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MISS DEAF LATVIA 2011 – VITA RIŅĶE
Zigmārs Ungurs  Juris Grundulis

Iznāk no 1954. gada

GRUPAI „ALIAS”
10 GADU
JUBILEJA
Ivars kalniņš
 Egita Kondrate

6. marta pēcpusdienā „Rītausmā” nedzirdīgā publika varēja baudīt kārtējo lieliski
noorganizēto šovu: skaistumkonkursu „Miss Deaf Latvia 2011”.
Uz krāšņā skatuves fona skatītāji ieraudzīja sešas drosmīgās meitenes, kas bija
pieteikušās konkursam. Lūk, viņas (attēlā priekšplānā no kreisās): Laura Gaile, Valērija
Šļahtina, Vita Riņķe, Agnese Kalnāja, Dace Vingre un Marina Ogorodņikova.
Attēlā otrā plānā no kreisās: aģentūras Avon pārstāve Ināra Bērze, pasākuma vadītāja
Elfa Zariņa, Mis Latvija direktore Inta Fogele, Misters Latvija 2010 Jānis Verners, Misters
foto 2008 Artūrs Bernāts, Vicemisters Latvija 2010 Romāns Voitaņecs, pasākuma vadītājs
Ivars Kalniņš un konkursa galvenā organizatore LNS viceprezidente Sandra Gerenovska.
Tālāk lasiet 8.lpp

PATEICĪBA
LNS vārdā un personiski
pateicos par pretimnākšanu,
atbalstu un sadarbību tiem
daudzajiem cilvēkiem kas
piedalījās LNS skaistumkonkursa „Miss Deaf Latvia
2011” organizēšanā.
Vispirms sirsnīgi pateicos
konkursa dalībniecēm par
uzdrošināšanos parādīt savu
talantu un skaistumu daudzu
skatītāju acu priekšā. Visgrūtāk bija tai meitenei, kura uz
lielās skatuves kāpa pirmoreiz
savā dzīvē, paldies. Ja viņu –
šo drosminieču nebūtu, pasākums, protams, nenotiktu.
Paldies kultūras centra
Rītausma direktorei Brigitai
Aldersonei, ar kuru bieži vien
līdz vēlai naktij iepriekš visu
izspriedām, plānojām, veicām
neskaitāmus
sagatavošanas
darbus, lai konkurss izdotos
pēc iespējas labāks.
Lielu pateicību pelnī-

jušas kultūras centra radošās speciālistes – režisores
Antra Puriņa, Dzintra Kukša, Dana Kalpiņa–Geida par
konkursantu
sagatavošanu
prezentēšanās izgājieniem.
Paldies visiem fotogrāfiem –
Jurim Grundulim, Valdim Krauklim, Artūram Slišānam u.c.
LNS Informācijas centram
par informatīvo atbalstu; Rīgas biedrības priekšsēdētājas
vietniecei Vitai Kamarei par
palīdzīgo roku dažādos darbiņos, kur tas bija nepieciešams;
Komunikācijas centra direktoram Aināram Ostvaldam, kurš
joprojām kā brīvprātīgais palīdz
LNS pasākumu organizēšanā.
Un vēl – par skaisto skatuves noformējumu varam pateikties mūsu māksliniecei Gunai
Priedei, kura pati atnāca un
pieteicās dekorēt skatuvi. Tas
izdevās jauki!
Pateicos pasākuma programmas vadītājiem – Elfai Zariņai un Ivaram Kalniņam

par pamatscenārija radošu
realizāciju un programmas
novadīšanu tā, lai būtu interesanti visiem skatītājiem.
Protams, bez sadarbības
partneriem šai pasākumā neiztikt. Tāpēc paldies aģentūras Mis Latvija direktorei
Intai Fogelei par sadarbību
un skaistajiem Misteriem
par atsaucību, neskatoties uz
to, ka konkurss notika svētdienā.
Esmu pateicīga arī SIA
Avon pārstāvēm par dalībnieču sapošanu, dāvanu sagādāšanu labākajām vietām, kā
arī frizierei S.Kravčunai par
skaistajām frizūrām.
Un visiem mazajiem darbarūķīšiem mīļš paldies! To
ir daudz – k/c „Rītausma”
garderobistei, dežurantiem,
Atim Aldersonam par apskaņošanu un apgaismošanu,
Uldim par tehnisko nodrošinājumu, balsu skaitīšanas komisijai – Vitai, Lienei,

23. februārī Rīgas Raiņa
8. vakara (maiņu) vidusskolas zālē notika integratīvās
jauniešu grupas „Alias” 10
gadu jubilejas sarīkojums
„Cik pasaule šī ir skaista”
(dibināta 2001. gadā).
Šajā koncertā piedalījās šīs
grupas bijušie un esošie dalībnieki, dažādu skolu dziedātāji
un grupas „Prāta vētra” solists
Renārs Kaupers.
Desmit
gados
grupa
„Alias” izpildījusi desmitiem
dziesmu daudzās vietās, tostarp
Dziesmu un deju svētkos. Šajā
grupā nomainījušies daudzi
dziedātāji, bet par uzticību,
grupas saglabāšanu un iedvesmošanu,
melodeklamācijas
popularizēšanu un oriģinālām
idejām lielāko paldies pelnījusi šīs grupas dibinātāja un
vadītāja Inese Immure. Viņa
saņēma atzinības rakstu no Rīgas Domes. Inesi sveica arī citi,
tostarp vecie un jaunie grupas
„Alias” melodeklamētāji.
Tālāk lasiet 11.lpp.
Rolandam, Antrai un daudziem
citiem līdzdalīgiem cilvēkiem
šajā pasākumā.
Baidos, ka tik kādu neaizmirstu! Paldies jums visiem,
mani labie, un lai jums veicas
dzīvē, lai nenogurst rokas, darot
labus darbus. Lai veselība, mīlestība un dzīvesprieks jūs pavada ik dienu!
Ar cieņu un pateicībā:
Sandra Gerenovska,
LNS viceprezidente
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PĀRDOMAS: GADS BEZ „RĪTAUSMAS”
Ilze Kopmaneno personiskā arhīva

Saruna ar LNS eksviceprezidenti
un kultūras centra „Rītausma” bijušo
direktori MARUTU PITERNIECI.
Prieks, ka piekritāt sarunai! Kad
pagājušā gada nogalē „Kopsolī” lūdza
jums interviju, tā tomēr izpalika...
Nebiju uz īstā viļņa! Ir pagājis gads no
manām pēdējām darba dienām „Rītausmā”,
un nu es esmu gatava mazliet patīt atpakaļ
atmiņu kamolu.
Ar ko visvairāk saistās šīs atmiņas?
LNS un „Rītausmā” strādājot, man
apkārt bija daudz labu cilvēku, no kuriem
ikdienā smēlos pozitīvo enerģiju. Visiem
šobrīd vēlreiz saku lielu paldies par
atsaucību un sadarbību. Šoreiz īpaši vēlos
pieminēt divus man nozīmīgus cilvēkus,
kuri reāli, no laba prāta palīdzēja darīt to,
kas viņu pienākumos nemaz neietilpa.
Pēc kārtas, lūdzu! Kurš būtu pirmais,
ko jūs nosauktu?
Paralēli manām darba gaitām „Rītausmā”
veidojās organizācija „Nedzirdīgo invalīdu
atbalsta fonds” (NIAF „Klusums”), kuru
vada Guntars Beisons. Gada nogalē fonds
atzīmēja 10 gadu pastāvēšanas jubileju.
Te man jāsaka, ka vairāk vai mazāk
naudas kultūras dzīvei pietrūcis vienmēr,
kaut arī svarīgākie maksājumi tika veikti
savlaicīgi. Tāpēc nenoliedzami sava nozīme
bija tam, ka ar dažāda apjoma labdarības

ziedojumiem mūsu darbu pabalstīja
minētais fonds „Klusums”. Kancelejas
preces, kosmētika un parfimērija, albūmi,
pārtikas preces, vienreizējās lietošanas
trauki – tādi bija regulārākie ziedojumi
dažādiem pasākumiem.
Dažus gadus fonds sarūpēja arī iespēju
pašdarbniekiem un pensionāriem bez
maksas braukt uz festivāliem.
Liels paldies Guntaram, un lai fondam
veicas arī turpmāk, it īpaši tagad, kad tā
darba lauks vēl vairāk paplašinājies – klāt
nācis bērnudārzs, skola, biedrības utt.
Un kas būtu otrs labais cilvēks, ko
vēlējāties pieminēt?
Tāpat manas darba gaitas cieši savijās
ar tagadējo Rīgas biedrības darbinieci Vitu
Kamari. „Rītausmas” pasākuma telpu
noformēšana, dažādu stendu izveide bija
viņas roku darbs, jo viņai ir mākslinieciskais
talants, tikai patlaban darbs ievirzījies
citā gultnē. Nekad man netika atraidīta
palīdzība, kopā ar komandu – Lienu, Valdi,
Marinu, Ilonu, Annu u.c. regulāri tika veikts
liels sabiedriskais darbs, ko nav iespējams
naudā aprēķināt.
Vēl Vitu „nekaunīgi” izmantoju
arī LNS festivālos, koncertos. Afišas,
koncertprogrammas viņa noformēja tāpat
vien, bez kādas atlīdzības katru gadu. Vita
saprata manu lielo mīnusu – bailes un
neziņu, kā pilnībā izmantot iespējas, ko
sniedz dators, un viņas mākslinieciskās
dotības arī te bija neatsveramas. Paldies,
Vitiņ, ka saprati un biji pretimnākoša. Par
to, ka esi tāds labais gariņš arī daudziem
citiem cilvēkiem, kas pie tevis nāk ikdienā
ar savām rūpēm. Redzu, ka arī tagad esi
palīgs „Rītausmai”, un cilvēki joprojām pie
tevis griežas parunāties no sirds, tu proti tos
uzklausīt. Tas mūsdienās ir ļoti svarīgi.
Kā jūtaties tagad brīvsolī?
Esmu apmierināta, ka nav jāskrien,
jāplāno, jāuztraucas un jāpārdzīvo par katru
pasākumu, kas notiek. Pamostos ar domu,
ka atkal jauna diena, kurā varu darīt, ko vien
vēlos (vai arī nedarīt neko).
Nekur nav tik labi kā mājās! Esmu

palikusi par izteiktu mājas cilvēku. Varbūt it
kā cenšos atgūt to, ko darba gados izbaudīt
sanāca mazāk. Kultūras dzīvei līdzi sekoju
pie televizora! Mani mīļākie raidījumi:
Dziedošās ģimenes, Dziedi ar zvaigzni,
Latvijas talanti, Mūsu lepnums u.c. Un tad
vēl hokejs! Jaunībā uz Sporta pili braucu
no Alūksnes, bija pat abonements. Tagad
arī jauniešu komandas progresē. Ar baudu
skatos arī daiļslidošanu.
Ko darīt man pietiek – arī nelasīto
grāmatu ir vesels kalns. Un galvenais –
mani mājas mīluļi ir Džokis un Minka, kuri
sniedz prieku, noņem negatīvo enerģiju.
Bez viņiem gan būtu grūti. Pa reizei arī kāds
fizisks darbs paveicams (sniegs ziemā, lapas
rudenī, mājas kopšana utt.). Jauki brīži ir
arī, kad ierodas mazbērni, dēls ar ģimeni
atbrauc.
Bet kā sekojat līdzi nedzirdīgo dzīvei?
Galvenais informācijas avots man kā
daudziem ir „Kopsolī”. Tajā vienmēr uzzinu
pašu galveno un svarīgāko. Īpaši patīk
jaunā sleja ar apkopotiem faktiem no LNS
mājaslapas, jo pašai man datora nav.
Sekoju līdzi arī visiem LNS notikumiem
un zinu, ka vadībai vieglāk nekļūst, rūpes
tikai vairojas. Ceru tomēr, ka esošais daudzu
gadu rūdījums palīdzēs tikt galā ar visām
problēmām. Novēlu izturēt!
Ir man viena klusa vēlēšanās, pareizāk
– novēlējums: lai bez ievērības nepaliktu
vecākās paaudzes cilvēki, kuri visus gadus
bija aktīvākie pasākumu apmeklētāji un
kuriem LNS un „Rītausma” patiešām ir
otrās mājas. Varbūt tomēr varētu tapt kāds
projekts, kura mērķauditorija būtu tieši
pensionāri?
Vai kultūras centrā arī iegriežaties?
Jā, gadās būt, kad mani uzaicina uz kādu
svinīgo pasākumu vai, piemēram, kā tagad
– šova „Krāsaini sapņi” žūrijā. Priecājos,
ka darbs rit uz priekšu un parādās arī jaunas
iezīmes un jauni darbinieki, ko nodrošina
projekta „Klusuma pasaule” aktivitātes, kā
arī kolektīva radošais gars. No sirds vēlu
veiksmi un izdošanos visām labām iecerēm
nākotnē! 

MANS „RĪTAUSMAS” GADS – LIELS IZAICINĀJUMS

Kultūras centra „Rītausma” direktores
BRIGITAS ALDERSONES pārdomas.

Tas man bija liels izaicinājums. Uzdrīkstēšanās, par ko reizēm atskatoties
pati esmu pārsteigta. Tagad saprotu, ka
tas notika tāpēc, ka tā īsti nezināju, kas
mani sagaida šajā darbā.
Daudz kas vēl jāapgūst, jāpilnveido sevi. Lai gan, uzņemoties atbildību par
kultūras nama darbu, sākotnēji likās – es
taču zinu, kā notiek dažādi pasākumi, protu
zīmju valodu, esmu iepazinusi nedzirdīgos
cilvēkus saskarsmē tulka darbā, arī organizatorisko un saimniecisko darbu apguvu,
strādājot „Kopsolī” redakcijā utt.
Pirmais gads sākās ar ugunskristībām
Lieldienu sarīkojumā, kad uz to saradās vai-

rāk nekā pusotra simta cilvēku. Starp citu,
tieši manā dzimšanas dienā! Nekad neaizmirsīšu to dienu, kad simtiem acu skatu vēro
mani un gaida, kas nu būs. Tad pa īstam sāku
apjaust, cik liela atbildība man ir šo cilvēku
priekšā un cik daudz darba jāiegulda katrā
pasākumā – lai cik liels vai mazs tas būtu.
Uzreiz jāsaka, man palaimējās, ka
„Rītausmai” izdevies piesaistīt lielisku radošo speciālistu komandu, uz kuriem varu
paļauties kā uz cilvēkiem, kas strādā ar visu
sirdi un dvēseli. Viņi man saka – mēs nākam
uz darbu kā uz svētkiem. Ko tur vēl piebilst!
Tieši tāpēc mēs spējām „pacelt” tādus lielus
pasākumus kā LNS jubilejas vakars, šovs
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MŪSU SIEVIETES VISOS LAIKOS BIJUŠAS AKTĪVAS
Ivars Kalniņšinese immure un no personiskā arhīva
savu privāto divistabu
dzīvokli, palutinātu savus
mazbērnus. Palieku arī
tāpēc, ka darbs rada
dažādību
dzīvē.
Te
esmu arī pēc biedru
lūguma – tik ilgi būts
kopā un šķirties grūti.
Un visbeidzot – nav
konkurences uz šo vietu.
• Cilvēki nereti slavē jūsu darbu,
aktīvo dalību dažādos projektos, to, ka
padarāt biedrības dzīvi raibāku, vai nav
par daudz? Vai atliek laika sev, ģimenei?
Jā, daudz laika paņem mans darbs,
bet nesūdzos. No mana darba nav cietusi
ģimene, jo esmu tajā iesaistījusi arī savus
bērnus, kādreiz palīdzēja arī bijušais
vīrs Indulis, palīdz arī tagadējais dzīves
draugs Aivars. Tagad manas meitas strādā
par surdotulcēm – Iveta pie manis, Līga
vājdzirdīgo skolā. Es par to ļoti priecājos.
• Cilvēki no citām biedrībām
brauc uz jūsu biedrību, jo zina – Dace
prot organizēt interesantus pasākumus.
Kur jūs to apguvāt?
Laikam iedzimts talants un pats darbs
rada jaunas ierosmes. Vēl šo to esmu
apguvusi kursos, ko organizēja LNS. Tas
bija tālā jaunībā Maskavā, kad mācījos tur
veselu mēnesi. Joprojām vēl pielietoju savā
darbā kursos iegūtās zināšanas kultūrmasu
darbā. Daudz lasu, pārņemu arī citu biedrību
pieredzi.
Pats galvenais – savā klubā dodu katram
izvēles brīvību, kā pavadīt laiku, nespiežu
obligāti piedalīties visās aktivitātēs. Ja
cilvēki saka paldies un paslavē, jūtos
gandarīta – pazūd nogurums, sāpes,
nervozitāte, kas radusies pasākumu plānojot
un organizējot.
• Jūs agrāk iesaistījāties arī
pašdarbībā. Cilvēki ilgi atcerējās 10 gadus
rādīto populāro uzvedumu „Vecmeitas”,
kurā spēlējāt arī pati. Kur tagad viņas
palikušas, varbūt beidzot apprecējušās?
Tas bija daudzus gadus atpakaļ,

