un mākslinieciski 

augstvērtīgi veidots bija gan foajē, gan lielās 
zāles skatuves noformējums, kas apliecināja 
Eiropas Savienības (ES) finansējuma lielo ie-
guldījumu projekta sekmīgā norisē. Un, lūk, 
par godu tam pēc Latvijas himnas atskanēja 
ES himna, kuras latvisko tulkojumu varēja 
lasīt  uz lielā ekrāna vai  arī vērot mūsu me-
lodeklamētāju izteiksmīgajā izpil-
dījumā.

 LNS prezidents Edgars 
Vorslovs apsveica klātesošos ar 
lielo padarīto darbu un apliecināja, 
ka LNS rūpēsies par sasniegto re-
zultātu saglabāšanu un attīstību nā-
kotnē, gādājot par iespējamo valsts 
politisko atbalstu un sapratni šīm 
iestrādēm.

tāds bijA dArbs
Pārsteidzoši bija „Rītausmas” 

pašdarbnieku uznācieni, kuros iz-
teiksmīgi atainojās projekta ieceres 
rašanās, tā „dzimšana”, milzīgais 
darbs, kas ieguldīts realizācijā, un 
papīru kalni, kas reizēm darbiniekus dažkārt  
noved arī līdz spēku izsīkumam. Uzvedu-
mā (režisore Marika Antonova) spilgti, bez 
vārdiem attēlots daudzveidīgu emociju ko-
pums – sapņi, cerības, spēju un talantu uz-
plaukums, izmisums, nogurums, sasniegumu 

prieks, izaugsmes 
brīnums, kas cil-
vēkus pavada ne 
tikai šajā projektā, 
bet piepilda visu 
viņu dzīvi.

Talantīgie paš-
darbnieki Juris un 
Maiga Elbrote, 
Biruta Lasmane, 
Anda Tīdemane 
un citi kuplināja 
visu tālāko pasā-
kuma norisi ar sa-
turiski atbilstošām 
un mākslinieciski 
augstā līmenī sa-
gatavotām melo-
deklamācijām, kas 
palaikam mainījās 

ar  deju grupas priekšnesumiem. 
Arī šie koncertnumuri  tapuši projekta 

radošās pašizteiksmes aktivitātes ietvaros 
un  atsauca atmiņā vēl daudzus citus skais-
tus notikumus, kuros reizi pa reizei atklājās 
nedzirdīgo cilvēku – projekta klientu spilg-
tas talanta iezīmes, līdz tam neapjaustas un 
nodarbībās attīstītas arvien jaunas radošas 
personības iezīmes. 

Lai atceramies kaut vai līdz šim nepār-
spēto „Krāsainos sapņu” sēriju, festivālus 
dažādās Latvijas vietās, aizraujošos saietus 
Nedzirdīgo dienā, ar radošu dzirksti rīkotos 
tradīciju pasākumus reģionālajās biedrībās, 
meistarīgo lietišķās mākslas darbu izstādes 
utt. Tas viss no Klusuma pasaules paliek  kā 
vērtīgs kultūras  mantojums, kas nu jāsaglabā 
un jāattīsta tālāk – aiz projekta  ietvariem.  

nekAs nAv rAdies tukšā vietā
Projekta vadītājs Arnolds Pavlins sniedza 

atskatu uz paveikto vairāk nekā četros gados 
(prezentācija ievietota LNS mājaslapā). Pa-
matdokuments, uz kura balstīts viss darbs 
projektā, bija ANO Konvencija par cilvēku 

ar invaliditāti tiesībām.
 Bet viņš atgādināja, ka LNS lielākais 

projekts nav radies tukšā vietā, jo LNS jau 
iepriekšējos savos projektos „gāja” uz Klu-
suma pasauli apzināti, neatlaidīgi un mērķ-
tiecīgi. 

Ideju aizmetņi tika izstrādāti, piemēram, 
tādos projektos kā „Mēs – sabiedrības daļa 
I un II”; „Darbs klusumā”; „Aiz klusuma 
robežām” un it īpaši – „Klusās rokas”, kurā 
sagatavotās programmas un priekšlikumi lie-
lākajā daļā pilnībā realizēti Klusuma pasau-
les daudzveidīgo aktivitāšu ietvaros.

 Tādas bija vispusīgas sociālās rehabili-
tācijas un motivācijas aktivitātes ar 17 dažā-
diem pasākumiem;  radošās pašizteiksmes un 
informācijas tehnoloģiju apmācību program-
mas; semināru cikls „Tavas tiesības un pie-
nākumi”;  zīmju valodas attīstības un valodas 
prasmes pilnveidošanas unikālie pasākumi;  
pētījums par nedzirdīgajiem nepieciešama-
jiem pakalpojumiem u.c.

Īstenotas pilnīgi jaunas pirmreizējas ak-
tivitātes, piemēram, supervīzijas nedzirdīga-
jiem speciālistiem; sociālo – darba atbalsta 
asistentu programmas izstrāde un šo asis-
tentu sagatavošana, iekļaujot šo specialitāti 
profesiju klasifikatorā. Bet informācijas pie-
ejamības ziņā, kā atzīmēja projekta vadītājs, 
LNS ir starp labākajām visā Eiropā.

Arī A. Pavlins uzsvēra, ka daudzu aktivi-
tāšu ilgtspēja jau tagad ir nodrošināta vai nu 
valsts pasūtījuma, vai arī LNS finansējuma 
ietvaros, bet dažas no tām iekļautas program-
mā un gaida pozitīvu atbalstu no LM puses.

visu esAm izpildījuši
Projektā paredzētie uzdevumi visi  izpil-

dīti un mērķi sasniegti, apliecināja 
projekta vadītājs. Kaut arī – „dzīve 
nav rožu dārzs”: bija daudz grūtī-
bu jāpārvar, jāveic grozījumi un 
labojumi, jāapgūst jaunas iemaņas. 
Nācās savienot pilnīgi jaunas lietas 
ar tradīcijām, ko var saukt arī par 
pieredzes bagātināšanos. Rezultātā 
LNS arhīvā un uzraudzītāju rīcībā 
katrai pusei paliek mantojumā ap 
250 000 dokumentu – LNS šīs ma-
pes aizņem lielu telpu, un visi do-
kumenti jāglabā līdz 2021. gadam.

„Mēs esam šo projektu kopā 
nodzīvojuši. Smagums, grūtumi 
aizmirsīsies – paliks vien tas, ko 
esam padarījuši. Bez mūsu kopīgā 

komandas darba tas nebūtu iespējams. Pal-
dies visiem!” teica A. Pavlins.

To visu nebūtu iespējams veikt un  tikt 
sekmīgi līdz galam arī bez projekta rūpīga-
jām uzraudzītājām no NVA. Tāpēc Ingai 
Krūzmētrai un Liānai Freimanei projekta  

Klusuma pasaules sasniegumi – devums LNS nākotnei
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vadītājs dāvināja baltus sargeņģeļus: 
lai izveidojusies ciešā sadarbība tur-
pinātos arī nākotnē, lai, savstarpēji 
bagātinoties, dzīve kļūtu labāka, lai 
mūs NVA atcerētos ar pozitīvām do-
mām.

Projekta vadītājs atzīmēja arī va-
dības grupas ieguldījumu tā sekmīgā 
norisē, sakot paldies projekta grāmat-
vedei Ilzei Roķei un savai asistentei 
Karīnai Pavlovai, kurai visi klātesošie 
domās sūtīja vissirsnīgākos veselības 
vēlējumus, lai viņa izveseļojas un, at-
guvusi spēkus, atgriežas kolektīvā.

vārds pAsākumA GodA 
viesiem

Pasākuma viesis Ingus Alliks, 
LM valsts sekretāra vietnieks,  ai-
cināja: „Nepazaudējiet to, kas radīts, 
– LM raudzīsies, kā palīdzēt ar resur-
su nodrošināšanu, lai sekmētu tālāku 
LNS darba attīstību.”  Viņš pasniedza 
Atzinības rakstu A. Pavlinam kā pa-
teicību par realizēto projektu.

Sveicienu un ziedus no Saeimas 
Sociālo un darba lietu komisijas no-
deva Anželika Bruže, dāvinot plāno-
tāju nākamiem darbiem ar vārdiem: 
„Mēs jūs apbrīnojam. Esot Liepājā, 
galva vienmēr griežas uz jūsu uzcel-
tās mājas pusi 1905.gada ielā…”

NVA direktore Inese Kalvāne 
atzīmēja: „Ir labi, ja jūsu rīcībā ir 
daudz naudas, brīnišķīgi, ka ir tik 
harizmātisks vadītājs kā Arnolds 
Pavlins, bet tāda rezultāta, kā tas ir, 
nebūtu bez lieliskās komandas. Tāpēc 
liels paldies visiem daudzajiem pro-
jekta īstenotājiem.

Mēs  ar LNS sadarbojāmies arī 
pirms Klusuma pasaules – pasāku-
mos, lai iekārtotu nedzirdīgos cilvē-
kus darbā, lai viņus apmācītu kursos. 
Esam kopīgi ierīkojuši attālināto sazi-
ņas iespēju ar NVA. Kamēr „atnāks” 
vēl  kāda nauda jauniem projektiem, 
labprāt sadarbosimies arī turpmāk, 
lai jūsu cilvēkus pēc iespējas nodroši-
nātu ar NVA pakalpojumiem.”

Liāna Freimane, Inga Krūz-
mētra, projekta uzraudzītājas, pa-
kavējās atmiņās par pašu sākumu: 
„Pirmoreiz iepazīstoties ar Klusuma 
pasauli, mūs patiešām pārņēma šoks 
– kā gan to visu varēs realizēt? To-

mēr uzreiz redzējām, ka atšķirībā no 
lielākās daļas citu projektu tas bija 
detalizēti izstrādāts, sīki un skaidri 
aprakstīts, kas tiks darīts, un tā mēs 
sākām!

Apbrīnojams ir tas entuziasms, 
enerģija un mērķtiecība, ar kādu ko-
manda  virzījās uz mērķi kopumā un 
darbinieki katrs atsevišķi. Vārdu sa-
kot, strādāja profesionāli. 

Protams, bija kļūdas, kuras iz-
analizējām un labojām, „apēdot kopā 
pudu sāls”. Daudz pieredzējām, pār-
dzīvojām, piedzīvojām un – veiksmīgi 
nonācām līdz šim noslēgumam.

Laiks skrien tik ātri, un mums jā-
tiek tam līdzi. Tāpēc dāvinām jums 
šo laikrādi – pulksteni. Paldies par 
darbu!”

viss ir lAbs, kAs lAbi bei-
dzAs

Tā bija projekta devīze, jo visi, 
kas bija iesaistījušies tajā, ticēja, ka 
tas labi beigsies. Tā tas arī ir! Par to 
varēja pārliecināties visi sanākušie, 
kaut vai noskatoties Informācijas cen-
tra sagatavoto videofilmu, kā arī visu 
darba grupu prezentācijas par paveik-
to darbu (tās ievietotas LNS mājasla-
pas sadaļā Prezentācijas).

Viss ir labs, kas labi beidzas,
Savādāk jau nevar būt.
Viss ir labs, kas labi nāk,
Labo labi labais māk.

dAži interesAnti fAkti  
pAr Aktivitātēm

1. Lielākā aktivitāte – motivā-
cijas un iekļaušanas pasākumi reģio-
nos: notikušas 17 veidu  2500 dažādas  
nodarbības

2. Populārākās aktivitātes – pie-
redzes apmaiņas, radošās nometnes, 
izbraukumu seminārs „Tavas tiesības 
un pienākumi”

3. Dārgākā aktivitāte – sociālās 
rehabilitācijas programmas realizāci-
ja SIVA

4. Absolūti jaunas aktivitātes – 
supervīzija,  profesija – asistents per-
sonām ar dzirdes traucējumiem, vi-
deoziņas, terminoloģiju vārdnīcas

Teksts: Ilze Kopmane
Foto: Valdis Krauklis, Inese Immure Tālāk lasiet nākamajā lpp.

