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Baltijas valstis paraksta  
vienošanos par sadarbību

 Nākamais  
numurs 

13. aprīlī

No Latvijas puses vienošanos parakstīja 
Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) prezi-
dents Edgars Vorslovs, no Lietuvas puses – 
Lietuvas Nedzirdīgo savienības prezidents 
Vītauts Pivors (Vytautas Pivoras), savukārt 
no Igaunijas puses – Igaunijas Nedzirdīgo sa-
vienības prezidents Tits Paps (Tit Papp).

Apspriedes laikā notika informācijas ap-

maiņa par situāciju Baltijas val-
stīs, tika apspriestas valstu reali-
zētās politikas atšķirības sociālajā, 
izglītības, kultūras un citās jomās.

 Parakstītā vienošanās paredz 
sadarbību informācijas apmaiņā 
par dažādu servisa pakalpojumu 
nodrošinājumu nedzirdīgajiem, 
piemēram, informācijas apmaiņā 
par televīzijas raidījumu pieejamī-
bas nodrošinājumu nedzirdīgiem 
cilvēkiem, par ārkārtas palīdzības 
(112) izsaukšanu un par citu po-
zitīvu pieredzi vai praksi, kas skar 
nedzirdīgo cilvēku dzīves kvalitā-
tes uzlabošanu.

 Tāpat organizācijas vienojās 
attīstīt Baltijas nedzirdīgo kultūru, 

organizējot kopīgu kultūras festivālu, kas va-
rētu notikt reizi 3 gados, un Baltijas nedzirdī-
go organizāciju ikgadēju tikšanos rudenī par 
noteiktu tēmu. 

Baltijas valstu nedzirdīgie prezidenti vie-
nojās arī kopīgi pārstāvēt savas organizācijas 
intereses Eiropas Nedzirdīgo savienības ģe-
nerālajās asamblejās.

4. martā Tallinā norisinājās Baltijas valstu ne-
dzirdīgo organizāciju apspriede, kuras laikā  pa-
rakstīta vienošanās par sadarbības atjaunošanu.

 Tagad 8. marts pie mums  
ir oficiāli atzīts par svinamu 
dienu, kaut arī nav brīvdiena. 
Prese šajā dienā vairāk raksta 
par sieviešu tiesībām, nopel-
niem un sasniegumiem. Bet vī-
rieši sievietes visbiežāk sveic 
ar ziediem un saldumiem. 

 Arī LNS vīrieši 8. martā 
dāvina sievietēm – savām ko-
lēģēm, draudzenēm, sievām 
utt. puķes, kā tas redzams šeit 
publicētajā Jelgavas grupas  at-
tēlā (11.03.).

Arī citās biedrībās notiek 
pasākumi par godu Sieviešu 
dienai – ar dažādiem pārstei-
gumiem un iepriecinājumiem.

Līdz 2008. gadam neatkarīgajā Latvijā Starptau-
tisko sieviešu dienu oficiāli nesvinēja.  Tomēr svēt-
kus sievietes neaizmirsa un klusībā vienmēr cerēja 
uz kādu uzmanības žestu. Jo – svētku, tāpat kā mīles-
tības, nevar būt par daudz.

Svarīgi!
Sniedziet  

priekšlikumus  
LNS statūtu 

grozījumiem 
LNS 19. kongre-

sā viens no darba 
kārtības punktiem 
būs LNS statūtu 
apspriešana. LNS 
statūtu pašreizējā 
redakcija nosaka, 
ka LNS biedram ir 
tiesības brīvi iz-
teikt savus priekšli-
kumus, piedaloties 
LNS darbībā.

Arī šoreiz, tāpat 
kā 2013. gadā, LNS 
biedri savus priekšli-
kumus statūtu grozī-
jumiem var iesniegt 
savās reģionālajās 
biedrībās, kuru uz-
skaitē tie sastāv. 

LNS statūtu ap-
spriešana tiks ie-
kļauta arī reģionālo 
biedrību kopsapulču 
vai konferenču darba 
kārtībā. 

LNS reģionālo 
biedrību apkopotos 
priekšlikumus sta-
tūtu komisija gaidīs 
līdz 19. maijam. 

Aicinu biedrus ak-
tīvi iesaistīties LNS 
darbībā. 

Edgars Vorslovs, 
LNS statūtu komisijas 

priekšsēdētājs 
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LNS vadības kalendārs
LNS prezidents EDGARS 
VORSLOVS:

16. FEBRUĀRĪ piedalījās Ēnu die-
nas pasākumā, kura ietvaros LNS vieso-
jās Rīgas internātvidusskolas bērniem 
ar dzirdes traucējumiem un Valmieras 
Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas 
– attīstības centra vecāko klašu skolēni. 
Ēnu dienu dalībnieki tika iepazīstināti 
ar LNS darbību un skolēniem pasniegti 
apliecinājuma raksti par viņu dalību šajā 
pasākumā.

23. FEBRUĀRĪ vadīja LNS iepirkumu 
komisijas sēdi, kuras laikā tika izskatīti 
atklātā konkursā “Dzirdes aparātu pie-
gāde 2017.–  2019. gadam” iesniegtie 
piedāvājumi un pieņemts lēmums par 
konkursa uzvarētājiem. 2017.– 2019. 
gadā dzirdes aparātus piegādās SIA “Re-
Tone” (Siemens dzirdes aparāti) un SIA 
„Medaudio” (Oticon dzirdes aparāti).

28. FEBRUĀRĪ piedalījās Invalidi-
tātes lietu nacionālās padomes sēdē. 
Sēdes laikā klātesošie tika iepazīstināti 
ar informāciju par „Pētījumā par starp-
tautisko praksi personu ar invaliditāti 
atbalsta sistēmu jomā” gūtajiem secinā-
jumiem. Pētījumā uzsvars tika likts uz 
situāciju atbalsta mehānismos iekļaujo-
šai izglītībai un atbalsta mehānismiem 
iekļaujošai nodarbinātībai.

Iekšlietu un Tieslietu ministriju pār-
stāvji iepazīstināja ar pieejamajiem at-

balsta pasākumiem personām ar inva-
liditāti apcietinājuma un ieslodzījuma 
vietās. Secinājums – lielākās problēmas 
ir  identificēt atbalsta pasākumus perso-
nām ar garīgās attīstības traucējumiem. 

Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas pārstāvis ziņoja par 
publisko iestāžu mājaslapu pieejamību 
personām ar invaliditāti – pieejamības 
standarti vislabāk ievēroti Tieslietu un 
Iekšlietu ministriju mājaslapās. 

Plānots  2018.– 2020.gadā ieviest 
vienotu platformu valsts iestāžu mājas-
lapu satura pārvaldībai.

 Plašāka informācija par ILNP darbu 
pieejama Labklājības ministrijas mājas 
lapā: www.lm.gov.lv/text/559.

2. MARTĀ piedalījās sociālās uzņē-
mējdarbības konferencē, ko organizē-
ja Labklājības ministrija ESF projekta 
“Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” 
ietvaros. Konferences laikā uzaicinātie 
ārvalstu sociālo uzņēmu pārstāvji iepa-
zīstināja ar savu uzņēmumu darbu un 
gūtajām atziņām. 

Sociālie uzņēmumi darbojas tāpat kā 
citi uzņēmumi, bet gūto peļņu īpašnieki 
novirza dažādu sabiedrībā pastāvošu 
sociālo problēmu risinājumam – nodar-
bina personas ar invaliditāti, bijušos ie-
slodzītos un citas personu grupas, kam 
grūti patstāvīgi iekļauties darba tirgū.

3. – 5. MARTĀ kopā ar vicepreziden-

ti I. Immuri un valdes locekli I. Kalniņu 
piedalījās Baltijas valstu nedzirdīgo or-
ganizāciju asamblejā Tallinā (skat rakstu 
atsevišķi).

6. MARTĀ vadīja LNS iepirkumu ko-
misijas sēdi, kurā apstiprināja nolikumu 
iepirkumam „Viesnīcas un ēdināšanas 
pakalpojumi”. 

Šajā iepirkumā plānots piesaistīt pa-
kalpojumu sniedzējus, lai SIA “LNS Re-
habilitācijas centrs”, ievērojot Publisko 
iepirkumu likuma prasības varētu no-
drošināt sociālās rehabilitācijas pakal-
pojuma kompleksus visā 2017. gadā.

9. MARTĀ vadīja ikmēneša valsts de-
leģēto uzdevumu izpildes sapulci, kurā 
piedalījās LNS vadība, LNS Rehabilitāci-
jas centra un LNS Surdotehniskās palī-
dzības centra vadība. Sapulces laikā tika 
analizēts februāra mēneša darbs, kā arī 
apspriests darbs marta un turpmāka-
jiem 2017. gada mēnešiem. 