kad radās problēmas, kādu uzvedumu
sagatavot
pašdarbības
festivālam.
Galvenā pašdarbības organizatore Iveta
veselības problēmu dēļ nevarēja palīdzēt
pašdarbniekiem sagatavoties, un es paziņoju
LNS, ka Valmiera nepiedalīsies festivālā.
Bet prezidents nemaz neņēma vērā mūsu
atteikšanos.
Tad izdomāju, ka var piedalīties mūsu
vecākās sievietes, kas pašdarbībā līdz tam
neiesaistījās. Mēģinājumos radās ideja
par vecmeitām, un tā viegli aizgāja uz
vairākiem gadiem, līdz arī tas, kā jau viss
šai dzīvē, tomēr kādudien beidzās.
Šad tad tauta prasa, kur tad palikušas.
Tad saku: vecmeitas arī noveco un nogurst.
Ja manas „māsas” – vecmeitas piekritīs, tad
iespējams šovasar redzēsiet turpinājumu
„Omītes”.
• 2009. gada nogalē jūs saņēmāt
Labklājības ministrijas Atzinības rakstu.
Cik tādu rakstu esat savākusi savā dzīvē?
O, neesmu saskaitījusi apbalvojumus.
Atceros, skolas laikā saņēmu atzinības
rakstu no Valmieras pilsētas pašvaldības par
darbu disciplīnas sektorā, un par to man bija
liels prieks. Ministrijas atzinības raksts arī
bija priecīgs pārsteigums. Vēl daudz Goda
rakstu bijis, naudas prēmijas arī, ekskursija
uz Helsinkiem, bet medaļu vai citu trofeju
man gan nav.
• Kas no 40 nostrādātajiem
gadiem palicis īpašā atmiņā?
Visi bijuši interesanti un mīļi, dziļi
atmiņā palicis manas 60 gadu jubilejas
pasākums, ko pati gan neorganizēju.
Dāvanā saņēmu no LNS un biedriem lielāku
naudu summu, ko iztērēju, apmaksājot sev
10 dienu ekskursiju uz Ungāriju. Tas prieks
vēl joprojām sirdi silda. Liels paldies LNS
un visiem, kas sameta naudu, it sevišķi
galvenajai iniciatorei Nadeždai Jefremovai.
• Es vēlētos ...
... atņemt sev 20 gadus, mācīties
augstskolā par sociālo asistenti un tad
turpināt darbu.
Tālāk lasiet 4.lpp.

Elksnes skola!).
Tiesa, ir arī brīvprātīgie palīgi. Diemžēl brīvprātīgā darba ideja, mainoties paaudzēm, rod arvien mazāku atsaucību mūsu
klubos. Daži labi izņēmumi vienmēr ir (liels
paldies viņiem!), bet lielākoties jaunie ļaudis „par velti” neko negrib darīt. Arvien
biežāk dzirdami tādi izteicieni kā – „cik par
to maksāsi”; „tas nav mans pienākums” utt.
Turklāt viņi ir tieši tie lielākie kritizētāji, ka
tas nav tā un ka šitā vajag. Jauni laiki, jauni
tikumi…
Nākotnes ieceres saistu ar jaunām sejām
mūsu pašdarbībā un pasākumos. Gribam panākt, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem „Rītausma” kļūst par otrajām mājām. Veidosim
izglītojošās un radošās grupas, diskusiju
klubus, pašdarbības kolektīvus dažāda gadagājuma cilvēkiem, lai ikviens atrastu sev

ko noderīgu. Tuvākais konkrētais uzdevums
– sekmīgi startēt Rīgas pilsētas teātru skatē,
kur piedalīsimies ar diviem uzvedumiem, kā
arī ceram piedalīties kultūras festivālā Francijā. Protams, arī turpmāk bagātināsim ar
savu devumu lielos LNS pasākumus.
Pirmā darba gada vērtējums? Bija tā,
kā mūsu prezidents, pieņemot mani darbā,
teica: „Būs asaras, būs arī prieks, būs atzinība un – arī kritika. Tas viss būs jāpārcieš
un jāiet tālāk, jo būs jādara savs darbs…”
Viņa vārdi ir piepildījušies. Un es eju
un daru, jo tagad jau ticu savai un mūsu kolektīva varēšanai. Neviens un nekas mums
nevar atņemt to, ko esam paveikuši. Paldies
visiem, kuri piedalījušies ar savu darbu, idejām, labām domām, smaidu, atbalstu un uzmundrinājumu. 
Pārdomas uzklausīja: Ilze Kopmane

Nosvinēts 8. marts – Starptautiskā sieviešu
solidaritātes diena. To Latvijā atzīmē jau 90 gadus,
šajā dienā īpaši uzsverot sieviešu sasniegumus dažādās
jomās. Nedzirdīgo kopienā ir patiešām daudz sieviešu,
kas savas dzīves laikā sniegušas un arī tagad sniedz
lielu ieguldījumu LNS attīstībā. Un, lūk, intervija ar trīs
izcilām sievietēm, kam šogad piešķirts LNS Goda biedra
nosaukums, un tās ir Dace Lāce, Veronika Kazule un
Visija Gorūza.

Uz jautājumiem atbild
no Valmieras

Dace Lāce

• Gandrīz 40 gadus esat Valmieras
biedrības vadītāja, kā jums izdevās tik
ilgi palikt šajā amatā?
Jā, ilgi gan esmu šajā amatā. Pēc otrās
meitas piedzimšanas biju aizgājusi no darba
klubā, lai nopelnītu lielāku invaliditātes
pensiju, gandrīz 4 gadus strādāju citā darbā.
Tomēr jutu – Valmieras biedrībai neklājas
labi. Vecākā māsa Ārija un biedri lūdza, lai
atgriežos. Tā izdarīju un to nenožēloju. Man
patīk savs darbs.
• Valmieras biedrība vienmēr ir
bijusi viena no aktīvākajām biedrībām,
droši vien tāpēc jūsu biedri jums neļauj
pacelt balto karodziņu un aiziet pelnītā
atpūtā. Tā ir?
Labprāt jau baudītu pensionāres
atpūtu, bet nevaru to atļauties, nevarēšu
iztikt tikai ar pensiju vien, lai uzturētu

Mans „Rītausmas” gads ...
Sākumu lasiet 2.lpp.

„Krāsaini sapņi”, skaistumkonkursi, līdzdalība lielajos LNS pasākumos u.c.
Neapšaubāmi liela nozīme ir arī tam, ka
mums ir iedvesmojoša virsvadība nenogurstošās viceprezidentes Sandras personā, kā
arī, piemēram, tāds universāls palīgs un tik
pašaizliedzīgs cilvēks kā Ainārs Ostvalds,
kā fotovīrs Valdis Krauklis u.c.
Kā pietrūkst? Jūtu, ka man blakus nav
spēcīga palīga, kas pārzinātu tehniskos jautājumus un risinātu praktiski tās radošās idejas, kas rosās manā galvā. Un vēl pietrūkst
mums tulka – diktora, kas spētu izteiksmīgi
tulkot no zīmju valodas kultūras pasākumu
tekstus (konkursos, šovos, izrādēs). Lieliska
savulaik bija Jautrīte Groma ( režisores E.
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LNS SIEVIETES

Sākumu lasiet 3.lpp.

Atbild Visija Gorūza
no Rēzeknes
• Kāda sajūta, kad jums ir
piešķirts LNS Goda biedra statuss?
To nebiju gaidījusi, tāpēc pārsteigta gan.
Tas, protams, ir patīkami. Jūtos pagodināta
un novērtēta. Paldies par to, ka tik labi
novērtēta mana darbība LNS sistēmā.
• Jūs 30 gadus esat darbojusies
Rēzeknes biedrībā. Atskatoties atpakaļ,
par ko varat priecāties?
Esmu pateicīga liktenim, ka varēju
darboties savā Rēzeknes biedrībā, kurā mani
pamazām iesaistīja Jāzeps Lubgins. Paldies
viņam! Kā valdes locekle sekoju visam, kas
notiek nedzirdīgo vidē.
Arī tagad nevaru iedomāties biedrības
dzīvi bez kopīgiem svētkiem, izstādēm,
atpūtas vakariem, karnevāliem, praktiskām
nodarbībām u.c. Man patika arī pašai rīkot
šos pasākumus, spēlēt dambreti, sacensties
ar citu biedrību dambretistiem. Domāju,
ka visos laikos jauniešiem derētu vairāk

Atbild Veronika Kazule
no Rēzeknes
• Jūs daudzus gadus esat bijusi
Rēzeknes biedrības vadībā, kā arī LNS
Domē. Kādi bija jūsu lielākie paveiktie
darbi?
Daudzus gadus biju Rēzeknes RB
priekšsēdētāja. Esmu organizējusi un
vadījusi daudzus pasākumus, nodarbības,
sēdes, sapulces. Daudz laika aizņēma
lietvedība – protokoli, atbildes vēstules
uz Centrālās valdes jautājumiem un citām
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pievērsties dambretes un šaha spēlei. Klubā
pasākumi notiek bieži, un tie ir ļoti vajadzīgi,
lai cilvēki nejustos vientuļi un atstumti.
Tagad priecājos, ka organizētajos pasākumos
iesaistās daudz jauniešu, un arī mēs, gados
vecāki biedri, netiekam aizmirsti. Priecājos
par mūsu biedrības cilvēkiem un lepojos ar
mūsu biedrības dzīves organizatoriem!
• Esat daudz ieguldījusi jauniešu
audzināšanā… Vai iecerētie rezultāti ir
sasniegti, un kādi tie ir?
Padomju laikā man bija uzticēts
darbs jauniešu audzināšanā – tika rīkotas
sanāksmes, kurās izskatīta jauniešu
uzvedība, pārrunas. Tas nebija viegli un
īpaši patīkami. Vislabākā audzināšana tomēr
ir kopīga darbošanās – gan strādājot, gan
atpūšoties, gan iesaistoties pašdarbībā un
veicot citas aktivitātes. Priecājos, ka daudzi
jaunieši agrāk un arī tagad aktīvi darbojas.
Jauniešiem ir jāpiedāvā un jāiemāca pašiem
darboties, nevis gudri jāpamāca, kā vajag
dzīvot!
• Ko vislabprātāk atceraties no
biedrībā pavadītā laika?
Ļoti dziļi atmiņā ir palikušas ekskursijas.
Arī tagad vienmēr cenšos doties izbraukumos
kaut vai tepat pa mūsu Latviju – arī šeit ir
ļoti daudz neredzētu vietu. Padomju laikos
biju Bulgārijā, Vācijā, Polijā, Norvēģijā. Ne
mazāk interesanti bija braucieni pa bijušo
Padomju Savienību. Esmu bijusi Ukrainā,
Baltkrievijā,
Aizkarpatos,
Maskavā,
Ļeņingradā
(tagad
Sanktpēterburga),
Novgorodā, Pleskavā.
Jaukas bija tikšanās ar Lietuvas
un Igaunijas nedzirdīgajiem, daudzās
pašdarbnieku uzstāšanās, viesošanās citās
LNS biedrībās – tās deva jaunas idejas un
iespēju gūt jaunas zināšanas.

Esmu priecīga par projekta “Klusuma
pasaule”
piedāvātām
aktivitātēm.
Jauniešiem tā ir vērtīga pieredze, laba
iespēja attīstīt sevi, iegūt kaut ko jaunu.
Liels paldies visiem darbiniekiem, kas
veido LNS mājaslapu. Tagad, kad pārsvarā
dzīvoju laukos, ar nepacietību tajā gaidu
jaunas ziņas un rakstus.
Priecājos par visām vēstīm, kas saistītas
ar nedzirdīgo pasauli. Arī laikrakstā
“Kopsolī” izlasu katru rindiņu.
Agrāk nedzirdīgie turējās vairāk kopā,
aktīvi darbojās tikai savā vidē, tagad sāk
integrēties pārējā sabiedrībā, sadarboties ar
dzirdīgajiem. Mani tas priecē!
• Droši vien jums bija pamatdarbs,
kāds tas bija?
Esmu visu darba mūžu nostrādājusi
Rēzeknes MRU apavu iecirknī. Šī man bija
vienīgā darbavieta, kurā sabiju 32 gadus līdz
pat aiziešanai pensijā. Ko darīt bija daudz un
smagi. Tas bija sēdošs darbs ar lielu slodzi
rokām, daudz bija jāstrādā ar šķērēm, sāpēja
pirksti. Tikai pēdējos divos gados ražošanā
ieviesa speciālas iekārtas, kas atviegloja
procesu. Man bija jāveic arī brigadieres
pienākumi.
• Jūs
aktīvi
piedalījāties
pašdarbībā, kādas izjūtas raisa šī joma?
Man pašai ļoti patīk dejas, esmu dejojusi
tautas dejas, vienu brīdi mums biedrībā bija
pat pilns deju kolektīva sastāvs – 8 pāri.
Esmu dejojusi arī līnijdejas. Vienmēr labprāt
piedalos teātra uzvedumos.
Labprāt
apmeklēju
dažādus
pašdarbnieku pasākumus, īpaši festivālus,
kas notiek dažādās Latvijas vietās.
Pašdarbība ir iespēja labi un saturīgi
pavadīt laiku ar domubiedriem, attīstīt savus
talantus, iegūt jaunus draugus.

iestādēm, kā arī kasiera darbs, gatavoju
ieņēmumu un izdevumu tāmes, sastādīju
statistiskās atskaites. Tos visu veicu
sabiedriskā kārtā.
• Kādi spilgtākie notikumi bija
tolaik, kad jūs vadījāt biedrību?
Viens no tādiem bija Latgales reģiona
lauksaimnieku salidojums, kas notika
kādreizējā Rēzeknes Nedzirdīgo skolā.
Pārrunājām par sasniegumiem, dalījāmies
pieredzē. Daudzi nedzirdīgie bija saņēmuši
goda nosaukumus un apbalvojumus no
savas ciema padomes, piemēram, Labākais
traktorists, Labākais sporta zirgu audzētājs
u.c. Pasākuma noslēgumā notika balle
pie galdiem. Bet otrais lielais pasākums –
sporta, kultūras un organizatoriskā darba
aktīvistiem salidojums pie Rāznas ezera.
Atbrauca pat viesi no Lietuvas. Notika
dažādas sacensības, pieredzes apmaiņa,
draudzības vakars.
• Vai varat salīdzināt Rēzeknes
biedrību toreiz un tagad?
Tagad, salīdzinot ar 30 gadiem atpakaļ,
jūtama ievērojama izaugsme – notiek dažādi
lieli pasākumi, tiek realizēti projekti. Kluba
telpas izremontētas, skaistas.
• Ko jūs darāt pašlaik?
Daudz lasu avīzes un žurnālus par valsts

un sabiedrības dažādiem notikumiem. Jā,
piedalos arī valdes sēdēs. Sekoju līdzi
visam, kas notiek mūsu biedrībā.
• Jums piešķirts LNS Goda biedra
nosaukums. Kāda sajūta jums bija,
uzzinot par to?
Biju ļoti aizkustināta, ka tā novērtēts
mans sabiedriskais darbs. Tas bija negaidīts,
ļoti patīkams pārsteigums.
• Ko jūs domājat par pašreizējo
LNS darbu?
Mani pārsteidz LNS pašreizējā darba
lielie apjomi. Ļoti patīkami, ka biedriem
tiek organizēts tik daudz labu pasākumu.
• Kā jums liekas, kāpēc LNS
struktūrā vairāk nodarbinātas tieši
sievietes?
Sievietes vienmēr bijušas ļoti aktīvas,
kaut arī par dažiem vīriešiem var teikt to
pašu. Varbūt viņas vienkārši ir skaitliski
vairāk, un tādā nozīmē sieviešu ieguldījums
LNS darbībā ir lielāks. 
„KS” pateicas LNS viceprezidentei
Sandrai Gerenovskai par palīdzību
Visijas Gorūzas un Veronikas Kazules
interviju tapšanā!