PROJEKTI

 LNS gada noslēgums 
un nominācijas

Sākumu lasiet 1. lpp.

Pēc tam sniedza savu pamatojumu, kāpēc izvēlas tieši  
tos biedrus/notikumu/pasākumu , un nosūtīja to LNS vi-
ceprezidentei Sandrai Gerenovskai. Viņa  apkopoja visus 
iesniegtos nominantus un izsūtīja šo pārskatu LNS valdes 
locekļiem.  Ikviens valdes loceklis ielika plusiņu tam kandi-
dātam, ko  atbalsta. Visus šos vērtējumus vēlreiz apkopoja 
LNS viceprezidente, un visvairāk plusu saņēmušie tika no-
saukti kā  uzvarētāji šajā noslēguma pasākumā. 

nominācijA „GAdA brīvprātīGAis” 

Tika izvirzīti: Valters Gārnis, Guna Priede, Artūrs Vin-
dačs, Karīna Pavlova, Viktors Mauriņš, Jadviga Bočkāne, 
Alīna Višņevska, Nadežda Jefremova un Oļegs Civkunovs. 

Pasniegt balvu uzvarētājam bija uzticēts valdes locek-
lim Ivaram Kalniņam. Viņš atzina, ka pats balsojis par Rē-
zeknes puisi Artūru Vindaču. Tad S. Gerenovska paziņoja 
uzvarētāju, un izrādījās, ka  par LNS Gada brīvprātīgo kļu-
vis A. Vindačs. Diemžēl viņš pats nebija klāt un balvu viņa 
vietā saņēma Rēzeknes biedrības pārstāvji.

 nominācijA „lns GAdA pAsākums – 
notikums 2013”

Nākamo balvu pasniegt uz skatuves aicināja LNS val-
des locekli Inesi Immuri. Viņa pateica savu viedokli, ka pati 
balsojusi par pasākumu „Melodeklamācijai – 40”, jo tas no-
stiprinājis visu atmiņā melodeklamācijas vēsturi. 

Šajā nominācijā pavisam bija izvirzīti septiņi notiku-
mi: Vilmas Gregores dalība un godalgoto vietu iegūšana 
Latvijas sporta veterānu 50 gadu jubilejas sporta spēlēs 
Jēkabpilī;  Rēzeknes biedrības pašdarbnieku kolektīva pie-
dalīšanās  pašdarbības festivālā „Daugavas loki”; tulku 
pakalpojumu apjoma pieaugums līdz 120 stundām gadā 
katram; LNS Nedzirdīgo diena Rīgā;  festivāls „Daugavas 
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loki”;  Liepājas biedrības 65 gadu 
jubileja; pasākums „Melodziesmām 
– 40”. 

Bet par LNS Gada notikumu 
– pasākumu 2013  tika pasludi-
nāts LNS pašdarbības festivāls 
„Daugavas loki”, un balvu saņēma 
šī festivāla saimniekpāris Elvīra un 
Igors Čaikas. 

GAdA lAbākā biedrībA  
Pasniegt šo balvu  devās pat divi 

LNS valdes locekļi –  Varis Straz-
diņš un Ainārs Osmanis. Šajā nomi-
nācijā, izrādījās, bija izvirzītas ne 
tikai biedrības, bet arī grupas: Kul-
dīgas RB, Rēzeknes RB, Smiltenes 
RB Alūksnes grupa, Rīgas RB, Rīgas 
RB Jelgavas grupa, Ventspils RB. 

A. Osmanis atzina, ka biedrības 
grūti salīdzināt, – dažas lielākas, 
citas pat divreiz mazākas. Tomēr 
balvu šogad ieguva vislielākā,  tā-
tad –LNS Gada reģionālā biedrība 
2013  ir  Rīgas biedrība (1. attēlā)! 

nominācijA „GAdA pAš-
dArbnieks”

Gods pasniegt šo  balvu  tika 
uzticēts LNS valdes loceklei Mārai 
Lasmanei. Viņa atzina, ka katrai 
biedrībai un grupai savējie pašdarb-
nieki liekas vislabākie un izvēlēties 
ir grūti. S. Gerenovska piebilda, 
ka agrāk bija ierasts balvu piešķirt 
biedriem ar ilgu stāžu pašdarbībā, 
bet šogad ir savādāk, vērtē tieši aiz-
vadītā gada devumu.

 Labākā pašdarbnieka nominā-
cijā bija izvirzīti septiņi kandidāti: 
Ilona Fomina, Igors Čaika, Laura 
Klāsupa, Rīgas RB Jelgavas grupa, 
Biruta Lasmane, Oļegs Civkunovs, 
Olga Anufrijeva – Fjodorova.

 Balvu ieguva visjaunākā nomi-
nante, un par LNS Gada pašdarb-
nieci 2013 kļuva Laura Klāsupa 
(2. attēlā).

Tomēr netika aizmirsti arī ilg-
gadējie nedzirdīgo pašdarbībai uz-
ticīgie aktīvisti. Prezidents Edgars 
Vorslovs pasniedza īpašu balvu 
par mūža ieguldījumu nedzir-
dīgo kultūrā Rasmai Kurēnai  
(3. attēlā).

„Daudz skaistu brīžu esmu pa-
vadījusi uz šīs skatuves. Paldies par 
to, ka mani atcerējāties...” teica ilg-
gadīgā skatuves māksliniece.

pēdējā nominācijA 
„lns GAdA cilvēks”

 Bija izvirzīti pieci kandidāti: 
Māra Lasmane, Edgars Vorslovs, 
Inese Geduša, Arnolds Pavlins un 
Oļegs Civkunovs. 

Visi ļoti labi kandidāti, vai nav 
tiesa? Un tomēr šogad visvairāk ne-
dzirdīgo tauta  runāja par jauno LNS 
prezidentu E. Vorslovu, viņš visbie-

žāk tika apspriests gan pirms, gan pēc 
LNS kongresa, tieši viņš uzņēmās mil-
zīgo atbildību būt iepriekšējā preziden-
ta A. Pavlina pēctecim un joprojām ir 
visu biedru uzmanības centrā. 

Tāpēc par LNS Gada cilvēku 
2013 kļuvis tieši Edgars Vorslovs 
(4. attēlā)! Saņemot balvu, LNS pre-
zidents atzina, ka to nu gan negaidīja, 
un uzskata šo balvu par avansu savam 
turpmākajam darbam. 

Intervija ar viņu tiks publicēta 
„KS” nākamajā numurā.

Ļoti īpAšA  cilvēkA Godi-
nāšAnA

Vakara turpinājumā  uz skatuves 
tika aicināts LNS eksprezidents Arnol-
ds Pavlins. Bet – uznāca Igors Čaika!  
Viņš parādīja lielisku A. Pavlina atda-
rinājumu – parodiju. Izrādījās, tā sākās 
mazs šoviņš:  pie „prezidenta Pavlina”  
pēc kārtas nāca žēloties visi  biedrību 
vadītāji par savām  problēmām. Dažai 
biedrībai bija vajadzīgs telpu remonts, 
citai – zāles pļāvējs un tamlīdzīgi – nu 
gluži tā, kā tas arī ir ikdienā.  Protams, 
„Pavlins” visiem solīja problēmas ri-
sināt. Šim šovam sekoja nākamais –  
biedrību vadītāju uznāciens, kurā viņi 
pateicās „Pavlinam”, ka atrisinājis vi-
sas problēmas.

Šajā brīdī I. Čaika  atdeva savu 
vietu īstajam Arnoldam Pavlinam. Visi 
biedrību vadītāji ar LNS prezidentu un 
LNS viceprezidenti priekšgalā sarīko-
ja viņam godināšanu. Un ne tikai viņi! 
Pateikt lielu paldies par kopīgo strādā-
šanu nāca visi LNS darbinieki –   no 
grāmatvedības,   LNS uzņēmumiem,  
Informācijas centra utt. 

Tie patiešām bija ļoti emocionā-
li brīži visiem, kas atradās zālē un uz 
skatuves. Tas bija liels paldies  ilgga-
dīgākajam LNS prezidentam par neno-
vērtējamo ieguldījumu mūsu lielās or-
ganizācijas izaugsmē. Paldies, Arnold! 
(5. attēlā)

turpinājumā – AtpūtA, 
priekšnesumi, pAt dejAs

Kā jau pēc labi padarīta darba, 
vienmēr gribas atvilkt elpu un vismaz 
kādu brīdi nedomāt par jauniem uz-
devumiem nākamajā dienā, mēnesī, 
gadā… Arī tāda iespēja bija šajā vaka-
rā nodrošināta: kvalitatīvi sagatavota 
neliela koncertprogramma ar gaismas 
efektiem, tostarp arī pieaicināti vies-
mākslinieki, garšīgi cienasti  pie gau-
mīgi klāta galda, rotaļas un pat dejas  
„dzīvās mūzikas” pavadībā  daudzus 
aizkavēja šeit  pāri pusnaktij pēc garās, 
ļoti noslogotās dienas. Paldies organi-
zatoriem, kas par to visu parūpējās, lai 
mūsu ļaudis Rītausmā patiešām justos 
kā savās otrajās mājās. 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Mārīte Truntika,Valdis Krauklis

SVĒTKI
    

   1.

   2.

   3.

   4.
 

   5.
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SVĒTKI

Atbild Gada notiku-
ma –  festivāla„Daugavas 
loki” saimniece,  Daugav-
pils biedrības vadītāja 
ELVĪRA ČAIKA 

Vai pieļāvi domu, ka festi-
vāls iegūs šo balvu?

Bija ļoti patīkami saņemt šo 
balvu. Domas dalījās:  šaubījā-
mies – gan jā, gan nē. Cik mēs 
vien spējām un varējām, tik 
strādājām festivāla gatavošanā 

un līdztekus arī pārējos darbus. 
Nomināciju anketas  savas bied-
rības valdē aizpildījām, lai būtu 
labs pamats balvas piešķiršanai. 
Izrādās, par mums balsoja arī 
citi. Jutām,  esam pelnījuši to.

Vai balva jūs iedvesmo vēl 
kādam lielākam pasākumam?

Balvu saņemt katrs grib, bet 
organizēt šādu lielu pasākumu 
nav ne joka lieta. Vai organizē-
sim vēl kaut ko tādu pasākumu 
– tas faktiski ir  jautājums: kur 

ņemt naudu. Kad festivāls no-
tika Kuldīgā (2012)  un kādam 
vajadzēja teikt „jā” nākamajam 
gadam,  ātri piekritu, jo zināju – 
šo pasākumu  finansēs  projekts  
„Klusuma pasaule”, kā arī Dau-
gavpils pašvaldība.  Viss pagāja 
labi, paldies Dievam un visiem, 
kas palīdzēja.

Kāds noskaņojums ir jūsu 
biedrībā? Laikam arī jums ta-
gad – pēc projekta beigām būs  
mazāk pasākumu?

Visi manējie patiešām bija 
priecīgi, jo viņi jau tepat uz vie-
tas  redzēja to, kā mēs strādājām.  
Ir bēdīgi, ka beigusies „Klusuma 
pasaule” , tātad arī tik daudzvei-
dīgie  pasākumi, kas  noderīgi 
katram nedzirdīgajam apmek-
lētājam. Turpmāk, protams, arī 
organizēsim pēc iespējas dažā-
dus pasākumus, cik nu varēsim, 
jo mūsu biedri jau pieraduši pie 
tiem un mums ar to jārēķinās.

