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Pirmoreiz arī Rīgas biedrībā

LNS prezidents: Pozitīvisms 
ir tas, kas dod spēku 

Šajā numurā
Paldies visiem, kas pasūtījuši 

„Kopsolī”! Ceram, ka arī šoreiz atra-
dīsiet kādus savām interesēm atbilsto-
šus vai noderīgus rakstus, sākot no pa-
gātnes līdz mūsdienām. Gaidām jūsu 
atsauksmes un ierosmes!

1. Pieteikumi: Rīgas biedrības 
Gada noslēguma pasākumam un in-
tervijai ar LNS prezidentu Edgaru 
Vorslovu

2. Kā vienmēr, oficiālas vēstis no 
LNS vadības

3. Mūsu prezidents – mazliet tuv-
plānā

4. –  5.  LNS vēstures lappuses. 
Sporta ziņas

6. Lai nepaliktu vieni klusumā – 
kas darīts?

7. Darbs – tas ir pamatvārds Dzīvei
8. – 9. Turpinās Rīgas biedrības cil-

vēku godināšana.
RB Goda biedra Aivara Kronber-

ga  intervija  
10. – 11. Skaists notikums – tikša-

nās dzejas pasaulē. Skolu ziņas
12.  Izaugsmes ceļš – kad pienāk 

laiks dzīvē kaut ko mainīt
13.  Jā, mūžu dzīvo, mūžu mācies!
14. – 15. Lai tiktu līdzi savam lai-

kam… Palīdzēs jaunais LNS projekts. 
Biedrību ziņas

16.  Kas, kur, kad un – mīļi sveicie-
ni jubilāriem 

Nākamais  numurs iznāks jau pa-
vasarī – uz atkaltikšanos!

0 Nākamais numurs 
28. martā

Saņemot Gada cilvēka balvu, tei-
cāt, ka tas ir avanss  turpmākajam 
darbam. Bet šajā laikā, esot preziden-
ta amatā,  jau daudz ko esat arī pavei-
cis. Vai varat pastāstīt, kāds pamatā ir 
jūsu dienas režīms, darbu kārtība? 

Pasniedzot balvu, LNS vicepreziden-
te minēja, ka 2013. gadā biju visvairāk 
pieminētais cilvēks, ka nebaidījos uz-
ņemties LNS vadību, ka biedri jautājuši, 
kā man veicas prezidenta amatā. Balvu 
saņemot, tiešām pirmā doma bija, ka tas 
ir avanss turpmākajam darbam. Protams, 
arī citus gadus par mani runās, jo ir tāds 
teiciens, ja par tevi nerunā, tad neesi ne-
kas. Daudz kas jau paveikts, jo esmu ra-
dis strādāt, pulkstenī neskatoties.

Nomināciju pasākumi nedzirdīgo kopienas ietvaros kļuvuši ļoti populāri. 
Savus pagājušā gada aktīvākos cilvēkus godināja ne tikai vairākas LNS biedrības, 
bet arī grupas. Rīgas biedrībā, piemēram, notika  pat trīs šādi savu  labāko biedru  
godināšanas pasākumi un tie visi – lai pateiktu lielu paldies tiem biedriem, kas pie-
dalījušies ar darbu, domu, ideju savas biedrības darbības rosināšanā un uzlabošanā. 

Šajā intervijā mūsu prezidents Edgars Vorslovs atbild uz Kopsolī jautājumiem 
kā LNS Gada cilvēks 2013.Tas ir mēģinājums kaut nedaudz ielūkoties viņa cilvē-
ciskajā būtībā, kuru veido ne jau tikai darbs un LNS izvirzīto uzdevumu izpilde. 
Spriediet paši, kā tas izdevies!
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Attēlā: Rīgas RB Jelgavas grupa – labākā! No kreisās: Natālija Felkere, 
Māris Veidemanis, Valdis Platacis, Anita Grahoļska un Kristaps Legzdiņš.
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VĒSTIS

LNS vadības kalendārs Biedrību statistika

Jaunums! Rītausmā otrajā stāvā ir 
izbūvēta neliela trenažieru zāle, divas 
duškabīnes un tualete.  17. februārī 
kopā ar  klientu grupu notika šo jau-
no telpu atklāšana. Sarkano lenti pār-
grieza kopīgi  Rehabilitācijas centra 
vadītāja Sandra Gerenovska un viņas 
vietniece Lilita Janševska. 

Teksts: Z. Ungurs, foto: I. Čauna

29. janvārī notika Labklājības mi-
nistrijas rīkotā sanāksme biedrībām, 
kas pārstāv personas ar invaliditāti. 
Tajā tika diskutēts par pašreiz aktu-
āliem jautājumiem cilvēku ar invalidi-
tāti tiesību jomā. 

Sanāksmē vispirms sprieda par valsts 
sniegto atbalstu vājdzirdīgo cilvēku 
dzīves kvalitātes uzlabošanā. Šis jautā-
jums dienaskārtībā bija iekļauts pēc LNS 
biedres Baibas Bicēnas iniciatīvas, viņa 
arī bija sagatavojusi prezentāciju par vāj-
dzirdīgo cilvēku galvenajām problēmām, 
kur uzsvars bija uz to, ka šobrīd LNS 
aizstāv tikai to vājdzirdīgo intereses, kuri 
lieto zīmju valodu un to vājdzirdīgo, kuri 
nelieto zīmju valodu, intereses netiek aiz-
stāvētas un viņiem valsts sniegtais atbalsts 
esot nepietiekams. Šajā jautājumā diskusi-
jā piedalījās arī VCB „Biķernieki” Bērnu 
dzirdes centra vadītāja S. Kušķe un Lab-
klājības ministrijas (LM) pārstāvji.

 LNS prezidents diskusijā uzsvēra, 
ka LNS biedru sastāvā ir daudz vājdzir-
dīgo cilvēku un viņu viedoklis atšķiras no 

B. Bicēnas viedokļa. Nav skaidrs, cik lielu 
cilvēku loku pārstāv B. Bicēna, jo ir Lat-
vijas Vājdzirdīgo asociācija, ar kuru LNS 
ir laba sadarbība. Kas attiecas uz valsts 
atbalstu vājdzirdīgajiem, tad šobrīd vāj-
dzirdīgajiem pieejami četri dažādi tehnis-
kie palīglīdzekļi (TPL), bet nedzirdīgajiem 
tikai divi. Ar Ministru kabineta noteikumu 
grozījumiem TPL pieejamību plānots pa-
lielināt, un vājdzirdīgajiem būs pieejami 
septiņi dažādi TPL. Tas, cik plašs ir pie-
ejamo TPL un pakalpojumu apjoms, ir 
atkarīgs no valsts budžeta piešķirtā finan-
sējuma apjoma.

Vēl sanāksmes dalībnieki tika iepa-
zīstināti ar LM sagatavotajām prezen-
tācijām par prognozējamu invaliditāti 
pilnveidotās invaliditātes noteikšanas 
sistēmas kontekstā un par rīcības plānā 
pamatnostādņu „Apvienoto Nāciju Or-
ganizācijas Konvencijas par personu ar 
invaliditāti tiesībām”  īstenošanai 2014. 
gadam” iekļautajiem pasākumiem. 

Informē: Edgars Vorslovs

 Atkal klāt klientu grupa

Kā gada laikā mainījies LNS reģionālo bied-
rību biedru skaits? Kurās biedrībās biedru 
vairāk, kurās mazāk? Cik ir aizbraukuši uz ārze-
mēm, cik biedriem piedzimuši bērni? Uz šiem jau-
tājumiem palūdzu atbildes no visiem LNS reģio-
nālo biedrību vadītājiem. Lūk, apkopotā statistika.

 Daugavpils reģionālajā biedrībā uz 2013. 
gada 1. janvāri bija 108 biedri, bet uz 2014. gada 1. 
janvāri 106. Pagājušajā gadā miruši divi biedri, bet 
7 aizbraukuši uz ārzemēm. Biedrībā iestājies viens 
biedrs, un viens arī pārgājis uz citu biedrību.

 Rīgas reģionālajā biedrībā uz 2013. gada 1. 
janvāri bija 1065 biedri, bet uz 2014. gada 1. janvā-
ri 1084 biedri. Uz ārzemēm aizbraukuši ļoti daudz 
– 86 biedri, bet izstājušies tikai 5, acīmredzot lielā-
kā daļa aizbraucēju paliek LNS biedri arī svešumā. 
Pagājušajā gadā biedrībā iestājušies 30 jauni biedri, 
bet miruši 17 biedri. Rīgas RB biedriem 2013. gadā 
piedzimuši 4 bērni, par kuriem ir zināms, bet var-
būt arī vairāk.

Kuldīgas reģionālajā biedrībā 1913. gada 1. 
janvārī bija 73 biedri, bet tagad to skaits  77. Miris 
viens biedrs, un vienā ģimenē  piedzimis bērns. Uz 
ārzemēm aizbraukuši 11 biedri. Viens izstājies, lai 
pārietu uz citu reģionālo biedrību, bet pagājušajā 
gadā iestājušies 6 jauni.

 Liepājas reģionālajā biedrībā uz 2013. gada 
1. janvāri bija 95 biedri, bet uz 2014. gada 1. jan-
vāri par vienu vairāk – 96 biedri. Piedzimis viens 
bērns, un nomiris arī viens biedrs. Uz ārzemēm aiz-
braukuši 13 biedri. Izslēgts 1 biedrs, bet 3 pārgājuši 
uz citu reģionālo biedrību. Biedrībā iestājušies 6 
biedri, no tiem 3 jauni, bet 3 pārnākuši no citām 
reģionālajām biedrībām.

 Rēzeknes reģionālajā biedrībā gada laikā 
viens biedrs nācis klāt, un uz  2014. gada 1. jan-
vāri ir 105 biedri. Lai gan biedrībā ir samērā daudz 
jaunu cilvēku, diemžēl bērni nav piedzimuši nevie-
nam. Gada laikā miruši 3 biedri. Uz ārzemēm de-
vušies 7, izstājušies 2, bet iestājušies 6 biedri.

LNS Smiltenes reģionālajā biedrībā  sagla-
bājies tas pats biedru skaits –  72 gan pirms gada, 
gan uz šāgada 1. janvāri. Bērni nav dzimuši, bet 
miruši 4 biedri. Uz ārzemēm neviens nav devies. 
Viens biedrs  izstājies, bet 5 iestājušies. No šiem 
pieciem biedriem 3 ir jauni, 1 iestājies atkārtoti un 
1 pārnācis no citas biedrības.

LNS Pļaviņu biedrībā ir vismazāk biedru. Ja 
pirms gada 2013. gada 1. janvārī to bija 47, tad šī 
gada sākumu tikai 43 biedri. Neviens nav nedz pie-
dzimis, nedz nomiris. Uz ārzemēm aizbraukuši 2. 
Divi  izstājušies, lai pārietu uz citu reģionālo bied-
rību, bet viens atnācis no citas biedrības.

LNS Valmieras reģionālajā biedrībā 2013. 
gada 1. janvārī bija 110 biedri, bet 2014. gada 1. 
janvārī – 106. Divu biedru ģimenēs piedzimuši divi 
puikas. Miruši divi biedri. Uz ārzemēm aizbraukuši 
4. Biedrībā iestājušies 3, bet izstājies 1 biedrs.

LNS Ventspils reģionālajā biedrībā arī diem-
žēl gada laikā biedru skaits samazinājies no   53 uz  
48 biedriem. Miruši 4; uz citām  biedrībām pārgā-
juši 3 , bet uz Ventspili pārnākuši 2. No visiem 47 
biedriem 36 dzīvo pilsētā, bet 11 – laukos, 20 biedri 
ir vecuma pensionāri. Vairāk nekā pusei biedru – 
divdesmit septiņiem –  ir pamata izglītība. 

Teksts: Zigmārs Ungurs

LNS Rehabilitācijas cen-
trā ieradusies šogad pirmā sešu 
klientu grupa, kas saņems soci-
ālās rehabilitācijas programmā 
paredzētos pakalpojumu. 

Rīgas RB valdes 
sēdes apskats

14. februārī notika kārtējā LNS Rīgas reģionā-
lās biedrības (turpmāk RRB) valdes sēde.

RRB valde par LNS biedru uzņēma aktīvo Rītaus-
mas pašdarbnieku Sergeju Soklakovu un Dāvi Liniņu 
– apsveicam! 

Valde iepazinās ar RRB organizatorisko/kultūr-
masu darba plānu marta mēnesim un apstiprināja to 
(plānu skat. „Kopsolī” 16. lpp.), kā arī izvērtēja pirmo 
notikušo RRB pasākumu „2013. gada balva” (31. 01.) 
un Ziemassvētku pasākumu bērniem (11. 01.).

Valde pieņēma zināšanai valdes priekšsēdētājas M. 
Lasmanes sniegto informāciju par LNS pašdarbības 
festivāla sagatavošanas darbiem. Festivāla organizēša-
na šogad uzticēta Rīgas biedrībai, un tas notiks 7. jūnijā 
Tukumā ar Tukuma novada pašvaldības atbalstu. 

Ziņo: Inese Immure, RRB valdes locekle

Par Mis & 
Misters

 LNS šogad skaistum-
konkursu nerīko. Tika no-
lemts, ka sanāks žūrija un 
izvērtēs pieteikušos šā gada 
skaistākos puišus un meitenes,  
lai izvēlētos pāri, ko nosūtīt 
uz starptautiskajiem nedzirdī-
go skaistumkonkursiem. Taču 
neviens nepieteicās. Tāpēc  ir 
cits variants: šogad piedāvās 
braukt pagājušā gada LNS 
skaistumkonkursa otrās vietas 
ieguvējiem Mairai Bružei un 
Varim Salmiņam. „KS” sekos 
notikumu gaitai. 

Ziņo: Sandra Gerenovska



3KOPSOLĪ 2014. gada februāris nr. 2

Sākumu lasiet 1. lpp. LNS prezidents: Pozitīvisms ir tas, kas dod spēku

GADA CILVĒKS

 Darbā parasti esmu pirms pl. 9, un mana 
darba diena sākas ar rīta kafiju. Malkojot 
kafiju, izskatu e-pastus, tad dodos uz Surdo-
tehniskās palīdzības centru, Rehabilitācijas 
centru un LNS nodaļām, lai aprunātos par 
aktualitātēm un noskaidrotu, vai nav parā-
dījušās kādas problēmas. Kad tas izdarīts, 
atgriežos savā kabinetā un izskatu saņemtos 
dokumentus. 

Pēc visu šo procedūru veikšanas precizē-
ju savu dienas plānu un paveicamos darbus. 
Uzreiz jāsaka, ka ne vienmēr izdodas dienu 
aizvadīt, kā bija saplānots, jo parādās dažādi 
jautājumi, kuri jārisina nekavējoties. Arī sa-
runām ar darbiniekiem un klientiem jāatvēl 
laiks.

 Dienas beigās parasti izskatu sarežģītā-
kos dokumentus un līgumus, jo tad mazāk 
tiek virinātas kabineta durvis un varu kon-
centrēties uz izskatāmo dokumentu. Pirma-
jos mēnešos pēc stāšanās amatā darbdiena 
parasti ilga kādas 12 stundas, tagad gan cen-
šos ierobežot ilgo strādāšanu. Internetā uz 
dažām minūtēm cenšos ieiet pusdienlaikā, 
tad gan parasti izlasu tikai virsrakstus, lai ne-
palaistu garām aktualitātes.  Jaunāko infor-
māciju par norisēm sabiedrībā izlasu vakarā 
mājās un brīvdienās.

Kā prezidents esat daudz aizņemtāks, 
un tomēr var novērot, ka tagad arī it kā 
demokrātiskāks, biežāk aprunājaties ar 
cilvēkiem. Acīmredzot, tas saistīts ar  jau-
no statusu? 

Nezinu gan, vai esmu  demokrātiskāks, 
tas vairāk redzams no malas. Pašam gan 
šķiet, ka savus paradumus daudz neesmu 
mainījis, bet cilvēki tagad paši vairāk grib ar 
mani aprunāties, uzzināt manu viedokli. Tai 
„demokrātijai” ir arī savas ēnas puses – varu 
kaut visas astoņas stundas tā runāties ar cil-
vēkiem, bet veicamie darbi  nekur nepazudīs, 
tā ka nevarēs izbēgt no ilgās strādāšanas va-
karos.