Vadīja projekta “LNS darbības stip-
rināšana –2017” realizācijas darba gru-
pas apspriedi. Šī projekta, kas saņēmis 
Sabiedrības integrācijas fonda finansē-
jumu, ietvaros plānots organizēt LNS 
reģionālo biedrību kopsapulces vai kon-
ferences, kurās tiks izvirzīti pārstāvji uz 
LNS kongresu, kas notiks augustā. 

Plašāk par projektu varēs uz-
zināt informatīvajās videoziņās  
LNS mājaslapā.  

 Daugavpils RB Teritoriālās grupas 
pārvēlēšanu  sapulce notika 18. februārī. 
Grupā pavisam 85 biedri, uz sapulci ie-
radušies 48 biedri (attēlā). 

Par grupas vadītāju ievēlēja Igoru 
Čaiku.

Par biroja locekļiem ievēlēja Gaļinu 
Guru, Valentīnu Staškeviču, Liliju Zībar-
ti un Elvīru Čaiku. Uz LNS Daugavpils 
biedrības konferenci dosies 16 delegāti: 
Elvīra Čaika, Igors Čaika, Gaļina Gura, 
Regīna Radkeviča, Valentīna Staškeviča, 
Irēna Rutkovska, Lilija Zībarte, Anita Sla-

vinska, Regīna Razumova, Tatja-
na Mironova, Aleksejs Mironovs, 
Vladislavs Ivanovskis, Ilmārs Poi-
kāns, Mārtiņš Bergmans, Andrejs 
Potašenko, Ludmila Reruha.

Rīgas RB mākslinieku ko-
pas “Cerība” atkārtotā pārvēlē-
šanu sapulce notika 22. februārī. 
No esošajiem 16 biedriem iera-
dās14. Grupas vadītāja Santa Ke-
senfelde ziņoja par 2015. – 2016. 
gadā paveikto darbu. Balsojumā 

grupas darbu novērtēja kā labu.
Par grupas priekšsēdētāju ievēlēja 

Santu Kesenfeldi. Par biroja locekļiem: 
Rūdolfu Kesenfeldu, Pēteri Čivli un Rūtu 
Bernau. Par delegāti uz Rīgas RB konfe-
renci ievēlēja Santu Kesenfeldi.

Rīgas RB Ziemeļu grupas atkārto-
tā pārvēlēšanu sapulce notika 4. martā. 
No 50 biedriem ieradās 6. No atskaites 
ziņojuma: 2 gadu laikā organizēti 7 pa-
sākumi.

Debatēs biedri rosināja, ka vajag sav-
laicīgi paziņot, vai piedalīsies ekskursi-

jās, jo vietu skaits ir ierobežots.
Par grupas priekšsēdētāju ievēlē-

ja Karmenu Veriku Ikaunieci. Birojā 
vēl būs Svetlana Strazdiņa un Svetlana 
Bondare. Par delegātiem uz Rīgas RB 
konferenci ievēlēja Vari Strazdiņu un K. 
Ikaunieci.

Smiltenes RB Alūksnes grupas 
pārvēlēšanu sapulce notika 25. februārī. 
Par grupas priekšsēdētāju ievēlēja Ani-
tu Cepli, par viņas vietnieci – Ingu Oset-
rovu. Par delegātiem uz Smiltenes RB 
konferenci ievēlēja A. Cepli, Ritmu Egli, 
Lauru Romani, Santu Kušķi.

Smiltenes grupas pārvēlēšanu sa-
pulce notika 11. martā. Par grupas vadī-
tāju ievēlēja Lidu Šilinsku, par vietnieci 
– Ingrīdu Ozolu.Uz Smiltenes RB konfe-
renci ievēlēja 6 delegātus: Lidu Šilinsku, 
Ingrīdu Ozolu, Vladimiru Utrecki, Aivu 
Šilinsku, Andri Cvetkovu un Līgu Kalnīti.

Rēzeknes RB Preiļu grupas pārvē-
lēšanu sapulcē 4. martā no 11 biedriem 
piedalījās 7. Par grupas priekšsēdētāju 
ievēlēja Dmitriju Ivanovu.  

Grupās turpinās sapulces

http://www.lm.gov.lv/text/559
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LNS Liepājas reģionālās biedrības 
valdes sēdē 9. janvārī apsprieda un ap-
stiprināja biedrības darba un kultūras 
pasākumu plānu februāra un marta mē-
nesim. Martā notiks divi lieli biedrības 
pasākumi – 18. martā, kad tiks atzīmēta 
pilsētas dzimšanas diena, un 26. martā – 
biedrības kopsapulce. 

Savukārt 26. februāra sēdē Liepājas 
biedrības valde izskatīja biedrības kop-
sapulces organizatoriskos jautājumus.

LNS Valmieras reģionālās biedrī-
bas valdes sēdē 10. janvārī apsprieda 
un apstiprināja biedrības darba un kul-
tūras pasākumu plānu februāra un marta 
mēnesim, kā arī apstiprināja atskaiti par 
biedrības kultūras pasākumiem un citām 
aktivitātēm 2016. gadā. 

Biedrības priekšsēdētāja Dace Lāce 
atzīmēja, ka, salīdzinot ar 2015. gadu, 
ir samazinājies pasākumu apmeklētā-
ju skaits, jo vairāki biedri pārcēlušies 
uz dzīvi ārzemēs un gandrīz visi biedri 
darbspējīgā vecumā strādā. 

Vēl valde nolēma atlikt divu biedru, 
kas nav samaksājuši biedru naudu par 
pēdējiem trim gadiem, izslēgšanu līdz 1. 
jūnijam, un atbrīvot no biedru naudas di-
vus biedrus. 

Valde apstiprināja Limbažu, Cēsu un 
Valmieras grupu sapulču grafiku. 

LNS Rīgas reģionālās biedrības 
valdes sēdē 12. janvārī biedrībā uzņē-
ma vienu biedru, pēc paša lūguma izslē-
dza vienu biedru sakarā ar pārcelšanos 

uz dzīvi ārzemēs un apmierināja viena 
biedra lūgumu par pārcelšanu uz citu 
biedrību. Valde vēl nozīmēja valdes lo-
cekļus dalībai biedrības grupu sapulcēs 
un noteica katras grupas delegātu skaitu 
izvirzīšanai uz Rīgas RB konferenci 29. 
aprīlī. No 13 grupām kopumā tiks izvir-
zīti 43 delegāti. 

LNS Rēzeknes reģionālās biedrības 
valdes sēdē 12. janvārī apstiprināja 
biedrības darba un kultūras pasākumu 
plānu februāra un marta mēnesim, kā 
arī apsprieda jauniešu saieta “Purināsim 
ziemu!” organizatoriskos jautājumus. 
Tas ir biedrības jaunums – izglītojošs un 
reizē atpūtas pasākums tieši jauniešiem. 

Lai iepazītu Latgales kultūras vēsturi, 
plānota ekskursija uz Lūznavas muižu un 
pēc tam – kopā būšana viesu mājā. Vēl 
valde pieņēma zināšanai, kā tika izlietots 
pašvaldības piešķirtais finansējums de-
cembra mēnesī.

LNS Kuldīgas reģionālās biedrības 
valdes sēdē 25. janvārī apstiprināja 
biedrības darba un kultūras pasākuma 
plānu februāra, marta un aprīļa mēne-
sim un izslēdza vienu biedru par biedra 
pienākuma nepildīšanu, kas nebija sa-
maksājis biedru naudu par 2014. – 2016. 
gadu.

Jāatzīmē, ka biedrība janvāra sāku-
mā iesniedza četrus projektus Kuldīgas 
novada Domes izsludinātajā konkursā 
par finansējuma saņemšanu sporta pasā-
kumiem un Kuldīgas novada biedrībām, 

kuru darbība saistīta ar sociālo jomu. 
Visi projekti saņēma atbalstu. Biedrības 
darbības nodrošināšanai piešķirti 1200 
eiro, pasākuma “Nedzirdīgo diena, mūsu 
diena” organizēšanai – 240 eiro, pasāku-
mam “Kuldīgas tūrists 2017” – 150 eiro, 
Kurzemes novada ceļojošā kausa izcīņai 
basketbolā – 100 eiro. 

LNS Daugavpils RB valdes sēdē 30. 
janvārī biedrībā atkārtoti uzņēma vienu 
biedru, analizēja jau notikušos novem-
bra, decembra un janvāra pasākumus, kā 
arī apstiprināja pasākumu plānu turp-
mākiem 3 mēnešiem.  Valde arī apstipri-
nāja grupas delegātu skaitu izvirzīšanai 
uz Daugavpils RB konferenci, kas notiks 
6. maijā. No Teritoriālās grupas tiks izvir-
zīti 16, bet no SIA ‘’Dane’’ grupas 3 dele-
gāti. 