„KS” AICINĀJA IZTEIK-
TIES GADA CILVĒKUS.

Atbild LNS Gada 
brīvprātīgais ARTŪRS 
VINDAČS

Par savu apbalvošanu uz-
zināji no citiem, jo pats nemaz 
nebiji šajā pasākumā…

Tiešām biju ļoti pārsteigts, 
ka no visiem  LNS cilvēkiem  iz-
vēlējušies tieši mani.

Kā tu domā –  kādi bija tie  

tavi  labie darbi, par kuriem 
tevi izvirzīja  LNS Gada brīv-
prātīgā goda nosaukuma pie-
šķiršanai?

Droši vien  tika atzīts mans 
darbs interešu klubos „Juniors” 
un „Zelta zivtiņa”. Vispār man 
ļoti patīk organizēt visādus pa-
sākumus savas biedrības  cilvē-
kiem, un viņi tad arī novērtējuši 
manu darbu. Esmu pateicīgs par 
to! 

Kas tevi mudina palīdzēt 

Rēzeknes biedrībai?
Vispār es tāds aktīvs cilvēks 

esmu pēc dabas,  vienmēr cen-
šos, kad un kur iespējams,  pie-
dalīties biedrības ikdienā. Man ir  
ļoti laba sadarbība ar tulku Inesi 
Gedušu – kopā mums izdodas 
realizēt oriģinālas un visai  aiz-
raujošas idejas pasākumos. 

Kādi tev plāni šajā gadā, 
kas tikko sācies?

Man jau ir padomā  ļoti dažā-
das aktivitātes, piemēram, biljar-

da, boulinga, volejbola, šautriņu 
mešanas sacensības,  arī netra-
dicionālo sporta veidu diena un 
daudz kas cits. Plānoju rudenī 
noorganizēt sacensības makšķe-
rēšanā ar ciemiņiem no Lietu-
vas. Vēlamies rudenī  doties uz 
Sanktpēterburgu  –  uz makšķe-
rēšanas sacensībām. Varbūt ar 
biedriem izdosies noorganizēt 
kādu ekskursiju. Gads tikai sā-
kas, vēl jau  dzims  kādas jaunas 
idejas arī citos virzienos!

Stāsta Gada labākās 
biedrības vadītāja MĀRA 
LASMANE

Par to, ko LNS vislielā-
kā – Rīgas biedrība paveikusi 
2013. gadā, kā  izdevušies  tās 
daudzie lieliskie pasākumi un 
iniciatīvas:

Mūsu biedrība aktīvi ie-
kļāvusies visās LNS darbības 
jomās, kas saistās ar organiza-
torisko, sociālās rehabilitāci-
jas, kultūras darbu savu biedru 
vidū. Ārpus projekta „Klusuma 
pasaule” Rīgas biedrība spējusi 
vēl noorganizēt  dažādus infor-
matīvus, izglītojošus un atpūtas 
pasākumus saviem biedriem ne 
tikai Rīgā, bet arī  Tukumā un 

Jelgavā.
Esam organizējuši arī bēr-

niem eglīti, ģimenes dienu, 
pensionāru dienu, apciemojuši 
savus gulošos biedrus un tos, 
kuri dzīvo pansionātos. Notikuši 
veselību veicinoši pasākumi Jel-
gavā, Tukumā, Rīgā, kā arī  pie-
dalījušies citu biedrību rīkotajos 
pasākumos. 

Pēc biedru lūguma Rīgas 
biedrības valde organizējusi 
daudzas ekskursijas, piemēram,  
uz Baskāju taku Smārdes pagas-
tā, uz Jelgavu, Ķemeru purva 
taku, Rundāles pili, ekskursiju 
sēriju „ Jaunatklāj Rīgu”u. c. 

Tika noorganizētas arī  di-
vas ekskursijas ārpus Latvijas – 
Igaunijā un Lietuvā, kur biedri  

ne tikai apskatīja pilsētu, bet arī 
apmainījās pieredzē par darbu 
savās biedrībās. 

Rīgas RB Jelgavas grupa at-
zīmēja savas grupas nedzirdīgo 
deju kolektīva „Mītava” gada 
jubileju.

Noorganizēta labdarības ak-
cija – trūcīgajām ģimenēm sagā-
dāti apģērbi,  sadzīves tehnika, 
saimniecības preces.

Atzīmējot Mirušo piemiņas 
dienu,  atceroties LNS Goda 
biedrus, Rīgas RB Goda bied-
rus un biedrības aktīvistus, 24. 
novembrī pie  viņu kapavietām 
nolikām svecītes.

Rīgas RB valde atbalstīja 
un sniedza palīdzību jauniešiem 
pasākuma „Helovīni” organizē-

šanā, kā arī  popularizēja LNS 
un savu biedrību, tiekoties ar ne-
dzirdīgajiem audzēkņiem  Barka-
vas arodskolā un Rīgas skolā.

Notiek sadarbība ar citām 
nevalstiskajām organizācijām, 
piemēram, ar nedzirdīgo invalī-
du atbalsta fondu „Klusums”.

Mūsu biedri piedalījās vie-
tējo pašvaldības organizētajos 
pasākumos par godu Starptau-
tiskajai invalīdu dienai Tukumā 
un Jelgavā.

Visbeidzot gribu pateikt, ka 
ne jau tikai mūsu biedrības valde 
izvirzīja savu biedrību labākās 
biedrības nominācijai, bet to da-
rīja  arī citas biedrības, paldies  
par to! 

Gada pašdarbniece – LAURA KLĀSUPA 
stāsta:

„Balvu tiešām negaidīju, biju pārsteigta! Man pēc priekš-
nesuma vajadzēja pārģērbties, tad nāca draugi un pateicu, 
ka esmu redzama uz gada nomināciju prezentācijas ekrāna. 
Es nesapratu, bet tad mani sauca uz skatuvi saņemt balvu, un 
biju tiešām, izrādās, man piešķirts Goda nosaukums! 

2013. gadā par veiksmīgāko uzskatu savu lomu Rītausmas 
drāmas ansambļa izrādē par čigānu kāzām. It īpaši labi tas 
izdevās LNS festivālā Daugavpilī „Daugavas loki”. Manu-
prāt, izdevusies ir arī mana jaunā solo deja „Sniega bum-
bas”. Lai gan darbojos gan teātrī, gan dejās, tomēr tuvāk pie 
sirds man ir melodeklamācijas.

 Šogad beigšu skolu, un grūti pateikt, kurus ceļus tālāk 
izvēlēties. Brīvajā laikā mans hobijs viennozīmīgi ir ceļošana, 
kā arī dažādi aktīvi pasākumi kopā ar draugiem.” 

Intervēja: Zigmārs Ungurs
Šis lieliskais pasākums bija veltīts LNS ļaudīm – ikdienas darba 

darītājiem. Paldies visiem par darbu 2013. gadā! 
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Kā tika noteikti Gada cilvēki un kuri 
tie bija? Ar šo jautājumu „ KS ” vērsās pie 
Rehabilitācijas centra vadītājas Sandras Ge-
renovskas. Sarunā piedalījās arī šī centra so-
ciālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja Brigita 
Aldersone. Lūk, viņu domas šajā jautājumā!

S. G.: Vispirms par šo ideju – sarīkot 
savu Gada noslēgumu! Rehabilitācijas cen-
trā strādā vairāk nekā simts darbinieku, un 
viņu vidū ir daudzi, kas pelnījuši lielu Paldies 
par savu labo darbu aizvadītajā gadā. Tāpēc  
arī rīkojām šo gada pasākumu, jo uz LNS 
tradicionālo gada noslēgumu vietu skaits bija 
ierobežots un visi, pat ļoti gribēdami, tajā 
nevarētu piedalīties. Turklāt mums gribējās 
pateikt paldies arī darbinieku ģimenēm par 
atbalstu un sapratni, tāpēc uz  pasākumu va-
rēja nākt kopā ar dzīvesbiedriem.

B. A.: Mūsu centram ir tikai 2 gadu vēs-
ture, turklāt mēs izvēlējāmies Gada cilvēkus 
– 2013, tātad tikai un vienīgi viena gada dar-
bu vērtējot, neņemot vērā iepriekšējos ilgga-
dīgos nopelnus.

S. G.: Cilvēkus, savus labākos darbinie-
kus, izsvēra no visām pusēm un izvēlējās 
kopā centra nodaļu vadītāji, un jāteic, ka da-
žam labam, „ no malas skatoties”, tie var būt 
pārsteidzoši.

 Un tā – mūsu Gada tulka Rīgā tituls  
piešķirts Armandam Brūverim. 

 Kāpēc tieši viņam? Mēs nevarējām at-
cerēties nevienu gadījumu, kad viņš būtu 
atteicies no kāda darba uzdevuma, nevienu 
jautājumu no viņa: kāpēc tieši man tas jāda-
ra?, vai iebildumus, iemeslu meklēšanu kaut 
ko nedarīt. Armands perfekti izjūt un ievēro 
tulka darba ētiku, pats plāno savu darbu, ne-
atsaka nevienam pat brīvdienās vai vakaros, 
par algu nesūdzas.

 Lūk, kaut vai viens piemērs no dau-
dziem, kas viņu raksturo! Kad pie Kongresu 
nama pašvaldību vēlēšanu gaidās notika pa-
sākums, tur bija pūlī arī nedzirdīgo cilvēku 
bariņš. Ejot garām, Armands viņus nejauši 
ievēroja, piebiedrojās un sāka tulkot, kas no-
tiek skatuvē. Vārdi, vārdi – tie jau neko daudz 
neizsaka, par cilvēku liecina viņa darbi!

B. A.: Uz šo nomināciju vēl pretendēja 
Elza Volonte, Dace Piterniece, Andris Ķir-
sons.

S. G.: Kā Gada labākais reģionālais 
tulks tika nosaukta Ina Rutkovska no 
Ventspils.

 Uzsveru, ka tika vērtēts ikviena pre-
tendenta tiešais ieguldījums Rehabilitācijas 
centra darbā. Inas darbs Ventspilī pagājušajā  
gadā ritēja 3 virzienos: kā tulkam, kā zīmju 
valodas apmācītājai un sociālo pakalpojumu 
organizatorei. Un visu viņa paspēja veikt tā 
nosvērti un mierīgi, vienmēr mums aplie-
cinot: „ Ventspilī viss ir labi…” Tā arī bija 
attiecībā uz viņas darbu, arī mēs varējām būt 
mierīgi.

B.A.: Šogad visiem bija lielas izmaiņas 
– tulki pārgāja no mēnešalgas uz summētā 
laika darba apmaksu, un ne visiem veicās ar 
savu plānu izpildi. Otrs kandidāts uz šo ti-
tulu bija Žanete Škapare (Kuldīga). Arī veic 
savus tulka pienākumus apzinīgi, atskaites 
vienmēr iesniedz kārtīgi aizpildītas un laikā. 
Ar tādiem darbiniekiem viegli strādāt. 

S.G.: Tas pats attiecas arī uz Gada so-
ciālā rehabilitētāja izvēli – šis gods 2013. 
gadā atvēlēts alūksnietei Anitai Ceplei. 

Viņa šajā darbā iesaistījusies nesen, bet 
ļoti sekmīgi tiek ar to galā: pirmā no visiem 
ievada datus bāzē, atsūta atskaites, kas aiz-
pildītas pareizā latviešu valodā. Anita veik-
smīgi iekļāvās arī projekta „Klusuma 
pasaule” uzdevumu izpildē, iestājās 
augstskolā. Jā, mācīties jebkurā dzīves 
posmā – tas ir ļoti noderīgi, rosina un 
uztur možu garu, un Anita tam ir uzska-
tāms piemērs!