 Man ieteica noteikt apmeklētāju pie-
ņemšanas laikus, bet tā arī vēl neesmu iz-
šķīries par šo soli, jo mūsu biedri pieraduši, 
ka jebkurā laikā var ierasties pie prezidenta 
un  runāt par jebkuru jautājumu. Draugi gan 
ir saprotoši, kad pasaku, ka ilgām sarunām 
man laika nav, neapvainojas. Jautājumu iz-
runājam īsi un konkrēti, garākas sarunas at-

liekam uz vakariem vai 
brīvdienām.

Kā šo aizņemtību 
uztver ģimene? Vai 
jums ir arī kāds māj-
dzīvnieks? 

Ģimene jau sen pie-
radusi, ka vēlu esmu 
mājās un  arī brīvdienās 
bieži jāstrādā, jo, ja esi 
„LNS iekšā”, tad reti 
sanāk būt mājās pēc nor-
mālā darbalaika beigām. 
Sieva nemaz nepriecājās, 
kad kandidēju un kļu-

vu par prezidentu, jo no pieredzes ļoti labi 
zina, cik grūts un stresains ir vadītāju darbs. 
Viņai reizēm nākas būt arī par „zibensnove-
dēju”. Bet dēls tagad pats kļuvis par vadītāju 
un  aizņemts savos darbos, pie manis parasti 
griežas, kad nepieciešams  padoms. 

Liekas, ka arī mūsu kaķene Heidija cieš 
no manas aizņemtības un noguruma. Viņai 
jau no mazotnes  paradums  pirms gulētieša-
nas uzkāpt man uz krūtīm, lai varu viņu pa-
glaudīt un viņa man – „bučiņu iedot”. Tagad 
man bieži sanāk aizmigt, lasot informāciju 
planšetē, un sieva saka – tad Heidija uzticī-
gi sēž blakus un gaida, kad beidzot atvēršu 
acis, lai izietu tradicionālo vakara procedūru. 
Toties no rītiem un brīvdienās viņa cenšas tu-
rēties pie manis  un staigā pakaļ kā uzticams 
sunītis.

Vai  ir laiks palasīt avīzes, kādu grāma-
tu vai aiziet uz kino? Kādas filmas  patīk?

Skolas gados un jaunībā biju liels lasītājs, 
izlasīju daudz grāmatu, dažreiz lasīju arī ar 
bateriju rokā, pustumsā, tāpēc jau laikam ta-
gad brilles jānēsā. Mājās ir pat neliela biblio-
tēka ar interesantākajām grāmatām.

 Tagad avīzes aizstāj internets, kur jaunu-
mus palasu brīvākā brīdī. Kopsolī gan cen-
šos izlasīt tūlīt pēc saņemšanas. Grāmatām 
šobrīd laika neatliek, tāpēc  cenšos izlasīt 
tikai speciālo literatūru, kas saistīta ar darba 
pienākumu veikšanu. Neatceros, kad pēdējo 
reizi biju kinoteātrī, šad tad noskatos  inter-
neta plašumos dabūtu filmu ar titriem –  man 
vairāk patīk filmas par vēsturiskiem notiku-
miem un filmas ar bagā-
tu valodu, vārdu spēlēm, 
kuras liek aizdomāties,  
„bojeviki” un „ziepju 
operu” seriāli nav manā 
gaumē.

Kā  atpūšaties, no-
ņemat stresu? Vai ar 
brīvdienām pietiek, 
lai atgūtos pēc nedēļas 
darbiem?

Ar to atpūtu kā ir, 
tā ir, ļoti bieži vienīgā 
atpūtas diena ir tikai 
svētdiena. Vismaz svēt-
dienās cenšos par darbu 

nedomāt, atslēgties no kontaktiem ar apkār-
tējo pasauli. Mani nomierina atrašanās pie 
ūdeņiem, un, tā kā dzīvesvietai tuvumā ir gan 
upe, gan jūra, tad vasarās, brīvdienās un at-
vaļinājumā parasti cenšos pamakšķerēt. Lieli 
lomi mani neinteresē, patīk pats process. 

Vēl man patīk pirts procedūras, un paras-
ti uz pirti eju katrā otrajā sestdienā. Jau no 
skolas gadiem mani aizrauj sports, jaunībā 
biju labs basketbolists un slēpotājs, tagad 
šad tad uzspēlēju boulingu. Ir doma ņemt 
paraugu no dēla un apmeklēt trenažieru zāli. 
Esmu sporta līdzjutējs, emocijas, jūtot līdzi 
savējiem, ļauj „atslēgties” no darba, dažreiz 
aizeju uz Dinamo hokeja spēlēm –  atraša-
nās arēnā ir lieliska atslodze no stresa. Arī 
kaķene Heidija ar saviem niķīšiem ir stresa 
teicama noņēmēja. 

Kādus savus vaļaspriekus jūs tātad no-
sauktu ? 

Tos jau minēju –  makšķerēšana, sports 
un pirts procedūru baudīšana. Lasīšana, pro-
tams! Lasu visu, kas mani interesē, jo seviš-
ķi par informācijas tehnoloģijām, un draugi 
mani uzskata par „specu” datorlietās.  Šad 
tad viņiem palīdzu  datorus „savest kārtībā” 
un sniedzu  konsultācijas. 

Vai būtu jūtams, ka mūsu biedru at-
tieksme pret jums mainījusies, kopš esat 
LNS prezidents? 

Grūti spriest par attieksmes maiņu, jo 
nemaz tik daudz laika kontaktiem ar plašu 
biedru loku nav bijis.  Dažreiz darbos esmu 
tā aizdomājies, ka gadās –  kāds man garām 
pagājis nepamanīts. Tad no kolēģiem dabūju 
dzirdēt:  viņiem teikuši, es esot lepns,  ne-
sveicinot utt. No biedriem, ar kuriem esmu 
kontaktējies, līdz šim esmu izjutis tikai po-
zitīvu attieksmi.  Ja kādreiz varbūt bijuši arī 
kādi negatīvi brīži,  esmu tos jau aizmirsis, jo 
tas ir saprotams – LNS realizētā politika ne 
vienmēr sakrīt ar kāda indivīda personīgajām 
vēlmēm.

 Pozitīvisms laikam ir tas, kas dod man to 
spēku un pārliecību, kas nepieciešams, vei-
cot prezidenta amata pienākumus. 

Jautāja: Zigmārs Ungurs
Foto: J.Grundulis, V.Krauklis un no 

E.Vorslova personiskā arhīva

Heidija domā: „Pietiek viņam strādāt. Lai atpūšas!”
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Par to ziņoja „Kopsolī”

Tas noTika feb-
ruārī pirms … 
gadiem

Astoņdesmitie gadi
1984. Pārskats par Centrālās valdes ( ta-

gad – Domes) sēdi: ražošana rit pilnā sparā, 
nodrošina tās visas vajadzības arī neražojošā 
sfērā. Saņemti 6 jauni dzīvokļi, Rēzeknē ceļ 
administratīvo korpusu, projektē atpūtas 
bāzi pie Dzirnezera. 

Tiek apstiprinātas 6 dažādas sabiedriskās 
komisijas, to vidū arī laikraksta redkolēģija.

1985. Izsludināti konkursi nozīmes 
„LNB Goda biedrs” skicei un aprakstiem par 
godu LNS 40. gadskārtai. Notiek ārzemju tū-

risma braucieni uz Bulgāriju, Čehoslovāki-
ju. 16. šuvēju arodskolā mācās 18 jaunietes, 
nedzirdīgie audzēkņi arī 3. arodskolā (galdnie-
cība), Lietišķās mākslas vidusskolā u.c. 

1986. Pirmoreiz LNB ienākumi plāno-
ti, pārsniedzot miljonu (1.009 miljonu rub-
ļu). Daugavpilī uzcelta kopmītne, nodotas 5 
saliekamās mājas Smiltenē, sagatavots būv-
laukums jaunajam Rīgas MRU (to neuzcēla 
– red.), saskaņo projektu sporta kompleksam 
pie Rītausmas.

1987. LNS sievietes tiek intervētas 
un sveiktas 8. martā: F.Lepeša, M.Celma, 
Dz.Intsone, V.Gorūza, A.Grīnšpone, D.Lāce, 
Dz.Dāboliņa, Sk.Baure, J.Labprāte u.c. Raksts 
par žestu valodu. 

1988. Iznāk pēdējais numurs ar 

nosaukumu  – „Informācijas Biļetens”, tā-
lāk būs atkal „Kopsolī” , bet latviešu un krie-
vu valodā: lasītājiem maksa 3 kapeikas, pašiz-
maksa 50 kapeikas.

 Raiņa skola pulcē absolventus savā 60 
. pastāvēšanas gadā (A. Smons, D. Lāce, D. 
Zvanītāja, G. Ņevjadomska, G. Bremmers, V. 
Strazdiņš, A. Krams u.c.). KC „Rītausma” plā-
nā 47 pasākumi.

1989. Latvijas Tautas frontes Nedzir-
dīgo apvienības veidošana. Veco vientuļo 
laužu problēma. Sākusies regulāra TV prog-
ramma nedzirdīgajiem. Savas gaitas sporta 
darbā sāk Varis Strazdiņš.

 LNB 12. kongress paredz plašu celtnie-
cības programmu, dzīvokļu iegādi, nedzirdīgo 
rehabilitācijas pasākumus.

Laikraksts „Kopsolī”, iznākdams daudzu gadu desmitu periodā, pilda divas galvenās funkcijas: informē 
LNS biedrus par faktiem, datiem un notikumiem nedzirdīgo kopienas dzīvē; kalpo kā LNS vēstures liecību 
avots, no kura iegūt ziņas par mūsu organizācijas attīstības dažādiem periodiem, sabiedriskām norisēm, nedzir-
dīgo kultūras notikumiem un mūsu ļaudīm, kas tajos piedalījušies.

Vēsture ir dzīves skolotāja, teicis sengrieķis Cicerons. Ņemot par pamatu šo atziņu, par godu mūsu  „Kopsolī” 
sešdesmitgadei turpmāk pāršķirstīsim tā lappuses, ielūkojoties katra attiecīgā mēneša  notikumos, kas risināju-
šies pirms 30 un … gadiem (atlase veikta, nepretendējot uz  notikumu nozīmīguma izvērtēšanu).

Deviņdesmitie gadi
1990. CV plēnums A.Pavlinu virza par 

deputāta kandidātu  LPSR Augstākās pado-
mes vēlēšanās. Akcija par subtitriem  TV rai-
dījumam „Labvakar”. Pirmoreiz „KS” veic 
Gada aptauju – 1989: Gada notikums – TV 
programma nedzirdīgajiem (sliktākais noti-
kums – fizkolektīva „Rītausma”’ konferen-
ce); Gada cilvēki – I. Immure, A. Pavlins, 
G. Poršs. Lielais paldies piešķirts par sveikša-
nu jubilejās, labu kolektīvu, algas pielikumu. 

Ieteikumi turpmāk: uzcelt Sporta namu, 
garāžas, dabūt vairāk dzīvokļu, tūrisma ceļa-
zīmju, iegādāt videokameru … 

1991. Aptauja: Kuras TV programmas 
vajag ar subtitriem?  CV konkurss par LNB 
simboliku. Saruna „zem 4 acīm” ar tuneļa biz-
nesmeni. CV Nolikums par atvieglojumiem 
un pabalstiem MRU strādājošiem. Paldies 
LNB vadībai un I. Immurei par 5 min. TV 
ziņām nedzirdīgajiem vakaros. 

1992. TV raidījumi nedzirdīgajiem: spe-
ciālā programma svētdienas rītā un ziņas va-
karos ar surdotulkojumu; „Skabarga” un „Te-
mīdas svaros” ar subtitriem. Izsmeļošas ziņas 
no PNF 11. kongresa.

1993. Apzagta „KS” redakcija un Rītaus-
mas darbinieki. Cilvēkus uztrauc: Rītausmas 
un citu klubu telpu plaša iznomāšana, vecā un 
jaunā  Rīgas MRU liktenis, LNB finansiālā si-
tuācija, kandidāta virzīšana uz Saeimu.

 Atvērts Bērnu dzirdes centrs (1992).
Valmieras skolas saime, naudu taupot, 2 

mēnešus dzīvo sanatorijā „Cīrulīši”(!). Arvien 
vairāk nedzirdīgo ziņu no pasaules – šoreiz no 

Austrijas, Anglijas. 
1994. Turpinās cīņa par TV plašāku pie-

ejamību nedzirdīgiem cilvēkiem. Visām orga-
nizācijām jādomā par finansu nodrošināšanu 
savam darbam. Iezīmējas finansu krīze.

1995. LNS izsludina konkursu „LNS – 
75” – balvas labas, pat ceļojums uz Helsin-
kiem. Vēl 11 MRU kopmītnes ģimenes saņem 
dzīvokļus Rīgā. „KS” rīko tūristu grupas brau-
cienu uz Parīzi (necerēti liela atsaucība!). 

„KS” ar sponsoru palīdzību labiekārto re-
dakcijas telpas Jāņa sētas 1. stāvā. „Rītausma” 
nosvinējusi 25. gadskārtu (1994). Zināšanu 
konkursā „Piedalās visi – uzvar viens” uzvar 
I.Stūre, V.Krauklis, D.Dubra.

1996. „KS” sāk iznākt mazajā formātā 
(8 lpp.). LNS gaida grūts gads – ražošana 
samazinās, trūkst finansu, daudzviet nepiecie-
šami remonti, sākas tiesāšanās par Rītausmas 
zemes nomu. 

LNS budžets 84 tūkstoši latu. Bet biedrī-
bās – karnevālu laiks …

1997. TV tiešraidē „KS” izlozē su-
p e r b a l v u 
las ī tā j i em 
– televizo-
ru. Redak-
cijai jāstrādā 
bez datora 
(nozagts!) . 
Risinās fo-
tokonkurss 
„ S m a i d s ” . 
KS kom-
plektē grupu 
uz Itāliju. 

Pašvaldību vēlēšanās startē LNS cilvēki – 
A.Pavlins, M.Celiņa.

Pārdomās dalās  mīlestības skartie pāri – 
Delles, Kalniņi, Salinieki, bet gudrinieku kon-
kursā  uzvar ludzēniete Janīna Romanovska.

1998. Pirmoreiz LNS budžets pārsniedz 
100 tūkstošus latu. Nedzirdīgie pulcējas Jāņa 
sētā, pieprasot atlaides sabiedriskajam trans-
portam. 

Sākas projektu „ēra” –  piešķirts finansē-
jums zīmju valodas un komunikācijas centru 
dibināšanai, MRU atbalstam, jauniešu izglī-
tošanai, „KS” un grāmatas „Sabiedrībai par 
nedzirdību” izdošanai u.c.

„KS” atkal organizē tūristu grupu – uz An-
gliju. Pļaviņieši izdod savu avīzīti „Info”, liela 
piekrišana ZVC radītajai ZV vārdnīcai.

1999. ZVC izdod bilžu pasaku grā-
matu bērniem. Redkolēģija spriež, kur ņemt 
9,5 tūkstošu latu „KS” izdošanai. Mūsu ļaudis 
Rītausmā tiekas ar Rīgas mēru A.Bērziņu un 
prasa atlaides sabiedriskajā transportā, kā arī  
apkalpošanu sociālos jautājumos, pieņemot 
darbā  speciālistu, kas pārvalda zīmju valodu.
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Sākas 21. gadsimts

2000. Bažas! Latvijas TV Panorāmai 
vairs nav surdotulkojuma. Pamācība, kā 
lietot teksta telefonu (bija tāds modē …).

2001. Barikāžu dienas atcere un ziņa  
par LNS Komunikācijas centra dibināšanu.  
Kādas nedzirdīgo sievietes, kura kā viena no 
pirmajām  devusies uz Īriju, stāsts.

2002. Skatītāji tiekas ar nedzirdīgo TV 
programmas producenti Viktoriju Žarinu  un 
viņas radošo darba grupu. Komunikācijas 
centrs nosvin pirmā  gada darba jubileju 
(attēlā). Unikāli materiāli  par to, ko darīt, ja 
aiztur policija,  –  joprojām  aktuāli arī tagad.

2003. KS viesos pie lielās Dārziņu sai-
mes – stāsts par cilvēkiem un dzīvniekiem.

 V. Kairiša filmā 
„Romeo un Džulje-
ta” galveno varoņu 
lomās mūsējie –  Rita 
Fedotova un Armands 
Slempers (attēlā pa 
kreisi). 