DAŽĀDI
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LNS VALDES LĒMUMI
Ivars Kalniņš
Šogad notikušas divas LNS valdes
sēdes (5. un 26. janvārī). Īsumā par tās
lēmumiem!
Kuldīgas biedrība pieteikusies uz
projektu
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstības pasākumā „Lauku
ekonomikas
dažādošana
un
dzīves
kvalitātes veicināšanas vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta
kopējās izmaksas sastāda 3599.23 Ls, to
skaitā nepieciešams LNS līdzmaksājums
par neattiecināmajām projekta izmaksām.
Valde nolēma: projekta īstenošanā
nepieciešamā pievienotā vērtību nodokļa
(PVN) segšanai piešķirt 296.05 Ls.
Šī projekta mērķis ir uzlabot kultūras
dzīvi biedrībā, izveidot pastāvīgu deju
kolektīvu, piesaistot deju pedagogu,
nodrošinot tērpus, aparatūru u.c.

  
LNS valde atsauca Brigitu Aldersoni
no LNS Komunikācijas centra valdes
locekļa pienākumiem.
  
Valde apstiprināja kārtību, kādā LNS
realizēs valsts pārvaldes deleģētās funkcijas
dzirdes invalīdu sociālās rehabilitācijas un
surdotehnikas nodrošināšanā 2011.gadā.
  
Valde nolēma: apstiprināt iesniegšanai
LNS Domē Smiltenes un Rēzeknes biedrību
priekšlikumus par LNS Goda biedra
nosaukuma piešķiršanu D. Lācei, V. Kazulei
un V. Gorūzai.
  
Valde apstiprināja reģionālo biedrību
konferenču grafiku.

ZIŅAS NO LNS MĀJASLAPAS
Ivars Kalniņš Zigmārs Ungurs
Mūsu LNS biedrs Egils ticies ar Anglijas karalieni Elizabeti II (15.02.)
Anglijas karaliene Elizabete II un
princis Filips apmeklēja Rietumnorfolkas
Nedzirdīgo asociāciju, kur mūsu tautietim
Egilam Cvilikovskim bija iespēja tikties ar
Anglijas Majestāti.
Nedzirdīgie Krievijā cīnās, lai viņu
dzimtā valoda tiktu oficiāli atzīta (16.02.)
Dažādi mēģinājumi panākt nedzirdīgo
zīmju valodas oficiālu atzīšanu bijuši
nesekmīgi, un tas vēl aizvien nenotiek valsts
līmenī. Kādā konferencē par šo problēmu
notika plaša diskusija.
Ēnu diena laikraksta „Kopsolī”
redakcijā (18.02.)
16. februāris – Ēnu diena visā pasaulē
ir populārs skolēnu karjeras izglītības
pasākums. „Kopsolī” redakcijā bija četras
ēnas (trīs dzirdīgas meitenes un nedzirdīgs
puisis), kas sekoja darbinieku ikdienai.

Ēnu dienā Jāņa sētā

Microsoft ziedo LNS datorprogrammas par divdesmit četriem tūkstošiem
(23.02.)
LNS saņēmusi lielisku dāvinājumu
no Microsoft Latvija – jaunākās
datorprogrammas 24 265 dolāru kopvērtībā.
Tās
nodrošinās
jaunākās
paaudzes
programmu ievietošanu LNS organizāciju
datoros Rīgā un reģionos.

LNJO jauns prezidents (28.02.)
Latvijas
Nedzirdīgo
jauniešu
organizācijas (LNJO) biedru konferencē
uz 2 gadiem par LNJO prezidenti ievēlēta
Aļona Udovenko; viceprezidente būs
Karīna Beisone – Kuzmina; valdē –
Anda Tīdemane, Ieva Valdmane, Valdis
Voitkevičs, Intis Zvirbulis un Edgars Ķuzis.
Skolēni izgudro robotu, lai palīdzētu
nedzirdīgajiem cilvēkiem (1.03.)
Jaunie izgudrotāji no mazpilsētas
skolas bija ieradušies Delandes (ASV)
pilsētas Domes ēkā, lai pilsētas vadībai
nodemonstrētu savu izgudrojumu – robotu,
kas spēj no zīmju valodas tulkot angļu
valodā.
Vatikāns izvairās no atbildības: neuzklausa seksuāli izmantota nedzirdīgā
prasību (2.03.)
ASV advokāts Džefs Andersons
paziņojis, ka Vatikāns izvairās atbildēt par
apsūdzībām. Ilinoisas štata tiesā
iesniegta nedzirdīgā Terija Kohuta
prasība kompensācijas saņemšanai
par noziegumu, ko viņam nodarījis
nesen mirušais nedzirdīgo skolas
garīdznieks.
Lielbritānijas
tautas
skaitīšanas
mājaslapā
informācija zīmju valodā (8.03.)
Tautas skaitīšana šobrīd notiek
arī Lielbritānijā. Tajā maksimāli
izmantotas modernās tehnoloģijas
priekšrocības, ieviešot tās arī
nedzirdīgajiem piemērotā veidā. Informācija
imigrantiem sniegta 56 valodās.
  
LNS mājaslapā vairākkārt atspoguļota
skandalozā tēma saistībā ar Nedzirdīgo
ziemas olimpisko spēļu atcelšanu Slovākijā.
Daudz rakstu arī par pasākumiem un
projekta „Klusuma pasaule” aktivitātēm. 
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LASĪTĀJU
VĒRTĒJUMS PAR
AVĪZES FEBRUĀRA
NUMURU
Austris
Ņ ik i f o ro v s ,
no Liepājas:
„ M ū s u
laikrakstu
”Kopsolī”
gaidu
ar
nepacietību.
Lasu to no
sākuma līdz
beigām un no

beigām līdz sākumam.
Konkrēti par februāra numuru!
Ilzes Kopmanes raksts par pirmo šā
gada LNS Domes sēdi – katram noderīga
informācija, zināsim, ko runā un spriež
mūsu domnieki.
Ivars Kalniņš
raksta par savu
pieredzi darbā
ar nedzirdīgiem
cilvēkiem, kuriem ir arī garīgas attīstības
traucējumi. Par šiem cilvēkiem patiešām
jāzina arī citiem.
Jauks arī Ivara raksts par mūsu zelta
kāzu pāri – Silviju un Jāni Jaurēniem
– Jurkām. Raksts ir īstā laikā un vietā.
Labi to papildina Lauras Reiseles raksts
par abiem jaunākajiem Valentīndienas
pāriem. Arī pārējie Ivara informācijas
raksti ir noderīgi. Ivars daudz rakstījis –
tas labi!
Zigmārs Ungurs turpina tēmu par
šovu, šoreiz piesaistot arī dzirdīgo
autori – Sanitu Rakstiņu. Rakstā trāpīgi,
situācijām atbilstoši izteicieni. Zigmārs
vispār ir komentāru meistars, cepuri nost.
Palasīt tos kaut vai LNS mājaslapā vien
ko vērts, kā naglai uz galvas.
Arī ir Ineses Immures raksti vienmēr
ir īstajā laikā un vietā.
Domāju, ka numura galvenais
raksts ir Zigmāra Ungura materiālu
apkopojums par dzirdes implantiem,
sen par to vajadzēja rakstīt. Beidzot arī
nedzirdīgie cilvēki var sīkāk par tiem
uzzināt. Pārējie ietver
informāciju,
ko katrs var pieņemt zināšanai pēc
vajadzības.
Avīzes noformējums, manuprāt,
ir labs, bet domāju, ka būtu pirmajā
lappusē pieticis ar Nacionālā teātra ēku
un šova dalībnieku kopbildi.
Kā lielam sporta cienītājam man
šķiet, ka vienmēr vajadzētu atvēlēt vienu
lappusi rakstiem par sporta aktivitātēm,
par mūsu labākajiem sportistiem un to
uzrādītiem rezultātiem. LNSF mājaslapā
jau to varu izlasīt, bet dators nav visiem
pieejams.
Nobeigumā teikšu – mūsu „Kopsolī”
ir malacis. Atcerieties, ka visiem jau
vienmēr mīļi nebūsiet un ka nekļūdās
tikai tie, kas neko nedara. Lai veicas! 
Materiālu organizēja: Ivars Kalniņš
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LNS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
Zigmārs Ungurs Inese Immure
privatizācijas laiki
un
LNS
2000.
gadā
iesniedza
lūgumu
atļaut
privatizēt
īrētās
telpas, piedzīvojām
netaisnību. Citiem
īrniekiem,
kuri
daudz īsāku laiku
šajā namā īrēja
telpas, atļāva tās
privatizēt,
bet
nedzirdīgajiem
vienīgiem neatļāva.
Tā bija apkaunojoša
rīcība no Rīgas
Domes puses.
Ilgu
laiku
Pagājušajā gadā nosvinējām LNS 90 gadu jubileju. Par
godu šim notikumam „Kopsolī” publicēja rakstu sēriju „LNS LNS tiesājās ar
vēstures lappuses” par dažādām mūsu organizācijas darbības Rīgas Domi, lai tā
nepamatoto
jomām. Esam palikuši parādā pārskatu par vienu būtisku atceļ
a
i
z
l
i
e g u m u
LNS darba sastāvdaļu, proti, par nekustamajiem īpašumiem.
privatizēt
LNS
Jūsu uzmanībai šī tēma!
nomātās
telpas.
Kā zināms, Latvijas Nedzirdīgo Tiesa lēma par labu mums, un tā nu
savienība ir viena no spēcīgākajām 2009. gada 5. janvārī LNS atguva tiesības
nevalstiskajām organizācijām Latvijā, un privatizēt šīs telpas, ko arī izdarīja un tā paša
viens no tās pastāvēšanas, uzplaukuma gada 26. martā ierakstīja Zemesgrāmatā kā
un ilgmūžības garantiem ir arī daudzie savu īpašumu. Jāpiezīmē, ka LNS Dome
nekustamie īpašumi. Lai apsaimniekotu nesen izlēma telpas pirmajā stāvā pārdot,
visu šo plašo saimniecību, LNS 2005. gada ja atradīsies pircējs. Trešajā stāvā patlaban
17. februārī nodibināja jaunu uzņēmumu izvietots LNS Informācijas centrs un notiek
SIA „LNS nekustamie īpašumi”.
datorkursi projekta „Klusuma pasaule”
LNS ietvaros.
nekustamo
Visiem labi zināmo ēku Kandavas
ī p a š u m u ielā 27 – kultūras centru „Rītausma”
speciālistes uzbūvēja par LNS līdzekļiem un nodeva
A n n a s ekspluatācijā 1969. gada 8. maijā. Ēkas
Bogdanovas kopējā platība ir 2372,9 kvadrātmetri, un
rokās ir visas tajā ir zāle ar 600 vietām. Diemžēl zeme
n e k u s t a m o pieder privātīpašniekam, kurš par tās
ī p a š u m u izpirkšanu prasa nereālu summu.
reģistrācijas,
Divstāvu ķieģeļu ražošanas korpuss
u z s k a i t e s Elvīras ielā 19 (attēlā) par LNS līdzekļiem
un pārskatu tika uzcelts 1962. gadā, un tā kopējā platība
lietas. Viņai pienākas liela pateicība par ir 2680,70 kvadrātmetri. Vēl te ir garāža
informācijas sniegšanu, lai taptu šis raksts. ar šķūni (638,90 kvadrātmetri) un angārs
Apkopojošs raksts par LNS nekustamajiem (410,10 kvadrātmetri), kuru uzbūvēja 1988.
īpašumiem, šķiet, vispār nekad nav ticis gadā. Bet 2003. gadā uzbūvēja vēl vienu
publicēts. Tāpēc
šajā rakstā sniegšu nelielu garāžu (59 kvadrātmetri).
iespējami sīkākas ziņas, lai tas dotu pilnīgu
Turpat blakus atrodas 1961. gadā
priekšstatu par mūsu savienības īpašumiem, būvētās sākotnējās kopmītnes Rīgas mācību
to vēsturi un pašreizējo statusu. Daudziem – ražošanas uzņēmumā strādājošiem ar
varbūt nepatiks skaitļi, datumi, taču šoreiz 100 vietām, kur pamatīgi pārbūvētās telpās
citādi nevar.
tagad izvietota LNS mītne. Tā ir trīsstāvu
RĪGĀ ir visvairāk LNS nekustamo ķieģeļu ēka ar piebūvi, kopējā platība
īpašumu. A. Čaka ielā 42 atrodas ēka 1717 kvadrātmetri. Piebūvē 1961. gadā
ar kopējo platību 1558,30 kvadrātmetri. nedzirdīgajiem bija sarkanais stūrītis.
Pašlaik LNS šai trīsstāvu ēkai blakus,
Arī zeme zem ēkas ir privatizēta (691
kvadrātmetrs). Šī ēka kā LNS īpašums ielas pusē, būvē vēl vienu ēku, tajā būs
Zemesgrāmatā ierakstīta 2001. gada 5. izvietots sociālās rehabilitācijas centrs.
decembrī. Pašlaik šeit vēl atrodas Rīgas
PĻAVIŅĀS savu bijušo īpašumu –
Nedzirdīgo bērnu internātpamatskola, taču divstāvu ēku ar kluba telpām un dzīvokļiem
tā šogad pārcelsies uz citām telpām.
Daugavas ielā 75 LNS pārdeva uz nomaksu
Telpas Jāņa sētā 5, pirmo un trešo 2009. gada 13. augustā, jo ēka bija
stāvu, LNS aizņēma jau no 1953. gada. katastrofālā stāvoklī, pagrabā krājās ūdens,
Tur bija malkas apkure, tāpēc LNS par ēka bojājās un tai nebija perspektīvu. Šīs
saviem līdzekļiem 1986. gadā visai mājai mājas platība bija 393,16 kvadrātmetri,
ievilka centrālapkuri. Taču, kad pienāca agrāk tur pirmajā stāvā bija klubs, bet

otrajā dzīvokļi. Zemes platība – 1412
kvadrātmetru.
Tagad Pļaviņu biedrība atrodas otrajā
LNS Pļaviņu īpašumā 1. Maija ielā 7.
Faktiski šī vieta saucas Kriškalni, Pļaviņu
novadā, Aiviekstes pagastā. Tā ir divstāvu
ķieģeļu ēka, kuras pirmajā stāvā iekārtotas
biedrības telpas, bet otrajā ir dzīvokļi.
Kopējā platība 370,60 kvadrātmetri. Vēl
ir šķūņi un pagrabs (192,20 kvadrātmetri).
Šo ēku uzbūvēja par LNS līdzekļiem un
nodeva ekspluatācijā 1965. gadā. Zeme zem
ēkas tika privatizēta 2008. gada 7. martā, tās
platība 3229 kvadrātmetri.
VENTSPILĪ 1963. gadā par LNS
līdzekļiem
tika
uzbūvēta
trīsstāvu
dzīvojamā māja (962,93 kvadrātmetri)
ar saimniecības ēku (120 kvadrātmetri).
Tā atrodas L.Dzirnavu ielā 24. Šo māju
piespiedu kārtā 1964. gada 7. septembrī nācās
atdot Ventspils pilsētas izpildkomitejai.
Kad sākās privatizācija, LNS nekustamo
īpašumu speciāliste Anna Bogdanova divus
gadus dažādos arhīvos meklēja dokumentus
par šo kādreizējo piespiedu atdošanu, un
beidzot tos izdevās atrast. Ar grūtībām
1996. gadā šī māja tika atgūta. Zeme 1435
kvadrātmetru platībā privatizēta 2006. gada
27. jūlijā.
DAUGAVPILĪ pirmā ēka, ko par LNS
līdzekļiem 1960. gadā šajā pilsētā uzbūvēja,
arī bija ražošanas darbnīcas. Toreizējā
Jaunatnes, bet tagadējā S. Mihoelsa ielā
54, tad tika uzcelta divstāvu ķieģeļu ēka
ar 588,30 kvadrātmetru kopplatību. Vēlāk
ražošanu pārcēla uz Kluso ielu 4 un ēkā
palika un joprojām ir Daugavpils biedrības
telpas. 2004. gada 18. maijā šajās telpās
izcēlās ugunsgrēks, kas nodarīja lielus
postījumus. Līdz šim ir saremontētas telpas
170,60 kvadrātmetru platībā, bet uguns
izpostīti vēl palikuši 160,13 kvadrātmetri.
Zeme zem šīs ēkas tika privatizēta 2006.
gada 27. jūlijā, un tās platība ir 530
kvadrātmetri.
Kad Daugavpilī paplašinājās ražošana,
ko vairs nevarēja ietilpināt vecajās telpās
S. Mihoelsa ielā 54, tika uzbūvēts jauns
četrstāvu ražošanas korpuss Klusā
ielā 4. Par LNS līdzekļiem uzbūvēto
ēku ekspluatācijā nodeva 1975. gada 29.
septembrī. Telpu kopējā platība: 3536,88
kvadrātmetri. Ir arī garāža ar pieliekamo
(109,50 kvadrātmetri). Zeme tika nopirkta
no privātīpašnieka 2004. gada 19. februārī,
un tās platība ir 5058 kvadrātmetri. Pašlaik
šeit izvietojusies LNS SIA „Dane”.
Daugavpilī ir vēl viens liels LNS
īpašums. Tā ir piecstāvu dzīvojamā
ēka 18. Novembra ielā 208 ar kopējo
platību 2172,30 kvadrātmetri. Šo ēku
uzbūvēja par LNS līdzekļiem, lai
ražošanā nodarbinātajiem nedzirdīgajiem
strādniekiem būtu kur dzīvot. Ēkā ir 39
dzīvokļi. Ekspluatācijā to nodeva 1983. gada
novembrī. Zeme zem ēkas tika nopirkta no
valsts 2010. gada 5. martā, un tās platība ir
1608,80 kvadrātmetri. 
Nobeigums nākamajā numurā
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ZIŅAS NO BIEDRĪBĀM
Ivars Kalniņšno biedrības arhīva
JELGAVĀ

Projekta „Klusuma pasaule” aktivitāšu ietvaros jelgavnieki
devās izziņas gājienā uz 13.Starptautisko ledus skulptūru festivālu,
kur viņi varēja aplūkot pasaulē atzītu Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Krievijas, Nīderlandes, Francijas, Bulgārijas, Ukrainas, Ungārijas,
Somijas, Īrijas un Lielbritānijas mākslinieku veidotas ledus
skulptūras. Tām tika izmantotas 40 tonnas ledus. Jelgavnieki bija
sajūsmināti par fantastisko izstādi. Tur bija skaisti izveidoti ledus
celiņi – kalniņi, pa kuriem katrs apmeklētājs varēja ar plēvēm
nošļūkt.