B. A.: Uz šo nomināciju vēl preten-
dēja Elvīra Čaika, Gundega Paņko un 
Vita Kamare.

B.A.: Par Gada psihologu izvirzī-
jām un vienprātīgi apstiprinājām Na-
tāliju Beļakovu. 

Viņa ir ļoti sirsnīga, atsaucīga, augsti 
kvalificēta speciāliste, nebaidās risināt 
arī sarežģītas problēmas, kas dažkārt nomāc 
mūsu cilvēkus. Viņas nodarbības ir ļoti sais-

tošas, cilvēki pēc tam cits citam atstāsta, ko 
uzzinājuši, prasa viņai padomu dažādās dzī-
ves situācijās.

S.G.: Turklāt svarīgi, ka Natālija mudi-
na cilvēkus pašiem meklēt risinājumus, un 
tas ir grūtākais uzdevums, jo cilvēki nedroši, 
viņiem trūkst pārliecības par savu varēšanu 
un iespējām. Mums kopā strādā 12 psihologi, 
arī reģionos.

 Pretendentu vidū uz Gada nosaukuma 
titulu bija arī Aivis Kārkliņš un Sandra Frei-
mane.

Radīt cilvēkos pašapziņu un vēlmi pa-
šiem pārvaldīt savu dzīvi – tas ir mūsu centra 
kopīgs svarīgs uzdevums  visos darba vir-
zienos. Tā īstenojumu spilgti redzam darbā 
kopā ar kompleksajām grupām – īpaši cilvē-
kiem ar garīgās attīstības traucējumiem, pa-
līdzot klientiem apgūt dažādas dzīves pras-
mes, sniedzot  neformālo izglītošanu dažādās  
nodarbībās.

B.A.: Mēs nominējām  arī Gada brīv-
prātīgos – veselus piecus!

 Viņu vidū – teātra labais gariņš Dzintra 
Kukša, gādīgā mamma visiem aktieriem uz 
un aiz skatuves, klasiskā teātra un melodzies-
mu trio vadītāja; Guna Priede – māksliniece 
ar fantastisku radošo izjūtu visu telpu no-
formējumā, radošo nodarbību vadīšanā; trīs 
zīmju valodas attīstības entuziastes – Velta 
Kleina, Agita Intsone, Ilona Liniņa. Pal-
dies par darbu!

B. A.: Uz šo nomināciju vēl pretendēja 
Ruslans Gerenovskis, Atis Aldersons, Mār-
tiņš Lange.

 Un viņi jau nav vienīgie! Tikai  to goda 
nosaukumu skaits ierobežots. 

S.G.: Mums tāds darbs: nevar atnākt 
tikai uz mazu brīdi, ātri izdarīt un – čau! 

2013. gads mums bija smags, vajadzēja 
apgūt lielu finansējumu, tātad – jāizdara arī 
liels darbs. Mēs to spējām izdarīt kvalitatīvi, 
par to paldies visam kolektīvam. Mēs esam 
kopā 112 darbinieki – kā sms 112 neatlie-
kamās palīdzības izsaukšanā, tāpēc dažkārt 
ejam kā caur uguni un ūdeni, atbalstot cits 
citu, lai visu paveiktu. 

Patiess gandarījums man ir par to, ka vi-
sas trīs centra nodaļas saskaņoti un sekmīgi 
darbojušās kopīgo uzdevumu veikšanā. 

Veiksmīgu gadu visiem kolēģiem mūsu 
lielajā LNS saimē! 

Arī Rehabilitācijas centrs sanāk kopā  

4. janvārī lielākais darba kolektīvs LNS sistēmā – SIA Rehabilitācijas centrs  pul-
cējās „Rītausmā” uz svinīgu pasākumu, kura centrālais notikums bija savu Gada 
cilvēku godināšana un pateicība visiem, kas atbildīgi, kārtīgi  un godīgi veikuši kādu 
savu  daļu no lielā kopīgā darba apjoma 2013. gadā.
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Atbild Gada 
tulks Rīgā Armands  
Brūvers

Kādas domas tevi 
pārņēma brīdī,  kad tevi 
nosauca  par labāko tulku 
Rīgā aizvadītajā gadā? 

Kad nosauca manu vārdu, biju ļoti, ļoti 
pārsteigts! Kad pieteica šo nomināciju, es 
ieskicēju savā prātā, kādam jābūt šim cil-
vēkam, un tas bija pilnīgs pretstats man. Jo 
mūsu tulku kolektīvā ir ļoti daudz kvalificē-
tu profesionāļu, ar lielu darba stāžu utt., kuri 
pilnībā cienīgi kandidēt uz šo apbalvojumu. 
Bet es tulka darbā esmu iesācējs, un uzreiz 
šāds gods… Biju ļoti aizkustināts! Paldies 
tiem, kas  mani izvēlējās, kas atbalstīja arī 
darbā visu gadu!

Cik ilgi jau tu strādā par tulku, un kā 
šo darbu sāki strādāt? Kā iemācījies zīmju 
valodu? 

Neilgi, no 2013. gada februāra. Mana 
sieva (Liene Kleina – Brūvere ir nedzirdīga) 
atnāca kādu vakaru mājās pēc darba un pa-
teica , ka LNS var nokārtot tulku eksāmenu, 
un pāris vakarus nelikās mierā, lai obligāti 
es aizejot. Mana zīmju valodas bagāža bija 
pašvaka. Trakākais ir tas, ka mēs ar sievu ne-
lietojam zīmju valodu mūsu savstarpējā dia-
logā, viņai patīk runāt ar balsi. 

Zīmes lietojam tikai tad, kad bērniem ne-
vajag kaut ko zināt, ko mēs runājam. Mums 
ir divi dzirdīgi bērni –  Helēna (10 gadi) un 
Amadejs (6 gadi). Zīmju valodu gan es protu 
jau no bērnības, mans brālis Andrejs ir ne-
dzirdīgs un māsa Zita vājdzirdīga. Mēs ar 
brāli pat izdomājām savu zīmju valodu, citi 
nedzirdīgie saprata, ka runājam par „gur-
ķiem”, bet patiesībā mēs runājām par „tomā-
tiem”.

Kas ir visgrūtākais tulka darbā? Kas 
dod vislielāko gandarījumu? 

Man visgrūtāk ir atteikt kādam iztulkot, 
kaut vai tā būtu brīvdiena – sestdiena vai 
svētdiena.

Lielāko gandarījumu sagādā labi padarīts 
darbs. Esmu ticīgs cilvēks, un, paldies Die-
vam, man šobrīd ir  veselas trīs darbavietas.

Kādi ir tavi  darba plāni šogad? 
Šogad centīšos pildīt savu darbus tāpat kā 

pagājušo gadu to darīju, lai citiem ir prieks 
par manis padartīto darbu un pašam ganda-
rījums par to.

Kādi ir tavi vaļasprieki, hobiji? 
Vaļaspriekiem daudz laika neatliek, bet 

cenšamies ar ģimeni izbraukt ekskursijās gan 
ziemā, gan vasarā. 

Atbild reģionā-
lais Gada tulks Ina 
Rutkovska

Kādas bija izjūtas, 
uzzinot, ka esi atzīta par 
LNS 2013. gada reģionālo 

tulku? 
Nebiju pat iedomājusies, ka šai balvai 

mani  izvirzīs. Kad nosauca manu vārdu, biju 
pārsteigta un  arī ļoti, ļoti, ļoti priecīga. Jop-

rojām esmu gandarīta par to, ka mans darbs  
labi novērtēts, tāpēc arī turpmāk man jāstrā-
dā ar vēl lielāku atdevi nekā līdz šim.

Cik ilgi tu jau strādā par tulku? 
No mazotnes, jo man vienmēr bijis jāpa-

līdz maniem nedzirdīgajiem vecākiem, bet 
oficiāli par tulku biedrībā sāku strādāt  1999. 
gadā.

 Kas ir visgrūtākais tulka darbā? Kas 
dod vislielāko gandarījumu? 

Ir ļoti daudz veidu, kā palīdzēt otram 
cilvēkam, cits to spēj darīt morāli, cits fi-
nansiāli, bet es ar savām zīmju valodas tulka 
prasmēm nedzirdīgam cilvēkam  palīdzu ko-
municēt ar dzirdīgiem cilvēkiem. Manuprāt, 
palīdzēt otram –  tas jau sniedz mums vis-
lielāko gandarījumu, un tas, ko atdod citam, 
vienmēr kaut kādā veidā nāk pašam par labu 
lielākā mērā atpakaļ.

Kādi ir tavi vaļasprieki, hobiji? 
Man tādu īpašu aizraušanos nav. Kad 

kļūst garlaicīgi vai ir kāds brīvāks brīdis, tad 
labprāt nododos krustvārdu mīklu minēšanai, 
tas ne vien aizrauj, bet arī paplašina zināša-
nu loku. Vasarā labprāt  dodos izbraukumos 
brīvā dabā. 

Pārdomās da-
lās Gada psihologs  
Natālija Beļakova

 LNS strādāju tikai 
4 gadus, un man pat prātā 
nevarēja ienākt, ka  varētu 
būt izvirzīta šim apbalvo-

jumam. Tas bija milzīgs pārsteigums. Kad 
izdzirdēju nosaucam manu vārdu,  sirds sāka 
dauzīties, rokas trīcēt un  vajadzēja saņem-
ties, lai uzietu uz skatuves. 

Bija jāsaka kādi vārdi cilvēkiem, bet 
nezināju, ka, atrodoties uz skatuves, nemaz 
neredz sēdošos zālē, jo acis ir apžilbušas no 
prožektoriem. Tad mani pārņēma sajūta, ka 
patiešām atrodos Holivudā un esmu saņēmu-
si „Oskara” apbalvojumu. Saņemtā skaistā, 
smagā skulptūriņa tiešām priekš manis ir 
svarīga un nozīmīga. Žēl, ka nebiju sapucē-
jusies vakarkleitā.

Pamatdarbs vispār psihologam ir 
darbs ar attiecībām. Vai tās ir attiecības ar 
mīļoto cilvēku vai  ar vecākiem, draugiem, 
kaimiņiem, vai attiecības ar valsts iestādēm, 
vai ar naudu, vai alkoholu, vai attiecības 
pašam ar sevi. Un nedzirdīgo klientu prob-
lēmas ne ar ko neatšķiras no visu citu cil-
vēku problēmām. Katrs cilvēks, atnākot pie 
psihologa, meklē savu pareizo risinājumu 
kādai ļoti konkrētai sadzīviskai, attiecību vai 
emocionālai problēmai. Viņam nepatīk, kā-
das attiecības veido ar cilvēkiem, kāds starp 
tiem jūtas pats, vairākkārt pamana, ka atkārto 
vienas un tās pašas kļūdas un vēlas ko mainīt 
šajā „apburtajā lokā”. Tad cilvēks vēršas pie 
psihologa, tas ir, pie manis.

Protams, man patīk darbs ar nedzir-
dīgajiem klientiem. Es nekad dzīvē neesmu 
strādājusi darbu, kas man nepatīk, un, ja jau 
šeit atrodos, tad man te viss patīk. Un es to 
nesauktu par darbu. Es saku paldies Dievam, 

ka man ir tāda iespēja katru dienu satikties un 
komunicēt ar tik dažādiem un interesantiem 
cilvēkiem. No rīta mostoties, man nav sajūta, 
ka jāiet uz darbu un jāstrādā. Es eju it kā cie-
mos, es eju atkal satikties, izzināt un apbrīnot 
šo pasauli, un mācīties no katra cilvēka. Un 
caur šiem cilvēkiem es pati palieku gudrāka.