2004. Aktuāla 
tēma: „Vai nedzirdīgie 

ir invalīdi?” Rītausmieši saņem balvas par 
pašdarbnieku izcilo startu Rīgas  Amatier-
teātru festivālā, bet  rainiešu nedzirdīgo kus-
tību teātra grupa piedalās festivālā Slovākijā.

Problēmraksts  „Kā nebūt bezdarbnie-
kam” –  par NVA subsidētajām darbavietām  
LNS. 

2005. Pārmaiņas! KS notiek rotācija: 
no redakcijas pēc vairāk nekā desmit gadu 
darba aiziet Brigita Aldersone, bet viņas vie-
tā nāk Gunta Birnīte.

Astoņi mūsu orientieristi divos auto ap-
ceļojuši Ukrainu, Krimu, tikušies ar ukraiņu 
nedzirdīgajiem. 

2006. Kuplā skaitā salidojuši Rītaus-
mas  bijušie darbinieki (1969 
– 2006)  – gandrīz pussimts!

2007. Kā Rītausmas drā-
mas ansamblis savu 60 – gadi 
atzīmēja…  

Arī plaša un interesanta 
intervija ar LNS Goda biedru 
Ansi Smonu.

2008. Raksts par jauno 
LNS Goda biedru Anatoliju 
Stepaņuku – apbrīnojami vis-
pusīga personība: „Mani bija 
viegli pierunāt, kur lūdza, tur 
piedalījos…”

Aptaujāti 100 cilvēki biedrībās un Raiņa 
vakarskolā, un par LNS Gada cilvēku kļu-
vis Arnolds Pavlins.

Noteikta arī Gada problēma – surdotul-
ku trūkums (!). Izvērtēts  LNS iestāžu darbs. 

2009. Ekonomiskā krīze Latvijā  pilnā 
plaukumā. Kārtējā LNS kongresa gads, pazi-
ņojumi par grupu  sapulcēm…

Pozitīvi iedvesmo izsmeļošas vēstis no 
KC Rītausma. 

2010. Uz 4 gadiem visiem, arī  Kopso-
lī, sākušies labie un ļoti darbīgie laiki  jaunā 
megaprojekta „Klusuma pasaule” ietvaros. 
Pacilātība  ik lappusē! Citas lielas pārmaiņas:  
Marutu Piternieci  Rītausmas direktores ama-

tā nomaina Brigita Aldersone. 
Sākas LNS 90. jubilejas gada rakstu sē-

rija „Pāršķirot LNS vēstures lappuses: 1920. 
– 2010”. Rīgas Nedzirdīgo bērnu skolai vēl 
lielāka gadskārta – 170. 

2011.  Šovs „Krāsaini sapņi” demons-
trē talantu parādi (attēlā lejā). Plašs apkopo-
jums par dzirdes implantu pielietojumu – par 
un pret. 

2012. Pēc gada atkal talantu šovs –  
„Krāsaini sapņi – 2”. Apkopoti materiāli par 
nedzirdīgo dzīvi Latvijas pansionātos.  Zīm-
ju valodas centrs piedalās globālas vārdnīcas 
projektā (http://www.spreadthesign.com/lv/), 
radītas jaunas terminoloģijas vārdnīcas.

2013. Sensācija! Tulku varēs izman-
tot visur un ikviens – 120 stundu apmērā.  
Rehabilitācijas centrs ziņo: „Mums ir trīsreiz 
vairāk tulku…”,  sociālo pakalpojumu vadī-
bas nodaļa apliecina: „No valsts budžeta  tam 
piešķirts gandrīz pusmiljons latu”, noslēgu-
sies arī  tulku atestācija.

Jauniešu organizācijai (LNJO) aprit 10 
gadi. 
Tekstu gatavoja: I. Kopmane (1984 – 1999)

Z. Ungurs (2000 – 2013)

Piedalījās 14 copmaņi, tieši puse no viņiem 
startēja individuāli, bez kluba pieteikuma. Šo-
gad pirmo vietu un līdz ar to LNSF galveno bal-
vu ieguva Pēteris Ločmelis, kas izmakšķerēja 
zivis 0,891 kg kopsvarā. Otrajā vietā Vladimirs 
Koreņiks ar 1,976 kg, bet trešajā – Aleksandrs 
Romanovs ar 0,319 kg. Protams, var rasties jau-
tājums: kāpēc šoreiz vietas nesadala kā parasti 
– pēc nomakšķerēto zivju kopējā svara? Kāpēc 
V. Koreņiks ir tikai otrajā vietā, bet P. Ločmelis  
ar  mazāku lomu pirmajā vietā?

 Atbilde meklējama divos pretrunīgos punk-
tos sacensību nolikumā, un par to, kuru punktu 
lietot šoreiz, izlēma paši dalībnieki pirms sacen-
sībām. Diemžēl nekur nav izskaidrota sistēma, 
kā skaita šos punktus, līdz ar šeit  nevaram iz-
smeļoši paskaidrot, kā notika vietu sadalīšana.

Teksts: Zigmārs Ungurs, foto: Raitis Ozols 

Šoreiz vērtēja pēc 
punktiem

Madonas novada Kālezerā 8. febru-
ārī notika LNSF balvas izcīņa zemledus 
makšķerēšanā. 

Vienspēlēs  pirmo vietu izcīnīja Sergejs Vo-
robjovs no kluba „Nedzirdīgo boulings”. 

Sievietēm mūsu Līva Vaivade trešajā vietā. 
Dubultspēlēs mūsējie gan otrajā vietā (Guntars 
Beisons & Māris Dukurs), gan trešajā (Sergejs 
Vorobjovs & Vladimirs Lagunovs). Sieviešu 
konkurencē pirmo vietu ieguva mūsu pāris 
Līva Vaivade & Anita Zdanovska, bet otro un 
trešo vietu ieguva igaunietes.

Teksts: Z.Ungurs, foto: A.Zdanovska

Boulingisti Viļņas 
turnīrā

Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas 
sporta klubs „Nedzirdīgo boulings” 25. – 
26. janvārī piedalījās starptautiskajā bou-
linga turnīrā Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. 

Iepazīšanās
Vīrietis (73) vēlas iepazīties ar sievieti, 

kas ir bārene, bez bērniem (līdz 55 gadu ve-
cumam). Ir dzīvoklis ar ērtībām sociālā mājā. 
Sūtiet sms 26758497
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Ar šiem labajiem ļaudīm 
ikdienā bija jauki sava aroda 
pratēji, kuri vadīja nodarbī-
bas tik interesanti, ka dažam 

labam prieka asara pār vaigu noripoja…
Un otra neaizsargātā grupa… 

Tās ir jaunās māmiņas un viņu mazie bēr-
niņi.  Projekta radītājas un vadītājas Diāna 
Zālamane-Leite un Ilze Kundziņa ir zelts! 
Es nerunāšu par padomju laika šausmām, 
ko izcieta mūsu māmiņas ar dzirdes traucē-
jumiem. Bet uzskatu, ka arī šodien vājdzir-
dīgā/ nedzirdīgā māmiņa kulminācijas brīdi 
–  bērniņa nākšanu pasaulē nevar sagaidīt 
ar baudu un dabiski, jo šo brīdi izjust traucē 
stress par ierobežoto komunikāciju ar cilvē-
kiem, kuri palīdz bērniņam nākt pasaulē. Ne 
vienmēr ir tā, ka medicīniskais personāls nav 
ieinteresēts sadarboties ar nedzirdīgo māmi-
ņu. Nobijušās ir abas puses – gan mediķi, gan 
māmiņa, jo tādas sastapšanās ir negaidītas un 
ne katru dienu tāda komunikācija notiek.
Šajā projektā uzspīdēja saulīte

 Jaunās māmiņas laida pasaulē bērniņus 
drošas un laimīgas, jo blakus katrai bija cil-
vēks, kurš asistēja dzemdībās viņas dzimta-

jā – zīmju valodā. Māmiņa varēja darīt visu 
nepieciešamo un  izbaudīt šo skaisto procesu. 
Tāpēc uzskatu, ka šīs idejas autores ir radī-
jušas pašu vislabāko projektu, kāds vien ie-
spējams.

Man ir liels prieks, ka izturēju atlasi uz 
pēcdzemdību atbalsta personu kursiem. Mēs 
sanācām kopā piecas jaunas, aizrautīgas sie-
vietes – tādas, kuras mīl mazos un gatavas 
palīdzēt citām jaunajām māmiņām. 

Mani vienmēr interesējusi „bērnkopī-
ba”. Man ir divi forši puikas. Viņus gaidot 
un audzinot, daudz lasīju par bērnu attīstī-
bu, veselību, radošumu. Biju aktīva cāliene  
mājaslapā www.calis.lv. Tiešām biju dziļi 
iekšā bērnkopībā. Augstu vērtēju arī savas 
mammas zināšanas un pieredzi. Jutos samērā 
droša , aktīva, radoša un  moderna mamma. 
Iekļuvusi projektā, laimē staroju… 

Jutos kā zivs ūdenī, jo  tēmas bija sirdij 
tuvas, bet gribējās zināt vēl vairāk. Pirmo-
reiz bija tā, ka neskatījos pulkstenī, negaidīju 
lekciju beigas, kaut aiz loga jau bija melna 
tumsa. Un kādi mums bija pasniedzēji!  Ie-
skatoties Google portālā, sapratu, ka  mūsu 
pasniedzēji ir Rīgas labākie dakteri –  tādi, 

kuri reāli strādā slimnīcās ar smagiem gadī-
jumiem, nevis no poliklīnikas.  

Mēs tik daudz ko uzzinājām, risinājām 
arī savus personīgos pārdzīvojumus, bailes, 
kļūdas, atvieglojām  sirdis un nu zinājām, kā-
das  kļūdas darbā nevajadzētu pieļaut, kas ir  
mīti un kur ir patiesība.
Un tad vajadzēja sākt strādāt

 Viss nemaz  nebija tik skaisti un vienkār-
ši, jo palīdzēt draudzenei ir viens, bet tikties 
ar nepazīstamu māmiņu – pavisam  kas cits. 
Vajadzēja iepazīties, iemantot simpātijas, uz-
ticību, sadraudzēties ar bērniņu… 

Ierodoties dzemdību namā pie jaunās mā-
miņas, kura uzticīgi skatījās uz mani, uztrau-
kumā likās, ka vairs neko nezinu. Bet tad ātri 
vien nomierinājos –  sapratu, kāpēc tur esmu. 
Sākām runāt, un visas zināšanas nāca pa 
spraugām laukā.  Viss notika, kā vajag! Man 
ļoti, ļoti palaimējās, ka „manas jaunās mam-
mas” nebija ar problēmām: dažāda vecuma, 
bet mīlestības pilnas, zinātkāras, darbīgas. 
Jutos ļoti atbildīga par viņām, bieži telefonis-
ki iesaistīju arī savu mammu mediķi – drošs 
paliek drošs! 

Turpināšu sadarboties ar savām mam-
mām arī pēc projekta beigām.

Ir padarīts svētīgs darbs! Paldies par šo 
man sniegto iespēju.  Gan turpinājums sekos. 
Drīz! 

Teksts: Daiga Delle, foto: J.Grundulis                                                                                                      

Humānākais projekts LNS vēsturē! 

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

 Par to savās izjūtās un pārdomās dalās 
Irīna  Ņikitina – Austruma (attēlā pa labi), 
kurai  1. februārī  atbalsta personas Ingūnas 
Kramas klātbūtnē Rīgas Dzemdību namā  
piedzima meitiņa Ketija  Lizeta. Starp citu,  
tas ir jau piektais  nedzirdīgo ģimenē piedzi-
mis bērniņš, klātesot atbalsta personai.

Var salīdzināt – agrāk un tagad
Bet Irīnai jau ir 3 dēli, kuri sava laikā dzi-

muši bez šāda atbalsta, jo tad šāds pakalpo-
jums nebija pieejams.  Jautājām viņai, kādas 
bija sajūtas šoreiz, kad līdzās bija „savs” cil-
vēks. Viņa pastāstīja, ka, gaidot ceturto bērni-
ņu, viņa jutusies lielā drošībā. 

Projekta ietvaros notikušajās nodarbībās 
Irīna ieguvusi daudz tādas noderīgas infor-
mācijas, ko agrāk nezināja; konsultējusies ar 
fizioterapeiti, piedalījusies vingrošanā. Tur-
klāt viņai kā jaunajai māmiņai ar mazāko dēlu 
bijusi jau arī atbalsta persona – Arta Birzniece 

- Siliņa (attēlā – no kreisās). Irīna par 
viņu izsakās atzinīgi:

„Arta man deva daudz vērtīgu pa-
domu par to, kā organizēt dienas rit-
mu visiem trim dēliem,– ar viņiem nav 
viegli, jo viņi bieži savā starpā mēdz 
plēsties visādu sīkumu dēļ. Apmainā-
mies pieredzē, dažreiz arī pati meklēju 
atbildes internetā. Pārspriedām tādus 
svarīgas lietas kā mātes siltā tuvuma 
klātbūtni un piena nozīmi maza bērna 
barošanā; vai var bērnu pērt, ja viņš 
neklausa, un daudz ko citu.

Paldies Artai, un esmu priecīga, ka viņa 
ir mana atbalsta persona arī tagad, pēc mei-
tiņas piedzimšanas.”

Uzticējās un nebija uztraukuma
Irīna uzsver, ka šīs dzemdības nevar salī-

dzināt ar iepriekšējām, jo : „…es uzticējos at-
balsta personai, man nebija jāuztraucas par 
to, kad braukt uz slimnīcu, jo, tiklīdz parādī-
jās pirmās dzemdību sāpes, tā tūlīt sazinājos 
ar Ingunu Kramu un viņa deva man tālākos 
rīkojumus.

 Slimnīcā viņa tulkoja ārsta teikto – ne-
bija nekādu pārpratumu: kopā dar-
bojāmies un gaidījām to brīdi, kad 
meitiņa nāks pasaulē.  Ingūna visu 
laiku man bija līdzās un atbalstīja 
mani gan fiziski, gan morāli, kas ir 

ļoti svarīgi, tādēļ šīs dzemdības bija daudz, 
daudz vieglākas. Vēlos arī pateikt, ka Dzem-
dību nama medicīnas personāls bija ļoti  
laipns, –  pirms tam man nācies būt citā slim-
nīcā citādā situācijā.

Vēlreiz liels paldies visai projekta „Ne-
palikt vieniem klusumā” komandai, kuras cil-
vēki visādā ziņā mani atbalstīja. Tāpēc  varu 
teikt: šis projekts tiešām ir ļoti svētīgs visiem, 
kas tajā darbojas, bet īpaši mums, jaunajām 
māmiņām.” 

Teksts: Ilze Kopmane
Foto: no A.Birznieces-Siliņas pers.arhīva

Jaunās māmiņas nepaliek vienas 
Jau krietni daudz siltu atsauksmju 

sakrājies par ESF/LNS projektā „Ne-
palikt vieniem  klusumā” veiktajām 
aktivitātēm,  un visvairāk sirsnīgas pa-
teicības  ir no jauna, nedzirdīgo kopienā  
vēl nebijuša  pakalpojuma saņēmējām  
– topošajām un jaunajām māmiņām 
par viņu atbalstu dzīvē tik svarīgā  noti-
kumā  kā bērna  gaidības un dzimšana.

Finišē, pats cilvēciskākais projekts… Projekts, kurš bija neaizsar-
gāto ļaužu pusē, – to dāmu un kungu labākajos gados pusē, kuri, visu 
mūžu godīgi nostrādājuši, beidzot šajā projektā baudīja skaistas die-
nas: atpūtās, izglītojās, atžirga.
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Harijs strādā Rīgas MRU kopš 1967. 
gada. Uz šo darbavietu viņš atnāca uzreiz 
pēc Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātskolas 
beigšanas. Skolā ierādīja arī arodu, un viņš 
mācījās par atslēdznieku, apguva arī apav-
nieka arodu. Kad beidza skolu, iestājās darbā 
apavu iecirknī un visu mūžu darīja  darbu, ko 
pats bija izvēlējies un  gribēja.

Kad pēc valsts neatkarības atgūšanas 
strauji samazinājās darba apjomi MRU, apa-
vu ražošanas vietā tika iekārtota apavu labo-
šanas darbnīca un daži apavnieki, arī  Harijs, 
turpināja tajā strādāt. 