Sākumā patiešām bija auksti, tāpēc visi iesildījās ar dejām un
rotaļām. Dalībnieki iepazinās ar latviskām tradīcijām un rituāliem
Meteņos, kā arī notika vizināšanās no kalna ar dažādiem šļūcamajiem
(ragavām, plēvēm un bļodām). Visi bija apmierināti un rosināja
organizatorus arī turpmāk rīkot šādus pasākumus brīvā dabā.

RĪGĀ

12. februārī KC „Rītausma’’ projekta „Klusuma pasaule”
ietvaros notika karnevāls. Projekta dalībnieki ieradās dažādās
maskās un karnevāla tērpos, lai saskaņā ar tautas ticējumiem
„ļaunie gari nepazītu”. Pasākuma organizatore M.Lasmane
sanākušos iepazīstināja ar karnevāla nozīmi, tradīcijām un vēsturi.
Vārds „karnevāls’’ nāk no latīņu valodas „carnevale dico’’, un tas
nozīmē atvadas no gaļas, gavēņa sākšano. Bet vārds „maska’’ cēlies
no franču valodas „masgue’’ un arābu „maschara’’, kas nozīmē
jokošanos un muļķošanos.
Notika masku parāde. Karnevālā cilvēki aiz maskas jūtās
brīvāki, atļāvās vairāk kaut ko parādīt atbilstoši sava tēla raksturam.
Maskas vedināja uz jautrām izdarībām, uz neierastā izmēģināšanu.
Apmeklētāji šim pasākumam bija tiešām ļoti rūpīgi gatavojušies –
ne tikai salikuši maskas uz sejas, bet arī gatavojuši kostīmus.
Žūrija (Iveta Lāce – Miezīte un Brigita Aldersone) rūpīgi visu
redzēto izvērtēja: gan radošās idejas, gan to realizāciju tērpos un
darbībā.
Balvu par labāko masku saņēma Metenis (Jeļena Suslova),
Spāniete (Tatjana Urboniete) un „Diena un nakts’’ (Marina Orlova),
bet veicināšanas balvu saņēma zeltā ietērpusies karaliene (Santa
Strauja) un Burve (Dzintra Jansone). Maskās draiskojās arī bērni.

Bet 19. februārī notika tematiskais pasākums „Spilvenu balle”.
Apmeklētājiem bija jāierodas ar pašdarinātiem spilveniem, kā arī
jāpastāsta, kādi ir spilvenu pildījumi, kā tie izšūti, kādā tehnikā
izgatavoti. Varēja vērot, ka it īpaši sievietes prot no dažādiem
materiāliem darināt interesantus spilvenus. Visu uzmanību
piesaistīja spilvens „Mārīte”. Noslēgumā pasākuma dalībnieki
saņēma informāciju par to, kā izvēlēties pareizu spilvenu.

KULDĪGĀ

Kuldīdznieki radošās darbnīcas „Sveču mēnesis” nodarbībās
sarīkoja pašu izgatavoto svecīšu izstādi. Regulāri notiek arī citi
pasākumi – informatīvās pēcpusdienas, laikrakstu un žurnālu
apskati, deju mēģinājumi. Turpinās novusa sacensības, kas aizsākās
jau janvārī.

LIEPĀJĀ

12. februārī liepājnieki projekta „Klusuma pasaule” ietvaros
organizēja tematisko pasākumu „Jauniešu saiets – Valentīndiena”.
Ar sirsniņām izdekorētajā telpā saradās „mīlnieki”, kas vispirms
saņēma informāciju par Valentīna dienas nozīmību. Pēc tam visi
iesaistījās rotaļās un jautrās atrakcijās par mīlestības tēmu. Buču
konkursā par ilgāko bučošanos uzvarēja Sarmīte un Agris Valdmaņi.
Līdz vēlam vakaram dalībnieki pakavējās gaišās atmiņās par pirmo
mīlestību un vispār par mīlestības nozīmi cilvēka dzīvē.

VENTSPILĪ

PĻAVIŅĀS

Kopš janvāra Pļaviņu biedrībā sociālā rehabilitētāja darbu vairs
neveic Juris Jerofejevs. Turpmāk šos pienākumus pildīs biedrības
priekšsēdētājs Ainārs Osmanis. Viņš stāsta: „Mūsu biedrībai oficiāli
tulka nebija. Cilvēki vienkārši izmantoja Juri, jo viņš prata zīmju
valodu.”
Šajā biedrībā Juris Jerofejevs nostrādāja 17 gadus, „KS”
vairākkārt viņam lūdza interviju, bet – nesekmīgi. Juris e-pastā
informēja, ka meklējot darbu, ejot pie darba devējiem uz pārrunām.
Nav zināms, vai viņš tagad ir nodarbināts. Viņa vārdi: „No biedrības
dzīves man atmiņā palikuši vislabākie iespaidi. Joprojām tur ir
problēmas ar tulku, tāpēc neskatoties uz to, ka esmu prom, tomēr
palīdzu nedzirdīgajiem tulkošanā, kad mani lūdz. Pļaviņiešiem
teikšu tā: būt pārliecinātam nozīmē būt drošam un brīvam no
šaubām.”
Šajā biedrībā pašlaik ir 54 biedru, lielākā daļa no tiem izmanto
biedrības sniegtos pakalpojumus.

Indulis Pāže ziņo: 26.februārī Ventspils biedrībā norisinājās
Ziemas karnevāla vakars. Ieradās daudz biedru. Īpašs prieks par
jauniešiem, kuri šoreiz bija aktīvi.
Biedrības vadītāja Raisa Civkunova iepazīstināja ar karnevālu
vēsturi, to rīkošanas noteikumiem. Arī biedri pastāstīja, kā senajos
laikos cilvēki priecājušies šajos svētkos. Pēc tam vērojām Raisas un
Oļega Civkunovu skaisto melodeklamāciju par mīlestību. Pievakarē
jaunieši devās uz “Lemberga hūti” izpriecāties visdažādākajās
atrakcijās, pārējie turpināja jautro vakaru turpat klubā. Šādi atpūtas
brīži ir ļoti nepieciešami – tāds ir mūsu kopējais atzinums. 

DAUGAVPILĪ

Neskatoties uz bargo ziemu, projekta „Klusuma pasaule”
ietvaros 12. februārī daugavpilieši atzīmēja latvisko tradīciju
pasākumu „Mēmi, mēmi meteņi”, sanākot kopā Stropu mežā.
Lielākā daļa šeit aprakstīto pasākumu notika projekta "Klusuma pasaule" ietvaros.
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MISS DEAF LATVIA 2011 – VITA RIŅĶE
Sākumu lasiet 1.lpp.

Konkursa dalībniecēm bija trīs uznācieni: iepazīstināšana ar sevi, peldkostīmos un savu talantu demonstrējums.
Spilgtākais priekšnesums, kas visvairāk
atklāja katras dalībnieces individualitāti,
bija talantu demonstrējums.
Marina Ogorodņikova izcilā zīmju valodā
deklamēja dzeju „Burve” un „Par vēju”, savā
priekšnesumā izmantojot
vēdekli, ar ko apvēdināja arī skatītājus, jautājot.
Valērija Šļahtina krāšņā tērpā sniedza lielisku
austrumu dejas paraugdemonstrējumu. Dace
Vingre skaisti izpildīja
melodeklamāciju
„Tā
esmu es”.
Ļoti neparasts bija
Lauras Gailes priekšnesums, parādot teikvondo cīņas prasmi un nodemonstrējot vingrinājumu kustības, beigās,
skatītājiem par prieku, gan ar roku, gan kāju
pāršķeļot divus koka dēļus.
Vienlaicīgi uzreiz vairākus savus talantus interesantā priekšnesumā „Laiks dejot”
spēja apvienot Agnese Kalnāja. Viņa ļoti
graciozi pārliecināja skatītājus, ka gan lieliski zīmē, gan teicami dejo, gan pārvalda
arī koķetēšanas mākslu.
Vita Riņķe (augšējā attēlā) „Lietussargu dejā” savus talantus un sevi pašu sākumā slēpa aiz lietussarga, bet tad parādīja, ka
pietiek tikai ar žilbinošu smaidu, lietussargu
un sievišķīgu eleganci, lai piepildītu visu
skatuvi un rādītu aizraujošu priekšnesumu.
Pēc šiem trim uznācieniem, kuru, manuprāt, bija par maz, lai meitenes varētu vispusīgi izrādīt savas prasmes, notika skatītāju
balsojums, uz savas ieejas biļetes uzrakstot
savas simpātijas numuru.
Pa to laiku arī žūrija cītīgi strādāja, un
drīz vien uz skatuves varēja kāpt galvenā
pasākuma organizatore LNS viceprezidente
Sandra Gerenovska, lai paziņotu, ka Miss
Skatītāju simpātiju titulu ieguvusi Agnese
Kalnāja (attēlā – pa labi).
Pēc tam aģentūras Mis Latvija direkto-

re Inta Fogele paziņoja, ka arī
Vicemis tituls piešķirts Agnesei. Un visbeidzot tika nosaukts
konkursa uzvarētājas vārds:
Miss Deaf Latvia 2011 – Vita
Riņķe (attēlā – pa kreisi)!
Laimīgā uzvarētāja bija tik
aizkustināta, ka nespēja apvaldīt
laimes asaras. Par sevi viņa spēja pastāstīt pēc dažām dienām.
Izrādās, ka Vitai uzstāšanās auditorijas priekšā nav sveša lieta.
Jau skolas laikā viņa piedalījusies teātra spēlēšanā un dzejas
konkursos. Rīgas Nedzirdīgo
skolā uzvarējusi skaistumkonkursā. Arī sportojusi, piedalījusies peldēšanas, vieglatlētikas sacensībās,
saņēmusi balvas. Skaistumkonkursā piedalīties viņu pierunāja, jo pati mazliet baidījās.
Pirms konkursa centās atjaunot pareizu, izteiksmīgu zīmju valodu. Gatavojoties tam,

Vitai nebija pat laika nervozēt un baidīties,
jo bijusi ļoti aizņemta ar daudzu ikdienišķu
un praktisku jautājumu kārtošanu.
Vita ļoti mīl siltumu, sauli, jūru, patīk
braukt ekskursijās uz siltajām zemēm. Aizraujas ar floristiku, bet sapnis ir kļūt par
zīmju valodas skolotāju nedzirdīgajiem bērniem. LNS jaunā skaistumkaraliene „Kopsolī” lasītājiem novēl sagaidīt skaistu pavasari un siltu saulīti.
Savu viedokli par konkursu vēlējās izteikt galvenā organizatore LNS viceprezidente Sandra Gerenovska:
„Skaistumkonkursu noorganizēt ir viena lieta, bet, ja
pēc pasākuma dažs skatītājs
sāk dalībnieces ļauni kritizēt, tad man ir jautājums: vai
šādi konkursi ir jāorganizē?
Vai meitenes gribēs turpmāk
piedalīties? Jo meitenēm jau
tāpat ir grūti, ir jāsaņemas,
lai sevi prezentētu liela skatītāju pulka priekšā, kaut vai
peldkostīmā, teiksim. Dažas
vispār uz skatuves kāpa pirmo
reizi mūžā.

Mūsu, nedzirdīgo, ir maz un lielākoties
cits citu pazīstam. Tāpēc īpaši sāpīgi, ja šādas ļaunas runas dzirdam no pašu cilvēkiem.
Aicinu skatītājus turpmāk būt iecietīgākiem,
cienīt dalībnieces! Vēl gribu informēt, ka
misteriem ļoti iepatikās mūsu meiteņu uzstāšanās, un Inta Fogele nolēma 3 meitenes
lūgt uzstāties konkursā Mis Latvija 2011.
Šīs meitenes ir: Vita Riņķe ar „Lietussargu
deju”, Agnese Kalnāja ar deju „Laiks dejot”
un Laura Gaile ar savu teikvondo šovu „Sievietes spēks”.”
Garāku interviju sniedza aģentūras Mis
Latvija direktore Inta Fogele.
Kā jūs šogad iesaistījāties nedzirdīgo
meiteņu skaistumkonkursā un kādā veidā? Šai sadarbībai ir sena vēsture…
Pirmo reizi mani uzaicināja palīdzēt
konkursam 1995. gadā. Toreiz titula „Par
labāko zīmju valodu” ieguvēja Elfa Zariņa
šogad vadīja jūsu skaistumkonkursu. Žūrijā toreiz bija Mis Latvija Ieva Meliņa, kura
pašlaik audzina kuplu
bērnu pulciņu. Pagājušajā
gadā palīdzēt jūsu konkursa organizēšanā mani
uzaicināja Sandra Gerenovska.
Tā kā viņai nebija pieredzes skaistumkonkursu
organizēšanā, mēs kopā ar
Misteru Latviju Jāni Komarovski no Balviem īsā
laikā paspējām izveidot
trīs finālistēm vairākus
izgājienus.
Uzvarētāja
Daina pēc tam piedalījās
starptautiskajā nedzirdīgo
skaistumkonkursā Gruzijā
un arī manā preses konferencē Jūrmalā.
Kādas jums šķita
mūsu meitenes pirms konkursa?
Šogad meiteņu izgājienus neveidoju,
toties bijām ar trīs starptautisko konkursu
dalībniekiem – misteriem gan žūrijā, gan uz
skatuves. Gatavojamies Mis Latvijas konkursam, šogad „Mis un Misters Latvija” risināsies 8. aprīlī pl. 16 Ķīpsalā. Aicinām visus jūsu cilvēkus nākt skatīties! Ķīpsalā tajā
pašā dienā atklās vēl divas izstādes – Intertekstils un Habitus, bet ieeja būs kopīga un
uz mūsu skaistumkonkursu atsevišķa ieejas
biļete nebūs vajadzīga. Nāciet, gaidīsim!
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Ko varat teikt par mūsu šāgada
skaistumkonkursa norisi?
Domāju, ka pasākums noritēja ļoti
labi un, spriežot pēc daudzajiem atbalstītājiem, tam ir cerīga nākotne. Svarīgākais būtu konkursa uzvarētājām „nepazust” un aktīvi ņemt dalību dažādos
jūsu organizācijas pasākumos. Tas gan
atkarīgs galvenokārt no organizatoriem,
kuriem PIRMS nākamā konkursa noteikti vajadzētu ar meitenēm izrunāties par veicamajiem pienākumiem
un atbildību, par kuru pašas meitenes
varētu arī nezināt.
Vai ar mūsu konkursa uzvarētājām jūsu vadītā aģentūra kaut kādā
veidā sadarbosies?
Es uzaicināju trīs jūsu meitenes ar
saviem talantu priekšnesumiem vienā
no pauzēm starp izgājieniem uzstāties
ar īpašu pieteikumu Mis Latvijas konkursā. Tur tiks paziņots, kas tās ir par
meitenēm un no
kāda konkursa.
Pašlaik notiek
pārrunas
par
iespēju online
rādīt pasākumu
interneta televīzijā aģentūras
„Mis
Latvija”
mājaslapā
www.mis.lv. Ja
tas izdosies, viņas būs redzamas visās val-

stīs, kurās vispār ir internets.
Varbūt arī nedzirdīgajiem puišiem vajadzētu savu skaistumkonkursu?
Man grūti spriest. Mans personīgais
viedoklis: konkursam jēga ir tad, ja uzvarētāji var startēt tālāk ar savas mācību
iestādes, pilsētas, novada, organizācijas, valsts vārdu.
Vai nedzirdīgajiem puišiem šāds
starptautiskais konkurss vispār notiek,
nezinu. Jums to noskaidrot vienkāršāk,
un, ja tāds ir, varat organizēt dalībnieku
atlasi un finālu Rīgā.
Ir svarīgi, lai pasākums notiek sistemātiski un nemainās cilvēks, kurš par
to atbild, jo citādi rodas haoss kā organizācijā, tā arī kontaktos ar citu valstu organizatoriem, tādā veidā bojājot
valsts tēlu, jo šis jau faktiski ir tas pats
kas piedalīšanās sporta olimpiādē, tikai
joma cita. 