LNS Smiltenes reģionālās biedrī-
bas valdes sēdē 2. februārī no biedrības 
izslēdza vienu biedru par biedru naudas 
nemaksāšanu un apstiprināja biedrības 
pasākumu plānu martam un aprīlim. 

LNS Ventspils RB valdes sēdē  
2. martā apstiprināja biedrības darba 
un kultūras pasākumu plānu 2. ceturks-
nim, nolēma iesniegt priekšlikumu Sta-
tūtu grozījumiem LNS Statūtu komisijai, 
kā arī nolēma iesniegt LNS valdei izska-
tīšanai pieteikumu nosaukuma „Latvi-
jas Nedzirdīgo savienības Goda biedrs” 
piešķiršanai diviem Ventspils biedrības 
biedriem. 

Inese Immure 

LNS prezidents  
E. Vorslovs uzsver: 

 „Ilgstoši pastāv sa-
darbība Ziemeļu valstu 
(Somija, Zviedrija, Nor-
vēģija, Dānija, Islande) 
nedzirdīgo organizāciju 
starpā. Sadarbība starp 
Baltijas valstu nedzirdī-
go organizācijām pastā-
vēja “padomju laikos”.

 Baltijas Nedzirdīgo jauniešu festivā-
la laikā pagājušajā gadā tika panākta 
vienošanās par apspriedes organizēšanu 
šogad. Šis ir pirmais solis turpmākai sa-
darbībai. Lai arī pastāv būtiskas atšķirī-
bas valstu realizētajā sociālajā politikā, 
katra no trim Baltijas nedzirdīgo organi-
zācijām ir sekmīgāka kādā no jomām, kas 
skar nedzirdīgo interešu aizstāvību.

 Mums katram ir gan ko nodot citiem, 
gan ko pārņemt no kaimiņvalstīm. Ceru, 
ka mūsu sadarbība ar laiku izvērtīsies 
aizvien ciešāka, jo tas būtu loģiski, ņemot 
vērā sadarbību arī starp Baltijas valstu 
parlamentiem un valdībām, kā arī to, ka 

pēdējā laikā LNS biedri pārceļas dzīvot uz 
Igauniju vai Lietuvu.” 

Piemēram, Lietuvā vienotajam ārkār-
tas tālrunim 112 var piekļūt ar mobilo 
lietotni, kas ļoti atvieglo iespēju nedzir-
dīgiem cilvēkiem izsaukt ātro palīdzību 
vai policiju – atšķirībā no Latvijas tur 
nav jāraksta īsziņa. Tāpat Lietuva katru 
gadu organizē nedzirdīgo bērnu un ne-
dzirdīgo vecāku dzirdīgo bērnu nomet-
ni. Savukārt Igaunijā jau ir sagatavoti 12 
nedzirdīgie mentori jeb padomdevēji, 
kas sniedz nedzirdīgiem cilvēkiem at-
balstu un palīdzību darba meklēšanā. 
Savukārt mēs varējām iepazīstināt ar 

savu pieredzi sadarbībā 
ar valsts institūcijām, 
veicot valsts deleģētās 
funkcijas.

Tikšanās noslēgumā 
klātesošie tika iepazīs-
tināti ar gaidāmo LNS 
amatiermākslas festivā-
lu, kas notiks 17. jūnijā 
Liepājā. Tajā piedalīties  
aicināti arī Lietuvas un 

Igaunijas nedzirdīgie mākslinieki. Jāatzī-
mē, ka arī Lietuvas Nedzirdīgo savienība 
katru gadu rīko amatiermākslas festivā-
lu, un tas notiek kādā no 5 pilsētām, kur 
atrodas nedzirdīgo rehabilitācijas cen-
tri. Šogad festivāla norise plānota Paņe-
vežā, kas atrodas netālu no Latvijas. 

Nākamā Baltijas valstu nedzirdīgo 
organizāciju apspriede plānota oktobrī 
Lietuvā.

Tallinā LNS pārstāvēja arī viceprezi-
dente Inese Immure un valdes loceklis 
Ivars Kalniņš. 

Inese Immure 
Foto: Riina Kuusk

Par ko sprieda biedrību valdes sēdēs 
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Spēlējās, apspriedās, vēroja 
labās prakses piemērus Šovasar – Liepājas 

"Lielajā dzintarā"
Kārtējais Latvijas Nedzirdīgo savienī-

bas amatiermākslas festivāls notiks Lie-
pājā, 2017.gada 17.jūnijā plkst.14. Šoreiz 
festivāla nosaukums būs “Zīmes un Skaņa 
satiekas vasaras naktī”.

Lielākais jaunums ir festivāla jaunais for-
māts. Šovasar tas būs divās daļās: nedzirdīgo 
amatiermākslas kolektīvu lielkoncertu papildi-
nās nedzirdīgo mākslinieku un amatu meista-
ru darbu izstāde. Notiks arī tradicionālais ama-
tiermākslinieku gājiens pa pilsētas ielām, lai  
informētu liepājniekus par pasākumu un ne-
dzirdīgo kultūru.

Ar Liepājas Kultūras pārvaldes finansiālo 
atbalstu koncerts notiks jaunuzceltās kon-
certzāles “Lielais dzintars” Lielajā zālē, kas ir  
lielākā  Baltijas valstīs. Turpat norisināsies arī 
izstāde.

Pirmo reizi LNS nedzirdīgo ama-
tiermākslas festivāla vēsturē festivāla  
programmas koncepciju veido un dažā-
dos priekšnesumus kopā sapīt mēģinās  
profesionāls režisors Viesturs Roziņš.

Sīkāku informāciju skatiet festivāla noliku-
mā (LNS mājaslapā). 

Vispirms biedrību vadītāji un 
valdes locekļi iepazinās ar jaunāka-
jām un populārākajām galda spē-
lēm, ko demonstrēja SIA “Brain Ga-
mes” pārstāvis Krišjānis Zviedrāns. 

Gandrīz trīs stundu garumā klāt-
esošie K. Zviedrāna vadībā ar zīmju 
valodas tulku izmēģināja vairākas 
spēles (attēlā): 6.ņem, Halli Galli, 
Halli Cups, Voila, Carcassonne, Oppo, 
Pharzoh Code, Om Nom Nom. Dalīb-
nieki atzina, ka vieglāk spēlēt tās 
spēles (Halli Galli, Halli Cups), kas 
vairāk saistītas ar reakciju, nevis ar 
skaitļiem un matemātiku. 

Pozitīvi šo iespēju novērtēja 
Smiltenes biedrības valdes locekle 
Lida Šilinska: “Ļoti patika, ka bija 
iespēja pašiem uz vietas praktiski 
darboties ar šīm spēlēm. Vienkārši 
noklausoties lekciju – būtiskais jau 
nepaliktu atmiņā. Praktiski darbojo-
ties, tomēr vairāk aizķeras prātā, un 
mums būs iespējams savas iegūtās zi-
nāšanas nodot tālāk. Labi arī tas, ka 
varējām iepazīt vairākas spēles. Tās 
attīsta domāšanas spējas un veici-
na arī ātrākas reakcijas veidošanos. 
Spēlēt var visi – jauni un vecāki cil-
vēki. Nav svarīgi, cik gadu ir spēles 
dalībniekam, bet gan viņa patiesā 
vēlme piedalīties. Pastāv cerība, ka 
šāda tipa spēles varētu iegādāties, 
arī izmantojot pašvaldības finansē-
jumu. Radās ideja iegādāties arī spēli 
par Latviju. Piemēram, mūsu biedrī-
bā jau ir galda hokejs, un katru gadu 
tiek rīkotas sacensības, kas ieguvušas 
popularitāti.”

Savukārt Pļaviņu RB priekšsēdē-
tājs Ainārs Osmanis atzīmēja, ka 
ir “nepieciešams biedriem piedāvāt 
kaut ko jaunu un interesantu brīvā 
laika pavadīšanai. Galda spēļu spē-

lēšana ir jauna ie-
spēja, ko mēģināšu 
ieviest Pļaviņās. Uz 
biedrību biežāk nāk 
pensionāri, viņiem 
ierādīšu vieglākās 
spēles.”