Paliek viens pats
Tomēr arī šī brigāde pēc kāda laika iz-

juka, un pašlaik Harijs bijušajās darbnīcas 
telpās strādā pilnīgi viens, pats sev būdams 
arī priekšnieks. Jautāts, kā ar pasūtījumiem, 
Harijs pastāsta, ka to apjoms ir ļoti dažāds: 
ir dienas, kad sanes pilnu kaudzi ar remontē-
jamiem apaviem, bet ir arī dienas, kad tikai 
retais klients atnāk.

 Visvairāk klientu tomēr ir uz sezonas 
maiņām. Ar pasūtītājiem saprasties nav prob-
lēmu. Vislabāk, protams, ja klienti ir nedzir-
dīgie, tad var visu izrunāt un noskaidrot, ko 
viņi vēlas. Tomēr visvairāk klientu ir dzirdī-
gie, daudz arī krievu, ar kuriem saprašanās 
notiek krievu valodā. Harijs lasa no lūpām 
arī krieviski. Ja galīgi nevar saprasties, tad 
klients uzraksta savu sakāmo uz papīra. 

Labo arī tādus bojājumus, ko citur 
neuzņemas

Par telpu izmantošanu Harijs regulāri 
maksā katru mēnesi, materiālus remontam 

meklē un pērk pats.  Uz darbu viņš nāk agrāk 
vai vēlāk atkarībā no pasūtījumu daudzuma. 
Ja daudz, tad nāk no rīta agrāk un cītīgi strā-
dā visu dienu. 

Par apavu meistaru cilvēki saka tikai 
labus vārdus. Savu darbu paveic pamatīgi –  
kas viņa labots, tas ir ar garantiju. Interesanti, 
ka viņš uzņemas salabot arī tādus defektus, 
ko citās darbnīcās atsakās ņemt pretī, jo ne-
esot salabojams. Bet Harijs paņem un salabo!

Un ne tikai – pēc remonta apavus arī notī-
ra un tikai tad atdod klientam atpakaļ. Tagad 
apavu kvalitāte neesot tik laba kā agrāk. It se-
višķi lētie apavi ir ļoti neizturīgi, no sliktiem 
materiāliem. Viņš labo arī somas. Viņam nes 
labot arī jakas un citus apģērbus, viņš ņem 
pretī arī tos un nes mājās sievai –  viņa ir šu-
vēja un veic arī apģērbu remontu. 

Kādreiz mums bija pantomīma…
Harija Rencis ir 

viens no nedaudza-
jiem, kas kopuši ne-
dzirdīgo pašdarbībā  
pantomīmas žanru 
(attēlā). Jau skolas 
laikos viņam panto-
mīma iepatikās, sāka 
ar to nodarboties un 
turpināja arī pēc tam 
– pieauguša cilvēka 
dzīvē. Reizēm, kad 
viņu palūdza, pie-
krita spēlēt arī teātri, 
tomēr tuvāk pie sirds 
bija pantomīma. 
Kopā ar pārējiem 
pašdarbniekiem savā 
laikā izbraukāja bi-
jušo Padomju Savienību un divas reizes bija 
pat Polijā. Pēc Latvijas valsts neatkarības 
atgūšanas pašdarbība pierima un arī panto-
mīmas vairs nebija, tāpēc Harijs pašdarbībā 
vairs nepiedalījās.

Vēl tagad spēlē basketbolu
Arī sports Harijam nav svešs. Visvairāk 

nodarbojās ar basketbolu. Arī vēl tagad, ja 
vajag veterānu sacensībās piedalīties, viņš 
iekļaujas komandā. 

Nākamgad viņš svinēs apaļu septiņdes-
mit gadu jubileju. Sportu viņam ļoti patīk 
vērot arī  televīzijā. Viņš jūt līdzi 
Latvijas komandai visos sporta 
veidos, bet hokejā un basketbolā 
it īpaši. 

Hobiji? Nekā tāda īpaša nav, 
vienkārši, kad vien ir brīvs laiks,  
brauc uz savu vasarnīcu un rosās 
tur –  lūk, tas  arī ir viņa  īstais va-
ļasprieks. Lauku brīvība viņu pie-
velk, jo viņš  dzimis un uzaudzis 
laukos Alūksnes pusē. 

Agrāk ģimenē bija arī sune 
Minta, bet diemžēl saslima un no-
mira. Ar viņu varēja saprasties arī 

zīmju valodā. Tagad apstākļi neatļauj ņemt 
kādu mājdzīvnieku, jo visi ģimenē ir aizņem-
ti, turklāt suns pilsētā ir problēma. Ja dzīvotu 
laukos, tad gan atkal paņemtu jaunu suni.

 Harijam ir viena meita un arī mazmeita, 
kurai jau septiņpadsmit gadu. Mājās ir gan 
galda dators, gan portatīvais, ir interneta pie-
slēgums. Harijam datoru lietot iemācīja mei-
ta, un viņš internetā lasa ziņas, meklē izdevī-
gāku iepirkšanos, bet meita kārto arī rēķinus 
internetbankā. Harijs labprāt pieteiktos uz 
datorapmācību jaunajā LNS projektā „Ejot 
līdzi laikmetam”, taču, apsverot savas iespē-
jas, nebūs laika apmeklēt nodarbības –  ja 
klienti viņu gaida, tad jābūt savā darbavietā. 

Klientu vērtējums
Māra Lasmane: „Esmu devusi Harijam 

labot savus apavus ne reizi vien. Ar viņu ir 
ērti – var sazināties zīmju valodā un visu 

kārtīgi izrunāt. Viņš ir 
labs meistars, godīgi sa-
taisa. Esmu labojusi sa-
vus apavus arī pie citiem 
meistariem, bet remonts 
nebija kvalitatīvs, apavi 
drīz vien atkal saplīsa. 

 Harijs visu sataisa 
pamatīgi –  kas viņa la-
bots, tas neplīsīs. Viņš 
ne tikai salabo un notīra 
apavus, bet dod arī vērtī-
gus, interesantus ieteiku-
mus. Piemēram, nedzir-
dīgajiem neesot piemēroti 
apavi ar plastmasas zoli, 
jo tie staigājot klab, bet 
nedzirdīgie paši to ne-
dzird un tas pievērš ap-

kārtējo uzmanību. Tāpēc viņš iesaka uzlikt uz 
plastmasas virsū mīkstāku zoli, lai soļi būtu 
klusi.”

Inese Immure: „Es jau daudzus gadus 
nesu Harijam labot visu savu ģimenes locek-
ļu saplīsušos apavus. Esam ļoti apmierinā-
ti ar viņa darba kvalitāti. Reizēm pēc skata 
šķiet, ka tas apavs nav remontējams,  vien-
kārši metams ārā. Tomēr Harijs paņem arī 
tādu un, kā par brīnumu, saremontē!” 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: J. Grundulis un no H.Renča 

personiskā arhīva

DARBS

No pussimta – līdz vienam…

Kādreiz savos ziedu laikos LNS Rī-
gas Mācību un ražošanas uzņēmuma 
apavu cehā strādāja vismaz piecdesmit 
cilvēku.  Dažādās pārmaiņās viņu  tur 
un arī paša  Rīgas MRU vairs nav, bet 
viens no apavniekiem tomēr tur  jopro-
jām strādā. Protams, tas ir visiem zinā-
mais meistars Harijs Rencis.
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SVĒTKI

Arī Tukumā Gada cilvēks
Savukārt LNS Rīgas biedrības Tukuma 

grupa savu pirmo nomināciju pasākumu 
„Gada brīvprātīgais 2013” rīkoja 19. janvā-
rī. Titula „Gada brīvprātīgais 2013” ieguvē-
ji Tukumā bija Aleksandrina Ekšteine un 
Lienīte Meikša. Arī nomināciju „Aktīvākais 
pašdarbnieks 2013” ieguva divi: Alvis Ozo-
liņš un Elīna Gile. Par „Gada cilvēku 2013” 
kļuva pats Tukuma grupas priekšsēdē-
tājs Aleksandrs Ņerodenko. 

Rīga negrib atpalikt
Kā beidzamā nomināciju vakaru 

Rītausmā  31. janvārī noorganizēja LNS 
Rīgas biedrība (RB). 

Pasākumu vadīja Brigita Alderso-
ne un Ivars Kalniņš. RB priekšsēdētāja 
Māra Lasmane uzrunāja klātesošos un 
uzsvēra, ka šodien ir īpaša diena, jo pir-
mo reizi Rīgas biedrībā tiek organizēts 
šāds nomināciju pasākums. M Lasmane 
parādīja prezentāciju, kas sastāvēja no 
fotogrāfijām. Tās attēloja daudzos un 
dažādos RB gada laikā noorganizētos pa-
sākumus. Prezentācijā bija iekļauti tikai tie 
pasākumi, ko organizēja pati RB, tur nebija 
„Klusuma pasaules” pasākumi. Daudz foto-
grāfiju bija par ekskursijām: uz Lietuvu, uz 
Liepāju un citur.

Pēc tam vakara vadītāji pastāstīja, kā tika 
izvēlēti nomināciju uzvarētāji. Tika sastādīts 
saraksts ar visiem kandidātiem,  un katrs no 
9 RB valdes locekļiem izraudzījās savu kan-
didātu katrā nominācijā. Uzvarēja tas kan-
didāts, kas saņēma vislielāko atbalstu, tātad 
kuru atbalstīja visvairāk valdes locekļu. 

Astoņi kandidāti uz  Gada brīvprā-
tīgā titulu

Un tā, pirmā nominācija tiek paziņota:   
Rīgas biedrības 2013. Gada brīvprātīgā 
goda nosaukums piešķirts  Jadvigai Boč-
kānei. 

Šajā nominācijā bija izvirzīti astoņi kan-
didāti: J. Bočkāne, A. Bergmanis, Z. Pantja, 
Z. Žukauska, G. Priede, M. Lange, V. Krauk-
lis, G. Beisons.

Pēc tam nosaukt RB Gada pašdarbnie-
ku  tika aicināti Jelgavas grupas gada paš-

darbnieki Anita 
Grahoļska un 
Kristaps Legz-
diņš. Atvēruši ap-
loksni, viņi izlasī-
ja, ka tā ir Biruta 
Lasmane! 

Pretendentu 
saraksts uz šo ti-
tulu arī  liels: M. 
Elbrote, J. El-
brots, B. Lasma-
ne, O. Anufrijeva, 
L. Čerepko, L. 
Klāsupa, A. Altu-
hovs, M. Lange.

Kura ir labā-
kā grupa?

Tad kārta pienāca godināt labāko un čak-
lāko RB grupu. Pasākuma vadītāji uzdeva 
klātesošajiem jautājumu: cik pavisam Rīgas 
biedrībā ir grupu? Nevienam neizdevās pa-
reizi atbildēt, minējumi svārstījās no 3  līdz 
20 grupām… Nācās vien M. Lasmanei ie-
viest skaidrību:  ir 13 grupas! 

Nominācijai uz labākās grupas titulu bija 

izvirzītas četras grupas: Jelgavas, Tukuma, 
Kurzemes, Raiņa skolas grupa. 

Par RB 2013. Gada labāko grupu atzi-
na Jelgavas grupu. Grupas vadītājs Māris 
Veidemanis saņēma balvu, un viņam nācās 
atbildēt uz dažiem vakara vadītāju uzdota-
jiem jautājumiem. Uz jautājumu, kā viņam 
izdodas iesaistīt tik daudz cilvēku un noorga-
nizēt tik 
daudzus 
pasāku-
mus, M. 
Ve i d e -
m a n i s 
atbildē-
ja: 

„ E s 
r u n ā j u 
ar katru 
cilvēku, 
piesaistu 
j aun ie -
šus. Cil-
vēki paši 
grib or-
ganizē t 

un darboties. Mūsu grupā ir jau 70 biedri, 
ceram kļūt par biedrību. Traucē apstākļi – 
mums nav telpu”. 

Vakara vadītāja B. Aldersone  uzrunā-
ja klātesošos jelgavniekus šādi: „Apbrīnoju 
jūsu grupas entuziasmu. Neviens no jums 
par savu darbošanos algu nesaņem,  tomēr 
katru otrdienu sanākat kopā uz nodarbībām, 
dejošanu un teātra spēlēšanu. Un, kas vēl 
apbrīnojamāk , – jūsu kolektīvā ir vairāk vī-
riešu nekā sieviešu. Vienīgā grupa, kurā varu 
pārņēmuši vīrieši”. 

Brigita ierosināja, lai  Rīgas sievietes 
brauc uz jelgavnieku pasākumiem, tur parasti 
sieviešu trūkst. 

Milzum daudz Pateicības rakstu
Kad pasākuma vadītāji aicināja M. 

Lasmani pateikt, ko vēl vajadzētu apbalvot, 
viņa ar nožēlu atzina: 

„Tā nu ir, ka  goda nosaukums Gada  
labākajam brīvprātīgajam bija tikai viens, 
taču Rīgas biedrībā ir daudz, daudz centī-
gu un čaklu palīgu, kad vien tas vajadzīgs. 
Vispirms jau paldies gribu pateikt RB valdes 
locekļiem.” Atzinības raksti tika pasniegti E. 
Zariņai, B. Aldersonei, G. Beisonam, A. 

Bergmanim, I. Immurei, I. Kalni-
ņam, I. Kramai, M. Lasmanei un J. 
Bočkānei (nebija klāt).

Atzinību saņēma arī brīvprātīgie 
V. Jerčaka, V. Meija, I. Keiša, Z. un 
V. Pantjas, E. Žukauska, G. Priede 
(nebija klāt), M. Lange, V. Krauklis. 

Arī visu RB grupu vadītāji tika 
godināti ar pateicības rakstiem (dau-
dzi nebija klāt): R. Kesenfelds, M. 
Veidemanis, G. Kandelaki, V. Ka-
mare (un viņas biroja locekļi D. 
Gruzdiņa – Cīrule, E. Žukauska), 
M. Lasmane (un viņas biroja locekļi 
I. Puhovska, Dz. Jansone, M. Priedī-

te), I. Immure, I. Krama, K. Pavlova, A. 
Ņerodenko (un viņa biroja locekļi A. un E. 
Kronbergi), O. Anufrijeva, T. Urboniene, 
L. Čerepko, L. Janševska.

Pateicības rakstu saņēma arī 26 Rīt-
ausmas pašdarbnieki (lai piedod, ka visus 
nosaukt nav iespējams) un viņu vadītāji un 
palīgi B. Aldersone, D. Kalpiņa – Geida, 
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MŪSU LABĀKIE

Par Aivara dzīvi, protams, 
vislabāk zina viņš pats, tāpēc 
aicināju viņu uz interviju.

Kā tu nonāci LNS, kurā 
biedrībā iestājies vispirms? 
Cik tev toreiz bija gadu un 
vai strādāji, mācījies?

Latvijas Nedzirdīgo sa-
vienībā iestājos, kad mācījos 
Valmieras vājdzirdīgo skolā. 
Tas bija 1967. gadā, toreiz 
man bija 16 gadu. Tas bija saistīts ar sportu, darbojos 
basketbola sekcijā. Tā kā vajadzēja pārstāvēt Valmieras 
komandu, vajadzēja būt LNS biedram. Pēc skolas beig-
šanas 1971. gadā iestājos Rīgas biedrībā  un turpināju 
strādāt un mācīties Rīgā, 8. Raiņa vakara vidusskolā. 
Turpināju arī nodarboties ar basketbolu. No 1974. gada 
sāku piedalīties arī pašdarbības deju kolektīvā.  

Pastāsti sīkāk par savu darbošanos Tukuma gru-
pā, tu tur ilgi biji vadītājs. Vai biedri bija aktīvi?

Uz Tukumu pārvācāmies 1978. gada rudenī, jo tur 
man piešķīra dzīvokli. Tomēr es piecpadsmit gadus 
braukāju uz Rīgu, uz deju mēģinājumiem „Rītausmā”. 
Pēdējo reizi dejojām Dziesmu un deju svētkos „Dauga-
vas” stadionā 1993. gadā.  

No 1982. gada biju LNS Rīgas biedrības Tukuma 
grupas vadītājs. Organizēju daudz dažādu pasākumu, 
toreiz bija vieglāk strādāt, biedri bija atsaucīgāki. Tagad 
ir grūti saprast, kas viņus interesē. Gaida visu gatavu. 
Labi, ka bija projekts „Klusuma pasaule” ar ļoti dau-
dziem un dažādiem pasākumiem, pieredzes apmaiņas 
braucieniem, un to visu apmaksāja projekts.