Kura būs Skatītāju simpātija?
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Uz jautājumiem atbild
LNS Vicemis un Skatītāju Simpātija
AGNESE KALNĀJA

Kā radās doma piedalīties konkursā?
Izlasīju sludinājumu par to. Mājinieki, draugi
drošināja, līdz izlēmu – kāpēc gan ne! Nekādā ziņā to
nenožēloju, jo konkursā jutos labi, smaidīju no sirds
un nekas man nebija jātēlo.
Likās, ka tu konkursā biji droša un esi pārliecināta par sevi?
Uztraukums tomēr bija, jo pirmoreiz piedalījos
šādā pasākumā. Taču uz skatuves jau nācies būt vairākkārt deju kolektīva mēģinājumos un koncertos,
tāpēc tiešām biju droša, ka spēšu parādīt tā, kā biju
iecerējusi.
Turklāt konkursam pieteicos sava prieka pēc un
lai iepriecinātu arī citus, kas bija ieradušies vērot tā
norisi.
Kāda sajūta bija, saņemot Skatītāju Simpātiju balvu un Vicemis titulu?
Ļoti jauka! Būt Skatītāju simpātijai ir liels gods,
pateicos no sirds viņiem par sirsnību, atbalstu un
atsaucību. Mans mērķis nebija iegūt kādu noteiktu
vietu, bet gan pieredzi, piedzīvot kaut ko jauku un
pārliecināties par savu varēšanu. Jutu, tas man izdevās! It īpaši talantu demonstrācijā, kad dejoju un
gleznoju.
Tavas pārdomas, vērtējums šim notikumam?
Pirmkārt, liels paldies organizatoriem un visiem,
kas ar mums strādāja sagatavošanas periodā. Otrkārt,
bija liels prieks par mums visām kopā – labi izskatījāmies, esam talantīgas, drosmīgas. Ko gan vēl piebilst? Satriecoši brīnišķīgs pasākums ar skaistu noslēgumu, aizvizinoties baltā limuzīnā uz vakariņām
restorānā. Tā tiešām bija neaizmirstama diena.
Atbildes uzklausīja: Ilze Kopmane

ŠOVA SESTĀ KĀRTA – VALENTĪNDIENAS SIRSNIŅAS ZĪMĒ
Zigmārs Ungurs Jānis Immurs

Sestās kārtas tēma bija saistīta ar tuvo Valentīndienu, tātad vajadzēja dziedāt
par mīlestību, ilgām un cerībām, pievilšanos, greizsirdību, uzticību… Vārdu sakot,
par visām tām „zobu sāpēm sirdī”, ko mums sagādā mīlestība.
Žūrijā šoreiz: Sandra Gerenovska,
Iveta Lāce – Miezīte, Maruta Piterniece,
Skaidrīte Baure, Māra Lasmane.
Sievietes vien, kā parasti. Visa šova laikā
žūrijā pabijuši tikai trīs skarbā dzimuma
pārstāvji… Nesaprotu, kāpēc tā diskriminē
mūs, vīriešus?! Mēs taču arī kaut ko
saprotam no skaistuma!
Šovu arī šajā, beidzamajā kārtā, vadīja

atraktīvā Elfa Zariņa, taču viņas ierasto
partneri Vladimiru Kruminu bija nomainījis
Ainārs Ostvalds, kuru gan nevarēja atpazīt,
jo uz skatuves darbojās, asprātīgs un ragains
velniņš ar sarkanu neļķi pogcaurumā.
No šova dalībniekiem šoreiz ierindā bija
visi, bet, lai nepierakstītu atkal pilnu avīzi,
šeit pieminēšu tikai raksturīgākos.
Šova sestā kārta sākās ar ziediem,

jaunību un romantismu – Monta Dēbele
un Aldis Ādamsons aizkustināja ar lirisku
romanci „Tikai tev”, kuru nodziedāja, sēžot
ziedu vītnēm apvītās šūpolēs. Ļoti perfektas
dekorācijas! Izjusts priekšnesums, kas mani
aizkustināja. No žūrijas bija aizrādījums,
ka Montai trūkst mīmikas, bet vajadzētu
gan saprast, ka ne visas sejas, īpaši jaunībā,
piemērotas mīmikai. Tāpat kā ne jau visi
piemēroti augstlēkšanai vai, teiksim, sumo
cīņai… Katram savas īpatnības. Žūrijas
vērtējumi bija 7 – 8 robežās, bet es gan dotu
vairāk. Tāpat man nebija saprotams, kā par
M. Jegorovas un I. Kalniņa priekšnesumu,
kam vairākums žūrijas locekļu deva 9 un
10, viens atvēlēja tikai 6. Tādi gadījumi
rosina uz aizdomām par tīri personisku
nepatiku.
Ivars Kalniņš:
„Mani šajā šovā ievilināja, bet, pirms
piekritu, ilgi vilcinājos. Biju pietiekami
noslogots ar citiem darbiem un baidījos,
ka netikšu galā. Taču atteikt jauniem
izaicinājumiem man vienmēr ir grūti, tādēļ
piekritu. Pēc dažām šova kārtām man radās
visādas pārdomas. Mums ar Mariju gāja
visādi. Dziesmas meklējām ilgi, jāatzīst,
mums katram ir sava gaume. Mēģinājumi,
tērpu, rekvizītu atrašana un citi it kā
sīkumi prasa daudz laika. Nenoliedzu, pēc
tam mums bija gan gandarījums, gan arī
Tālāk lasiet 10.lpp.

10

KULTŪRA

KOPSOLĪ 2011. gada marts nr. 3

Sākumu lasiet 9.lpp.

1.

Turpina Ivars Kalniņš
vilšanās. Iemācījāmies samierināties ar to.
Bet …
Melodeklamācija ir nedzirdīgo kultūras
specifika, tajā liela nozīme ir zīmju
valodai, mīmikai, kustību variācijām. Tās
ir jāizmanto, lai spēcīgāk izpaustu savas
emocijas un savaldzinātu skatītājus. Arī
žūrijai par to vajadzētu padomāt. Tā kā
žūrija mums lika atzīmes, es savukārt no
savas puses par žūrijas darbu lieku 6.
Skatoties uz šova afišu, kurā rakstīts,
ka vērtēs „profesionāla žūrija”, man
ir pretrunīgas izjūtas. Viņiem ar
melodeklamāciju nav nekādas saistības,
līdz ar to nereti vērtējumi bija neobjektīvi.
Būt žūrijā – tas nozīmē izjust lielu atbildību
par saviem vārdiem, tāpēc nevajadzētu
paust tādus savus personiskos viedokļus,
kas noved dalībniekus līdz asarām. Bez tam
reizēm šie vērtējumi aizgāja kā pa ķēdīti:
pirmais sāka kritizēt, un tā kritika turpinājās
līdz pašam pēdējam vērtējumam.
Uzņemoties
Verkas
Serdjučkas
notēlošanu, jau iepriekš jutu, ka negūšu
augstu žūrijas vērtējumu. Par to īpaši
neuztraucos, jo man vissvarīgākā ir
publikas atzinība. Ja tā mani atbalsta, tad
vairs neņemu vērā žūrijas teikto.
Ja par citiem šova dalībniekiem, tad
mani fascinēja Birutas un Lilitas numuri,
viņas parādīja dažādību. Un vēl man
patika Tīdemaņi. Par Ineses un Jura
priekšnesumiem nav ko runāt – augstākā
klase!
Paldies Brigitai un Regīnai par foršo
šova ideju, kā arī režisoriem par palīdzību!”
Tīdemaņu pāris (3.attēlā) savu dziesmu
„Pieskāriens” izpildīja labi, taču pietrūka
šova, pietrūka oriģinalitātes, pietrūka tieši
tās komponentes, ar ko izceļas Ineses
Immures un Jura Elbrota priekšnesumi.
Civkunovu pāra (2.attēlā) uznācienā

2.

3.

mani pārsteidza Raisas lieliskā atraisītība
uz skatuves. Agrāk viņa melodeklamācijās
bija diezgan atturīga kustībās, bet šoreiz
viss ķermenis pilnīgi atbrīvots, tas bija
iespaidīgi.
Maigas Elbrotes un Genādija
Čerņavska (4.attēlā) priekšnesums „Muļķe
sirds”, manuprāt, bija viens no vislabākajiem
šajā kārtā. Tāpēc apstulbināja žūrijas zemās
atzīmes: 6 un 7…
Daži no žūrijas jautāja: kāpēc Maigai
plīvurs sarkans? Es nesaprotu, manuprāt,
bezjēdzīgs jautājums. Visas krāsas bija
lieliski saskaņotas, ja neticat, noskatieties
vēlreiz videoierakstu!
Genādijs Čerņavskis:
„Man pašam nebija nodoma pieteikties
šovā, tajā ar pierunāšanu mani ievilka
Regīna Rizika. Tagad dzīvoju Rēzeknes
rajonā, kur īpaši slikta satiksme, un tā
man ir vēl viena problēma dalībai šovā.
Parasti to nedēļu, kad notiek šova kārta,
pavadu Rīgā, mitinos pie paziņām. Tā
tieku uz mēģinājumiem „Rītausmā”. Tomēr
uzskatu, ka gatavošanās ir nepietiekama,
vismaz man. Citi dziesmas mācās un mēģina
mājās, man tādu iespēju nav, jo mitinos pie
paziņām, nevaru viņus traucēt. „Rītausmā”
vajadzētu vairāk mēģinājumu un tos labāk
organizēt, jo bieži vienkārši jāsēž un
jāgaida, kamēr citi beigs mēģināt. Ja varētu
vairāk mēģināt, es uzstātos labāk. Visvairāk
man palīdz Dzintra Kukša.
Pirmā šova kārta man bija liels
pārbaudījums. Nebiju taču uzstājies vairāk
nekā divdesmit gadus! Tāpēc pirmajā
kārtā aiz uztraukuma biju galīgi slapjš!
Jā, atgriezties uz skatuves bija grūti. Taču
tagad, kad atkal sajusta skatuves garša,
gribētu turpināt. Tikai nezinu, kad man būs
tāda iespēja. Gaidu, kad man Rīgā piešķirs
sociālo dzīvokli, tad gan varētu arī turpmāk
piedalīties pašdarbībā.

Visgrūtākā man bija ceturtā kārta.
Pats gribēju dziedāt pavisam citu Mihaila
Bojarska dziesmu, bet mani pierunāja
dziedāt to, ar ko uzstājos. Piektajā kārtā
gan bija laba dziesma, man pašam patika.
Sestajā kārtā laikam tomēr izdevās vislabāk.
Tagad priekšā fināls. Domāju, uzvarēs
Laura. Man vispār ļoti patīk savstarpējās
attiecības šova dalībnieku starpā. Tās ir tik
jaukas! Pirms divdesmit un vairāk gadiem,
kad biju aktīvs pašdarbnieks, teātra trupa,
deju pulciņš un citi vairāk turējās katrs par
sevi. Tagad visi kā viena ģimene, savstarpēji
izpalīdz cits citam. Piemēram, man citi
piedāvāja datorā atrast dziesmas. Agrāk tā
nebija.
Par žūriju runājot, turpmāk vajadzētu
izvēlēties tikai tādus, kuri paši uzstājušies,
turklāt spēj saprotami un korekti paskaidrot
savu vērtējumu. Piemēram, kā Pavlins to
darīja. Vajag konkrēti norādīt, kur kļūdas,
kas priekšnesumā labs, kas slikts.”
Inese Immure un Juris Elbrots savā
priekšnesumā ”Mulenrūža” atkal pārsteidza
ar lielisku kustību režiju, tiesa, mazliet
traucēja pārspīlētais asums konflikta
attēlošanā.
Ļoti patīkamu iespaidu atstāja arī
Lilitas Lukinas un Birutas Lasmanes
priekšnesums „Bez puišiem nevar”. Labi
dejo, priekšnesums dzīvs un izteiksmīgs,
gribu izcelt arī partnerus – abus melnos
puišus – malači!
Vakara
patīkamākais
pārsteigums
bija liepājnieku Montas Dēbeles, Alda
Ādamsona (1.attēlā) un partneru lieliskais,
dinamiskais amerikāņu kovboju dziesmas
„Sestdiena klāt” izpildījums. Viss tik
lieliski, saskanīgi, kolorīti, ka pilnīgi pelnīti
pēc priekšnesuma atskanēja ovācijas. Arī
žūrija šoreiz neko nesajauca un nemeklēja
utis kažokā, un rezultātā – visi desmitnieki!
Uzvara! 

ALŪKSNIETES RITMA EGLE
UN ANITA CEPLE

SMILTENIETES LIDA ŠILINSKA
UN VAIRA BREMMERE

4.
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GRUPAI „ALIAS” 10 GADU JUBILEJA
Sākumu lasiet 1.lpp.

2001. gadā uz Raiņa skolas
skatuves Ģertrūdes ielā pirmo
reizi uzstājās grupa „Alias”, un
tā ar daudzām dziesmām piedzīvoja dažādus laikus. Un beidzot
grupa savu 10. dzimšanas dienu
nosvinēja atkal uz šīs skolas
skatuves, tiesa gan, citā ielā, šoreiz Kr. Barona ielā.
Par raibajiem grupas notikumiem atmiņās dalījās „dziedātājas” Jolanta Znotiņa un Irina
Kristoforova.
JOLANTA ZNOTIŅA ir viena no pirmajiem, kas darbojās
šajā grupā. Viņa stāsta:
„Toreiz, kad mācījos
Raiņa skolā, Inese Immure sāka vadīt melodeklamācijas pulciņu.
Viņa kļuva par nozīmīgu cilvēku manā dzīvē,
kas atklāja man melodeklamācijas mākslu
un atvēra man “dvēseles durvis”. Tas man
deva iespēju mākslinieciski pašizpausties.
Atceros, cik ļoti iekšēji
biju izsalkusi pēc tā
visa. Lai gan toreiz
spēlēju KC „Rītausma” teātra trupā, bet
sevi izteikt dziesmā ir kas cits.
Tad dvēseliski atplauku, visas
emocijas izplūda dziesmā.
Mēs ļoti daudz kur uzstājāmies: turpat skolā, LNS festivālos un dažādos pasākumos. Ak,
dieniņ, vesels repertuārs, cik
daudz dziesmu mums bija! Ļoti
labi atceros pašu pirmo – “ Tik
spoži mirdz mums eglīte” Ziemassvētku skolas pasākumā.
Spilgtu atmiņu daudz. Ļoti
emocionāls bija Raiņa skolas
jubilejas pasākums uz Dailes
teātra skatuves – tur, burtiski,
biju starā. Arī uz Jaunās Rīgas
skatuves savā izlaidumā. Un vēl
LNS festivālā Liepājā, Nedzirdīgo dienā Rīgā. Un kur tad vēl
uzstāšanās kopā ar slavenajiem
latviešu dziedātājiem. Mums
bija daudz jauku piedzīvojumu
un liela kopības sajūta.
Inese mums ļoti daudz devusi, savu lielo enerģiju un
dziedāšanas mīlestību ieguldot
melodeklamācijas mākslā. Cepuri nost viņas priekšā. Tagad,
kad esmu Čehijā trešo gadu, no
attāluma novērtēju Inesi labāk.
Esmu pateicīga, ka viņa bija
manā dzīvē.”
Šajā grupā nedaudz vēlāk
ienāca arī talantīgā melodekla-

mētāja IRINA KRISTOFOROVA: „Kopš Valmieras skolas
aizraujos ar melodeklamāciju.
Bet tuvāk ar to iepazinos, mācoties Raiņa skolā. Visas dziesmas, ko esmu izpildījusi, man
mīļas, un tās noder priecīgos
vai skumjos brīžos –– tās man
palīdz dzīvot. Joprojām tās atceros, klausos mūziku, pacilāju bildes, kur mēs uzstājāmies:
dažādos koncertos gan Latvijā,
gan ārpus tās.

vēku, kas varētu skolā vadīt melodeklamācijas pulciņu. Toreizējā LNS viceprezidente Maruta
Piterniece šo iespēju piedāvāja
man. Paldies viņai! Šie desmit
gadi bagātinājuši gan mani, gan
skolēnus, gan skolu.
Alias „skolu” izgājuši
ļoti daudzi, tomēr pats vārds
„Alias” man vienmēr saistīsies
ar maniem pirmajiem dalībniekiem: Jolantu Znotiņu, Ivetu
Krazi, Ainu Kauliņu un Ivaru

Katra dziesma, katrs koncerts, ko izpildīju publikas
priekšā, man vienmēr sagādāja
lielu gandarījumu un prieku.
Šobrīd, kad esmu Anglijā
man tā pietrūkst visvairāk. Vienmēr sekoju līdzi šovam “Krāsaini sapņi” LNS mājaslapā.
Apbrīnoju dalībniekus par katru
uzstāšanos. Anglijā šis žanrs
nav populārs. Skatītāji priekšroku dod tiem, kas spēlē teātri
vai dejo.
Liels, liels paldies Inesei un
Aijai Kārkliņai par man doto
iespēju dziedāt, kaut arī bija
grūti apvienot darbu, mācības
un mēģinājumus, bet es ieguvu
ļoti daudz. Novēlu, lai grupa
“Alias” plaukst arī turpmāk!”
Grupas „Alias” vadītāja
INESE IMMURE radoši attīstīja daudzus Raiņa skolas skolēnus – melodeklamētājus. Viņa,
ar lielu degsmi un neizsīkstošu
enerģiju ievadījusi viņus dziesmu pasaulē,vairoja grupas popularitāti gan nedzirdīgo, gan
dzirdīgo sabiedrībā.