Iegūtā pieredze 
noderēs biedru 
lietderīga brīvā lai-
ka pavadīšanas ie-
spēju paplašināša-
nai. Tālāk gūta in-
formācija par LNS 
reģionālo biedrību 
kopsapulces/kon-

ferences darba kārtībā iekļaujamiem 
punktiem. Pēc tam tika diskutēts 
par gatavošanos Latvijas Nedzirdīgo 
savienības amatiermākslas festivā-
lam “Zīmes un Skaņa satiekas vasa-
ras naktī” – nolikuma apspriešana 
un citi organizatoriskie jautājumi. 
Diskusija notika arī par nākamo die-
nas kārtības punktu – kā objektīvāk 
sagatavot atskaiti par paveikto bied-
rības darbu. Sanāksmes nobeigumā 
biedrību vadītāji un valdes locekļi  
iepazinās ar labās prakses piemēru 
atpūtas pasākuma organizēšanā - 
atpūtas pasākumu “Viss par un ap 
mīlestību”, ko organizēja SIA “LNS 
Rehabilitācijas centrs” sadarbībā 
ar Rītausmas amatiermākslas ko-
lektīvu un LNS Jauniešu centru. Pa-
sākuma īpašais viesis bija viens no 
Latvijas populārākajiem mūziķiem 
Andris Kivičs, kas nedzirdīgo vidū 
vairāk pazīstams kā kanāla RīgaTV 
24 raidījuma „Rampas ugunīs” va-
dītājs. Viņš dāvināja nedzirdīgajiem 
koncertu: nodziedāja un uz ģitāras 
nospēlēja vairākas paša sacerētās 
romantiskās dziesmas, piemēram, 
„Tu tuvojies sev”, „Pirmoreiz”, „Tie-
ši sirdī”. Dziesmas tulkoja Liepājas 
tulks Ainārs Ostvalds. Kā atzīmēja   
L. Šilinska, bija prieks  “ka visas 
dziesmas tika izpildītas ar tulkoju-
mu, jo bez tā man kā nedzirdīgam 
cilvēkam būtu ļoti neinteresanti. Lie-
liska bija iespēja redzēt mūziķi darbī-
bā. Televīzijā izskatās pavisam citā-
dāk nekā tiešā vērojumā uz pašmāju 
skatuves. Tomēr grūti to īsti novērtēt. 
Domāju: ja būtu kādi 2 – 3 izpildītā-
ji, tad būtu pavisam citādāk – varētu 
viņus salīdzināt. Kopumā bija labi – 
kaut kas nebijis!” 

Inese Immure 

Aicina Smiltenes 
tehnikuma 

Alsviķu teritoriālā 
struktūrvienība 

Skola 2017./2018. mācību gadā uzņem 
personas ar 1., 2., 3. grupas invaliditāti darb-
spējas vecumā (sākot ar 9 klašu izglītību) ap-
mācībai šādās profesijās:
 aprūpētājs, šuvējs,  (jāmācās 3 gadi);
 pavārs, galdnieks, šuvējs 
   (jamācās 1 gads). 

Audzēkņu rīcībā: dienesta viesnīca, ēdi-
nāšana (valsts apmaksāta, 4 reizes dienā) fi-
zioterapija, masāža, ūdens procedūras, ārst-
nieciskā vingrošana, logopēds, zīmju valodas 
tulks; interešu pulciņi, sporta aktivitātes, bib-
liotēka, interneta pieslēgums. 

Skola ielūdz  
uz ATVĒRTO DURVJU dienu

2017. gada 28. aprīlī pl. 12.
Adrese: Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes 

novads, LV- 4333
Kontakti: tel. 64307132, 26158008; fakss 

64307135
e-pasts: arodskola@alsviki.lv; mājaslapa: 

www.smiltenestehnikums.lv 

17. februārī notika LNS biedrību valžu pār-
stāvju sanāksme. 

mailto:arodskola@alsviki.lv
http://www.smiltenestehnikums.lv
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Tukuma biedri droši skatās nākotnē

Projektu 1000 EUR apmērā līdzfi-
nansēs Tukuma novada Dome.

Tā īstenošanu vadīs Māra Lasmane,  
organizējot 3 plānotās aktivitātes: LNS 
Tukuma grupas 60 gadu jubilejas pasā-

kums “Mūsu svētki””; dalība mākslinie-
ciskās amatiermākslas festivālā “Zīmes 
un Skaņa satiekas vasaras naktī Liepājā”; 
veselību veicinošs pasākums – nometne 
“Tukumā ar prieku!”.

Projekts paplašinās Tukuma pilsētā 
un novadā dzīvojošo nedzirdīgo cilvēku 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, no-
drošinās tiem aktīva, veselīga un videi 
draudzīga dzīvesveida pilnveidošanas 
iespēju.

LNS projektu koordinatore K. Pav-
lova un Tukuma grupas loceklis Andris 
Kronbergs tikās ar Tukuma Nevalstisko 
organizāciju apvienības valdes priekš-
sēdētāju Guntu Kalviņu un Tukuma no-
vada Domes sabiedrisko attiecību spe-
ciālisti Gundegu Rugāju. Abas pārstāves 
atzīmēja LNS Tukuma grupu kā  vienu 
no aktīvākajām starp citām NVO organi-
zācijām, kas organizē pasākumus cilvē-
kiem ar invaliditāti. 

Sabiedrības integrācijas fonds vairāk 
nekā divus mēnešus vērtēja iesniegtos  
pieteikumus, un šī gada 22. februārī tika 

paziņoti konkursa rezultāti. Apstiprināti 
tikai 39 projekti no 149 iesniegtajiem, 
un to skaitā  ir arī LNS iesniegtais – 
“LNS darbības stiprināšana – 2017”. Jā-
teic uzreiz, tāds iznākums patiešām ir 
pelnīts, jo  projekta sagatavošanā tika 
ieguldīts milzīgs darbs. 

Projekta realizācija notiks 2017. 
gadā –  līdz  31.oktobrim. Tā pamat-
mērķis ir veicināt LNS pamatdarbības 
nodrošināšanu, 313 biedrības biedriem 
sniedzot informatīvo atbalstu un veici-

not viņu tiešās demokrātiskās līdzdalī-
bas iespējas daudzveidīgos sabiedriskos 
procesos. Projekta realizāciju plānots 
attīstīt vairākos virzienos: LNS darbības 
stiprināšana, informācijas pieejamība, 
pieredzes apguve praktiskā darbībā,  
publicitātes pasākumi. 

Projektu vada LNS Iepirkumu un 
projektu nodaļas vadītāja Aija Sanniko-
va; darba grupā – LNS projektu koordi-
natore Karīna Pavlova un projekta grā-
matvede Ilze Roķe. 

Projekta realizācija notiek no 2017. 
gada 31. janvāra līdz  22. aprīlim. 

Projekta mērķis ir pulcināt un godi-
nāt ilggadīgos LNS tautas deju kolektīva 

dalībniekus un vadītājus, tā darba svēt-
kos – 65 gadu jubilejas pasākumā, kas 
notiks 22. aprīlī.

Projekta vadītāja ir Dana Kalpiņa–
Geida, un tā realizācijā piedalīsies  kul-
tūras nama “Rītausma” tautas deju ko-
lektīva vadītājs horeogrāfs Aldis Ādam-
sons, dekorāciju māksliniece Guna Prie-
de, koncerta vadītāja Elfa Kesenfelde, kā 
arī Latvijas dzelzceļa nozarē strādājošo 
sadarbības deju kolektīvs “Bānītis”.

Projekta ietvaros tiks sagatavots ju-

bilejas koncerts, kurā uzstāsies kultūras 
nama “Rītausma” jauniešu deju kolek-
tīvs, pašdarbības kolektīvi no LNS reģio-
nālajām biedrībām un dzirdīgo jauniešu 
deju kolektīvs “Bānītis”.

 Jubilejas koncertu varēs vērot jeb-
kurš interesents. Pēc koncerta paredzēts 
slēgts pasākums, kurā notiks LNS tautas 
deju kolektīva ilggadīgo dalībnieku go-
dināšana un kopīgs atskats “Rītausmas” 
tautas deju kolektīva vēsturē. 

LNS jau ir saņēmusi VKKF vēstuli, ka 
pieteikums ir apstiprināts un tiks no-
slēgts finansēšanas līgums par 350 eiro 
atbalstu. Paldies!

Projektu ar nepieciešamā finansē-
juma lielāko daļu atbalsta arī Baltijas 
Bērnu fonds (928 eiro). Paldies!

Projekta ietvaros paredzēts iestudēt 
izrādi nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem 
bērniem, kas radošā veidā caur dažā-
dām rotaļām un tēliem rosinātu burtu 
apguvi un interesi par norisēm skatuves 
vidē.

Bērni varēs baudīt teātri viņiem sa-
protamā veidā, izmantojot savu dzimto 
zīmju valodu. 

Projekta realizācija notiks līdz šī 
gada 13. maijam, un to vadīs “Rītaus-
mas” jauniešu deju kolektīva vadītāja 
un horeogrāfe Dana Kalpiņa – Geida ar 
jau ilgus gadus radošajā jomā strādājošu 
speciālistu komandu. 

Tajā darbosies: Dzintra Kukša – “Rīt-
ausmas” drāmas kolektīva vadītāja, reži-
sore; Guna Priede dekorāciju mākslinie-
ce; Vija Pulka – tērpu modelētāja; Ilze 
Roķe – projekta grāmatvede. 