Vai tagad arī tu esi aktīvists Tukuma grupā un 
Rīgas biedrībā? Vai tu kaut ko organizē? 

Tukumā biedru skaits agrāk bija kuplāks. Cilvē-
ki ir kļuvuši pasīvi, viņus jāspiež darboties grupā. Pēc 
projekta mēģināsim paši aktīvāk organizēt interesantus 
pasākumus, līdzīgi, kā bija agrāk. Palīdzu tagad jauna-
jam grupas vadītājam Aleksandram Ņerodenko, nododu 
savu pieredzi.

Šobrīd man visvairāk laika aizņem darbs mēbeļu 
rūpnīcā. Cik varu, pēc iespējas cenšos apmeklēt klubu 
un reizēm aizbraucu arī uz „Rītausmu”. Par to, ka man 
piešķirs biedrības Goda biedra nosaukumu, nebiju pat 
iedomājies. Tas man bija pārsteigums. Acīmredzot tas 
ir par manu darbu, ko esmu ieguldījis Tukuma grupas 
darbībā. Vēl ilgus gadus biju arī valdes loceklis Rīgas 
biedrībā.

Ko tu gribētu novēlēt saviem biedriem ? 
Lai saticība, draudzība un darboties prieks valda 

mūsu grupā!
Teksts: Zigmārs Ungurs

Foto: no A.Konberga personiskā arhīva

Dz. Kukša, V. Krauklis, G. Priede. 

Māra daudz paveikusi
Nosaukt LNS Rīgas biedrības 2013. 

Gada cilvēka vārdu tika aicināts LNS 
2013. Gada cilvēks Edgars Vorslovs, 
kā  arī Jelgavas un Tukuma grupu Gada 
cilvēki M. Veidemanis un A. Ņeroden-
ko. E. Vorslovs uzsvēra, ka LNS nomi-
nācijās par LNS labāko biedrību RB 
kļuva, galvenokārt pateicoties spēcīga-
jām Jelgavas un Tukuma grupām. 

Tad tika nosaukts LNS Rīgas bied-
rības 2013. Gada cilvēka vārds – Māra 
Lasmane! Kandidāti uz šo titulu bija 
četri: M. Lasmane, J. Bočkāne, G. Bei-
sons, O. Anufrijeva. 

Pasākuma vadītāju iztaujāta, Māra 
atzina, ka ir gan cerējusi uz šo titulu, jo 
pagājušajā gadā tiešām daudz paveiku-
si. Kā jau Zirga gadā dzimusi, prot strā-
dāt un nav nogurdināma. Māra uzsvēra, 
ka viena neko nepaveiktu, ja nebūtu tik 
laba sadarbība ar daudziem brīvprā-
tīgajiem, ja nebūtu tik labs kolektīvs. 
Māra: „Es jūtos savā vietā, man pa-
tīk organizēt! Vienīgais, kas nepatīk, – 
darbs pie papīriem…” 

Visu pasākumu kuplināja Rītaus-
mas pašdarbnieku programma – me-
lodziesmas un deju kopas iestudējumi 
kā vienmēr augstā līmenī, ko ar aplau-
siem novērtēja vakara dalībnieki. 

Tālāk sekoja sirsnīga biedrošanās 
sanākušo biedru starpā –   sarunas pie 
tējas vai kafijas tases, atrakcijas un citas 
saviesīgas izdarības, jo ne jau tik bieži 
satiekas visas grupas vienkopus. 

Vakara turpmākajā gaitā 
„Kopsolī” aprunājās ar Rīgas RB 

grupu vadītājiem par viņu darbu un 
par to, kā iesaistīt vairāk biedru „KS” 

lasītāju skaitā. 
Jaunākās paau-
dzes biedri „KS” 
vēlētos lasīt elek-
troniskajā versijā, 
bet vidējā un ve-
cākā gadagājuma 
cilvēki tomēr jop-

rojām priekšroku dod „papīra” varian-
tam. Visi izteica gandarījumu par Gada 
cilvēka nominācijas piešķiršanu Mārai 
Lasmanei, kura ļoti aktīvi un radoši or-
ganizē lielās Rīgas RB saimes darbību.

Starp klātesošajiem bija arī vieš-
ņa no Somijas Kornēlija Holmber-
ga*, kura izteica atzinību šim un arī 
citiem viņas vērotajiem pasākumiem 
kultūras centrā „Rītausma”. „KS” iein-
teresējās par viņas vērtējumu, un, lūk, 
ko viņa pastāstīja:

„Regulāri skatos Jaunumu sadaļu 
un pasākumu plānus jūsu mājaslapā 
un tā uzzinu, kādi pasākumi notiek jūsu 
kultūras dzīvē. Tā, piemēram, bija arī 
ar šīm nominācijas svinībām. Cik tad te 

tālu – šodien 
paspēju atlidot 
vēl pēc darba 
dienas nostrā-
dāšanas.

Man ļoti 
patīk, kā Lat-
vijā organizē 
daudzus inte-
resantus pasā-
kumus. Esmu 
bijusi festi-
vālos, šovos, 
jubilāru godi-
nāšanā „Zelta 
b r i e d u m ā ” 
(Starp citu, 

tajā nosvinēju arī savu 55 gadu jubile-
ju – lieliski!). Tie ir ar radošu dzirksti, 
vērienīgi, spoži un krāsaini. Pie mums 
nedzirdīgo sabiedriskā un kultūras dzī-
ve nav tik interesanta un daudzpusīga, 
tāpēc es izstājos no Somijas Nedzirdīgo 
biedrības. 

Ir vērts laiku pa laikam ierasties 
uz tādiem pasākumiem kā šis, turklāt 
paciemoties pie savas draudzenes jau 
no bērnības –  Birutas Lasmanes. Es 
viņu un pārējos pašdarbniekus augsti 
vērtēju, katrreiz ar baudu skatos viņu 
sniegumu. 

Mani ļoti „pievelk” melodziesmas 
– tādas kā „Sapņi piepildās”, „Vīrietis 
labākos gados”, „ Es smejos” un citas, 
kā arī dzīvespriecīgās tautiskās, estrā-
des un līnijdejas gan jauniešu, gan ve-
cāka gadagājuma cilvēku izpildījumā. 
Nekur citur neesmu redzējusi vienviet 
tik labas nedzirdīgo koncertprogram-
mas kā šeit, Rītausmā. Paldies visiem 
pašdarbniekiem un svinību organizato-
riem.”

* Kornēlija Holberga ir latviete, kas 
jau vairāk nekā 30 gadus dzīvo Somijā. 
Viņa ir Rīgas RB biedre. Kornēlija atli-
doja arī uz karnevālu "Rītausmā" un ar 
savu masku tandēmā ar Birutu Lasmani 
ieguva I vietu masku konkursā.

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis

Aivars: man tas 
bija pārsteigums

Tukumniekam Aivaram Kronbergam nesen 
piešķirts Rīgas biedrības Goda biedra nosau-
kums. Biedrības priekšsēdētāja Māra Lasmane 
uzsver Aivara apzinīgumu un izpalīdzību, gadu 
gadiem palīdzot un kārtojot saviem biedriem da-
žādus jautājumus. Arī viņa prasme kontaktēties 
ar Tukuma pilsētas domi un citām sabiedriskajām 
organizācijām vienmēr ir bijusi svarīga.
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Žūrijā šoreiz: Inese Immure, Zigmārs 
Ungurs, aktrise Velta Skurstene, dziedā-
tājs Goran Gora un skolas lietišķās etiķe-
tes skolotāja Gunta Krasta. 

Vērtēšana šogad bija pavisam savādāka 
nekā iepriekšējos gados. Katrs žūrijas dalīb-
nieks saņēma plāksnītes ar cipariem – vēr-
tējuma ballēm no 4 līdz 10, kā arī speciālu 
tabulu ar vērtēšanas kritērijiem. Katru izpil-
dītāju  vērtēja divas reizes: par tehnisko izpil-
dījumu un par emocionālo sniegumu, turklāt  
vērtējumu parādot visiem uzreiz pēc katras 
uzstāšanās. 

Teicama organizācija bija vērojama kat-
rā darbībā,  pārdomāts ikviens sīkums, tāpēc 
pasākums ritēja raiti, piesaistot daudzo skatī-
tāju neatslābstošu uzmanību. 

Iepriekš jau bija notikusi labāko dalīb-
nieku atlase, tāpēc fināla dalībnieku nebija 
pārāk daudz – 13 jauno izpildītāju. Tas ir ļoti 
optimāls skaits, lai pasākumam saglabātu  
kvalitāti. 

Visi bija rūpīgi gatavojušies
Raitis Zvīdris uzstājās pirmais –  ar dze-

joli „Kad abi rādītāji saies kopā”. Laba stāja 
un  zīmju valoda, bet pietrūka  emociju un 
pārliecības. Jāsaka gan, ka Knuta Skujenieka 
dzeja ir diezgan sarežģīta un  ne tik piemēro-
ta nedzirdīgajiem, jo tajā  daudz kas izteikts 
pārnestā nozīmē.

Irina Balode dzejoli „Man ir valoda” iz-
pildīja ļoti savdabīgi – diemžēl ar to bija par 
maz, pietrūka līdzpārdzīvojuma  un varbūt 
arī izpratnes par dzejoļa saturu. 

Maksims Mitkins par dzejoļa „Dzied 
brāli dzied mās”  tehnisko izpildījumu no 
manis izpelnījās augstāko novērtējumu  – 10 
balles. Bet par emocionālo iespaidu tikai 8. 

Dāvim Beitikam bija ļoti sarežģīts uzde-
vums: atainot zīmēs pārnestā nozīmē lietotus  
vārdus, tēlus, salīdzinājumus  dzejolī „Balle 
sen jau cauri”. Dāvis tika galā ar  tā satura at-
ainošanu zīmēs, par to viņam gods un slava. 

Vijai Pānei par dzejoļa „Ne gudrība ne 

dusma nenāk prātā” izpausmi devu desmit-
nieku gan par tehnisko, gan par emocionālo 
izpildījumu. Ļoti plastiska zīmju valoda un 
lieliska ritma izjūta.

Vadims Potašenko tehniski labā līmenī 
izpildīja dzejoli „Lai tā smiltiņa kurā spēlē-
jos”, taču izpratni par tā saturu nemanīju. 

Dāvim Liniņam dzejolī „Saule nogrimst 
domās” ļoti labas, perfektas zīmes, tomēr vē-
lams vairāk izpratnes un ritma izjūtas: dažas 
vietas uzsvērt, citās ieturēt pauzi.

Ilze Āre uzreiz piesaista skatu ar labu, 
staltu stāju, tomēr savu emocionālo izjūtu ie-
likt deklamācijā viņai neizdevās. Tāpēc viņa 
saņēma augstas atzīmes par tehnisko izpildī-
jumu, bet zemākas par emocionālo.

Andrim Otomeram, izpildot dzejoli 
„Kad vairs nav spēka”, perfekts apģērbs, lie-
liska stāja, bet kur palika dvēsele? To vaja-
dzēja ielikt zīmēs! Tad būtu super.

Regīna Pranča bija izvēlējusies ļoti di-
namisku un filozofisku dzejoli „Vispirms ir 
vajadzīgs”.  Ja atklāti, man tādu būtu bail 
deklamēt, ļoti smalkas nianses, pauzes, me-
taforas…  Labi apgūts teksts, bet… bez pau-
zēm,  uzsvara un emocijām.

Konkursa pārsteigums
Denisam Saldabolovam uznākot, uzreiz 

atcerējos viņu no basketbola mačiem. Viņš 
ir labs sportists, tāpēc bija pārsteigums par 
viņa dalību šādā konkursā, kur agrāk  nebija 
manīts. Tātad pirmo reizi piedalās, tātad ie-
sācējs!

 Un tad sākās pārsteigumi!  Deniss pra-
ta savu stalto sportista stāju tik emocionāli 
izmantot dzejas satura izteikšanai, ka  man 
mute palika vaļā. Turklāt viņam bija visga-
rākais dzejolis „Es sāku dzīvot savā latvijā” 
(piedošanu,  ar mazo burtu rakstījis autors) 
–  ar 22 rindām ļoti sarežģīta teksta, ar re-
tiem vārdiem. Deniss ne mirkli nesastomījās, 
visu nodeklamēja raiti, ar izjūtu un sapratni. 
Viņam  devu visas 10 balles gan par tehnis-
ko, gan par emocionālo sniegumu. Ja varētu, 

iedotu vēl 10 par pārsteigumu.
Elīna Jazvica & Varis Salmiņš ar dze-

joli „Cik labi ir sēdēt un domāt” bija labi, 
tas nav noliedzams, tomēr viņiem devu 9 par 
tehnisko un arī par emocionālo izpildījumu. 
Kaut kā pietrūka sajūtu līmenī – to grūti iz-
skaidrot.

Spēcīgais pāris Laura Klāsupa & Kris-
taps Štelmahers acīmredzami bija iepriekš 
prognozēti kā favorīti. Biju jau redzējis 
Lauras tēlojumu „Čigānu kāzās”  pašdarbī-
bas festivālā –  zināju, ka viņa ir gandrīz vai 
profesionāla aktrise. Tāpēc šī pāra izpildīto 
„Pienenei, kas uzziedējusi novembrī” vēroju 
īpaši uzmanīgi. Dzejolis ir ļoti sarežģīts, īpa-
ši, ja to jāattēlo zīmju valodā. Kristapam tā 
īsti neizdevās salikt akcentus un ieturēt pau-
zes, bet  zīmju valoda bija perfekta, tāpat arī 
Laurai. Manuprāt, mazliet pietrūka svaiguma 
un iedvesmas. 

Un tā – konkur-
sā uzvarēja 12. kla-
ses skolnieks, dzejas 
konkursa debitants 
un reizē lielākais 
šāgada konkursa 
pārsteigums Deniss 
Saldabolovs (attēlā). 
Otrajā vietā Laura 
Klāsupa & Kristaps 
Štelmahers, bet trešajā vietā Vija Pāne. 

 Knuts Skujenieks ar pateicību atzīmēja: 
„Mana dzeja skanējusi daudzās valodās, bet 
nu tik jauki iedzīvojusies arī zīmēs.”

Dzejniekam vārdi nav jāmeklē
Dzejas svinības ļoti saskanīgi papildi-

nāja mūziķa Goran Gora koncerts,   skolas 
ansamblis un teātra grupas oriģinālais uzve-
dums.

Arī noslēgums bija pārsteidzoši emo-
cionāls:  ansamblim dziedot un melodekla-
mētājām to izpildot zīmju valodā, uz fonā 
redzamā ekrāna projicējās šīs dziesmas vār-
du autora Knuta Skujenieka roka, rakstot šo 
dzejoli, vienlaikus skolēni un skolotāja Guna 
Priede ietvēra to visu gleznojumā. Kopā sa-
nāca, nu, kā lai pasaka… fantastiska aina! 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Anna Klepecka

Dzejas lasījumā uzvar debitants

Šogad tradicionālais Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas nedzirdīgo 
skolēnu dzejas konkurss „Noausim kājas, atpīsim sirdis…” notika jau 12. gadu pēc 
kārtas. Ielūgts un klāt bija dzejnieks Knuts Skujenieks, kā arī mūziķis Goran Gora. 
Konkursa dalībnieki izpildīja tikai minētā dzejnieka dzejoļus. 
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Kad tā īsti 
sākāt domāt par 
kārtējā dzejas 
lasījumu konkursa 
organizēšanu?  

Jau augustā 
noteikti!  Direktora 
vietnieces Aijas 

Kārkliņas vadībā ik palaikam notiek  radošo 
pedagogu sapulces, kurās radām un diskusijās 
attīstām jaunas ieceres visa gada darbības  
plānam. Ienāca prātā,  šis ir dzejnieka Knuta 
Skujenieka gads. Tas tagad izpaužas mūsu 
daudzveidīgajā pašdarbības kolektīvu sniegumā 
un pat uzdevumos, ko skolēni saņem mācību 
stundās. Ļoti atsaucīgs šīs ieceres atbalstīšanā ir 
arī skolas direktors Juris Šmits.

 Kurš par ko atbildēja un organizēja, 
konkursam gatavojoties?