Kalniņu. Nosaukumam „Alias”
ir dziļa jēga. Latīņu valodā tas
nozīmē – „citādi”. Mēs tā arī
dziedam – citādi, ar rokām.
Skola deva unikālu iespēju
vājdzirdīgajiem skolēniem melodeklamēt kopā ar dzīvajiem
izpildītājiem un bieži uzstāties
dzirdīgo auditorijai. Skola bija
kā radošā laboratorija, kurā
kopā ar citiem pedagogiem varējām izmēģināt jaunas skatuves formas un realizēt interesantas idejas. Visciešākā sadarbība
izveidojās ar Mariku Antonovu
un Eleonoru Bukovsku, kuras
melodeklamācijas papildināja
ar kustībām, dejām un citiem
skatuves elementiem. Mans uzdevums bija domāt par rakstisko
vārdu pārveidošanu zīmju valodā, jo melodeklamācija ir kas
vairāk par dziesmas tulkošanu
zīmju valodā. Atbilstoša zīmju
izvēle dziesmas tekstam patiesībā ir grūts uzdevums. Dažām
dziesmām pat tika izmainīta
vārdu kārtība un vārdi ar pārnestu nozīmi tika aizvietoti, jo
to nozīmi citādi varētu pārprast
un būtu viegli kļūdīties zīmju izvēlē.
Aliasieši viennozīmīgi ieguvuši vērtīgu pieredzi, dziedot va-

Kā viss iesākās?
ta Inese:

Stās-

„Pirms 10 gadiem Raiņa
skola piezvanīja Latvijas Nedzirdīgo savienībai un lūdza cil-

karskolā. Kur gan citur vēl nedzirdīgie var dziedāt ar dzirdīgo
kori?! Piedzīvoti neaizmirstami
mirkļi, dziedot kopā tādiem populāriem dziedātājiem kā Renāru Kauperu, Zigfrīdu Muktupāvelu, Gunāru Kalniņu, Valteru
un Kažu. Bet, lai cik dīvaini tas
arī būtu, dziedāt ar dzīvajiem izpildītājiem patiesībā ir grūtāks
uzdevums nekā izpildīt melodeklamāciju atskaņotas mūzikas
pavadījumā. Kaut gan it kā vajadzētu būt otrādi – jo
ir iespēja nolasīt no
lūpām.
Noteikti jāatzīmē
unikālā pieredze ar
dziesmu iestudēšanu
angļu un amerikāņu
zīmju valodā. Ir izmēģinātas arī krievu
dziesmas.
Skola devusi iespēju bieži uzstāties dzirdīgo publikai dažādos
pasākumos, pat Dziesmu svētkos, sniegti
koncerti gan augstiem
viesiem, gan pansionāta iemītniekiem, gan televīzijā „Latvijas Lepnuma” ceremonijā, pabūts pat Maskavā. Par
to īpašs paldies skolas direktora
vietniecei Aijai Kārkliņai!”
Integratīvās grupas Alias
izaugsmi vērtē arī Raiņa skolas direktora vietniece AIJA
KĀRKLIŅA: „Laika gaitā
izveidojusies jauna mākslinieciska vienība – integratīva jauniešu interešu grupa, kurā apvienojušies jaunieši ar dzirdes
traucējumiem un viņu dzirdīgie
vienaudži. Paldies Inesei Immurei par ierosmi un atļauju arī
kopīgajās aktivitātēs izmantot
Alias vārdu.
Sasniegtais nebūtu iespējams bez skolas vadības, pedagogu, skolēnu un absolventu
atbalsta. Jāatzīmē skolas direktors Juris Šmits, skolotāji Renāte Stumberga, Daina Cukura
- Akmene, Antra Austriņa, Edmunds Jonaits, Aivars Vaišļa un
Artūrs Lasis, kuri katrs devuši
savu artavu, lai Alias kļūtu par
skolas vizītkarti. Nevar nepieminēt Marikas Antonovas radošo ieguldījumu tādu emocionālu
projektu tapšanā kā „Creation”,
„Violets”, „Dziedot dzimu,
dziedot augu” „Tilts” un citos.
Marika vienmēr atrod laiku un
idejas, lai priekšnesums uzmirdzētu jaunās krāsās.” 
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NEDZIRDĪGĀ SIEVIETE DARBA TIRGŪ UN ĀRPUS TĀ
Ivars Kalniņš no personiskā arhīva
Tulks ieteica iet pie
advokāta. Viņa izlēma doties uz Centrālo
arodbiedrību savienību. Ar sūdzības vēstuli rokā kādas trīs
stundas tur bija jānīkst, turklāt bez tulka. Beidzot viņu kāds
darbinieks pieņēma…
Nākamajā dienā
Inita atkal devās uz
darbu, kur izrādījās –
vadība pilnīgi šokēta,
ka viņa kaut ko tādu ir
Ko cilvēkiem nozīmē darbs? Tas dod gandarījuma un spējīga izdarīt. Toties
apmierinātības sajūtu, turklāt atalgojums ļauj uzturēt fabrikā viņa palika,
sevi, rūpēties par ģimeni, saglabāt un nostiprināt veselību, atradās darbs gatavās
kvalitatīvi atpūsties, attīstīties garīgi un profesionāli, produkcijas cehā.
realizēt savus sapņus un vēlmes. Bet ja nu nav ne darba,
Viņa strādāja apne atalgojuma? Kāda tad ir sajūta? Par to ar „KS” domās zinīgi, nokļuva pat
dalīties piekrita bezdarbniece INITA PUHOVSKA.
fabrikas Goda plāksnē. Pēc kāda laika
Jāpiezīmē, šī intervija notika Ēnu dienā, tika pārcelta vēl uz citu cehu, kur bija viegkad mani kā ziņu korespondentu „ēnoja” Rī- lāks darbs. Un tā šajā fabrikā Inita nostrādāgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas ja 22 gadus, līdz „Kaija” bankrotēja, kā jau
skolēns Jānis Glušņonoks. Viņš arī piedalī- daudzi uzņēmumi brīvās Latvijas sākuma
periodā.
jās šajā intervijā.
Kādu gadu pēc tam pastrādājusi mēbeDarbavietas mainījās, līdz nonāļu kombinātā par špaktelētāju un šķirotāju,
ca „Kaijā”
Inita Puhovska pēc skolas beigšanas vēlāk agrofirmā „Mārupe” pie gurķiem, tad
sāka strādāt fabrikā „Latvijas stikls” par gadu ziepju fabrikā „Stenders” par fasētāju.
lampu un vāžu pūtēju. Izturēja tur divus Un tad arī Initai beidzās „fabriku laiks”.
Ko darīt tālāk? Pirms trim gadiem viņa
gadus. Tad mainīja darbu uz fabriku „8.
marts”, kur vērpa spolītes, bet pēc neilga apmeklēja Nodarbinātības valsts aģentūras
laika mazās algas dēļ atkal meklēja citu dar- istabeņu kursus nedzirdīgo grupā, pēc tam
kādu laiku gādāja par tīrību un kārtību hosbu.
Initas dzimtā puse ir Madona, tāpēc telī „Nīcgale”. Tomēr viņu neapmierināja
vajadzēja meklēt darbavietu, kas nodroši- darba apstākļi un vadības attieksme, tāpēc
na kopmītni. Tā viņa nokļuva zivju fabrikā darbu uzteica. Un tad četrus mēnešus ir bez
„Kaija”, bundžiņu cehā. Kādu laiku pastrā- darba...
Initas pārdomas par savām
dāja, bet tad bez kāda iemesla ceha priekšniece gribēja Initu piespiest iesniegt atlūgu- darbavietām
Inita visvairāk vēlētos atgriezties fabrikā
mu. Viņa, protams, atteicās. Sākās psiholoģiskais terors: viņai vienkārši nedeva darbu „Kaija”, jo tur bija labi darba apstākļi. Arī
zivis katru dienu pa rokai. Viņai visvairāk
un bija jānīkst bezdarbībā.
Inita saprata, ka taisnību nesagaidīs, un garšoja skumbrijas.
Inita atceras kā labu notikumu arī to, ka
devās pēc palīdzības uz biedrību Jāņa sētā.

firma „Stenders” noorganizēja ceļojumu uz
Ungāriju un par to viņa samaksāja tikai 50
Ls. Agrofirmā „Mārupe” toties varēja pelnīt
vairāk, diemžēl tur bija pārāk smags fiziskais darbs. Interesanti, ka visas viņas kādreizējās darbavietas, izņemot hosteli „Nīcgale”, neprasīja ne izglītības dokumentus,
ne darba pieredzi.

Tagad bez darba…

Inita tagad ir NVA reģistrēta bezdarbniece. Viņa aktīvi meklē darbu, seko paziņojumiem dažādos portālos, kur publicēti sludinājumi par darba piedāvājumiem. Viņa labprāt strādātu par apkopēju, istabeni, pakotāju, fasētāju, šķirotāju u.c. Reizēm ierodas arī
pie tulkiem Elvīras ielā 19 un Informācijas
centra uzziņu servisā Jāņa sētā 5, lai piezvanītu uz norādītiem numuriem sludinājumos.
Pagaidām neveiksmīgi! Gadījās, ka sludinājums tikko ielikts, bet, aizejot uz norādīto
vietu, tā bija jau aizņemta. Mūsdienās darba
devēji ir visai izvēlīgi un prasīgi.
Initas vīrs Mihails arī ir bez darba jau
vairāk nekā gadu. Viņai galīgi nepatīk sēdēšana mājās, nīkšana bezdarbībā. Pēc viņas domām, tas nu nekur neder un jāmeklē
darbs, kamēr to atrod.
  
„Topošais žurnālists”- ēnotājs Jānis
Glušņonoks arī uzdeva savus jautājumus
Initai.
 Vai kāds jums palīdz darba meklēšanā?
Neviens gan īpaši nepalīdz, cenšos pati
tikt galā. Protams, informēju apkārtējos, ka
meklēju darbu. Varbūt viņiem gadās kāda
ziņa, kas mani noder.
 Vai jūs esat gatava strādāt darbu,
kur maza alga?
Jā, esmu gatava! Galvenais ir dzīvot un
būt kustībā. Mājās sēdēšana nenāk par labu
nevienam.
 Kā labāk strādāt – kopā ar nedzirdīgajiem vai dzirdīgajiem?
Man labāk ir būt kopā darbā ar dzirdīgajiem, nedzirdīgie ar savējiem darba laikā
mēdz būt pļāpīgi, un tas aizkavē darbu.

SPRIEŽ PAR INVALĪDU NODARBINĀTĪBU
3. martā notika Invalīdu lietu nacionālās padomes (ILNP) sēdē, kurā pēc
Latvijas Nedzirdīgo savienības ierosinājuma notika diskusija par nodarbinātības veicināšanu. LNS šajā sēdē pārstāvēja LNS Sociālā darba struktūras vadītājs
Edgars Vorslovs.
Labklājības ministrija informēja par
veiktajiem pasākumiem invalīdu nodarbinātības veicināšanai: ir subsidētās darbavietas,
atbalstītais darbs un specializētās darbnīcas,
darba devēju motivēšana un citi.
Izrādījās, ka jau darba devējam noteikti
uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumi
par veiktajām izmaksām, kas nodrošina
specializētu jaunu darbavietu izveidošanu

darbiniekam ar fizisko vai psihisko spēju
ierobežojumu (ar invaliditātes grupu), ja
darbavieta saglabāta vismaz divus gadus.
Tiesa, šo iespēju nepopularizē.
Šobrīd cilvēkiem ar invaliditāti Eiropas
Sociālā fonda ietvaros ir iespēja trīs gadus
strādāt subsidētā darbavietā, mēnesī saņemot algu līdz divu valstī noteikto minimālo
algu apmēram. Šogad plānotas 135 tādas
darbavietas invalīdiem.
Diskusijā atklājās, ka darba devēji visbiežāk nevēlas nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, jo sabiedrībā joprojām pastāv
aizspriedumi par viņu izglītības līmeni, spējām, kā arī trūkst stimulējoši pasākumi darba devējiem. Viens no galvenajiem iemes-

liem ir savstarpējas informācijas trūkums.
Labklājības ministre Ilona Jurševska
atgādināja par sociālās uzņēmējdarbības
iespēju. Jau tagad Latvijā vairāki sociālās
aprūpes dienas centri ir pieņem un pilda
speciālus pasūtījumus, darbnīcās izgatavo
spēļu mantiņas, suvenīrus, emblēmas utt.,
tādējādi, vēl tālāk uzlabojot savu darbību,
tie personām ar invaliditāti dotu iespēju nopelnīt.`
Lai risinātu invalīdu nodarbinātības jautājumus, LM veido plašu darba grupu, kuras
sastāvā būs arī invalīdu biedrību pārstāvji,
tostarp LNS prezidents Arnolds Pavlins. 
Saīsināti, no Edgara Vorslova
raksta LNS mājaslapā
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MŪSU JAUNIEŠI STRĀDĀ LIELBRITĀNIJĀ
Ivars Kalniņš  No personiskā arhīva
Pērn vien Lielbritānijā reģistrējušies 18 440 viesstrādnieki no Latvijas, bet faktiski
tur dzīvo vai nelegāli strādā
divreiz vairāk. Uz šo zemi darba un iztikušas dzīves meklējumos devusies arī ievērojama
daļa nedzirdīgo jauniešu.
LNS rīcībā nav oficiālu datu,
cik nedzirdīgie dzīvo un strādā
Anglijā. Bet tāpat ir skaidrs, ka
viņu skaits pakāpeniski arvien
pieaug. Un jāsaka – daudzi
mūsējie veiksmīgi iekļaujas
vietējā darba tirgū vai arī iestājas
dažādās izglītības iestādēs.
„KS” korespondentam bija
iespēja pabūt vienā no Anglijas
pilsētām – Pīterborovā, kurā
izveidojies paprāvs nedzirdīgo
jauniešu daudzums. Viņu tur ir
jau kādi 20.

Daina Platace, kura agrāk
strādāja LNS valdē par sekretāri,
darbu Anglijā atrada caur portālu
www.draugiem.lv, kurā bija
darba piedāvājuma sludinājums.
Pieteicās – un izdevās! Viņa
atceras: „Sākumā, protams, bija
liela neziņa un bailes, ka tik
mani nepiemāna, tomēr riskēju.
Pirmajā laikā bija diezgan grūti
iejusties svešā zemē, pārmaiņas
ļoti pārdzīvoju. Bet tagad esmu
jau pieradusi būt svešumā, var
teikt, jūtos šeit kā savās mājās.
Protams, šad tad tomēr uznāk
ilgas pēc Latvijas.”