7. februārī noslēgts LNS sadar-
bības līgums ar Tukuma novada 
Domi par projekta “Ar skatu nākot-
nē!” realizāciju no 2017. gada 1. ap-
rīļa līdz 2017. gada 20. decembrim.

Šai lappusei materiālus sagatavoja:Karīna Pavlova, LNS projektu koordinatore

Atbalstīts projekts LNS darbības stiprināšanai
Pagājušā gada decembrī LNS 

iesniedza projekta “LNS darbības 
stiprināšana  –  2017” pieteiku-
mu Sabiedrības integrācijas fonda 
izsludinātajā konkursā īstenoja-
miem projektiem 2017. gadā Latvi-
jas valsts budžeta finansētajā prog-
rammā “NVO fonds”.

Par godu „Rītausmas” dejotāju darba svētkiem  
Noslēgts līgums par Rīgas do-

mes, Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta finansiālo atbalstu 
LNS projektam “Latvijas Nedzirdī-
go savienības kultūras nama “Rīt-
ausma”  tautas deju kolektīva 65 
gadu jubilejas pasākums”.

Būs izrāde bērniem zīmju valodā
Janvārī LNS iesniedza Valsts 

kultūrkapitāla fonda (turpmāk – 
VKKF) Teātra mākslas nozares pro-
jektu konkursam pieteikumu par 
finansiālo atbalstu LNS projektam 
“Izrāde bērniem ar dzirdes traucē-
jumiem “Burtiņu mežs””. 
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Apmainījās  
ar darbiem

Piedalījās 13 dāmas. Grupas vīrie-
ši viņas apdāvināja ar puķēm un vel-
tījuma dzejoļiem. 

 Māris Veidemanis bija izdomājis in-
teresantu ideju: sievietes un vīrieši ap-
mainījās ar tradicionālajiem darbiem. 
Sievietes skrūvēja skrūves un sita 
naglas (1. attēlā). Bet vīrieši veica uz-
kopšanas darbus.  Un darbi bija tādi, 
ka nenoskatīties!

Čaklākie un izveicīgākie izrādījās 
3 vīrieši:  pats Māris Veidemanis, arī 
Valdis Alps un  Mareks Ašmanis. Sie-
vietes bija sajūsmā un dāsni dāvāja 
viņiem savus smaidus.

Valmierā cep  
vislielāko pankūku

Valmierieši 18. februārī apvie-
noja kopā divus pasākumus – Va-
lentīna dienu un Meteņa svētkus.

 Par godu Valentīna dienai visi 
bija tērpušies svētku drēbēs, kur 
dominēja sarkanā krāsa. Uz pasāku-
mu ieradās 20 biedri, no tiem divas 
zīmju valodas studentes: Sintija un 
Inga no koledžas SIVA.   Tika spēlē-
tas dažādas spēles, minēja mīklas (2. 
attēlā).

Vislielāko pankūku bija izcepusi 
Anna Martinsone. Gunta Tetere da-
lījās atmiņās par jaunības dienu mī-
lestību.

Katru dienu  
visu gadu!

14. februārī Daugavpils bied-
rībā notika pasākums “Mīlestība 
nekad nebeidzas”.

Šajā pasākumā piedalījās 23 bied-
ri.  No sākuma biedri uzzināja, kas ir 
Valentīndiena, pēc tam bija pārrunas 
un katrs pastāstīja, kā iepazinies ar 
savu otro pusīti. Tālāk notika dažā-
das jautras atrakcijas. Un nobeigumā 
bija novēlējums visiem:  mīlēsim cits 
citu un izrādīsim rūpes ne tikai Sir-
sniņdienā, bet katru dienu visu gadu! 
(3. attēlā)

23. februārī notika pasākums 
“Plašā Masļeņica”. Uz šo pasākumu 
katrs atnesa paša gatavotās pankū-
kas. Bija gan plānās, gan pufīgās, gan 
no kefīra, saldās biezpiena, ar pildīju-
miem.  Un, protams, bija arī uztaisīta 
Masļeņicas lelle. Klātesošie uzzināja, 
kas ir Masļeņica.

Arī Kurzemē svin  
Mīlestību

Šogad Kuldīgas RB Mīlestības 
svētkus svinēja 18. februārī.

 Pasākumu vizuāli noformēja Svet-
lana Gārne. Apmeklētāji ievēroja notei-
kumu, ka kaut kam tērpā jābūt sarkanā 
krāsā. Pasākums aizritēja jautrās saru-

nās, atraktīvās rotaļās un pakavējoties 
arī pie skaisti klāta svētku galda. Saru-
nās galvenā tēma bija mīlestība un viss 
ap to.

Kuldīgas 8. marts
Daudzu gadu laikā Sieviešu dienas 

nozīme ir daudzkārt mainījusies. 
Daļa cilvēku to nesvin, bet citi to atzī-

mē gan mājās, gan savā pilsētā, 
gan  darba kolektīvā, to skaitā 
arī Kuldīgas RB, kur sievietes 
8.martā saņēma pavasarīgu 
sveicienu no biedrības vīrie-
šiem – protams, tulpes un neļ-
ķes. Visi kopā sēdās pie svētku 
galda, našķējās un priecājās 
par skaisto dienu. 

Kuldīgas RB vīrieši sūta 
sveicienus arī visām LNS bur-
vīgajām sievietēm! 

Ventspilnieki – 
uz Stokholmu

4. februārī Ventspils RB 
klubā notika šaha sacensī-
bas. Kā vienmēr  uz  sacensī-
bām  bija  ieradušies  paši  aktī-
vākie  biedri.

Vīriešu  konkurencē 1. vie-
tu  ieguva Oļegs  Civkunovs, 2. 
vietā  Gatis Valeniks, 3. vietā  
Imants  Bergs. Pirmās vietas 
ieguvējs saņēma balvu.

Oļegs stāsta par  sevi: “Šahu 
sāku  spēlēt jau skolas  gados un 
spēlēju  līdz  šim  laikam. Esmu   
piedalījies  arī  Liepājas RB  un  
Rīgas RB  rīkotajās  šaha  sacen-
sībās. Tagad  sacenšos  ar  sa-
viem Ventspils RB  biedriem.  Ar  
dzirdīgajiem   neesmu  spēlējis”.

16. februārī  12 biedrības  
biedri devās ekskursijā  ar 
prāmi  uz   Stokholmu. Uz 
prāmja līdz pat rītam tika at-
zīmēta Valentīndiena. Nāka-
majā  dienā  notika  3  stundu  
ilga ekskursija  pa  Stokholmu.  
(4. attēlā) 

Pilnu tekstu, vairāk foto 
un video par visiem pasāklu-
miem skatīt LNS mājaslapā 
sadaļā “Biedrību ziņas”.

Informāciju sniedza:  
Sintija Kārkliņa, Elvīra 
Čaika, Žanete Škapare, Māris 
Veidemanis, Žanete Škapare 

Foto no biedrību arhīviem

BIEDRĪBU ZIŅAS 
Sākumu lasiet 1. lpp. “Katrai  sievietei pa smaidam vai ziedam!” 

1.

2.

3.

4. 
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Dziesmu konkurss piesaistīja lielu 
skatītāju uzmanību. Interesanti fakts –  
bija vērojams, ka paralēli  šovam  skatī-
tāji seko līdzi  tviterī. Bija daudz ārzemju 
interesentu, kuri, protams, sekoja kon-
kursam līdzi tiešsaistē, šo iespēju lab-
prāt izmantoja arī vietējie skatītāji. 

Diemžēl tiešraidei gadījās arī pār-
rāvumi. Cilvēki  tad meklēja dažādus 

variantus, sekoja līdzi arī 
vietnē «supernova.lsm.
lv» un kanālā LTV 7, kur 
daudzi atklāja patīkamu 
pārsteigumu – atraktīvus 
surdotulkus, kuri iejutās 
dziesmās tā, ka pat  dejoja 
un dziedāja  līdzi.

Šie, var teikt,  jau šovā 
pieredzējušie tulki,  arī 
mācās dziesmas pirms 
tam, lai tiešraidē viss 
noritētu bez aizķerša-
nās. LTV surdotulks Elza 
Volonte reportāžā radio-
raidījumam «Pieci Rīti» 

gan atzina, ka bieži vien, sākoties dzies-
mai, tā viņu pārņem tik ļoti, ka sākas im-
provizācija, un  viņa studijā skaļi  dzie-
dot līdzi.

Ņemot vērā daudzās atlases kārtas 
ar nemainīgajām dziesmām, lielai da-
ļai no  šova vērotājiem izjustais surdo-
tulkojums bija kā malks svaiga gaisa, 
tāpēc  tviterī ātri  izskanēja domas, ka 

tieši LTV surdotulki Ainārs Ostvalds 
un Elza Volonte ir šova patiesie uzva-
rētāji.