Tas ir lielas, saskaņotas komandas darbs. 
Aija Kārkliņa un es – mēs divatā esam 
šī pasākuma organizatoriskais „jumts”, jā, 
visvairāk esam spriedušas un  darījušas divatā. 
Dzejoļu meklēšanā palīdzēja otra skolas teātra 
režisore Antra Austriņa – Seņkāne (arī jaunā 
literārā uzveduma idejas autore). 

Skolotājs Ivars Kalniņš  izdalīja dzejoļus 
literatūras stundās, bez tam viņam kā n klašu 
audzinātājam vajadzēja skolēnus pierunāt, 
motivēt, dažreiz pat piespiest, vienlaikus uzturot 
draudzīgu un labvēlīgu noskaņu. Šogad viņš 
vadīja arī žūrijas vērtējumu saskaitīšanas un 
diplomu rakstīšanas procesu. 

Milzīgu darbu pasākuma tapšanā ieguldīja 
Jolanta Znotiņa: abas gatavojām skolēnus 
dzejas konkursam, Jolanta iestudēja visas 
koncerta melodeklamācijas un palīdzēja literārā 
uzveduma tapšanā. 

Dažādos pienākumos bija iesaistīti vairāki 
muzikālie un daudzi citi pedagogi, bibliotēka,  
surdotulki,  palīdzēja  arī tehniskie darbinieki. 
Noteikti jāpiemin arī mākslas skolotāja Guna 
Priede no Rīgas Nedzirdīgo skolas – pateicoties 
viņai, projekcijas tik labi izdevās.

 Kas izdomāja saturiski un vizuāli izcilo 
pasākuma noslēgumu? 

Tātad fināla dziesmas izpildīja Goran 
Gora, kopā ar viņu muzicēja skolas 
instrumentālais ansamblis un nedzirdīgie 
audzēkņi, melodeklamēja Silvija Reināne un 
Dace Vingre. Te liels paldies pašai Dacei par 
radošumu un meistarību, kā arī Jolantai Znotiņai, 
kas priekšnesumu gatavoja.

 Dziesmā „Mosties” zīmējumu veidoja mūsu 
Varis Salmiņš un Emīlija Balode no Rīgas 
Nedzirdīgo skolas, bet dziesmā „Tikai saknes 
neatdot” Emīlija bija kopā ar skolotāju Gunu 
Priedi, jo Varis bija pie bungām. Ideja laikam 
radās man, bet to  papildināja Aija Kārkliņa 
ar ierosinājumu priekšnesumā iesaistīt arī 
melodeklamācijas.

 Skolas instrumentālās grupas dalībnieku 

dedzībai jāpateicas par to, ka priekšnesumā bija 
nedzirdīgie bungotāji. Viņi trenējās neatlaidīgi, 
un saspēle ar profesionālo mūziķi  izdevās 
brīnišķi. 

Kā notika konkursantu atlase? Neviens 
neizgāzās finālā. Kā to panācāt?

Dienu pirms koncerta notika pirmā atlase, 
kā ģenerālmēģinājums.   Rēķinājāmies ar 17 
jauniešiem, bet viens pēdējā brīdī „aizlaidās”. 
Tātad piedalījās 16. No tiem  dalībai konkursā 
žūrija izvirzīja 10, pārējiem dodot iespēju vēl 
sagatavoties labāk. Ļoti priecājos par tiem trim, 
kas tomēr izlēma piedalīties. Malači! Nākamajā 
dienā priekšnesumi bija daudz pārliecinošāki. 
Domāju, ka ģenerālmēginājums nāca par labu 
visiem. 

Skujenieka dzeja nav vienkārša, priekš 
nedzirdīgajiem pat ļoti sarežģīta…

Domāju,  bija dažādi – gan sarežģīti, gan 
vienkāršāki dzejoļi. Filozofiski tie ir, jāpiekrīt. 
Mācījās kā nu kurais. Dzejoļus vienmēr izdalām 
un izanalizējam mēnesi pirms konkursa. Pēc tam 
katra paša ziņā ir mācīties savlaicīgi vai atstāt  
uz pēdējo brīdi. Uzvar tie, kuriem dzejoļi  labi 
iegūluši atmiņā, tad uzstājoties par vārdiem 
vairs nevajag domāt. 

Bet kā izdevās uzaicināt K.Skujenieku, V. 
Skursteni un Goran Gora? Kāda bija viņu 
attieksme?

Velta Skurstene mūs atrada pati – rudenī 
viņa bija redzējusi Panorāmas sižetu par mūsu 
izrādi „Ja paveiksies...” un ieinteresējusies. 
Izrādījās, kāda mūsu kolēģe agrāk ar aktrisi 
strādājusi vienā darbavietā. Tā vārds pa vārdam 
– un Velta Skurstene rudenī atnāca ciemos  uz 
teātra grupas mēģinājumu, satikšanās izvērtās 
skaista un ļoti sirsnīga. Tad  arī viņu uzaicinājām 
uz dzejas konkursu un viņa ar prieku atsaucās. 

Goran Goru  ievēroju jau 2012. gada 
koncertā „Nāc līdzās”, kur piedalījāmies ar 
Rītausmas aktieriem. Pamanīju, ka viņš ir 
daudz uzmanīgāks pret bērniem ar īpašām 
vajadzībām, ieinteresētāks, dziļāks, nopietnāks 
nekā citas skatuves zvaigznes. Savukārt šoruden 
Aija Kārkliņa viņu izdzirdēja dziedam jaunas 
dziesmas ar Skujenieka vārdiem. Sapratām, ka 
ir īstais laiks viņu uzmeklēt. 2013. gada „Nāc 
līdzās” koncerta mēģinājumā Liepājā viņu 
uzrunāju. Dziedātājs  atsaucās… 

Knuts Skujenieks pirms 20 gadiem Kultūras 
Akadēmijā bija mans pasniedzējs. Sadabūju viņa 
telefona numuru,  sazvanīju un viss: dzejnieks 
piekrita atnākt bez jebkāda atalgojuma – tikai 
mums un sev par prieku.

 Jebkura, arī šī pasākuma veiksmes 
formula: pirmkārt, vajag tikai saņemties un 
ticībā darīt to, kas šķiet gandrīz nereāli, un –  
viss izdodas. Bet otrkārt  –  runāt, spriest, darīt 
komandā, kurā visi piedalās ideju kaldināšanā 
un, realizējot ieceri, katrs dara to, ko vislabāk 
prot.  

Jautāja: Zigmārs Ungurs

Kā tapa viss šis notikums
To „KS”  pajautāja  šī lieliskā pasākuma vadītājai  Marikai  

Antonovai, un viņa piekrita sarunai,  atbildot uz dažiem 
jautājumiem.

Beidzot pienācis ilgi gaidītais 
brīdis – esam saņēmuši tieši mūsu 
skolai darināto karogu no  māksli-
nieces Gaļinas Birkavas. Lai mūs vi-
sus vieno uz karoga ieaustā devīze –  
„Kopā varam!” 

Informē: Ina Kursīte

Valmieras skolai  
savs karogs!

Mūsu skola 2015. gadā atzīmēs 
savu 140. dzimšanas dienu, taču 
sava karoga tai nekad nav bijis. Tā-
pēc 2014. gada 10. februāris paliks 
nozīmīga diena skolas vēsturē.

Tā saucas projekts, kas tiek rea-
lizēts Rīgas skolā. Tur Eiropas Savie-
nības Mūžizglītības programmas Co-
menius ietvaros viesojās sadarbības 
partneri no Poznaņas un Minhenes, lai 
iepazītos un pastāstītu par jau paveik-
tajiem darbiem un nākotnē darāmo.

Tikšanās dienās katras valsts skolēni 
stāstīja par viņiem pieejamo darba tirgu 
– kādas ir vakances, kādas zināšanas un 
prasmes darbiniekā vēlas redzēt darba de-
vējs, kā arī  par jauniešu ar dzirdes traucē-
jumiem iespējām darba tirgū. 

 Notika kopīgas radošās nodarbības.
Skolēni bija sajūsmā par radošajām 

darbnīcām pie skolotājas Raitas Stepānes, 
Lilitas Znotiņas un Gunas Priedes.

Starptautiskās tikšanās laikā mūsu 
skolas audzēkņi sekmīgi parādīja, ka viņi 
ļoti labi prot uzņemt dažādus viesus un 
labprāt ciemiņiem parādītu skaistākās 
Latvijas vietas: Kuldīgu, Siguldu, Rundā-
les pili un citas.

Informē: Voldemārs Muižnieks

...lai arī es nedzirdu!  
Es varu strādāt!
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IZAUGSME

„Jaunais darbs sakārtoja dzīvi…”

Nu jau gads pagājis, kopš aizgāji no 
korespondenta darba un strādā par soci-
ālo darbinieku LNS. Vai vari salīdzināt šos 
darbus? Kuram tagad dotu priekšroku?

Nevar salīdzināt. Bet korespondenta 
darbā ir brīvais režīms, var strādāt kaut vai 
naktīs. Vispār esmu pūce, tādēļ man vislabāk 
patīk strādāt vēlu vakaros un naktīs. Šajās 
stundās man parasti ir iedvesma.

 Rakstu avīzei „Kopsolī” jau kopš Raiņa 
skolas beigšanas, tātad jau kādus 15 gadus. 
Es nevarētu visu mūžu šajā profesijā strādāt, 
reizēm dzīvē kaut kas ir jāmaina. Radās tāda 
iespēja pirms gada:  Edgars Vorslovs piedā-
vāja man sociālā darbinieka vietu. Tas  bija 
kārtējais pavērsiens dzīvē.

 Pašreizējais darbs beidzot  manu dzīvi 
sakārtoja, piemēram, režīmu. Ceļos laicīgi. 
Man patīk komunicēt ar klientiem, palīdzēt 
viņiem rast problēmu risinājumus. Mājās 
ņemt  šo darbu nevaru, jo klientu dokumen-
tiem jābūt tikai darbavietā. Protams, priekš-
roku dodu tagadējam darbam, bet rakstīšana 
avīzei vai mājaslapai paliek kā vaļasprieks. 

Kādi ir tavi galvenie pienākumi pašrei-
zējā amatā? Kas sarūgtina un kas sagādā 
gandarījumu?

Galvenie pienākumi ir klientu sociālo 
problēmu risināšana sadarbībā ar viņiem, 
piesaistot nepieciešamos speciālistus un 
nodrošinot sociālā atbalsta tīkla veidošanu 
mūsu klientiem. Izvērtēju sociālās rehabilitā-
cijas plāna izpildi, izstrādāju sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumu plānu atbilstoši identi-
ficētajām klienta sociālajām vajadzībām, kā 
arī sagatavoju lēmumus par surdotulka un šo 
pakalpojumu piešķiršanu.

Mani gandarī tas, ka klienti apzināti vēlas 
risināt savas sociālās problēmas un reāli kaut 
ko izdara, bet  sarūgtina klientu bezatbildī-
ba un vienaldzība. Visvairāk vēlētos redzēt 

sasniegtos rezultātus, 
kad   klienti nāk pie 
manis uz  izvērtēšanu, 
tādēļ vēlāk šad tad pa-
jautāju klientiem, kā 
viņiem klājas. Reizēm 
„bīdu” klientus tādā 
vēlamā virzienā, lai 
apmierinātu viņu va-
jadzības. 

Strādā kopā ar liet-
vedi Lauru Gaili man 
bija ārkārtīgi viegli, 
ar E. Vorslovu tāpat. 
Edgars allaž sniedz 
vajadzīgus padomus, 
ar kuriem jaunajā dar-
bā ātri „izaugu”. Ap-
brīnojami tas, cik pa-
tiesi viņš rūpējas par 
saviem padotajiem. 
Gada laikā nostipri-
nājās arī sadarbība ar 
Rehabilitācijas centra 

vadību un darbiniekiem.

Tev nākas katru dienu uzklausīt cil-
vēku problēmas, vai tas emocionāli neno-
māc? Kā atbrīvojies no stresa?

Jā, tā ir, uzklausīšana ir arī sociālā dar-
binieka pienākums. Jāatzīst, problēmu mūsu 
klientiem ir samērā daudz. Citi tās izklāsta, 
citi ne, uzskatot, ka paši spēs atrast izeju. 
Mūsu cilvēki ir bezgala dažādi: vieni tiek 
galā  saviem spēkiem, citi – bezspēcīgi, un 
vēl citi nav ieinteresēti savā dzīvē kaut ko 
mainīt uz labo pusi. Cilvēku problēmas mani 
emocionāli ietekmē, bet esmu iemācījies šo 
nastu neturēt pie sevis. Promejot no darba, 
problēmas un emocijas atstāju darbā. Mājās 
domāju par sevi un  savām lietām, kas ir ap 
mani. Es vispār meditēju, lai atbrīvotos no 
stresa.

Vai vari pastāstīt, kādas  biežāk  ne-
dzirdīgajiem problēmas, ar kurām tu esi 
sastapies, kopš strādā par sociālo darbi-
nieku? Kādus pakalpojumus klienti vis-
biežāk pieprasa?

Visbiežāk, protams,  tie ir surdotulka pa-
kalpojumi, jo pērn mūsu klientiem sāka tos 
piedāvāt ap 120 stundām gadā. Bet interese 
par sociālo rehabilitāciju, kurā ietilpst četri 
pakalpojumi (tautā to saucam par dzelteno 
karti), pēdējā pusgada laikā arī pieaug. 

Sastopamās problēmas? Katram ir savas 
personīgās sociālās problēmas, bet varu pa-
teikt tikai būtiskākās, sadalot trīs vecuma ka-
tegorijās. Pensionāriem parasti ir veselības 
problēmas, dažreiz arī nepieciešamās adap-
tētās informācijas trūkums, neprasme strādāt 
ar datoru (priecē jaunais projekts „Ejot līdzi 
laikmetam”, kas nodrošinās viņiem dator-
prasmju apgūšanu). 

Bet vidējā vecuma klientiem – dažādas 
sociālas problēmas ģimenē un mājās, bez-

darbs. Tomēr jāsaka,  bezdarbs viņu vidū 
tomēr strauji samazinās. Interesants fakts: 
arvien vairāk sieviešu atrod darbu uz nepilnu 
slodzi un tikpat lielu algu kā pilnai slodzei, 
piemēram, apkopējas darbu. Savukārt jau-
nieši pārsvarā nav ieinteresēti izmantot mūsu 
pakalpojumus, adaptētās informācijas trūku-
ma dēļ neizmanto plašākas iespējas dažādās 
jomās.

Plašāk  nevēlos izklāstīt klientu problē-
mas, to tiešām ir daudz un katram individu-
ālas…

Kā tu pats vērtē savu pirmo darba 
gadu kā sociālajam darbiniekam? Pašlaik 
tu arī mācies tieši šajā profesijā. Vai teori-
ja sakrīt ar praksi?

Visnotaļ pozitīvi. Gada laikā daudz esmu 
iemācījies un iedziļinājies šajā jomā, īsi sa-
kot, pilnveidojos šajā profesijā nepārtraukti. 
Paldies Edgaram Vorslovam, kas man uzticē-
jās un dod daudz padomu. 

Jā, pašlaik studēju Rīgas Stradiņa uni-
versitātes maģistra programmā „Sociālais 
darbs” pēdējā kursā. Studiju programma sa-
dalīta divos virzienos: psihosociālā un kva-
litātes vadībā. Bet es izvēlējos pēdējo, tādēļ 
studijas man pārsvarā ir par sociālā darba 
vadīšanu. Teorija vistuvāk sociālajiem die-
nestiem, bet LNS – nedaudz savādāk, jo, 
piemēram, mēs nesniedzam sociālo palīdzī-
bu (pabalstu sistēma). Ja kaut ko nezinu, tad 
parakņājos normatīvajos aktos un citos mate-
riālos. Nenožēloju savu izvēli.

Vai nav grūti apvienot darbu LNS un 
Raiņa vakarskolā? Kurš darbs tev patīk 
labāk?

Nē, nav. Abi darbi ir apvienojami un bez 
grūtībām. Skolotāja darbs ir radošs, man tas 
patīk. Interesanti strādāt divās profesijās, tā-
pēc nevaru pateikt, kurš darbs labāk patīk. 

Vai tev ir kādas aizraušanās, hobiji? 
Man patīk lasīt grāmatas, pēdējos gados 

tomēr reti kādu izlasu. Patīk ceļot, bet to iz-
darīt varu tikai atvaļinājumu laikā, diemžēl. 
Atpūsties pie jūras. Skatīties labas filmas un 
satikties ar tuviem draugiem. 