Runājot par nākotni, mans uzskats ir, 
ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Tik 
ilgi, kamēr man būs ko dot šiem cilvēkiem 
un ko ņemt, tik ilgi  arī šeit atradīšos. Tātad 
tik ilgi, cik notiks mūsu savstarpējā mijiedar-
bība, nesot prieku abām pusēm.

Gada brīvprātīgā 
Dzintra Kukša saka 
paldies visiem:

„Saņemot balvu, pro-
tams, biju patīkami pār-
steigta. Var teikt, ka Rītaus-
ma man ir kā otrās mājas, 

tomēr par kādām balvām jau vienmēr ir pār-
steigums. Esmu Rītausmas drāmas ansambļa 
režisore no 1985. gada, bet jau pirms tam 
strādāju par Rītausmas aģitkolektīva vadī-
tāju no 1974. līdz 1977. gadam – iestudēju 
skečus. Vienmēr  līdzās bijuši mīļi cilvēki, ar 
kuriem  ir lieliska sadarbība un uz kuriem  
varu paļauties. Paldies Danai par sprigano 
enerģiju, Brigitai par neizsīkstošo atsaucību, 
Sandrai par atbalstu it visā. Pateicos visiem 
pašdarbniekiem par atdevi un atsaucību, at-
balstu un labiem padomiem!”

Atceras Gada brīvprātīgā   
Ilona Liniņa:

„ Es un Velta nezinājām, ka mūs šai no-
minācijai izvirzīs.  Rehabilitācijas centra 
gada noslēguma pasākumā nepiedalījāmies. 
Nevarēju gan saprast, kāpēc visi tik ļoti cen-
šas pierunāt mani, lai eju, laikam jau zināja 
par šo balvu. To mums pasniedza pēc tam 
darbā, bijām ļoti pārsteigtas, protams, ie-
priecinātas!”

Lilita Janševska, LNS Rehabilitācijas 
centra Zīmju valodas attīstības nodaļas va-
dītāja: „Mūsu Ilona Liniņa, Velta Kleina un 
Agita Intsone kā brīvprātīgās projektā – 
starptautiskās zīmju vārdnīcas „Spreadthe-
sign.com” izveidē sāka darboties no 2013. 
gada oktobra. Toreiz mēs izsludinājām brīv-
prātīgo pieteikšanos, bet nekādas lielās at-
saucības no nedzirdīgo puses nebija. Pietei-
cās viņas un arī Raitis Rūrāns. Raitis kādus 
četrus mēnešus regulāri nāca strādāt, taču 
pēc tam dabūja darbu, laika vairs nebija. 

Palika šīs trīs brīvprātīgās, un darba 
viņām vēl būs daudz, līdz pat 2015. gadam. 
Ļoti svarīgi, ka viņām ir jau pieredze un pro-
fesionālas iemaņas, kuras viņas ieguvušas 
gan projektā „Klusuma pasaule”, gan citos 
projektos. Tāpēc vēlreiz liels paldies mūsu 
brīvprātīgajām palīdzēm,  arī  Raitim Rūrā-
nam un Skaidrītei Baurei, kura reizēm sniedz 
savus padomus.” 

Teksts: Ilze Kopmane 
Intervēja: Zigmārs Ungurs

Foto: Valdis Krauklis
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Inguna Čauna: Studentiem 
zīmju valodā bija jāstāsta par 
dažādām, tēmām, bija dažādi uz-
devumi. Mācības sākās pagājušā 
gada rudenī, pagājis tikai viens 
trimestris, un zināšanu līmenis, 

kā redzams, ir vēl ļoti dažāds: daļa ar uzde-
vumiem tika galā veiksmīgi, citiem neveicās. 
Vēl daudz jāstrādā, jāvingrinās, lai panāktu 
adekvātu sejas mīmikas un roku kustību ko-
ordināciju.

Mācībām radīti labi apstākļi, nodrošināti 
arī teicami speciālisti. Vienīgi varētu vēl uz-
labot tehnisko aprīkojumu. Tā kā pamatā viss 
atkarīgs no pašu studentu centības.

 Latviešu zīmju valodas 
pasniedzēja Skaidrīte Baure: 
Katrs students  vērtējumu saņē-
ma pēc saviem nopelniem. Par 
nožēlu, grupā ir tādi studenti, 
kuri  vēl neapzinās, ka zīmju va-

loda nopietni jāmācās. „Kaut kā mācīšanās” 
nedos nekādus rezultātus, lai būtu labs tulks.

 Zīmju valodas apgūšana ir grūts process, 
liela māksla, kas prasa pacietību un neatlaidī-
bu. Jāapgūst pareizās zīmes, lai nerastos pār-
pratumi klientu apkalpošanā. Vienlaikus teori-
jai apgūst dzīvā komunikācija ar nedzirdīgiem 
cilvēkiem – iepazīties, draudzēties ar viņiem, 
apmeklēt pasākumus. 

Pēc mana novērojuma, zīmes labāk apgūst 
tie studenti, kuriem liela interese par mūsu 
zīmju valodu, kuri nopietni mācās zīmes. Jā-
atzīst, ka ļoti par īsu ir laiks, kurā studenti ap-
gūst tieši zīmes (8 mēneši), vajadzētu vismaz 
divreiz ilgāku laiku.

Velta Kleina: Kā vērtētāja esmu bijusi 
līdzīgās ieskaitēs vairākas  reizes, un man ir 
daži secinājumi, kas kopīgs visām grupām. 
Gandrīz visu sastāvā ir studenti, kuri nāk gan 
no nedzirdīgo, gan dzirdīgo ģimenēm. Daudzi 
studenti domā, ka tiem, kuri nāk no nedzirdī-
go ģimenes, zīmju valoda koledžā nav jāmā-
cās. Manā skatījumā – tomēr tā nav, viņiem 
arī vajag mācīties. Jo sadzīvē nedzirdīgie lie-
to mazu vārdu krājumu, ikdienā ģimenē lieto 
vienkāršus vārdus, un tikai tiem vārdiem viņu 
dzirdīgie bērni zina zīmes. Bet citiem vārdiem 
viņi tās nezina. Savukārt dzirdīgo ģimenēs au-
gušiem nav bijis „dzīvais kontakts” un zīmju 
valoda ir kaut kas pilnīgi jauns.

Tāpēc savas grūtības ir katram. Tās jāap-
zinās un cītīgi jāmācās gan zīmes, gan jāap-
gūst jauni  jēdzieni un apzīmējumi. Koledžā 
uz vietas un internetā pieejams plašs speciā-
lās literatūras klāsts (zīmju valodas vārdnīcas 

utt.), jāvēro arī pēc iespējas biežāk, kā strādā 
pieredzējušie tulki (LNS pasākumos, TV), kā 
uzstājas melodeklamētāji, aktieri utt. Jācenšas 
runāt zīmēs ar nedzirdīgiem cilvēkiem.

Tikai no pašu labās gribas un čakluma viss 
atkarīgs, jo tikai ar to laiku vien, ko pavada 
koledžas nodarbībās, ir ļoti par maz. To va-
rējām vērot arī šajā ieskaitē, kur studentiem 
bija jūtami atšķirīgs zīmju valodas prasmes 
līmenis. Novēlu topošajiem surdotulkiem vēl 
daudz, daudz mācīties – ar patiesu interesi 
ne tikai par zīmju valodu, bet par cilvēkiem, 
kuriem tā ir dzimtā valoda. Tā pavērs ikvie-
nam ceļu uz vēl neiepazīto, bet ļoti interesanto 
„klusuma pasauli”. 

Simona Miljone, studente: 
Līdz iestāšanās šajā mācību ies-
tādē man nebija nekādas saskares 
ar nedzirdīgo sabiedrību, tāpēc, 
dabiski, var rasties jautājums, kā 
nonācu šeit. Esmu beigusi Latvi-

jas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāti. Starp citiem mācību priekšmetiem 
tur bija arī dažas nodarbības speciālajā peda-
goģijā un, starp citu, veltītas arī cilvēkiem ar 
dzirdes traucējumiem. Pasniedzēja prata aiz-
raut ar atraktīvo stāstījumu, un kaut kas manī 
aizķērās, raisīja interesi tieši par viņiem, par 
zīmju valodu. Tas bija pirms sešiem gadiem.

 Meklēju un atradu internetā sludinājumu 
par zīmju valodas kursiem. Pieteicos, divus 
mēnešus mācījos tajos pie Veltas Kleinas, un 
mana interese par šo valodu vēl vairāk palie-
linājās. Man gribētos nākotnē pievērsties tās 
pētīšanai. Pēc universitātes beigšanas strādā-
ju par skolotāju, un, kad radās iespēja, 2012. 
gadā iestājos SIVA koledžas surdotulku saga-
tavošanas grupā. Taču radās neparedzēti ap-
stākļi un drīz vien studijas nācās pārtraukt.

Šoruden esmu studijas atsākusi, un nu jau 
pirmais trimestris aiz muguras. Varu teikt, ka 
studiju programma mani apmierina – tā ir pie-
tiekami plaša un daudzveidīga. Grupa arī inte-
resanta – esam ļoti „raibā” sastāvā no 18 līdz 
pat 50 gadiem, gan no nedzirdīgo ģimenēm, 
gan „no malas”, arī vīriešu dzimtas pārstāvji 
veseli četri. Ir arī tādi, kas jau strādā par sur-
dotulku. 

Apgūt jaunu valodu nav viegli, pie tam tik 
specifisku un savas izteiksmes un gramatikas 
ziņā tik atšķirīgu kā zīmju valoda. Bet ar to tā 
mani arī valdzina. Liekas, ka man izdosies, jo 
manas zīmes vērtēji no malas sauc par „plas-
tiskām” un rokas par „mīkstām”.

Grūtākais šajā visā ir garais ceļš katru 
dienu no Rīgas uz mācību iestādi Jūrmalā un 
atpakaļ, kas aizņem kopā 3 stundas. Tagad 
man mazāk laika paliek brīvprātīgajam vadī-
tājas darbam Kristīgo jauniešu kustībā, ceļoju-
miem, teātra izrādēm. Vienlaikus arī strādāju 
–  esmu pašnodarbināts cilvēks, kas iztikšanai 
pelna ar korektūru lasīšanu, bet, cik laika at-
liek, mācos arī spāņu valodu pie privātskolo-
tāja. Katra valoda ir liela bagātība! 

Teksts un foto: Ilze Kopmane un  
Inguna Čauna

Mācās jauna surdotulku grupa
Jūrmalā, SIVA koledžā, pirmo mā-

cību gadu uzsākuši divpadsmit topošie 
surdotulki. 13. janvārī viņiem notika 
pirmais nopietnais pārbaudījums – ie-
skaite zīmju valodā. Vērtētāju komisi-
jā bija pieaicinātas Velta Kleina, Līga 
Bauere un Inguna Māra Čauna ( viņa 
arī kā „ KS ” reportiere). Lūk, klātesošo 
vērojumi un pārdomas par notiekošo!

 Kas palicis prātā?
JAUTRĪTE GROMA: Elfa, Robs 

un jaunās māmiņas, Arnolda un Ed-
gara pārdomas…

Par decembra Kopsolī – uzreiz acīs 
iekrita un arī visvairāk patika raksts par 
Elfu, jo radošā dzirksts no viņas lauztin 
laužas laukā katrā žestā. Arī Elfa nav no 
tiem, kas var dvēseli paslēpt aiz iestēr-
ķelēta priekšauta. Ne pirmo reizi lasu 
vai redzu par viņu kaut ko Kopsolī, bet 
katru reiz pavīd kāds jauns vaibsts. 