Vienā uzņēmumā

Nedzirdīgie latvieši šajā
pilsētā strādā dažādās nozarēs,
bet 11 no viņiem strādā vienā
kompānijā – Del Monte. Tas
ir viens no lielākajiem un
populārākajiem uzņēmumiem
Anglijā. Šī kompānija ražo
un izplata tirdzniecības tīklā
dažādu pārtikas produkciju,
ieskaitot pat suņu un kaķu
barību. Pīterborovā ir izteikta
ražotāju pilsēta, kurā izvietoti
daudzi uzņēmumi.
Pēdējos
divos
gados

uzņēmumā
Del
Monte
nedzirdīgo latviešu strādnieku
skaits acīmredzami pieaug. Daži
no viņiem piekrita pastāstīt par
savu darbu un dzīvi Anglijā.

Mareks Kaidašs agrāk
Latvijā
strādājis
dažādus
gadījuma darbus, pārsvarā
būvniecības nozarē. Viņš jau
ilgāku apsvēris domu strādāt
ārzemēs.
Kad
pieņēmis
izšķirošo
lēmumu,
darba
meklēšanā nolūkā viņš vērsies
kādā aģentūrā Latvijā,
un
tur viņam piedāvāja darbu
pastā
Anglijā,
Liverpūlē.
Kopā ar brāli Ivaru devušies
turp, bet piedzīvoja vilšanos:
dokumenti netika noformēti tā,
kā vajadzētu būt, un arī darba
apstākļi nebija pieņemami. Un
tā arī nolēmuši jau otrajā dienā
doties uz Pīterborovu, kur darbu
paši atraduši.

pēc iespējas ātrāk sākt darbu
neatkarīgi no tā, kāds tas ir.”
Viņa brālis Mareks turpina:
„Mēs tikai zinājām, ka šajā
fabrikā strādā nedzirdīgie...
Gribēju strādāt citu darbu, bet
tā arī neizdevās neko atrast.
Jāsaka, ka tikt arī šajā fabrikā
nebija viegli. Apmeklējām arī
vietējo darbā iekārtošanas
aģentūru.”
Abi brāļi pirmajos piecos
mēnešos nostrādāja vidēji 40
– 50 stundas nedēļā, turklāt
nakts maiņā. Citi vairākumā
strādā dienas maiņā. Mareks
atzina: „Jā, mēs strādājām ļoti
daudz. Iesākumam vajadzēja
ātrāk saņemt naudu, lai varētu
iekārtoties īrētajā mājā. Tagad
viss pamazām nokārtojas. No
janvāra strādājam nedaudz
mazāk.”

Darbs fabrikā…

Nedzirdīgie
jaunieši
pārsvarā strādā augļu un dārzeņu
cehā. Katru rītu darbiniekiem
jāiziet vairāki kontrolpunkti, kur
nepieciešams nomazgāt rokas,
uzvilkt darba apģērbu, pēc tam
sintētiskas plēves virsdrānas,
cepures, cimdus, tad rokas
notīra ar spirtu, uzvelk cimdus.
Tur jāievēro arī citas higiēnas
normas, piemēram, aizliegts
ēst augļus, sievietes nedrīkst
krāsoties u.c.
Kā jaunieši jūtas šajā
darbavietā?
Daina
atzīst:
„Agrāk nebiju pat domājusi,
ka kādreiz strādāšu fabrikā,
bet dzīve piedāvāja šādu
pavērsienu. Sākumā šis darbs
man šķita normāls, bet pēdējā
laikā sāk likties vienmuļš un
garlaicīgs. Rītos pamostoties,
jau zinu, ko darīšu darbā. Man
patiktu, ja izdotos atrast kaut
ko jaunu. Gribas izmēģināt
citu darbu, iemācīties jaunas
prasmes .”
Bet Ivars Kaidašs atklāj:
„Es jau pats fabrikā neizvēlējos
tieši šo darbu. Bet vajadzēja

Raimonds Epners kādreiz
Latvijā skenēja grāmatas SIA
„Gaismas upe”, bet tagad arī
strādā šajā fabrikā. Viņš stāsta:
„Nenoliedzami, darbs gan
fabrikā, gan grāmatu skenēšanā
ir visai garlaicīgi, bet atšķirība
tomēr ir: ”Gaismas upē”
strādāju sēdus, fabrikā –
kustībā. Man patīk sastrādāties
ar kolēģiem: ar savējiem, arī
lietuviešiem, poļiem. Kopā ar
citiem nedzirdīgajiem jūtos
gluži labi. Viens mīnusiņš tomēr
ir – uz darbu jābrauc diezgan
tālu.”

Darba apstākļi…

Jaunieši par darba apstākļiem
īpaši nesūdzas. Daina smaidot

stāsta: „Sociālas garantijas šeit
ir daudz labākas nekā Latvijā.
Bez tam man ir milzīgs prieks
par foršo darba kolektīvu, kur
daži kolēģi jau mazliet prot
zīmju valodu. Viņi man bieži
uzsmaida, un tas kopumā rada
pozitīvu noskaņojumu, vairo
pozitīvo enerģiju. Vienīgie
mīnusiņi – rītos ļoti agri jāceļas
(2.30 no rīta) un darba telpās ir
auksti. Strādāt kopā ar savējiem
– nedzirdīgajiem nav problēmu,
turklāt viņu nemaz nav tik daudz
šajā fabrikā. Pārtraukumos
varam satikties, parunāties.”
Ivars pagaidām nemeklē
citu darbu, bet, ja viņam tiks
piedāvāts labāks darbs, viņš
neatteiktos. Gan Ivaram, gan
viņa brālim patīk tas, ka no savas
dzīvesvietas līdz autobusam ir
piecu minūšu gājiens. Uz darbu
un atpakaļ viņus ved speciālais
darba autobuss. Tiesa, par to
no algas tiek atskaitīta noteikta
samaksa.
Noslēdzot
šo
sarunu,
Mareks secina: „Pirms tam
nekur citur nebiju strādājis kā
tikai būvniecībā, tāpēc domāju,
ka fabrikā strādāt ir ļoti grūti.
Tomēr pēc nedēļas man darbs
fabrikā iepatikās. Tur bieži
uzdevumi mainās: vienā dienā
jāstrādā ar vīnogām, citā ar
ananāsiem, melonēm utt.
Ja arī kādreiz man kaut kas
neveicas tik labi, kā vajadzētu,
vadītāji nekad nepārmet. Ja
man nepatīk kāds darbs, tad
ierāda man citu. Patiešām
jūtama laba vadītāju attieksme
pret darbiniekiem.
Mani nākotnes plāni?
Domāju arī turpmāk pastāvīgi
strādāt tajā pašā fabrikā.
Vēlētos savā pašreizējā mītnes
zemē iemantot daudz labu
draugu, un lai viņu vidū ir
vairāk latviešu un lietuviešu.
Jāatzīst, ka man nedzirdīgie
angļi liekas neinteresanti un
nekomunikabli.” 

DARBA MEKLĒTĀJU
IEVĒRĪBAI!
K/C
„Rītausma”
23. martā pl. 16 pārrunas
nodarbinātības
jautājumos. Tikšanās ar profesionālās uzkopšanas pakalpojumu
firmas SIA „LIIR” pārstāvi.
Iespējami darba piedāvājumi
šajā firmā.
Pēc tam tikšanās ar psihologu.
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PROJEKTU NEDĒĻA RĪGAS NEDZIRDĪGO SKOLĀ
Ivars Kalniņš
14. – 18. februārī Rīgas Nedzirdīgo
bērnu internātpamatskolā pirmo reizi
tika organizēta projektu nedēļa, veltīta
tēmai „Es, mana skola un karjera”. Šī
bagātā nedēļa deva skolēniem daudzpusīgas iespējas.
Pirmdien, atklājot šo pasākumu,
skolēni melodeklamēja A. Čaka dziesmu
„Mazā”. Skolas zālē stāvēja senlaicīgs grāmatu skapītis – kad tas atvērās, projektu
nedēļa, varētu teikt, sākās. Skapī glabājās
skolotāju sagatavotās grāmatas. Pasākumu
kompleksam bija izvirzīts mērķis – veidot
kopīgu grāmatu „Bērnība kādreiz un tagad”,
kurā būtu sava lapa katram skolēnam.
Pēcpusdienā kā šīs skolas absolvents
tiku uzaicināts pastāstīt par to, kā veidoju
savu dzīves ceļu, studēju, strādāju, sasniedzu iecerētos dzīves mērķus. Pēc tam skolēni noskatījās filmu „Romeo un Džuljeta”.
Vēlāk sekoja tikšanās ar skolas absolventiem: Andri Bergmani, Aivaru Ķeiri,
Elitu Beisoni, Edgaru Plaviņu, Inti Zvirbuli
un Skaidrīti Bauri. Šādas tikšanās ir nozīmīgas, jo bērni var uzzināt, kā citi savulaik
mācījās, kur strādāja, ko dara tagad. E. Pļaviņš stāstīja, ka skolotājs viņam parādījis,
kā atjaunot kurpes, kā viņš KC „Rītausma”
dejojis valsi, tango un lēno valsi, kā skaisti
svinējuši 8. martu. Bet A. Bergmanis teica
paldies skolotājam J. Puhovam par ieaudzināto mīlestību uz sportu – futbolu, basketbolu un volejbolu. Skolas laikā braukuši
uz kolhozu vākt ābolus, kartupeļus un kā-

postus. Stāstīja par darbu rūpnīcā „Latvijas
stikls”, apavu rūpnīcā „Rekords” un mēbeļu
fabrikā „Teika”. Viņam bijuši vairāki goda
apbalvojumi par labu darbu.
Savukārt A. Ķeiri, 1953. gadā uzsākot
mācības, nobiedēja zīmju valoda. Skolotāja
A. Vīnupe cīnījās ar viņu, lai viņš iemācītos
runāt. Viņš bija kreilis – kad rakstīja ar kreiso roku, pa pirkstiem dabūja. Aktu zālē bija
40 gultas, tad internāta vēl nebija. Un vēl
darbs rūpnīcā „VEF”. Bet S. Baure stāstīja,
kā apguva arvien jaunus vārdus un mācījās
runāt. Grāmatas bija viņas vājība. E. Beisone ir pateicīga skolotājai V. Brazevičai, kura
viņu mudināja runāt. I. Zvirbulis stāstīja, ka
skolas laikā cītīgi trenējies vieglatlētikā.
Skolēnus ieinteresēja daudzas lietas,
kas skolā tolaik bija, bet mūsdienās vairs
neeksistē. Pārrunas bija svētīgas, tās rosināja skolēnus pārdomāt, ko viņi grib sasniegt
savā dzīvē.
Nākamās divas dienas bija veltīts karjeras tēmai. Dažas klases devās ekskursijās
uz Rīgas Amatniecības vidusskolu un RRC
Jūrmalā, bet trešdien skolēniem bija iespēja
tikties ar Barkavas arodvidusskolas skolotājiem un audzēkņiem.
Vecākās klases devās ekskursijā uz
LNS Informācijas centru Jāņa sētā un tipogrāfiju „Elpa” Doma laukumā. Skolēni iepazinās ar šī centra un laikraksta „Kopsolī”
darbu, darbiniekiem un darba augļiem. Viņi
uzzināja, kā tiek veidota avīze nedzirdīgajiem cilvēkiem, kā top videoziņas, kā var

izmantot LNS mājaslapu un uzziņu servisu.
Pēc tam skolēni apmeklēja tipogrāfiju „Elpa”. Viņi vēroja, kā iespiež avīzi, un
varēja aptaustīt tikko no mašīnas iznākušu
“Kopsolī” numuru. Tipogrāfijas darbinieki atbildēja uz skolēnu jautājumiem, tuvāk
pastāstīja par savu profesiju, tās plusiem
un mīnusiem. Apmeklētāji interesējās par
savām iespējām nākotnē strādāt kādā no šādām vietām, kā arī par nepieciešamo izglītību šim darbam.
Bet citas klases devās ekskursijā uz saldumu fabriku „Laima”, maizes fabriku „Fazer”, kūkotavu Tērbatas ielā, pat uz skaistumsalonu.
Ceturtdiena bija vaļasprieku jeb hobiju diena. Skolotājas stāstīja par saviem
vaļaspriekiem. Talantīgais 10. klases skolnieks Edgars Celmiņš parādīja savus mākslas darbus – zīmējumus. Par viņa veikumu
tiešām bija ko pabrīnīties.
Bet piektdien notika klašu prezentācijas – visas nedēļas skatījuma apkopojums
un interesantākie momenti. Rezultātā tapa
grāmata „Bērnība kādreiz un tagad”. Tas ir
liels skolas veikums. Tajā daudz interesantu
atziņu.
Par ko bērni sapņo? Viens par mazu
suni, otrs par skaistu kleitu, cits – jaunu
auto, jaunu māju. Skolēni prot par skaistumu priecāties – par savu klasi, pavasari, par
to, ka satiks savu brāli. Tie ir vārdi no kopīgās grāmatas. 

RĪGAS NEDZIRDĪGO SKOLAS DZIMŠANAS DIENA
Ivars Kalniņš no skolas arhīva

Pēc projektu nedēļas 21. februārī šī
skola nosvinēja savu 171. dzimšanas dienu. Pēdējo reizi Čaka ielā 42. Pasākums,
kas bija veidots divās daļās – skolēniem
un viesiem, pedagogiem un darbiniekiem,
izvērsās visā krāšņumā un sirsnībā.
Skolēni uzklausīja skolas direktores
Kristiānas Pauniņas uzrunu. Pasākumu bagātināja melodeklamācijas, vēsturisks atskats, dažādi priekšnesumi. Šajā notikumā
piedalījās īpašais viesis grupas „Prāta vētra”
solists Renārs Kaupers, kas dziedāja ar maziem un lieliem skolēniem, kā arī ar Rīgas 1.

speciālās skolas meitenēm dziesmu par alfabētu. Dziedātājs Kaupers uzdāvināja skolai
grupas „Prāta vētra” kalendāru un Indras
Sproģes grāmatu „Miljons”.
Vēlāk notika pasākums viesiem, pedagogiem un darbiniekiem. To atklāja
skolēnu melodeklamācija „Miglā asaro
logs” un skolas direktores uzruna. Vēstures
skolotāja Elvīra Jaščenoka sniedza prezentāciju par skolas dibināšanu un attīstības
ceļu līdz mūsdienām. Stāstījums bija itin
garš, jo skola piedzīvojusi dažādas pārvērtības. Klātesošos priecēja deju skolotāja Alda

Ādamsona vadībā gatavotās skolēnu dejas.
Arī pats skolotājs griezās deju virpulī. Mazie un lielie dejotāji raisīja skatītājos sirsnīgus smaidus un aplausus.
Notika pedagogu un darbinieku sumināšana. Šajā skolā visilgāk strādājusi medmāsa Elga Jansone, aprūpējot vairākas paaudzes skolēnu 50 gadu garumā, kā arī skolotāji Zigrīda Zagurilo un Jevgēnijs Puhovs
– 46 gadus. Pasākuma apmeklētāju vidū bija
arī pensionētie pedagogi un darbinieki.
Skolu apsveica Rīgas 218. bērnudārza
vadītāja Ilona Vindava, Rīgas 8. Raiņa vakara (maiņu) vidusskolas direktors Juris Šmits,
Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas direktors Andris Tauriņš, mācītājs
Andrejs Mediņš, Rīgas 1. speciālās skolas
pārstāvji un skolas draugi – ziedu mākslinieki Druvis un Inga Cirīši. Apsveikumus
atsūtīja kādreizējie pedagogi.
Šajā dienā skolā bija tik daudz mīļuma, gaišuma un prieka, ka vārdos to grūti
izteikt. Numeroloģija atklāj: 1+7+1 = 9 – šis
skaitlis nozīmē laika posma noslēgšanu un
pāreju uz citu, nākamo. Jācer, skolas pārcelšanās uz jauno mītni nav nožēlas vērta,
bet ceļš pretī jauniem, labiem notikumiem
tās vēsturē.
Tāpēc teiksim: uz tikšanos, skola, tavā
172. dzimšanas dienā Graudu ielā 19! 
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SPORTA ĪSZIŅAS
Zigmārs Ungurs
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas
balvas izcīņa zemledus makšķerēšanā
12. februārī uz Babītes ezera noslēdzās ar
Andra Žurakovska uzvaru. Pavisam piedalījās 15 dalībnieki. Otrajā vietā Aleksandrs
Romanovs, bet trešajā – Pēteris Ločmelis.
Arī lielāko zivi – 20 cm asari izvilka Žurakovskis.

Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas mazajā zālē 19. februārī norisinājās
LNSF balvas izcīņa šautriņu mešanā.
Piedalījās 12 sievietes. Finālcīņā starp Līvu
Vaivadi un Līgu Liniņu uzvaru guva Līva.
Vīriešu konkurencē starp astoņiem dalībniekiem pārliecinošu uzvaru guva Andris
Žurakovskis, nezaudējot nevienu spēli.

Uzmanību! Latvijas Nedzirdīgo čem-

pionāts boulingā DUBULTSPĒLĒS no
19. marta tiek pārcelts uz 20. martu pl.
11 – 14. Sacensības notiks sporta centrā
„Bowlero” Rīgā, Lielirbes ielā 27.

LNSF balvas izcīņa šahā notiks 9. aprīlī pl. 11 k/c „Rītausma” Kandavas ielā
27, Rīgā. Pieteikumi jāiesniedz LNSF birojā Elvīras ielā 19 līdz 31. martam. Dalības
maksa ar sporta kluba pieteikumu 2 Ls. Bez
pieteikuma vai pēc 31. marta 4 Ls.

6.martā Liepājas Nedzirdīgo sporta
kluba ,,Liepava “ sportisti savā gadskārtējā kopsapulcē ievēlēja jaunu sporta kluba
valdi. Turpmāk tā darbosies šādā sastāvā:
Omāris Jaunzemis (priekšsēdētājs), Māra
Plaude, Valērijs Gromovs, Gundega
Paņko un Austris Nikiforovs. 

VĒLREIZ PAR ATCELTO OLIMPIĀDI
Zigmārs Ungurs  www.2011deaflympics.org
Skandāls
ar
Slovākijā
paredzētu Nedzirdīgo ziemas
olimpisko spēļu
atcelšanu ir kaitējis nedzirdīgo
sportam
visā
pasaulē.
Paši
nedzirdīgie ir sašutuši, it sevišķi tie, kuri
pēc labākās sirdsapziņas gatavojās šīm
spēlēm. Viņi jūtas piekrāpti.
Piemēram, Kanādas nedzirdīgo olimpiskā komanda jau bija ieradusies Eiropā
un tikai tad saņēma ziņu par spēļu atcelšanu. Kanādas Nedzirdīgo sporta apvienība
(KNSA) gatavojas iesniegt prasību pret šo
spēļu rīkotājiem, lai atgūtu iztērētos līdzekļus. Kanādai vien tie būtu vairāki simti tūkstoši dolāru.
Arī Krievija spēļu izgāšanos sāpīgi pārdzīvoja. Uz Slovākiju bija gatava doties liela sporta delegācija – 107 cilvēki, to skaitā
10 surdotulki, kas runā gan krievu zīmju
valodā, gan prot starptautiskās zīmes. Krievijas nedzirdīgo olimpiešu pavadīšanas
ceremoniju pārraidīja Krievijas valsts televīzija ar zīmju valodā izpildītu valsts himnu un piedaloties augstām valsts amatpersonām, kas sveica nedzirdīgos sportistus,
uzsverot, ka viņi pielīdzināmi dzirdīgajiem
olimpiešiem.

Kā šo ārkārtējo notikumu vērtē mūsu Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas prezidents Varis
Strazdiņš?

Šī nedzirdīgo sporta skandāla sekas būs
jūtamas ilgi! Tomēr jāatzīst, ka mani šis
gadījums nepārsteidza. Jau pirms divarpus
gadiem starptautiskās sporta sabiedrības
aizkulisēs runāja, ka Slovākijas nedzirdīgo
sporta organizācijai sakarā ar Ziemas olimpiskām spēlēm (ZNOS) 2011.gadā finansu

situācija nav spoža. Sākumā viņiem valdība nedeva naudu ZNOS rīkošanai, jo tur
stingri skatās uz organizācijas nosaukumu.
Slovākijas Nedzirdīgo sportistu federācijai naudu nedeva, bet vajadzēja nodibināt
atsevišķu organizāciju ar nosaukumu Slovākijas Nedzirdīgo olimpiskā komiteja. Un
tā saņēma valsts finansu atbalstu ZNOS
sarīkošanai. Šī lieta saistīta ar starptautisko nedzirdīgo sporta organizāciju reformu,
kuras būtība ir tāda, ka Starptautiskā Olimpiskā Komiteja (IOC) pieprasa olimpisko
spēļu organizēšanu uzticēt tikai Nacionālajai olimpiskajai komitejai, kas, nodalīta no
citām sporta organizācijām, varētu saņemt
finansējumu olimpisko spēļu rīkošanai no
Starptautiskās nedzirdīgo olimpiskās komitejas.
Pagājušajā vasarā jau radās lielas šaubas, vai olimpiskās spēles Slovākijā varēs
notikt, bet tomēr paziņoja, ka ZNOS notiks. Jāpiezīmē, ka Slovākijas Nedzirdīgo
olimpiskās komitejas priekšsēdētājs Jaromirs Ruda jau agrāk bija ticis aizturēts par
naudas lietām, taču viņu atbrīvoja, jo tiesa
viņu attaisnoja. Un pēc tam viņu atjaunoja
arī amatā. Tagad nu tam visam redzamas
sekas. Ļoti šaubos, vai, piemēram, Kanāda, kas iesūdzējusi Slovākijas Nedzirdīgo olimpisko komiteju tiesā un pieprasa
atmaksāt savas komandas izdevumus par
gatavošanos olimpiskajām spēlēm, naudu
dabūs atpakaļ.
Pagaidām nav simtprocentīgas garantijas, ka valsts, kam piešķir olimpisko spēļu rīkošanas tiesības, tiešām šīs spēles arī
noorganizēs. Jo trūkst organizatoriskās pieredzes un prasmes. Olimpiskās spēles tomēr nav ikdienas pasākums, to sarīkošanai
un norises nodrošināšanai jāiegulda liels
darbs. Svaigākā informācija vēstī, ka arī
Kanāda pārskata savu lēmumu par 2015.
gada ZNOS uzņemšanu Vankūverā. 
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PAR TAUTAS
SKAITĪŠANU

Zigmārs Ungurs

Tautas skaitīšana Latvijā, kas sākās 1.
martā un notiks līdz 31. maijam, ir 10. tautas skaitīšana kopš Latvijas kā neatkarīgas
valsts izveidošanas. Tautas skaitīšanas mērķis
ir iegūt detalizētu informāciju par iedzīvotāju
skaitu, sastāvu, nodarbošanos, izglītību, migrāciju, kā arī par iedzīvotāju mājokļiem.
Tautas skaitīšanā nav jāpiedalās tiem
cilvēkiem, kuri ārpus Latvijas dzīvo ilgāk
nekā gadu. Nav jāpiedalās arī tiem, kuri ieceļojuši Latvijā, bet plāno šeit uzturēties mazāk
nekā gadu. Visiem pārējiem tautas skaitīšanā ir obligāti jāpiedalās.
Tiem, kuri neaizpildīja anketas internetā, tagad jāgaida tautas skaitītāju apciemojums mājās. Tas notiks laika posmā no
17. marta līdz 31. maijam. Viņš var ierasties
laikā no pl. 7 rītā līdz pl. 21 vakarā. Ja neviena nebūs mājās, tautas skaitītājs pastkastītē
atstās ziņu par savas nākamās ierašanās laiku.
Ja dzīvojat pilsētā, tad tautas skaitītājs atkārtoti nāks uz jūsu mājām divas reizes, kamēr
kāds būs mājās. Bet pie laukos dzīvojošajiem
atkārtoti nāks tikai vienu reizi. Ja mājās ir
vismaz viens pilngadīgs mājinieks, viņš var
sniegt datus arī par visiem pārējiem ģimenes
locekļiem. Taču viņam jāzina viņu personas
kodi, profesijas nosaukums, izglītība, darbavieta, dzimšanas vieta. Vislabāk jau iepriekš
uz vienas papīra lapas sagatavot sarakstu ar
visu ģimenes locekļu datiem. Tautas skaitītāju nevajag cienāt, jo viņiem aizliegts pieņemt
cienastus, pat kafiju ne.
Tautas skaitītājiem būs darba apliecība ar
fotogrāfiju. Uz apliecības jābūt Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) logo. Apliecība būs
iekārta rozā lentā, uz kuras rakstīts «Tautas
skaitīšana 2011». Viņiem būs arī soma, kura
noformēta ar tautas skaitīšanas logo. Nelaidiet savā dzīvoklī cilvēku, kurš uzdodas par
tautas skaitītāju, bet kuram nav ne apliecības,
ne somas!
Būs divas anketas: mājokļa anketa un
personas anketa.
Mājokļa anketā ietverti jautājumi par
mājsaimniecības locekļu skaitu, par jūsu ēkas
veidu, vecumu, piederību, mājokļa platību,
ūdens apgādes sistēmu, apkures veidu un citi
līdzīgi jautājumi.
Personas anketā būs jautājumi par darbu,
izglītību, ģimenes stāvokli, tautību, valodu,
kuru pārsvarā lieto mājās. Tas nozīmē, ka jūs
varat ierakstīt, ka lietojat latviešu zīmju valodu vai krievu zīmju valodu. Nebūs jautājumu
par ienākumiem, uzkrājumiem vai veselības
stāvokli. Visas sniegtās atbildes ir konfidenciālas. To garantē Tautas skaitīšanas likums.
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Eiropas Savienība

GALVENIE PASĀKUMI
BIEDRĪBĀS

2011. gada aprīlī
RĪGĀ
25. IV pl.13 Pasākums „Lieldienas”
JELGAVĀ
21. IV pl.17 Pasākums „Lieldienas”
TUKUMS
26. IV pl.18 Pasākums „Lieldienas”
DAUGAVPILĪ
25. IV pl.13 Pasākums „Lieldienas –
klusie svētki”
RĒZEKNĒ
12. IV pl. 13 Izglītojošā grupa „Sargi
sevi. Pirmā palīdzība”

Reģionālo biedrību klubos regulāri notiek arī avīžu, žurnālu koplasīšana, tematiskas pārrunas, lekcijas.
Detalizēts plāns LNS mājaslapā www.lns.lv, pasākumu sadaļā vai uz vietas reģionālajās biedrībās.

Latvijas Nacionālais teātris piedāvā
noskatīties izrādes ar titriem latviešu
valodā:
5. aprīlī pl. 19 izrāde „Anna Kareņina”
16. maijā pl. 19 izrāde „Ādama stāsts”
Biļešu cena 1 – 12 Ls, tās var iegādāties
teātra biļešu kasē, Kronvalda bulvārī 2
vai www.bilesuparadize.lv

TIEM, KAS STUDĒ!
Jaunais
Invaliditātes
likums
paredz no 2011. gada 1. septembra
nedzirdīgajiem studentiem no valsts
budžeta nodrošināt
apmaksātus
surdotulka pakalpojumus līdz 480
akadēmiskajām stundām viena mācību
gada laikā profesionālās pamatizglītības,
profesionālās vidējās izglītības un
augstākās izglītības apgūšanai.
Lai sāktu īstenot jauno iespēju,
LNS vēlas noskaidrot, cik nedzirdīgo
studentu plāno apgūt profesionālo izglītību vai augstāko izglītību un kādās profesijās.
Ja mācāties (bez surdotulka) vai
plānojat uzsākt mācības, lūdzam mūs
informēt pa e-pastu kc@lns.lv līdz
4. aprīlim.
Ja ir kādi jautājumi, lūdzam tos uzdot
e-pastā kc@lns.lv.

75

13. IV Velta FERNĀTE, Rīgas
26. IV Vilhelms JANKELĀNS,
Rēzeknes

70

3. IV Pēteris BOGDANOVS, Rēzeknes
21. IV Aleksandrs KISLICKIS,
Rēzeknes
24. IV Maija JONĀNE, Rīgas
24. IV Gaļina ĻISOVA, Rīgas

65

17. IV Pēteris KALVĪTS, Rēzeknes
29. IV Oļegs CIVKUNOVS, Ventspils

Ārpusprojekta pasākumi

IEVĒRĪBAI!

85

14. IV Marija JEROFEJEVA, Rīgas

25. IV pl. 12 Pasākums „Lieldienas klāt!”
VALMIERĀ
13. IV pl. 8 Izziņas brauciens uz mācību
iestādi – koledžu SIVA
20. IV pl.12 Ieskats dzirdīgo pasaulē
„Iekļaujies!” – jaunumi muzejos un izstādēs, kolektīvs
apmeklējums
21. IV pl.16 Latviskās tradīcijas „Lieldienas”
27. IV pl.12 Talka pilsētas kapos

K/C “RĪTAUSMA”
19. III pl. 12 Šova “Krāsaini sapņi” fināls,
ieeja 1 Ls. Dāviniet ziedus
savai simpātijai!
19. III pl. 16 Atpūtas vakars. Līdzi groziņš
SMILTENĒ
1. IV pl.13 ,,Jokojam uz nebēdu”
23. IV pl.15 “Lieldienu zaķis”, līdzi olas,
groziņš
KULDĪGĀ
1. IV pl. 12 Joku diena
18. IV pl. 12 Jurģu diena

MĪĻI SVEICAM!

23. IV pl. 12 Lieldienas, līdzi olas, groziņš
DAUGAVPILĪ
12. IV pl. 16 IK ’’Nezinīši’’ (Kā krāsot olas
Lieldienās)
RĒZEKNĒ
29. III pl. 15 Videofilmu demonstrējumi
“Kino Number”
5. IV pl. 15 Kino demonstrācija
9. IV pl. 12 Rēzeknes RB teritoriālās
grupas sapulce
28. IV pl. 15 Kaktusu izstāde
30. IV pl. 13 “Lielā talka Ančupānos”

ZINĀŠANAI!
Reģionālo biedrību konferenču /
kopsapulču grafiks aprīlī:
16.04. pl. 12 Kuldīgas RB (kopsapulce)
16.04. pl. 15 Ventspils RB (kopsapulce)
17.04. pl. 11 Liepājas RB (kopsapulce)

IESPĒJA PIEDALĪTIES
Francijā gatavojas svinīgi atzīmēt
zīmju valodas ieviesēja nedzirdīgo izglītībā - abata de l’Epē 300. dzimšanas
dienu.
Par godu tai izsludināts plakātu
konkurss, kurā lūgti piedalīties Eiropā
dzīvojoši nedzirdīgie mākslinieki.
Darbu iesūtīšanas gala termiņš
2011. gada 8. aprīlis.

LĪDZJŪTĪBA
Vēji, šalciet, vēji, dziediet,
Mūžs ir bijis goda vērts.
 Mūžībā aizgājusi mūsu biedre
ELENORA JOKSTE (1929.12.04 –
2011.06.03). Izsakām dziļu līdzjūtību
ģimenei, tuviniekiem un draugiem. Lai
vieglas smiltIs!
Rīgas biedrība
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2. IV Vera GOBIŅA, Rīgas

55

1. IV Aija MEIJERE, Rīgas
9. IV Biruta LASMANE, Rīgas
24. IV Jevgenijs SIĻINS, Rīgas

50

2. IV Diāna ROZĪTE, Rīgas
21. IV Vladimirs JAHIMČIKS, Rīgas
30. IV Inese JAZVICA, Rīgas
30. IV Maija KOPMANE, Rīgas
biedrība

ĪPAŠAIS SVEICIENS
Drusku novēlojies, bet ne mazāk
mīļš sveiciens valmierietei NADEŽDAI
JEFREMOVAI
dzimšanas
dienā
(15. III). Paldies par sadarbību, vēlam
stipru veselību un interesantiem
notikumiem bagātus gadus nākotnē!
Laikraksts „Kopsolī”

ĪPAŠAIS
SVEICIENS
Saules bērniņš – tas esi tu,
Puteklītis – no saulītes biris.
Rainis
Apsveicam SANDRU MJAISĀNI un
JĀNI LADUZĀNU ar mīļā mazuļa
nākšanu pasaulē!
Pļaviņu draugi

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

Nākamais numurs 15. aprīlī

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

Laikraksts “Kopsolī“ tiek izdots LNS projekta “Klusuma pasaule“ aktivitātes 2.12 ietvaros ar Eiropas
Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts (15%) līdzfinansējumu.
Atbildīgā par materiālu saturu: laikraksta “Kopsolī“ galvenā redaktore Ilze Kopmane