Daži izteikumi  Apollo portālā  
(28. 02 .2017)
 Surdotulki  bija vienkārši fenome-

nāli. Baudīju viņu tulkojumu kā izteiks-
mīgu priekšnesumu, lai gan  pats neprotu 
zīmju valodu.
 Es pati esmu vājdzirdīga un katru 

gadu sekoju un skatos gan Supernovu, 
gan Eirovīziju, lai gan dziesmu angļu va-
lodā ir grūti saprast bez surdotulka pa-
līdzības. Mani tad piesaista melodija un 
vizuālie tēli, kā arī šovs uz skatuves. Bet 
surdotulki  ir tie palīgi,  ar kuriem mēs 
varam saprast pilnīgi visu,  par ko stās-
ta  dziesma un kādas  emocijas tā pauž. 
Nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem arī inte-
resē mūzika, tāpat kā citiem pārējiem. 
 Pozitīvi pārsteidza LTV7 surdotulki. 

Lai labas domas un labi darbi izdodas. 
No interneta materiāliem

TV skatītāji sajūsmā par «Supernovas» 
surdotulkojumu 

 Mērķis – iestudēt priekšnesumu viņa 
vadībā. Diemžēl tas prasīja daudz laika 
un šis darbs palika nepabeigts. Tomēr  
K. Burlovs sola atgriezties Latvijā, lai ar 
Rītausmas dejotājiem pabeigtu priekš-
nesuma iestudēšanu. 

Kas ir šis cilvēks un kā viņš nokļu-
va Rītausmā? Lūk, ko viņš pats stāsta:

“Esmu dzimis Sankt – Pēterburgā. Jau 
padomju laikā pārcēlāmies uz Latviju. 
Mans tēvs un vectēvs ir no Rīgas. Mācījos 
Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā. Dejoju 
Latvijas Nacionālajā operā. Studēju Lat-
vijas Mūzikas akadēmijā. 

Šobrīd pastāvīgi dzīvoju Londonā, bet 
skaitos Singapūras rezidents, jo kādu lai-
ku strādāju arī tur. Singapūrā ir 33 latvie-
ši, bet iestudējumus veidoju ar vietējiem 
dejotājiem singapūriešiem. Oktobrī pagā-
jušajā gadā atgriezos Londonā, tur tagad 
dzīvoju un strādāju. Latvijā ierodos ik pa 
laikam apciemot vecākus. Vienlaikus vei-
doju arī dažādas izrādes.

Nedzirdīgos pirmo reizi redzēju 
izrādē, ko Londonā sniedza Rīgas Raiņa 
skolas audzēkņi. Man ļoti iepatikās tāda 
veida priekšnesums, ko sniedza skolēni. Tā 
ir laba doma – zīmju valodu pasniegt uz 
skatuves. Tad arī man radās ideja strādāt 
ar nedzirdīgiem cilvēkiem. Man tas bija kā 
sev atvērt jaunu pasauli.

Es sakontaktējos ar Dārziņa Mūzikas 
vidusskolas pedagogiem. Viņi mani iedro-
šināja atbraukt šurp un pamēģināt kaut 
ko iestudēt. Tad mani iepazīstināja ar 
Danu, viņa laipni mani uzņēma šeit, lai 
es palīdzētu attīstīt Rītausmas dejotāju 
radošo darbību. Esmu jau otro reizi šeit. 
Aktīvi sāku strādāt, lai kopā veidotu jaunu 
izrādi. 

Bet tas ir sarežģīts process. Esmu 
profesionāls horeogrāfs un vairāk strā-
dāju ar profesionāliem dejotājiem. Tāpēc 
tagad viss notiek lēnām. Bet man ir ļoti 
interesanti. Es gribu vairāk izmantot ko-
lektīvu. Bet tas aizņem daudz laika, lai 
iepazītos ar katru cilvēku un novērtētu, 
kādu ieguldījumu viņš var dot kopīgajā 
priekšnesumā.

Ja man jautā, kā vērtēju Rītausmas 
dejotāju prasmes meistarības līmeni, 
tad atbildu, ka es uz to nemaz neskatos. 
Mani vairāk interesē, kā viņi izpauž savas 
emocijas. Man zīmju valoda ir ļoti iepa-
tikusies. Zīmju valodu redzēju jau agrāk.  
Man šķiet, tieši vājdzirdīgiem cilvēkiem 

ļoti attīstīta kustību valoda. Es mēģinu 
atrast šīm kustībām saikni ar savu horeo-
grāfiju.

Kad šeit mācījos Horeogrāfijas vidus-
skolā, man kaimiņos dzīvoja nedzirdīga 
meitene. Mans tēvs viņai bija labs draugs. 
Es vienmēr skatījos, kā viņi abi komunicē. 
Vēl vairākas reizes esmu saticis vājdzirdī-
gus cilvēkus.

Man ir interesanti strādāt ar jūsu 
dejotājiem. Man patīk skatīties, kā cilvē-
ki aug. Dažiem ir pavisam citāda pasaules 
uztvere un gan domāšana, gan dzīve sa-
vādāka.”

* Kirils Burlovs Latvijas Nacionā-
lajā operā veidojis uzvedumu “Emīls 
Dārziņš” 2004. gadā, baletu “Pasaka par 
gudro zemnieku” 2005. gadā, horeogrāfi-
ju operai “Mihails un Mihails spēlē šahu” 
2014. gadā. Bet 2016. gadā Latgales vēst-
niecībā GORS kā dejotājs piedalījās pirm-
izrādē “Gadalaiki”.

Viņš Lielbritānijā uzstājies kopā ar 
Ziemeļu baleta teātri un grupu Ketijas 
Marstonas projektā. 2007. gadā Kirils 
pievienojās “Rambert Dance Company”, ir 
veidojis sešu šīs trupas iestudējumu ho-
reogrāfijas. Londonā viņa horeogrāfijas 
izrādītas tādos kultūras centros kā “Ber-
nie Grant Arts Centre”, Karaliskās operas 
ROH2, Karalienes Elizabetes hallē un ci-
tur. 

Zigmārs Ungurs

Gaidāms jauns, atšķirīgs deju iestudējums

26. februārī  LTV 7 jau otro gadu pēc kārtas ar 
surdotulkojumu pārraidīja LTV autoru un izpildī-
tāju konkursa “Supernova 2017 “ finālu.

R ī t a u s m ā 
februārī ar 
mūsu jauna-
jiem dejotā-
jiem strādāja 
horeogrāfs Ki-
rils Burlovs* no 
Londonas.
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SKOLU DZĪVE

15. nedzirdīgo jauniešu dzejas  
konkurss  kā austrumu kultūras vakars 

Mūsdienās bēgļu tēma  ir aktuāla 
visā pasaulē, tiek runāts par bēgļu in-
tegrāciju, multikultūras veidošanos, 
dažādu kultūru atšķirībām. Mūsu skolā 
mācās skolēni arī no austrumvalstīm, un 
šoreiz konkursa galvenā tēma bija tieši 
austrumu ievirzes kultūra.

Šī konkursa īpašais viesis bija LU Āzi-
jas studiju programmas vadītājs profe-

sors Jānis Priede, kurš bija arī konkur-
sa žūrijā, tajā bija arī konkursa iniciatore 
– žūrijas priekšsēdētāja Inese Immure, 
Raiņa skolas pedagoģe, lietišķās etiķetes 
speciāliste Gunta Krasta, LNS Rehabi-
litācijas centra pārstāve Brigita Lazda, 
teātra skolotāja Santa Kušķe. 

Konkursanti šajā vakarā Omāra Hai-
jama dzejas vārsmas pārvērta zīmju va-

lodā. Viņu priekšnesumus vērtēja pēc 
tehniskā izpildījuma un emocionālā ie-
spaida. Šogad visaugstāko žūrijas vērtē-
jumu ieguva Guna Pelse (12. klase), bet 
2. vietu ieguva Diāna Stapkeviča (11. 
kl.) un Viktors Ķuzis (11. kl.), 3. vietu – 
Evija Veidemane (12. kl.) un Jurijs Ka-
liberda (10. kl.). Savukārt skatītāju sim-
pātiju un LNS Jauniešu centra simpātiju 
balvu ieguva Viktors Ķuzis.

Konkursa noslēgumā klātesošos 
priecēja izpildītājas no indiešu deju stu-
dijas “Bharata”. Bija  jūtams, ka indiešu 
dejas mudrām (roku un pirkstu kustī-
bām) ir kāda saikne ar nedzirdīgo zīmju 
valodu, jo arī  mudrām ir vārdi…

Paldies par šī pasākuma realizāciju 
saku veselai komandai, un tā bija: Jolan-
ta Znotiņa, Mārīte Mežsarga, Laura 
Zeltiņa, Laura Cukmača, Linda Gaile, 
Lelde Akmene, Aija Kārkliņa, Marija 
Nore, Ieva Liepa u.c. Paldies arī ģene-
rālmēģinājuma žūrijas pārstāvjiem: Da-
nai Kalpiņai – Geidai, Elfai Zariņai un 
Lilitai Loginai. 