Tad vēl ieinteresēja aprakstītais 
Austrālijas puisis Robs, kam dzimte-
nē nav invaliditātes pensijas, bet viņš 
priekšroku dod radošai darbībai. Te nu 
sasaiste ar Elfu, jo tieši Elfa Robu uzņē-
ma pie sevis.

 Ievērības cienīgs raksts par nomet-
ni māmiņām, jauns un cerīgs iesākums, 
varbūt nākotnē šī lieta arī valsts pasūtī-
jumā atradīs sev vietu.  Un tad Arnolda 
un Edgara pārdomas par bijušo un nā-
košo, ka jāpiebremzē tas skrējiens, un 
jāsāk domāt – ko varam atļauties, ko 
nevaram... un pašiem jānāk ar savu pie-
nesumu, kaut vai – pasūtot Kopsolīti vai 
apzinīgi samaksājot biedra naudu.

MĀRA LASMANE: Jaunieši,  
viņu mācības, māmiņu saiets… 

Mani visvairāk ieinteresēja raksts 
par jauniešiem, kuri mācās Malnavas 
koledžā, interesanti lasīt, kā viņiem tur 
klājas. Vēl ar interesi lasīju rakstu par 
pirmo nometni nedzirdīgajām māmi-
ņām ar bērniem, jo tāds pasākums LNS 
vēsturē bija pirmo reizi.

KRISTAPS LEGZDIŅŠ: Andrejs 
Cīrulis, sports, māmiņu nometne… 

Man patika raksts „Andrejs Cīrulis 
– Gada cilvēks”. Piesaistīja arī raksts 
par nometni jaunajām māmiņām ar 
bērniem. Interesanti bija izlasīt par pa-
saules pilsoni Robu Roju, jo viņš ir in-
teresants cilvēks. Vēl šajā numurā iein-
teresēja raksts sporta lappusē „Piektajā 
vietā Eiropas reģionā”.

ŽANETE ŠKAPARE: Domes 
sēde, nometne dzirdīgām māmiņām, 
intervija ar  prezidentu,  jaunieši…  

Cītīgi izlasīju visu Kopsolī no pir-
mās līdz pēdējai lapai. Varbūt jocīgi, bet 
man saistošs bija raksts „LNS Domes 
sēdē: Budžets, biedru nauda, īpašumi”. 
Otrs raksts  „Nometne nedzirdīgām 
māmiņām ar bērniem” – ļoti laba lieta, 
bet derētu arī šādu nometni dzirdīgām 
māmiņām, kurām ir nedzirdīgi bērni. 
Vēl ieinteresēja pirmajā lapā raksts 
„Vajadzīgs atelpas brīdis” – intervija ar 
E. Vorslovu un piektajā lapā raksts par 
nedzirdīgajiem jauniešiem Malnavas 
koledžā. 

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs
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SOCIĀLĀS ZIŅAS

NO 2014. GADA 1. JANVĀRA
● Obligātās sociālās iemaksas 

strādājošajiem  jāveic 34,09% ap-
mērā no darba ienākumiem:  23,59% 
veic darba devējs un 10,50% – darba 
ņēmējs.

Pensijas vecumā vai ja piešķir-
ta valsts vecuma pensija (arī priekš-
laicīgi), šo obligāto iemaksu likme 
ir 29,12%, kur darba devējs maksā 
20,16 %, bet darba ņēmējs – 8,96 % . 

Invalīdiem –  valsts speciālās 
pensijas saņēmējiem  iemaksu lik-
me  31,48%, kur darba devējs maksā 
21,79 %, bet darba ņēmējs – 9,69%.

Pašnodarbinātajam obligātā so-
ciālā iemaksa  noteikta 31,06% apmē-
rā no darba ienākumiem.

● Sociālās apdrošināšanas iemak-
su objekta maksimālais apmērs sociāli 
apdrošinātiem cilvēkiem ierobežots 
līdz 46 400 euro (Ls 32 600).

● Vispārējais pensionēšanās ve-
cums sociāli apdrošinātiem cilvēkiem 
pakāpeniski palielināsies par trim 
mēnešiem ik gadu,  līdz būs sasniegts 
65 gadu vecums. 2014. gadā tas būs 
62 gadi un 3 mēneši.

● Priekšlaicīgās pensionēšanās 
vecums sociāli apdrošinātiem cilvē-
kiem arī pakāpeniski palielināsies 
par trim mēnešiem ik gadu, līdz būs 
sasniegts 63 gadu vecums. 2014. gadā 
tas būs 60 gadi un 3 mēneši.

● Vecuma pensijas saņemšanai 
palielināts  apdrošināšanas stāžs līdz 
15 gadiem.

● Pensiju piešķir ar dienu, kad ra-
dušās tiesības uz to, taču ne agrāk kā 6 
mēnešus (iepriekš 12 mēnešus) pirms 
pensijas pieprasījuma iesniegšanas.

● Cilvēkiem ar invaliditāti, ku-
riem no 2012. gada 1. janvāra in-
validitātes pensijas vietā piešķirta 
vecuma pensija un līdz vecuma pen-
sijas piešķiršanas dienai pie invaliditā-
tes pensijas bija noteikta piemaksa par 
apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 
31.decembrim, no vecuma pensijas 
piešķiršanas dienas uz invaliditātes 
laiku piešķirs piemaksu pie vecuma 
pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 
1995.gada 31.decembrim. 

Ja tiesības uz piemaksu radušās 
laikā no 2012. gada 1.  janvāra līdz 
2014. gada 30. aprīlim, piemaksu 
piešķir no vecuma pensijas piešķirša-
nas dienas un nesaņemto piemaksu izmaksās 
2014. gada maijā vienlaikus ar maija pensiju.

● Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem 
vecākiem bērna kopšanas pabalsts par bēr-
na kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam būs 171 
euro (pieaugs no Ls 100 līdz Ls 120). 

● Minimālais vecāku pabalsts, kas pie-
šķirts līdz 2014. gada 30. septembrim, ir 
171 euro (pieaugs no Ls 100 līdz 120 latiem) 
mēnesī. 

● Minimālā mēneša darba alga ir 320 
euro (Ls 225). Minimālā stundas tarifa likme 

strādājošiem būs 1,933 euro (Ls 1,359), 
pusaudžiem un cilvēkiem, kuri pakļauti 
īpašam riskam – 2,209 euro (Ls 1,554). 

NO 2014. GADA 1. JŪLIJA
● Pabalsts cilvēkam ar invalidi-

tāti pēc 18 gadu vecuma, kuram ne-
pieciešama kopšana, būs 213,43 euro 
(Ls 150).

● Palielināts valsts materiālais 
atbalsts cilvēkiem ar  invaliditāti:  I 
invaliditātes grupai mēnesī 83,24 euro 
(Ls 58,50), II invaliditātes grupai  – 
76,84 euro (Ls 54); cilvēkiem ar I inva-
liditātes grupu kopš bērnības –  138,73 
euro (Ls 97,50), cilvēkiem ar II invali-
ditātes grupu kopš bērnības  –  128,06 
euro (Ls 90).

 Cilvēkiem ar III invaliditātes 
grupu  šis pabalsts paliks līdzšinējā 
apmērā.

● Pārejas periodā tiem, kuriem 
vecāku pabalsts piešķirts līdz 2014. 
gada 30. septembrim:

● Vecāku pabalsts līdz 1 gada ve-
cumam ir 70% no algas, ja vecāks ne-
strādā. Ja strādā, var saņemt tikai bērna 
kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120);

● Bērna kopšanas pabalsts par 
bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gada ve-
cumam –  171 euro (Ls 120) neatkarīgi 
no tā, vai vecāks strādā vai nē;

● Vecāku pabalsta pārejas perio-
da kompensācija par bērna kopšanu 
no 1 līdz 1,5 gada vecumam –  100 
euro (Ls 70,28) neatkarīgi no tā, vai 
vecāks strādā vai nē.

NO 2014. GADA 1. OKTOBRA
● Vecāku pabalsts nestrādājošiem 

sociāli apdrošinātiem vecākiem par 
bērna kopšanu līdz 1 gada vecumam ir 
60% no algas. Papildu vecāku pabals-
tam viens no vecākiem varēs saņemt arī 
bērna kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 
120).

● Vecāku pabalsts nestrādājošiem 
sociāli apdrošinātiem vecākiem par 
bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam 
–  43,75% no algas. Papildu vecāku pa-
balstam viens no vecākiem var saņemt 
arī bērna kopšanas pabalstu 171 euro 
(Ls 120).

● Vecāku pabalsts strādājošiem 
sociāli apdrošinātiem vecākiem gan 
līdz 1 gada vecumam, gan līdz 1,5 gadu 
vecumam būs 30% no aprēķinātā 
vecāku pabalsta. Papildus vecāku pa-

balstam viens no vecākiem varēs saņemt bēr-
na kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120). 

Sagatavoja:  
LNS Informācijas nodaļa

Izmaiņas sociālajā likumdošanā 2014. gadā 
LR Labklājības ministrija  informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā 2014. gadā
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TALANTI

stāstījumu sāk juris

Viņš ir pašdarbnieks no 1989. gada –  
sāka ar dejām, tad turpināja ar melodeklamā-
cijām. Protams, uzstājoties kā trio, jārēķinās 
ar pārējo domām. Ja uzstājies viens, izpildi, 
ko vēlies un kā vēlies, bet, uzstājoties kopā, 
ir jāvienojas visiem trim, kādas dziesmas iz-
pildīs un kā izpildīs. Reizēm domas dalās, 
vienam dziesma patīk, otrs grib kaut ko mai-
nīt, bet trešajam vispār nepatīk. Bet vienmēr 
jāspēj vienoties, gaumes jau nekad visiem 
nesakritīs simtprocentīgi.

sākumā bijA duets, tAd trio

 Juris dziesmas izpildīja divatā ar Maigu, 
bet Biruta viņus vēroja, vēroja, iepatikās un 
gribēja pievienoties. Tā nu 2008. gada sep-
tembrī duets pārtapa par trio, un Biruta sāka 
apgūt jaunu žanru savā pašdarbnieces karjerā 
– melodeklamāciju. Pirmā uzstāšanās jauna-
jam „Rītausmas Trio” notika ikgadējā jubilā-
ru sumināšanas pasākumā „Zelta briedumā”. 
Pirmā kopīgā dziesma bija „Vecpiebalgas 
ūdensrozes”. Viņu lielākie cienītāji ir vidēja 
un vecāka gadagājuma skatītāji, jauniešiem 
par melodeklamācijām nav tik lielas intere-
ses. 

Juris uzskata, ka melodeklamācijas tu-
vākas ir vājdzirdīgajiem, jo viņi dzird mūzi-
ku, saprot vārdus, bet nedzirdīgajiem labāk 
patīk teātris. Trio joprojām ir sajūsmināts 
par neseno uzstāšanos Tukumā, kur viņus 
aicina bieži. Beidzamo reizi trio tur uzstā-
jās 10. janvārī Pateicības dienā. Dzirdīgajai 
publikai ļoti patika trio izpildītās dziesmas, 
it sevišķi „Visskaistākā meitene” un „Miglā 
asaro logs”, prasīja pat šīs dziesmas atkār-
tot. Dziesmas „Visskaistākā meitene” vidū 
ir pauze un vajadzēja izdomāt, ar ko to aiz-
pildīt. Trio palūdza Aldim Ādamsonam dot 
padomu, un viņš izdomāja labu risinājumu ar 
deju elementiem.

trio nākAs uzstāties Ļoti bieži 
Gadā viņi iestudē 4 – 5 jaunas dziesmas. 