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs
Foto: Inguna Čauna

Pirms gada Ivars Kalniņš pārtrauca ziņu koresponden-
ta darbu, lai sāktu strādāt citā jomā: par sociālo darbinieku 
LNS. Kā izdevies apgūt jauno jomu, kāda izaugsme vērojama 
gada laikā, par šī darba pozitīvām un negatīvām pusēm – par 
to Ivars stāsta, atbildot uz  „KS” jautājumiem.

Ievērībai! 
 Sociālais darbinieks Ivars Kal-

niņš pieņem apmeklētājus katru dar-
ba dienu no pl. 9 līdz 17, bet otrdie-
nās līdz pl. 20, Elvīras ielā 19, otrajā 
stāvā, 5.kabinetā. Tel. 26869512 (tikai 
sms).

Lai ierastos uz sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojumu izvērtēšanu (dzel-
tenā karte), iepriekš jāpierakstās pie 
sociālās rehabilitētājas Vitas Kama-
res.
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Jūs jautājāt: Par mūžizglītības un  
pagaidu darba pasākumiem

Juris Grundulis: Juris 
Grundulis, LNS datortīkla ad-
ministrators:

„Strādājot LNS projektā 
„Klusuma pasaule”, mājas-

lapā ievietojām ziņu par NVA mūžizglītības 
programmu. Tad aktivitātes vadītāja Inese 
Immure pamudināja mani, lai izmantoju ie-
spēju mācīties bezmaksas kursos, ko finansē 
Eiropas Savienība. 

Pieteicos caur internetu, lai saņemtu ku-
ponu, tur sameklēju piemērotu datortehnikas 
diagnostiskas un instalēšanas programmu 
mācību centrā „BUTS”. Kad pienāca laiks 
kursu sākšanai, izrādījās, ka man jāizvēlas 
kāda cita programma. Pēdējā brīdī ātrumā  
izvēlējos NVA piedāvājumu uz vietas– par 
Web lapas izstrādi un pēc dažām dienām jau 
ar tulku apmeklēju nodarbības Latvijas Uni-
versitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. 
Tur jau mācības bija sākušās.

Lektors runāja ātri, reizē rādīja arī pre-
zentāciju. Tulks Elza Volonte tulkoja man 
zīmju valodā, bet  nespēju visu vienlaikus 
uztvert. Lūdzu, lai lektors runā normāli, bet 
viņu tas neinteresēja, tā bija mana problēma. 
Galu galā kaut kā piemērojos, pat izveidoju 
savu portālu un internetveikala mājaslapu. 

Tagad turpinu apgūt Java Script un Ado-
be Flash programmas. Mācības būs līdz 
marta beigām. 

Nodarbības ir no pl. 18 līdz 21:40 divas 
reizes nedēļā darbadienās. Tas mani apmie-
rina, jo varu apmeklēt tās pēc darba.”

Laura Gaile,   LNS  lietve-
dības sekretāre Valsts pārvaldes 
deleģēto uzdevumu veikšanā:

„Pēc sava darba kolēģa 
Jura Grunduļa ieteikuma pie-

teicos internetā uz lietvedības kursiem NVA 
mūžizglītības programmā, kas dod iespēju 
mācīties arī tiem, kas strādā. Apmācība bija 
bez maksas.

NVA saņēmu speciālo kuponu un varēju 
pati izvēlēties mācību iestādi. Piedāvājums 
ir plašs, atradu mācību centru „ABC”, kas 
atrodas tuvāk mājām. Mācījos trīs mēnešus 
160 stundu nodarbību programmā divus va-
karus katru nedēļu un sestdienās. NVA man 
nodrošināja arī zīmju valodas tulku.

Uzzināju daudz ko jaunu, kas var node-
rēt manā turpmākajā darbā. Bija gan teorija, 
gan praktiski uzdevumi, mājasdarbi. Esmu 
ļoti priecīga, ka izmantoju šo iespēju, kaut 
arī viegli nebija, jo bija jāsavieno darbs, mā-
cības un sporta treniņi.

 Bet man mācīties patīk – 2013. 

gadā apguvu  Eiropas  līmeņa datorprasmi 
ECDL kursos, ko organizēja Baltijas Bēr-
nu  fonds, un arī tas man palīdz labāk veikt 
savu darbu.  Iesaku ikvienam izmantot kat-
ru iespēju mācīties, jo tas bagātina pašu kā 
personību un arī dod lielākas izredzes dabūt 
darbu, darīt to arvien labāk.”  

Arī projekts „Algotie pagaidu sabied-
riskie darbi pašvaldībās” pagarināts līdz 
šī gada beigām, un tajā varēs iesaistīt  vēl 
vairāk nekā 23 tūkstošus bezdarbnieku, kuri 
nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir re-
ģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz sešus 
mēnešus, vai arī tādi cilvēki, kas nesaņem 
bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti 
bezdarbnieka statusā mazāk par sešiem 
mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav 
strādājuši.

Pēteris Iesalnieks (51): „Esmu jau div-
reiz iestājies šādos darbos – gan Rīgā, gan 
Ogrē. Darbs vienkāršs: pavasarī vajadzēja 
grābt lapas un uzrakt dobes Rīgas parkos, 
vēlāk, vēl pēc kāda gada, pļāvu zāli, laistī-
ju un apcirpu dzīvžoga stādījumus. Labāk 
saņemt 100 latus nekā vispār neko. Ziemā 
man strādāt grūtāk, jo veselības dēļ nevaru 
darīt fiziski smagus darbus. Plānoju vasarā 
pieteikties vēlreiz.”

NVA Rīgas reģionālās filiāles vadītāja 
Vija Račinska:

 „Uz mūžizglītības pasākumiem var pie-
teikties uz vietas filiālē vai arī elektroniski, 
pēc tam tiksiet reģistrēts rindā. Pieprasījums 
patlaban  ir liels, tagad reģistrējam cilvēkus 
rezervistu uzskaitē, jo, kā rāda pieredze, pie-
teikušos sarakstā nereti notiek pārmaiņas 
– cilvēki pārdomā un atsakās no mācībām 
dažādu iemeslu dēļ.

 Kad pienāks kārta,  varēs saņemt apmā-
cību kuponu 250 Ls vērtībā un izvēlēties at-
tiecīgu mācību iestādi. Mācīties var  jebkurā 
reģionā, bet tādā gadījumā pašam kursantam 
jādomā par naktsmītnes nodrošināšanu.

Nedzirdīgiem cilvēkiem mācību procesā 
ir iespēja saņemt arī surdotulka pakalpoju-
mu.

Kas attiecas uz algotajiem darbiem – 
jābūt bezdarbnieka statusā, un tad var pie-
teikties uz šiem darbiem jebkurā laikā, bet 
ir noteikums: atkārtoti algotajos pagaidu 
sabiedriskajos darbos  var strādāt tikai pēc 
8 mēnešiem gada laikā. Algotās darbavietas 
nodrošina pašvaldības, un cilvēks, kurš pie-
teicies, rindas kārtībā norīkojumu saņem ti-
kai tad, kad attiecīgā pašvaldība paziņo NVA 
par šo darbavietu nepieciešamību.”

Teksts: Ilze Kopmane

Eiropas Sociālā fonda finansētā NVA projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām 
personām” ietvaros nodarbināti un pašnodarbināti cilvēki var profesionāli pilnveidoties vai 
apgūt neformālo izglītību (piemēram, apgūt valsts valodu un svešvalodas, uzņēmējdarbību, 
jauno tehnoloģiju pamatus, sociālās un citas prasmes. Projekts pagarināts līdz 2014. gada 31. 
decembrim. Par savu pieredzi stāsta mūsu biedri!

J a n v ā r a 
numuru vēr-
tē Dace Lāce, 
V a l m i e r a : 
„Viss ir labs 
un vajadzīgs 
tāpēc, kas tas 
taču ir par 
mūsu – nedzir-
dīgo dzīvi…”

Mūsu avī-
zīti vienmēr iz-

lasu no pirmā līdz pašam pēdējam burtam! 
Ne par vienu rakstu  nevaru teikt, ka tas 
būtu nevietā. 

Man ļoti noderēja  raksts par izmai-
ņām nodokļos, sociālajā likumdošanā, 
jotas man kā biedrības vadītājai deva tik 
vajadzīgo informāciju, kad biedri  jautā, 
kādas šogad būs izmaiņas pabalstu, pensi-
ju jomā, vai  pensijas indeksēs utt. 

Vizuāli veidojas spilgts  iespaids – pa 
gabalu gluži vai žilbina,  nu ļoti pievil-
cīgs  dizains, viegli salasāmi teksti, bil-
des skaidras un  tie, kas redzami bildēs, ir 
skaisti – tas nozīmē, ka fotografēts  augstā 
līmenī un prasmīgi izvēlēti kadri. 

Par Surdocentra 20 gadu jubileju 
nobrīnījos: jau tik daudz! Labi aprakstīta 
centra izaugsme. Lasot kaut ko tādu, izjūtu 
prieku, ka LNS ne tikai labi prot strādāt, 
bet vienmēr tik skaisti  arī svētkus svin.

Patika arī apraksts par melodeklamāci-
ju trio – apbrīnoju, ka noturējušies 5 gadus 
kopā un joprojām tik sprigani! 

Man vispār ļoti patīk apraksti par 
ģimenēm – par dzīvi, ilgu mūžu laulībā, 
bērniem, par uzticību ģimenes dzīvei, –  jo 
tagad visur raksta par šķiršanos, mīļākiem, 
bet vajag arī par tradicionālajām vērtībām! 
Labi, ka Kopsolī par tām raksta!

Runājot par biedrību ziņām, protams, 
ir ļoti interesanti uzzināt, kas notiek pārē-
jās biedrībās, kādus pasākumus tur izdo-
mājuši. Reizē arī saprotu, cik grūti ievākt 
šīs ziņas, bet es labošos…

Par tēmām Kopsolī. To ir pietiekami, 
ja gribētu kādas jaunas… īsumā varētu būt 
par veselību, arī apraksti par ekskursijām 
uz ārzemēm,  ja bijusi tikšanās ar vietē-
jiem nedzirdīgajiem un uzzināts, kāda ir 
viņu dzīve tur.

 Vēl dažu mūsu biedru domas par 
Kopsolī. Aivars Purmalis, tāpat kā es, lasa 
visu Kopsolī no sākuma līdz galam un 
saka, ka ne ko pielikt vai atņemt tur nevar. 
Līgai Immurei interesē, vai kādi nedzirdī-
gie kaut ko kolekcionē un ko tieši. Mārīte 
Jegorova labprāt lasa par nedzirdīgajiem 
ārzemēs, par viņu dzīvi, darbu. Viņa gri-
bētu uzzināt, kādi LNS reģionālo biedrī-
bu biedri bijuši ekskursijās ārzemēs un uz 
kurieni. 

Daces Lāces viedokli  
pierakstīja Z. Ungurs

Vērtē lasītāji
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Sākas datorapmācība 
senioriem Esam pieraduši svinēt Jauno gadu pēc dažādiem kalendāriem, bet 

izsenis daudzām tautām jaunais gads sākas ziemas un pavasara mijā 
– latviešiem Meteņos, slāvu tautām Masļeņicā. Valmierieši nesmādē 
nevienu kalendāru un svin visu, ko var nosvinēt.

  Pēc ķīniešiem šogad savu Jauno gadu iesākām ar Meteņiem un Mas-
ļeņicu.

8. februārī par spīti draņķīgi slapji nejaukajam laikam, bariņš „svi-
nētāju” ieradās Valmiermuižas alusdarītavas organizētajā Meteņu dienas 
pasākumā Valmiermuižā. Tie, kas noslinkoja vai nobijās no sliktā laika, 
tie nedabūja čigānu svētību ar sprunguļa pērienu un nedabūja gardu muti 
nogaršot visādus labumus. Alusdarītava jau labu laiku piekopj latvisko 
tradīciju godā celšanu un uz visiem svētkiem un godiem rīko pasākumus 

Projekta uzdevums ir nodrošināt vecuma pensionāriem ar 
dzirdes traucējumiem datorprasmju apgūšanu, interneta pieeja-
mību un konsultācijas datora izmantošanā. 

Lai to paveiktu, vispirms tika pielāgota mērķa grupai (ino-
vatīva) 40 stundu programma: „ Datorapmācības vecuma pen-
sionāriem ar dzirdes invaliditāti bez priekšzināšanām”, kas tiks 
īstenota projekta ietvaros. 

Apmācība sākas februārī un notiks līdz pat gada beigām. 
Šajā laikā datora lietošanā tiks apmācīti 25 vecuma pensionāri 
ar dzirdes traucējumiem, kuriem nav nekādu priekšzināšanu  da-
torlietošanā, kā arī 20 vecuma pensionāri ar dzirdes traucēju-
miem, kuriem jau ir kaut kādas priekšzināšanas. Vēl 55 vecuma 
pensionāriem ar dzirdes traucējumiem tiks sniegtas individuālas 
konsultācijas un nodrošināta pieeja datoram ar printeri. Tātad 
kopējais mērķa grupas dalībnieku skaits ir 100 vecuma pensio-
nāri ar dzirdes traucējumiem. Apmācību grupās vienlaicīgi būs 5 
klienti. Kad tie būs saņēmuši paredzēto apmācības kursu, viņus 
nomainīs nākamie 5 klienti.

Projekta vadītāja ir Diāna Zālamane – Leite, konsultan-
te – Arta Birzniece – Siliņa un Krista Blīgzna, datorkonsul-
tants/grupu pasniedzējs – Juris Grundulis.

Asistenti konsultāciju sniegšanai datora izmantošanā būs 
pieejami 6 stundas darba dienā, katru darba dienu. Precīzi laiki 
tiks ievietoti mājas lapā un pie informācijas dēļa LNS ēkā Elvī-
ras ielā 19. 

Būs 6 datori ar interneta pieslēgumu.
Tie, kas jau ir pierakstījušies uz apmācību, saņems uzaicinā-

jumu (SMS) ierasties Elvīras ielā 19, otrajā stāvā, dienas centrā, 
lai uzrakstītu iesniegumu un aizpildītu novērtējuma anketu par 
datorprasmju lietošanu. Līdzi jāņem: Invalīda apliecība, LNS 
biedra karte (ja tāda ir). 

Tie, kas grib pierakstīties, to var izdarīt Elvīras ielā 19, die-
nas centra telpās, darba dienās no pl. 9.00 – 14.00 pie Artas Birz-
nieces –Siliņas. Līdzi jāņem: Invalīda apliecība un LNS biedra 
karte (ja tāda ir). 

Par situāciju šobrīd (14. februārī) pastāstīja projekta vadītāja 
Diāna Zālamane – Leite: „Jau ir pieteikušies 63 klienti. Pirmā 
grupa sāks apmācības, tiklīdz tiks uzstādīti datori. Šobrīd tiek 
risināti pēdējie tehniskas dabas jautājumi, lai datorus varētu no-
vietot telpās. Tiklīdz tas tiks pabeigts, tā pirmā grupa uzsāks ap-
mācības un LNS mājas lapā tiks ievietota informācija par darba 
laikiem, kuros būs pieejami datori katru darba dienu.

 Šobrīd notiek aktīvs darbs arī pie klientu dokumentu no-
formēšanas uzņemšanai projektā, kā arī individuālā anketēšana, 
kas dod iespēju pēc iespējas labāk iepazīt katra klienta dator-
prasmju zināšanu līmeni un individuāli interesējošos jautāju-
mus.

Ēdināšana un kafijas pauzes nav plānotas šajā projektā, jo 
tam nepietiek finansiālu līdzekļu. Bet uz vietas telpās būs pieeja-
ma tējkanna, lai klienti varētu uzvārīt sev ūdeni tējai vai kafijai. 
Esam patīkami pārsteigti par klientu aktīvo interesi.” 

Teksts: Zigmārs Ungurs

Jau pagājušā gada 1. novembrī sākās jauns LNS pro-
jekts „Ejot līdzi laikmetam”. Tas ilgs līdz 2014. gada 30. 
decembrim.  Projekta kopējās izmaksas –  49013.95 EUR. 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Lat-
vijas valsts finansējums –  44112.54 EUR, bet  LNS līdzfi-
nansējums - 4901.41 EUR.  