Ivars Kalniņš,  
nedzirdīgo klašu audzinātājs 

Foto: www.rskola.lv

 21. februārī skolas muzejnieki ai-
cināja visus uz skolas 177. dzimšanas 
dienu. Svētku afišu  rotāja vārdi “Dzīve ir 
skaista!” – tos dažādās situācijās parasti 

uzsver skolo-
tājs Jevgēņijs  
V l a d i m i r s  
Puhovs. Viņš 
dalījās atmiņās 
un pārdomās 
par savu darba 
dzīvi, kura šajā 
skolā rit jau 52. 
gadu (!). 

Skolotājs Pu-
hovs stāstīja ne 
tikai par sportu, 
bet arī par sko-
las vēsturisko 
attīstību – kā to-
reizējā Suvorova 
ielā (pēc tam 
Čaka) skolas 
pagalmā būvēja 
internāta ēku, 

iekārtoja basketbola laukumu, sagādāja 
sporta piederumus; kā ar sporta palīdzī-
bu sākās nedzirdīgo skolēnu masveida 
integrācija sabiedrībā. Viņš atcerējās arī 

ieceri un iestrādes skolas uzbūvēšanai 
Juglas ezera krastā…

Skolotāja Puhova dzīves moto ir 
Hemingveja vārdi: ”Sports māca uzva-
rēt, sports māca ar godu zaudēt, sports 
māca arī dzīvot.” Varbūt tāpēc pusgad-
simta garumā viņa vadībā simtiem jau-
niešu ar dzirdes traucējumiem ir vis-
pusīgi attīstījuši sevi, sasnieguši labus 
rezultātus dažādās sporta disciplīnās, 
pabijuši daudzās valstīs. Skolotājs pie-
minēja daudzus jo daudzus savus au-
dzēkņus  –  V.Mostovu, A.Jurševski, 
N.Dambergu, R.Mažeiku u.c., kas nu 
jau ir godājami vīri un sievas. Īpašs 
lepnums šobrīd ir  par Zani Embrekti 
– pirmo sporta meistari ar dzirdes trau-
cējumiem Baltijas valstīs.  Uz jautājumu, 
kas viņam dzīvē ir vissvarīgākais, skolo-
tājs Puhovs atbild  īsi: “Rezultāts!” 

“Skolas dzimšanas diena ir tas laiks 
un tikšanās reize, kad varam un vēlamies 
kopīgi atcerēties tos mirkļus, kas mums 
kopā bijuši nozīmīgi, arī tādi, kas veido-
juši mūs visus kopā – skolu kopā,” svētku 

Raiņa vakarskolas aktu zālē 15. februārī norisinājās 15. gadskārtējais 
nedzirdīgo jauniešu dzejas konkurss – persiešu dzejnieka Omāra Haijama 
dzejas vakars. 

Rīgas skola ceļā uz Latvijas simtgadi

 KS lasītājiem sveicienus sūta Rīgas Internātvidussko-
las bērniem ar dzirdes traucējumiem skolēni un skolotāji.  
Mēs, tāpat kā jūs, kopīgā solī ejam uz Latvijas valsts simt-
gadi, līdz ar to mums ir daudz interesantu notikumu. Par 
tiem tālāk īsi pastāstīšu šajā rakstā.
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

SASNIEGUMS 

Latvijas labāko  
peldētāju trijniekā – Zane

Ziemas čempionāts prie-
cēja ar lielo dalībnieku skai-
tu – LLU peldbaseinā par 26 
čempionāta medaļu komplek-
tiem cīnījās vairāk nekā 350 
peldētāji no deviņpadsmit ko-
mandām.

 Bet Jelgavā uz starta stā-
jās teju visi pašmāju labākie 
peldētāji, kas paralēli Latvijas 
čempiona titulam cīnījās arī 
par tiesībām startēt Baltijas 
valstu čempionātā, kas šogad 
norisināsies Rīgā.

Sacensību pirmajā dienā 
tika noskaidroti Latvijas uzva-
rētāji sešās individuālajās dis-
tancēs un 4x100 m brīvā stila 
stafetē. Bet otrajā dienā atli-
kušie medaļu komplekti tika 
sadalīti starp uzvarētājiem  vēl 
septiņās distancēs un 4x100 
m kombinētā stila stafetē.

Šajās sacensībās piedalījās 
arī mūsu nedzirdīgie peldētā-
ji – Zane Embrekte un Artis 
Vazdiķis. Zane ziemas čem-
pionātā piedalās kopš 2013. 
gada. 

Šogad jaunā peldētāja pār-
stāvēja BJSS Rīdzene – Ziep-
niekkalns peldēšanas klubu 
treneres Gaļinas Brokas vadī-
bā, iegūstot 4 medaļas:

100 m brīvajā stilā – 2. 
vieta ar rezultātu 58.61 se-
kundes;

4 x 100 m brīvā stila sta-
fetē  – 2. vieta no 11 koman-
dām ar rezultātu  4:03.60; 

50 m brīvajā stilā – 2. vie-
ta ar rezultātu 26.47 sekun-
des;

4 x 100 m kompleksajā 
peldējumā (stafetē) – 3. vieta 
ar 4:35.05 minūtēm.

Zanes komentārs: 
“Man likās, ka slikti nopel-

dēju, bet rezultāti bija labi. Pro-
tams,  esmu priecīga. Man bija 
labs starts, jo palīdzēja gaismas 
starta signāls. Ieguvu divas ot-
rās vietas un komandas stafe-
tēs  2.un 3.vietu. Komandā mēs 
ļoti atbalstām cits citu. Stafetē  
nopeldēju līdz galam ļoti ātri, 
finišā bijām ļoti priecīgi.

 Baseins man ne īpaši pa-
tika, jo pagrieziena galā bija 
sekls, tāpēc peldējumi tehniski 
man neizdevās tik labi, kā gri-
bēju. Tagad gatavojos nākama-
jiem startiem. Centīšos labot 
savas kļūdas un uzrādīt pēc ie-
spējas labākus rezultātus.”

A. Vazdiķis startēja 100 
m brīvajā stilā ar rezultātu 
1:00,05 min., 100 m uz mu-
guras ar rezultātu 1:08,69 
min. un 200 m brīvajā stilā 
– 2:13,65. Visos peldējumos 
viņš izpildīja  2. sporta kla-
ses normatīvus. Artis trenējas 
BJSS Rīdzene – Ziepniekkalns 
peldēšanas klubā pie trenera 
Andreja Ostrovska. 

Iveta Kraze
Foto no LNSF mājaslapas

uzrunā teica skolas direkto-
re Kristiāna Pauniņa.

Direktore tālāk atzīmēja, 
ka “latviešu tautai ir skaista 
valoda, un tajā  ir skaisti vār-
di – tikums, gods, pagodinā-
jums”.  Šajā  svētku reizē sko-
lu bija pagodinājuši gaidīti 
viesi –  gan bijušās skolotā-
jas Guna Jakušonoka, Vija 
Zikmane, Hermīne Puriņa, 
Rasma Semane (Zariņa), 
Alma Tavare, Aina Drulle; 
gan Rīgas pilsētas Interešu 
izglītības skolu muzeju vēs-
tures metodiķe, Atzinības 
Krusta 5.šķiras ordeņa ka-
valiere Zinaīda Soboļeva un 
Rīgas 40.vidusskolas skolo-
tāja, muzeja pedagoģe Ļu-
bova Ruško, gan valodniece 
Ieva Zuicena.

 Zuicenas kundze bagā-
tīgi apdāvināja mūsu skolas 
muzeju ar jauniem materiā-
liem, rezultātā tapa izstāde, 
veltīta skolotājiem Annai 
Matildei Zeibots un  skolo-
tājam, Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalierim Hermanim Zei-
botam, kuram aizvadītā gada 
decembrī apritēja 115 gadi. 

Apsveicot visus skolas 
177. dzimšanas dienā, sko-
las direktore K.Pauniņa klāt-
esošos aicināja: “Ar pateicību 
raudzīsimies pagātnē un ar 
godbijību nākotnē!”

Pie šī vēlējuma gribas ap-
stāties un atskatīties vēl uz 
kādiem vēsturiskiem noti-
kumiem tepat mums blakus. 