Maiga atzīst, ka ļoti nozīmīgs bija melodek-
lamāciju šovs „Krāsaini sapņi”. Tajā daudz 
ko varēja iemācīties, īsā laikā tika iestudētas 
jaunas dziesmas, gādāti tērpi, palīdzēja vai-
rāki režisori. Birutai gan žēl, ka šovā trio tika 
izšķirts, bet neko darīt, piedalījās arī daudzi 
iesācēji, un nebūtu taisnīgi, ja profesionāļi 
cīnītos pret amatieriem. Organizatori salika 
kopā pārus tā, lai izlīdzinātu spēkus un skatī-
tājiem būtu interesantāk skatīties.  

Juris uzskaita, ka bija melodeklamāciju 
šovs, bija teātra šovs, talantu šovs,  tagad 
ļoti gribētu piedalīties deju šovā! Maiga un 
Biruta papildina, ka varētu būt vēl kādi šovi, 
piemēram, parodiju šovs.

birutA sākumā bijA dejotājA

Pašdarbībā iesaistījās jau tālajā 1976. 
gadā, pēc tam spēlēja teātri Rītausmas drā-
mas ansamblī, bet pirms pieciem gadiem no-
lēma izmēģināt arī melodeklamāciju. Viena 
pati jutās nedroši, tāpēc pievienojās Maigai 
un Jurim. Publika jauno trio uzņēma atsau-
cīgi, un Biruta ir apmierināta ar savu izvēli. 

Maigai ir vislielākā pieredze. Uz paš-
darbību atnākusi tūlīt pēc skolas beigšanas 
1982. gadā, sākumā arī  bija dejotāja. No 
visiem trio dalībniekiem viņai melodeklamā-
ciju žanrā ir vislielākā pieredze. Sākumā uz-
stājās viena, pēc tam sāka dziesmas izpildīt 
duetā ar Juri. Labi sanāca!

kā iemācīties vārdus?
Dziesmas viņiem sameklē un iesaka re-

žisore Dzintra Kukša. Viņiem pašiem tās sa-
meklēt ir liela problēma, jo tam vajag labu 
dzirdi. Režisores piedāvātās dziesmas trio 
paklausās, tad jau redzams, vai patīk un vai 
derēs. Ja dziesma tiek pieņemta, tās iestudē-
šana sākas ar dziesmas vārdu iemācīšanos, 
arī tas nav viegli. 

Katram sava metode, kā iegaumēt, Juris 
saka, visvieglāk vārdus iemācās Maiga. Juris 
pats dara tā: uzliek austiņas un tik ilgi klau-
sās dziesmu, kamēr vārdi iekalti galvā. Kad 

vārdus visi iemācījušies, tad var sākt mēģināt 
un apgūt kustības, piemeklēt zīmes.

Visi trīs ir vienisprātis, ka uzstāties nā-
kas bieži un Rītausma ir laba vieta,  tomēr 
gribas arī kaut kur aizbraukt un tikties ar ci-
tādu publiku. Bijusi pat ideja iemācīties vie-
nu dziesmu krievu valodā un  uzstāties LNS 
Daugavpils biedrībā, jo tur daudzi biedri ir 
krievi un viņi būtu priecīgi. Tomēr no Dau-
gavpils atbildēja, ka ar vienu dziesmu ir par 
maz, vajag divdesmit dziesmas krieviski. Tā 
nu šī iecere nobremzējās. Trio ir bijis un uz-
stājies Liepājas biedrībā jaunajā mītnē, un tur 
viss bija lieliski! Vēlme uzstāties citās reģio-
nālajās biedrībās joprojām ir saglabājusies.

 mēģinājumi notiek četrAs dienAs 
nedēĻā

Ikviens no trio piedalās ne tikai melodek-
lamācijās, bet arī dejošanā un teātrī. Tāpēc 
mēģinājumi viņiem notiek četras dienas ne-
dēļā – no pirmdienas līdz ceturtdienai. Brīvā 
laika ir ļoti maz, turklāt brīvdienās bieži  jā-
uzstājas pasākumos, koncertos. Nav laika pat 
kārtīgi apgūt datorlietošanu. 

Maiga: „Un tomēr man patīk! Ja es ne-
ietu uz Rītausmu, tad paliktu slima. Vesela 
esmu tāpēc, ka turp eju!”

Birutai visvairāk patīk uzstāties 18. no-
vembra pasākumā. Maigai – jubilāru godinā-
šanas pasākumā „Zelta briedumā”. Juris ne-
šķiro, viņš labprāt uzstājas visos pasākumos, 
tomēr atzīstas, ka bērnu eglīte gan viņam nav 
piemērota. 

Jurim no visām izpildītajām dziesmām 
pašam visvairāk patīk „Tā ir dzīve”, Biru-
tai – „Uzsniga sniedziņš balts”, bet Maigai 
– „Sapnis piepildās”. 

„Rītausmas Trio” saka lielu paldies 
saviem palīgiem: Dzintrai Kukšai – par 
dziesmām, Brigitai Aldersonei –  par zī-
mēm, Aldim Ādamsonam – par dejām.

KC „Rītausma” režisore Dzintra Kuk-
ša: „Par šo trio pats galvenais būs tas, ko 
viņi paši intervijā pateiks. Ko gan es tur vēl 
varu piebilst… Tikai to, ka viņu aktivitāte un 
pozitīvā enerģija, gadiem ritot, kļūst arvien 
spēcīgāka!”

KC „Rītausma” deju grupas vadītāja 
Dana Kalpiņa – Geida: „Jāsaka godīgi, 
ka ar „Rītausmas Trio” man nācies strādāt 
samērā maz, jo viņi lielākoties darbojas ļoti 
patstāvīgi. 

Domāju, ka vislielākais paldies jāsaka 
KC „Rītausma” režisorei Dzintrai Kukšai, 
kas ilgus gadus veltījusi šo pašdarbnieku iz-
augsmei.

 Es varu tikai apbrīnot šī trio enerģiju – 
dažreiz viņi „Rītausmā” sastopami biežāk 
par mani! Un rezultāti ir acīmredzami – uz 
katru pasākumu sagatavotas arvien jaunas 
un jaunas   dziesmas, katrā uzstāšanās reizē 
acis priecē arvien interesantāki un krāšņāki  
tērpi. Malači! Tā turēt un nepagurt!” 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis

Rītausmas TRIO – pieci gadi!

Paldies Brigitai Aldersonei, kura atgādināja, ka populārajam „Rītausmas Trio” – 
Maigai un Jurim Elbrotiem, Birutai Lasmanei nu jau apritējusi 5 gadu jubileja, kopš 
viņi dzied kopā. Šajā sakarā arī trio tika aicināts uz interviju Kopsolī.
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SPORTS

nominācijA uz GAdA 
sportistA 2013 titulu 

Tika izvirzīti  desmit sportis-
ti: Māra Plaude, Zane Embrek-
te, Alnis Kuļikovs, Dāvis Beitiks, 
Māris Grēniņš, Sandis Ķikurs, 
Vladimirs Lagunovs, Jekaterina 

Jasinska – Volkova, Līva Vaivade 
un Artūrs Beitiks. 

Par LNSF  Gada sportistu 
atkārtoti  kļuva Māris Grēniņš. 
Otrs labākais nedzirdīgais spor-
tists 2013. gadā – Jekaterina Ja-
sinska – Volkova; trešais labākais 
– Zane Embrekte. 

nominācijA uz GAdA 
Aktīvāko sportA klubu 
2013 

Kā cienīgākais šim titulam   
atzīts sporta klubs „Nedzirdī-
go boulings”, un tas saņēma arī 
100 latu naudas balvu par aktīvu 
darbību. 

nominācijA uz populā-
rāko sportA veidu

Tika  izvirzīti 5 sporta veidi: 
basketbols, pludmales volejbols, 
makšķerēšana un boulings. Un tā 
– par  Gada populārāko sporta 
veidu ir izvēlēts boulings! 

LNSF prezidents Varis Straz-
diņš plašā prezentācijā klātesoša-

jiem parādīja arī visas 2013. gada 
sacensības gan Latvijā, gan ār-
zemēs, kurās piedalījušies mūsu 
nedzirdīgie sportisti, kā arī pirmo 
triju vietu ieguvējus šajās sacen-
sībās. Tika prezentēts arī LNSF 
2014. gada kalendārais plāns. Tā 
bija patiešām  ļoti skaidri pārska-
tāma un visaptveroša prezentāci-
ja, kas deva labu priekšstatu par 
LNSF darbību.

Interviju ar gada labākā, ak-
tīvākā sporta kluba vadītāju un 
reizē populārākā sporta veida 
pārstāvi Guntaru Beisonu lasiet 
atsevišķi. 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis

Cik daudz biedru ir jūsu 
klubā?

Vidēji darbojas kādi 40 bied-
ri, arī mūs skar migrācija. Daudzi 
aizbrauc, un, ja viņi divus gadus 
nemaksā biedra  naudu, tad au-
tomātiski izslēdzam  no kluba. 
Bet pastāvīgi turas ap 40 aktīvu 
biedru.

Tātad biedri mainās, kā 
saka, notiek rotācija, vieni ie-
stājas klubā, pēc tam aizbrauc, 
bet aizbraukušo vietā iestājas 
atkal jauni biedri?

Jā, tieši tā tas notiek. Jaunie-
šiem arī patīk boulings, un viņi 

jau skolas laikā nāk pie mums. 
Mūsu klubā var iestāties no 16 
gadu vecuma. Arī nedzirdīgie 
sportisti, kuriem nāk jau pāri 
piecdesmit gadiem un aktīvie 
sporta veidi, piemēram, basket-
bols, vieglatlētika, kļuvuši par 
grūtiem, pāriet uz boulingu. Es 
pats visu mūžu esmu bijis aktīvs 
sportists, nodarbojos ar vairā-
kiem sporta veidiem, visvairāk 
ar futbolu, bet tagad man skraidīt 
pa futbola laukumu ir mazliet par 
grūtu, bet boulings ir pašā laikā. 
Sports man ir sirdslieta, un  no tā 
nevaru aiziet. 

Kur meklējama sākotnējā 
ideja par atsevišķu nedzirdīgo 
boulinga klubu?

Mums sākumā, ap 2000. 
gadu, bija boulinga entuziastu 
grupa, gribējām pievienoties Rī-
gas Nedzirdīgo sporta klubam 
„Nedzirdīgo sports”, taču tur bija 
finansiālas grūtības, boulingam 
nevarēja atvēlēt pietiekamu finan-
sējumu, un tāpēc mēs 2005. gadā 
nodibinājām paši savu klubu, lai 
kļūtu finansiāli patstāvīgi. 

Kāds ir jūsu darbības re-
žīms, cik bieži notiek treniņi?

Mums ir tā, ka esam iesais-
tīti daudzās regulārās sacensībās 
un faktiski sacensības mums ir 
biežāk nekā notiek treniņi. Vidēji 
treniņi ir vienu reizi nedēļā. Vis-
biežāk piedalāmies dažādās dzir-
dīgo sacensībās un čempionātos.

Tad jau bez tulka neiztikt. 
Kā saprotaties ar dzirdīgajiem?

Tulku ņemam tikai uz svarī-
gākajām, lielākajām sacensībām. 
Jo daudzi dzirdīgo boulinga  klu-
bi un organizatori tagad jau mūs 
pazīst, esam pieraduši komunicēt. 
Sākumā gan bija grūti, tiekoties 
ar dzirdīgo komandām un iesais-
toties dzirdīgo sacensībās. Bet ar 
prieku jāatzīst, ka mūsējiem patīk 
piedalīties dzirdīgo sacensībās!