  Valmierā svin visu, ko    var nosvinēt

 8. februārī Smiltenes biedrībā risinājās Olimpiskais galda hoke-
ja čempionāts. Speciāli šim pasākumam tika iegādāts galda hokeja kom-
plekts. Pieteicās 10 dalībnieku. Spēles bija aizraujošas,  visi spēkojās līdz 
pat vakaram. Par čempioni kļuva Aiva Šilinska, gods un slava viņai! Otrā 
vieta  Ingrīdai Ozolai, bet trešā – Jānim Utrickim. 

Teksts: Zigmārs Ungurs, foto: L. Šilinska

Smiltenē: Aiva –  
„olimpiskā”  čempione
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15. februārī no-
tika masku ballīte. 
Piedalījās 12 biedri, 
bet tikai puse bija ar  
maskām. Tad nu tie, 
kas bez maskām, ķē-
rās pie masku vērtē-
šanas. Par labāko tika 
atzīta briesmīgā plē-
sēja maska, aiz kuras 
slēpās Artūrs Začs. 
Otra labākā maska – 
Manefai Uļjanovai, 
bet trešo vietu dalīja 
Māra Auziņa un Agita Matīsiņa. 

Pēc masku konkursa notika informatīvais pasākums un pārrunas. Nākošajā nodarbībā pļavi-
ņieši mācīsies no papīra salocīt dažādas figūras. 

Teksts: Zigmārs Ungurs, foto: Ainārs Osmanis

Pļaviņās izceļas Briesmīgais plēsējs

14. februāra karnevālā  
ieradās 15 dalībnieki, puse 
no tiem bija pacentušies da-
rināt maskas. Konkursā uz-
varēja Intis Avens no Gulbe-
nes ar masku „Jocīgā dāma”. 
Otrajā vietā Pāvela Osetrova 
baismīgā „Ragana”. Trešā 
labākā  – „Klauns”, ko pār-
stāvēja grupas vadītāja Anita 
Ceple. Maskas saņēma ma-
zas balvas, pēc tam notika 
atrakcijas. 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: No grupas arhīva

Alūksnē uzvar Jocīgā dāma

  Valmierā svin visu, ko    var nosvinēt
atbilstoši senajām tradīcijām. Valmieras ne-
dzirdīgajiem patīk apmeklēt šos pasākumus 
arī amatnieku tirdziņu un „Gardu muti” pie-
dāvāto degustāciju dēļ.

15. februārī biedrības klubiņā turpinā-
jām meteņoties un aizvadīt Masļeņicu. Vis-
pirms uzbūvējām „Čūčalu”, kas tagad jau ir 
iekopta mūsu tradīcija, tad katrs veidoja savu 
žagaru bunti – sasēja sarkaniem trejdeviņiem 
mezgliem visas savas pagājušā gada palaid-
nības un neveiksmes, meta ugunī degošajai 
Masļeņicai, lai izkvēpē gaisos.

 Katrs saņēma arī 3 laimes pupas vai zel-
ta zivtiņas 3 vēlēšanās, ko piepildīt jaunajā 
gadā. Pa vienai  pupas metām ugunī ar ticī-
bu, ka labie sapņi piepildīsies. Pēc tam ēdām 
Masļeņicas bļinas – gavēņa pankūkas, kuras 
sacepa Igors Kurzenkovs. „Gavēņa” tāpēc, ka 
bez olām, tikai no miltiem un īpaša ūdens (re-
cepte ir patentēts Igora noslēpums). 

Tagad,  svētīti gan no čigāniem, gan lat-
viešiem un slāviem, valmierieši skaisti var ie-
sākt Jauno gadu ar jaunām cerībām, sapņiem, 
labiem darbiem.

Vēlam veiksmi arī jums visiem! 
P. S. Atcerieties – galvenais ir ievērot 

kalendāru un svinēt visu, kas svinams, tad 
dzīve būs koša un jautra! 

Teksts: I. Jirgensone,
Foto: I. Lāce-Miezīte

2012. 
gadā Ig-
ors Čaika 
kādā savā 
in tervi jā 
t e i c a : 
“ P r o -
tams,  es  
g r i b ē t u 
b ū t 
re ž i s o r s 
arī cit-
iem, tas 
man tāds 
sapnis jau 

sen, sen…” 
Un tagad šis sapnis  piepildījies!  Viņš 

apmeklējis profesionālās pilnveides kursus 
Daugavpils rajona kultūras namā, kur  kopā 
ar vēl citiem 19 dalībniekiem no Latgales 
novada apguvis amatierteātra režisora darba 
pamatzinības, par veiksmīgu un  rezultatīvu  
iznākumu saņemot arī attiecīgu diplomu.  Le-
ktors bijis teicams –  aktieris Valdis Lūriņš no 

Latvijas Nacionālā teātra. 
 Igors stāsta: Nebija jau viegli, jo pēc 

nodarbībām vajadzēja mājasdarbus pildīt, 
apgūt tekstu monologam, rādīt savu izpratni 
par  mākslu gan teorētiski, gan praktiski. 
No sākuma savā starpā  jutāmies sveši, pēc 
tam izveidojās  tiešām draudzīgs un saliedēts 
radošais kolektīvs.  Labi sapratāmies ar Valdi 
Lūriņu un citiem kolēģiem. 

Dzirdīgie kursanti mani apbrīnoja, 
sak, kā gan nedzirdīgs cilvēks  spēj tā visu 
parādīt – tik izteiksmīgi un saprotami. Bija 
arī jocīgs jautājums ko man  uzdeva  kolēģi: 
“ Kā jūs veikalā iepērkaties,ja nedzirdat un 
nerunājat?“ Uz to atbildēju –  ko tur runāt,  
liec tikai grozā visu,  ko vajag. Daudzi tā  arī 
brīnījās: kā gan nedzirdot var dzīvot? 

Kursos man bija grūti, neslēpšu! Mācības 
turklāt notika latviešu valodā, bet es izman-
toju tulka palīdzību, kuram pateicoties tiku 
labi galā ar visu, gluži tāpat kā mani dzirdīgie 
kolēģi.”  

Teksts un foto: Elvīra Čaika

Daugavpiliešiem pašiem savs režisors

 Valmierieši nodibinājuši  jaunu klubu, 
kas ietvers daudzpusīgu interešu loku –  
katrā reizē būs cita tēma, kurā biedri dalās 
ar savu pieredzi, prasmi un zināšanām.

 Februārī notika pirmais šī interešu kluba 
pasākums  „Es daru tā ....”. Tajā pati biedrības 
vadītāja Dace Lāce parādīja, ko viņa dara, ja 
vajag ātri un viegli pagatavot kaut ko garšī-
gu ciemiņu uzņemšanai, nepūloties stundām 
ilgi virtuvē. Daces meistardarbu var apskatīt 
fotogrāfijā. Tā ir torte – tāds viegls saldais 
cienasts. 

Dace sniedz savu recepti: Vajadzīgs 800 
gr. biezpiena, 500 gr. saldā krējuma, 1 litru 
jogurta, 2 – 3 paciņas želatīna, cukurs, vani-
līns pēc garšas, ogas – vasarā; rozīnes, apri-
kozes, banāni  utt. –  ziemā. Saputo biezpienu 
ar jogurtu, pieliek ogas un  karstā ūdens peldē 
uzbriedinātu želatīnu. Visu samaisa,  iecilā 
saputotu  saldo krējumu un virsu  izgrezno ar 
ogām vai augļiem. Tad torti noliek ledusskapī 
vismaz uz pāris stundām, lai ievelkas. 

Visiem garšoja dievīgi, torte momentā 
bija apēsta. Receptes autore drošina: „Tādu 
var sataisīt jebkurš, pat tāds, kas virtuvē ir 
pilnīgs analfabēts.” Pamēģiniet! 

Informēja: Dace Lāce

Pamēģiniet  
manu recepti!   
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MĪĻI SVEICAM!
85

  3.03 VALENTĪNA PALČEVSKA, Rīgas
21.03 ALEKSANDRA BĀLIŅA, Valmieras 

80
17.03 LAIMONIS ARTŪRS HERBSTS, 

Smiltenes
75

  1.03  INĀRA STIPRĀ, Rīgas
14.03  DARJA KUĻEVA, Rīgas

70
  3.03  MIRDZA AINA ĀBOLIŅA, Rīgas
  5.03  ANATOLIJS ČAMANIS, Rīgas
23.03  JEVGĒNIJA LABPRĀTE, Rīgas
25.03  LILIJA GOLUBEVA, Liepājas
26.03  BEATA ZINNATULINA, Liepājas 

65
  5.03  LUDMILA KRIŠĀNE, Rīgas
11.03 JĀNIS KATKOVSKIS, Rīgas
14.03  MARUTA MŪRNIECE, Rīgas
19.03  MARIJA GRAUDIŅA, Rēzeknes

60
10.03  GUNTIS DĀVIDS, Kuldīgas
11.03  SMAIDA VELTA  JERMOLAJEVA, 

Rīgas
18.03  MĀRĪTE OKNERE, Liepājas
30.03  BIRUTE TRUMPA, Daugavpils
30.03  GENĀDIJS LAPICKIS, Rīgas

55
  2.03  PĒTERIS IGAUNIS, Rīgas
17.03  INITA ANDREJENKO, Kuldīgas
24.03  MIHAILS BANKOVSKIS, Rīgas
31.03  IVARS EPNERS, Rīgas

50
  2.03  DACE MILTIŅA, Rīgas
  8.03  SILVIJA SLADZEVSKA, Rīgas
24.03  JURIS BRUĢMANIS, Rīgas
25.03  ILONA VIRTIGA, Rīgas biedrība

RĪGĀ
  5., 12., 19., 26.03  pl. 14  IK „Nesteidzīgai 

                             atpūtai” (pensionāriem)
  5., 12., 19.03  pl. 16  Aktuālo notikumu 
                                    apskats
  5. 03  pl. 17  Atpūtas vakars 
                       „Noslēpumainās sievietes”
26. 03  pl .16  Tematisks pasākums 
                   „Mūžam nedziestošā sāpe…”

JELGAVĀ
4., 11., 18., 25.03  pl. 17  Aktuāli – 
                                    Latvijā un pasaulē
  8. 03  pl. 12 Sieviešu diena „Lēdija”

TUKUMĀ
22. 03  pl. 17  Tematisks vakars  „Dāmas, 
                       tikai jums!”

ALŪKSNĒ
03., 07. 03 pl. 12  Informācijas diena
18. 03 pl. 12 Lekcija
21. 03 pl. 12 Pārrunas
14. 03 pl. 12 Tematiskais vakars „ Čaklās 
                      rokas”
28. 03 pl. 12 IK „Soļos marš” –  galda 
                     spēļu turnīrs 2014

SMILTENĒ
  6. 03 pl. 12 Tematiskais vakars „Sieviešu 

                      diena”
13., 20., 27. 03 pl. 12  Informācijas diena

LĪVĀNOS
10. 03.20 pl. 10  Informācijas diena 
24. 03 pl. 12  Tikšanās ar psihologu

PĻAVIŅĀS
4., 18., 25. 03  pl. 12  Individuālās 
                                   nodarbības
11. 03 pl. 12 Tikšanās ar psihologu
15 .03 pl. 12 Tematiskais pasākums 
                      „Gaidot pavasari!”

RĒZEKNĒ
6. 03 pl. 13  „Sapratne” – avīžu un 
                    žurnālu koplasīšana 
8. 03 pl. 12  Tematisks pasākums „Daiļa-
              jām kundzēm un jaunkundzēm!”
13. 03 pl. 13 Jaunumi nedzirdīgo 
                     sabiedrībā 
15. 03 pl. 13 Veselīgs dzīvesveids: 
                     „Pavasara boulings”
20. 03 pl. 13  Mutvārdu žurnāls „Gribam 
                      visu zināt!” 
22. 03 pl. 11 Informatīvā diena 
                     Preiļos 

25. 03  pl. 13   Latvisko tradīciju
             pasākums ,,Pavasara Māras diena”

VENTSPILĪ
  1. 03 pl. 15; 18. 03  pl. 12  Laikrakstu un 
                            žurnālu jaunumu apskats
  1., 8., 15., 22., 29. 03  pl. 17  Interešu 
                                         klubs „Veselība”
  6., 11. 03  pl. 12  Informācija: Jaunumi 
                             Latvijā un pasaulē
  7. 03  pl .12  Tematisks pasākums  
                      „Sieviešu diena”
  8., 15., 22. 03  pl. 12  Psiholoģiska 
                        rakstura informācija, spēles
13. 03  pl. 11 Interešu klubs „Novuss”: 
                       sacensības
25. 03  pl. 17  Livonijas ordeņa pils 
                       apmeklējums
28. 03  pl. 11  Interešu klubs „Šautriņš”

LIEPĀJĀ
  4., 11., 25. 03  pl. 12   Jaunumi sociālajā   
                                      jomā 
  4., 11. 03  pl. 14  Aktuālie notikumi 
                              Latvijā un pasaulē
20. 03  pl. 14  Konkurss „ Ko tu zini par 
                       Liepāju? ”
25. 03  pl. 14  Nedzirdīgo jaunumu 
          apskats: LNS  mājaslapā un Kopsolī
29. 03  pl. 16  Atpūtas  pasākums „ Gada 
                 Liepājnieks ” un  „ Mis Ome – 
                 Misters Opaps ”

DAUGAVPILĪ
  4., 11., 18., 25. 03  pl. 13  Jaunākie 
                       notikumi. Sociālie jautājumi 
  6. 03  pl. 13  Sociālie jautājumi. Pārrunas  
                       par nedzirdīgo dzīvi  
  8. 03  pl. 15  Olimpiskā sporta centra 
                        apmeklējums 
13. 03  pl. 13  Sociālie jautājumi.  IK 
                       „Nezinīši’’  
20. 03  pl. 13  Sociālie jautājumi.  Atpūtas 
                        pēcpusdiena „Jautrie starti’’

VALMIERĀ
  3. 03  pl. 14   Info par nedzirdīgo dzīvi
  6. 03  pl. 14; 13., 27.03 pl. 16   Radošās 
                                                  nodarbības
  6. 03  pl. 16  Atpūtas pasākums
10. 03  pl. 14  Interešu klubs
13., 20., 27.03  pl. 14  Informatīvā diena 
17. 03  pl. 14  Pārrunas
24. 03  pl. 14  Tematisks pasākums

Pasākumu plāns martam

PAZIŅOJUMI

Līdzjūtība
 Mūžībā aizgājis mūsu biedrs 

AIGARS KAMARS  (1972. 19. 01 – 
2014. 7. 02).

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuvinie-
kiem un draugiem.

 Rīgas biedrība

Uzmanību – šī izrāde 
jāredz!

Dailes teātra kamerzālē  izrāde „Sabo-
jātie”, kurā galvenajā lomā ir mūsu LNS 
biedre, nedzirdīgo pašdarbības aktrise un 
teātra speciāliste  Jolanta Znotiņa. 

Tuvākās izrādes:
25. martā pl. 19 un 3. aprīlī pl. 19 – 

pēdējā izrāde vispār. 
Biļetes par 7.11 eiro var iegādā-

ties Dailes teātra kasē vai internetā  
www.bilesuparadise.lv

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

Tikšanās ar režisori 
Dzintru Geku 

Pieminot Komunistiskā genocīda upu-
rus, Rīgas  biedrība aicina  uz tikšanos 
ar režisori Dzintru Geku, vairāku do-
kumentālo filmu autori par represētajiem 
latviešiem un „Sibīrijas bērniem”, kultū-
ras centrā „Rītausma” 26. martā pl. 17. 
30. Tiks demonstrētas režisores filmas ar 
pašas autores komentāriem. Nodrošināti 
subtitri.Aicinām kopīgi  

apmeklēt izstādi!
Rīgas biedrības Raiņa vakarskolas 

grupa aicina visus interesentus kopīgi  
14. martā pl. 17. 30 apmeklēt slavenā 
lietuviešu mākslinieka Mikalojus Kon-
stantīna Čurļoņa un latviešu mākslinie-
ka Rūdolfa Pērles darbu izstādi mākslas 
muzejā „Rīgas Birža” (Doma laukums 6, 
Rīga).

 Izstādes apmeklējums ar gida stās-
tījumu – aptuvenā ieejas maksa 2 EUR 
(atkarībā no cilvēku skaita).

Pieteikties pie Ineses Immures (e-pasts 
inese.immure@gmail.com).

Aicina  „Ābeļzieds”
6.,20., pl.15 Vingrošana, dejošana

13.03 pl.13 Rokdarbi, vingrošana, dejošana
27.03 pl.13 Infolaiks, vingrošana, dejošana
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