Un kā ar dalības maksu, in-
ventāru, transporta izmaksām?

Dalībnieki paši par visu mak-
sā no savas personīgās kabatas. 

Gan par dalību sacensībās, gan 
par treniņiem. Tas nav lēti, un to-
mēr cilvēkiem acīmredzot patīk, 
jo maksā un piedalās!

Kādas ir izmaksas? Vai 
boulings ir dārgs sporta veids?

Vispirms jau jāpasaka, ka 
uz sacensībām nopietni sportisti 
ņem līdzi savu aprīkojumu: čības, 
apģērbu un galvenais – bumbas. 
Viena bumba sver apmēram 6 
kg, bet līdzi jāņem  ne jau viena 
vien bumba, es pats ņemu kādas 
astoņas. Bet bumbas ātri nolie-
tojas, pēc kādiem 3 gadiem tās 
ir jāmaina, jo vairs nav precīzas. 
Boulinga bumba maksā ap 200 – 
300 eiro. Bumbas pērkot, parasti 
uz vietas meistars izurbj tūlīt tajās  
tieši pircēja pirkstiem atbilstošus 
caurumus, un tas tiek iekļauts 
cenā.

Kādi jūsu klubam ir plāni 
šogad?

Šogad mums ieplānotas čet-
ras sacensības. Jau 25. – 26. jan-
vārī dosimies uz Lietuvas pilsētu 
Viļņu, kur vietējais nedzirdīgo 
boulinga klubs rīko sacensības. 
Lietuvā ir viens nedzirdīgo bou-
linga klubs, bet Igaunijā tādi ir 
divi – Tallinā un Tartu. Ar prieku 
jāsaka, ka mēs no visām trim Bal-
tijas valstīm boulingā esam spēcī-
gākie. 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis

Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas gada balvas
LNS gada noslēguma pasākumā 2013. gada 20. decembrī sa-

vas nominācijas prezentēja arī Latvijas Nedzirdīgo sporta fede-
rācija (LNSF). To bija trīs: Gada labākais sportists, Gada aktīvā-
kais sporta klubs un Gada populārākais sporta veids. 

Boulings ir dārgs sporta veids!

„Kopsolī” aicināja uz interviju sporta kluba „Nedzirdīgo 
boulings” vadītāju Guntaru Beisonu kā 2013. gada aktīvākā 
sporta kluba vadītāju un populārākā sporta veida pārstāvi.

 Atcerēsimies, ka arī 2012. gadā „Nedzirdīgo boulings” kļu-
va par  šīs pašas nominācijas ieguvēju. Turklāt, tāpat kā 2011. 
gadā, boulings atkal atzīts arī par populārāko sporta veidu.
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MĪĻI SVEICAM!
Lai jūs ziemas saltumā  sasilda tuvi-

nieku, draugu un visu savējo  sveicieni 
un laba vēlējumi apaļajā dzīves gads-
kārtā!  

80
 4.02. IVANS CVETKOVS, Rīgas
 9.02. RITA JĒKULE, Liepājas

75
12.02. ZIGMUNDS ŽOHOVSKIS, Rīgas
17.02. LEONORA SKUDRA, Pļaviņu
22.02. LIDIJA BARKOVSKA, Kuldīgas
28.02. VASILIJS POGREBNIJS, Rīgas

70
18.02.VASILIJS BESARABOVS, Rīgas
26.02. MARTA ĻEBEDEVA, Valmieras 

55
 1.02. RIMA BANKOVSKA, Rīgas
 3.02. LAIMA KARLŠTRĒMA, Liepājas
10.02. VISVARIS SMONS, Rīgas
14.02. ELMĀRS CIELAVS, Rīgas
15.02. INTA VAIVADE, Rīgas

50
 5.02. NADEŽDA PURINA, Rīgas
 8.02. OLITA LAŅĢE, Valmieras
16.02. ILZE KELLE, Rīgas
26.02. DACE BOZDŽANE, Rīgas biedrība

RĪGĀ
Trešdienās pl. 14  IK  „Nesteidzīgai 
                  atpūtai ”(novuss, dambrete)
Trešdienās pl. 16  Preses apskats 
                             „Aktuāli notikumi”

D/C ĀBEĻZIEDĀ
27.01 pl. 13  Infolaiks, vingrošana, 
                    dejošana
  6. 02 pl. 15  Vingrošana, dejošana
13. 02 pl.1 3  Rokdarbi, vingrošana, 
                     dejošana
20.02 pl. 15  Vingrošana, dejošana

JELGAVĀ
Otrdienās pl. 17  Jaunākās ziņas

TUKUMĀ
22. 02 pl. 10  Tradīciju pasākums 
            „Meteņi” (kopā ar Jelgavu, Rīgu) 

DAUGAVPILĪ
  4.,11.,18., 25. 02  pl. 13  Jaunākie 
                  notikumi, sociālie  jautājumi
  6. 02 pl. 13  Interešu klubs „Nezinīši”
13. 02 pl. 14  Tematiskais pasākums 
                    (Valentīna diena)
20. 02 pl. 13  Pārrunas par nedzirdīgo 
                    dzīvi
22. 02 pl. 16  Atpūtas pasākums 
                   „Karnevāls”

PĻAVIŅĀS
15. 02 pl. 12  Maskuballe

LĪVĀNOS
10. 02 pl. 12 Informācijas diena

VENTSPlailILĪ
31. 01 pl. 12  Tematiskais pasākums 
                   „Karnevāls”
  1. 02 pl. 12  Interešu klubs „Šautriņš”
  1. 02 pl. 17  Interešu klubs „Veselība”

KULDĪGĀ 
  5. 02 pl. 12  Sveču diena
  6., 20., 27. 02 pl. 12  Informatīvā diena
12. 02 pl. 12  Radošā darbnīca
13. 02 pl. 14  Informatīvā diena
15. 02 pl. 12  Valentīna diena
19. 02 pl. 12  Mākslinieciskā pašdarbība
21. 02 pl. 12  Interešu klubs
28. 02 pl. 12  Valdes sēde

RĒZEKNĒ
  4. 02 pl. 13  Lekcija
  6. 02 pl. 13  IK „Saimniecīte”
13., 22., 27. 02 pl. 13  Informācija
15. 02 pl. 13  Tematiskais pasākums
18. 02 pl. 13  Pārrunas

VALMIERĀ
  3. 02 pl. 14  Info par nedzirdīgo dzīvi
  6. 02 pl. 14  Interešu klubs
  8. 02 pl. 12  Kolektīvais apmeklējums
10. 02 pl. 14  Tematiskais pasākums
13., 20. 02 pl. 14 Informatīvā diena
15. 02 pl. 16  Atpūtas pasākums
17. 02 pl. 14  Pārrunas
24. 02 pl. 14  Asini prātu
27. 02 pl. 14  Atpūtas pasākums

LNS BIEDRĪBU PASĀKUMI

PAZIŅOJUMI

Līdzjūtības
 Pāri dzīvei, pāri sapņiem

Dzimtas zemes smiltis krīt ...
Izsakām sirsnīgu līdzjūtību Francim 

Mauriņam par sievas Jefrosinijas zaudējumu.
LNS Rēzeknes RB biedrība

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Līvānu  gru-
pas vadītājam Viktoram Mauriņam sakarā ar 
mātes Jefrosinijas Mauriņas aiziešanu mūžībā.

LNS Pļaviņu RB valde, Līvānu grupas biedri

Uzmanību – unikāla 
teātra izrāde!

Dailes teātra kamerzālē  skatītājiem 
dota  šī profesionālā teātra vēsturē vēl 
nebijusi iespēja  –  noskatīties izrādi „Sa-
bojātie”, kurā galvenajā lomā ir mūsu 
LNS biedre, līdz šim nedzirdīgo pašdarbī-
bas aktrise un teātra speciāliste  Jolanta 
Znotiņa. Izrādes notiek: 9. februārī pl.15, 

       25. martā pl.19,
       3. aprīlī pl.19.

Biļetes par 7.11 eiro var iegādā-
ties Dailes teātra kasē vai internetā  
www.bilesuparadise.lv.

Pateicība
RSK „Nedzirdīgo sports” sirsnīgi 

pateicas Rietumu bankas Labdarības 
fondam par finansiālo atbalstu sporta 
inventāra iegādei.

Vēlam panākumus darbā!
RSK Valdes priekšsēdētājs  

Andris  Bergmanis

Precizējums  
rakstam

Lai nemaldinātu lasītājus, ne-
pieciešams sniegt skaidrojumu un 
papildinājumu 2013. gada 12. nr. 
(1039)  rakstam „Piektajā vietā Ei-
ropas reģionā”

Informēju, ka šajā rakstā minē-
tais basketbola turnīrs notika starp 
Eiropas valstu nedzirdīgo klubu 
komandām nevis valstu izlasēm! 
To organizēja Starptautiskā nedzirdī-
go basketbola federācija (DIBF), un 
piedalījās 11 valstu klubu komandas. 
Latviju šajās sacensībās pārstāvēja 
2013.gada Latvijas čempionāta uz-
varētāji –  Rīgas sporta kluba „Ne-
dzirdīgo sports” vīriešu komanda 
nevis Latvijas vīriešu izlase.

Informācijai – Eiropas nedzir-
dīgo sporta organizācijā (EDSO)  
apvienotas 42 valstis, to skaitā arī 
Latvija. Vīriešiem basketbola čem-
pionātus organizē ik pēc 4 gadiem 
– iepriekšējais 10. Eiropas nedzir-
dīgo čempionāts basketbolā notika 
2012. gadā  no 29. jūnija līdz 7. jū-
lijam Konyā, Turcijā, un nākamais 
–  11.Eiropas nedzirdīgo čempio-
nāts risināsies 2016.gadā Salonikos, 
Grieķijā 10. – 18. jūnijā.

Varis Strazdiņš

 Konsultē datorlietošanā
 Rīgas  biedrībā Elvīras ielā 19, vecajā 

korpusā, otrajā stāvā klientus katru  treš-
dienu pieņem brīvprātīgais darbinieks 
Kristaps Legzdiņš. Viņš sniedz padomus 
datora lietošanā: dažādu programmu  iz-
mantošanā, piemēram, video montāžā un 
citās ar datoriem saistītās tehniskās lietās. 
Klienti lūgti ierasties no  pl. 12 līdz 17. 

Redaktore: ILZE KOPMANE, datormakets: JURIS GRUNDULIS
Iespiests: SIA „GUTENBERGS DRUKA”

IEPAZĪŠANĀS
Vīrietis (73) vēlas iepazīties ar sievieti, kas 

ir bārene, bez bērniem (līdz 45 gadu vecumam). 
Ir dzīvoklis ar ērtībām sociālā mājā. Sūtiet sms 
26758497

Skaistumkonkurss!
 2014. gada martā notiks  LNS  meiteņu (18 

– 28 gadi) un puišu (18 – 30 gadi) atlase skais-
tumkonkursam „„Miss & Mister Deaf World 
and Europe 2014”.

Piesakieties atlasei līdz 15. februārim pie 
Miss LNS 2013 Dainas Rusules: personiski vai 
e-pastā – daina.rusule@gmail.com, mob.tel. 
26059503.

Uzvarētāji piedalīties starptautiskajā kon-
kursā no 11. līdz 27. jūlijam Prāgā, Čehijā. Jau-
nieši, izmantojiet šo lielisko iespēju! 

Ziņo: LNS vadība
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