Maratons latviešu 
strēlnieku atcerei

Godinot latviešu strēlnie-
kus, kuri pirms 100 gadiem 
cīnījās par Latvijas valsti, šī 
gada 6.janvārī Aleksandra 
Čaka memoriālajā dzīvoklī – 
muzejā notika Čaka poēmas 
„Mūžības skartie” nakts lasī-
jumu maratons. Tajā pieda-
lījās rakstnieki un dzejnieki, 
aktieri, politiķi, literatūras 
zinātnieki, skolotāji, studen-
ti, muzeju darbinieki u.c.

12. janvārī 9. klašu sko-
lēni pievienojās šim poē-
mas lasījuma maratonam. 
Vispirms devāmies uz Brāļu 
kapiem, nolikām svecītes 
latviešu strēlniekiem, pa-
bijām pie dzejnieka Alek-

sandra Čaka kapa. Pēc tam 
devāmies uz A.Čaka muzeju, 
kur mūs laipni sagaidīja ar 
karstu tēju.

 Īpašajā gaisotnē skolē-
ni Paula Marija Znatnaja, 
Kārlis Melderis, Andželika 
Petkuna, Karīna Zilbere, 
Māris Meirāns, Nils Buš-
manis, Armands Zeimulis, 
Kaspars Martukāns ļoti 
atbildīgi un emocionāli lasī-
ja poēmu “Mūžības skartie.” 
Nenovērtējams bija mūsu 
skolas kādreizējās skolotā-
jas, joprojām sirsnīga drauga 
Līgas Baueres stāstījums un 
emocionālais tulkojums zīm-
ju valodā. Tas palīdzēja sko-
lēniem daudz labāk izprast 
poēmā attēlotās latviešu 
strēlnieku gaitas un pārdzī-
vojumus.  Par to Līgai Baue-
rei milzīgs paldies! 

2. martā skolas svinību 
zālē tālāk izzinājām Latvijas 
vēstures lappuses par Zie-
massvētku kaujām – noti-
kumiem pirms 100 gadiem. 
Paldies par izzinošo mate-
riālu vēstures skolotājai El-
vīrai Jaščenokai, A. Čaka 
muzeja direktorei Antrai 
Mednei, skautu vadītājam 
Nilam Klintam –  par iz-
teiksmīgo strēlnieku dzīves 
raksturojumu un aptaustā-
majām simtgadīgajām vēstu-
res liecībām – katliņu, karoti, 
strēlnieku cepurēm, mēteli, 
zābakiem, binokļiem, pulks-
teni, svilpēm u.c. Uzzinājām, 
cik būtiska nozīme ir bijusi 
gaismas lukturītim (to salī-
dzināja ar tagadējo datoru), 
kā arī vēstuļu papīram, kas 
vienmēr bija strēlnieku so-
mās.

Mūsu skolā notiek daudz 
interesanta. Brauciet cie-
mos! Visērtāk pie mums 
nokļūt ar 19.trolejbusu. 
Kad pamanīsiet viskošāko 
pieturu (attēlā), aprakstītu 
ar Čaka dzeju, kāpiet laukā! 

Tā būs Graudu ielas pie-
tura, tur atrodas mūsu Rīgas 
Internātvidusskola bērniem 
ar dzirdes traucējumiem. Uz 
tikšanos! 

Teksts: Inguna Poga, 
Veronika Dzalbe

Foto: no skolas arhīva

Jelgavā 24. – 25. feb-
ruārī norisinājās Latvijas 
čempionāts peldēšanā 25 
m jeb “īsajā” peldbaseinā, 
kurā par valsts čempionu 
titulu un  labākās koman-
das godu cīnījās sporta 
skolu un klubu audzēkņi 
no visas Latvijas.
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Sapnis ir, bet par 
to nerunā

Lūk, viņas pārdomas par darbu  
un – dzīvi!

Strādāju Dominas lielveikalā kopš 
pagājušā gada jūlija, apavu veika-
lā “Danija”*. Darbu sāku meklēt pēc 
tam, kad man beidza maksāt bezdarb-
nieka pabalstu. Meklēju internetā un 
sarunāju darba interviju 4 vietās. Da-
nijā mani uzreiz pieņēma. Veikala va-
dītāja ir iejūtīga, saprot mani.

Darbā manas dzirdes problē-
mas netraucē. Esmu vājdzirdīga, nē-
sāju dzirdes aparātus uz abām ausīm. 
Tos nopirku pati, negribēju gaidīt rin-
dā LNS Surdocentrā. Manos dzirdes 
aparātos skaņas tiek filtrētas. Fona 
trokšņi  klusināti, bet cilvēka runa – 
izcelta. Ar klientiem sarunāties varu 
normāli.

 Grūtības rodas, ja klients runā 
krievu valodā. Pircēji interesējas par 
sezonas apaviem un to modeļiem. 
Viņu izvēli nosaka tie apstākļi, kādos 
viņi plāno valkāt apavus. Veikalā pa-
visam kopā esam 5 pārdevējas un va-
dītāja. Dažreiz  ienāk nedzirdīgie un 
ir pārsteigti, ka mani tur satiek. Ne 
jau visi zina, ka es tur strādāju. Vispār 
es dzīvoju gan nedzirdīgo, gan dzirdī-
go pasaulē.

Darba grafiks mainās visu lai-
ku. Pilna slodze ir 40 stundas nedēļā, 
bet es strādāju mazāk, jo bieži pie-
dalos mēģinājumos un pasākumos 
Rītausmā. Kad man negaidīti vajag 
brīvu dienu, varu samainīties ar kādu 
citu pārdevēju.  Danijā man patīk, bet 
vēl joprojām meklēju arī citu darbu, 
jo darbs kā pārdevējai apavu veikalā 
nav īsti priekš manis. Tur bieži jārunā 
ar klientiem, reizēm cilvēki nesaprot, 
ko es runāju. Darbs ir labs, bet jāat-

zīst,  ka komunikācijas dēļ to-
mēr  mazliet apgrūtinošs.

Es nāku no Valmieras, 
vecāki joprojām  dzīvo tur, 
pilsētas centrā. Valmierā arī 
mācījos vājdzirdīgo skolā. Tur 
vispār man patika, kaut arī 
mācīties –  ne visai. Rīgā tagad 
īrēju dzīvokli, jo te ir darbs. Au-
tomašīnas man nav,  nemaz to 
negribu, jo man patīk staigāt 
kājām.

Ko es dzīvē vēlos sa-
sniegt? SIVA Jūrmalas koledžā 
apguvu komerczinības. Tur 
reizē ieguvu arī vidējo izglītī-
bu. Jā, mērķis, sapnis man ir, 
bet negribu par to runāt, ja nu 

nepiepildās. Biju aizbraukusi arī uz 
Angliju, paskatījos, kā tur ir. Nepati-
ka. Negribētu tur dzīvot. Par politiku 
neinteresējos, man tā nepatīk.

Kad atpūšos, lasu grāmatas. Jā, 
protams, arī filmas skatos. Bet, ja ir 
grāmata un pēc tās uzņemta filma, 
tad es labāk vispirms izlasu grāmatu, 
jo tajā ir vairāk pastāstīts. Pēc tam var 
noskatīties arī filmu. Man patīk šaus-
mu romāni,  arī detektīvi, romantika 
un fantastika. 

Piedalos arī pašdarbībā un 
brīvprātīgo darbā. Baltijas valstu 
nedzirdīgo jauniešu festivālā palī-
dzēju kā brīvprātīgā. Pagājušajā gadā 
kopā ar citiem gatavojāmies starp-
tautiskajam teātra festivālam Austri-
jā. Marikas Čerņavskas un Jolantas 
Znotiņas vadībā iestudējām izrādi 
“Balerīnas”.

 Septembra beigās Starptautis-
kās nedzirdīgo nedēļas ietvaros 
kopā ar Rīgas Raiņa 8. vakara (mai-
ņu) vidusskolas jauniešu integratīvo 
grupu “Alias” sniedzām divus koncer-
tus Londonā: St. Sepulchre – without 
– Newgate Church baznīcā un Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības bankā  
(ERAB). Oktobra beigās  Rītausmas 
jauniešu deju kolektīva sastāvā  vie-
sojāmies Skotijā, Dandijā.

* Danijai Latvijā ir 10 veikali,  un 
tie visi atrodas Rīgā. Veikala preču 
klāstā ietilpst sieviešu un vīriešu apavi, 
kā arī apavu kopšanas līdzekļi. Danija 
piedāvā dažādu zīmolu apavus, tādus 
kā Lorenzo, Otre, Vagabond, Tamaris, 
Rieker, Bugatti un citus. 

Zigmārs Ungurs
Foto no Daces Vingres  

personiskā arhīva

VIDEOZIŅAS NR. 22 Par pārtikas produk-
tiem, kam beidzies derīguma termiņš – vai tos 
var lietot, nekaitējot savai veselībai?

VIDEOZIŅAS NR. 23 Kas ir netiķete? Tā ir 
e-pasta sarakstes dalībnieku uzvedības kultū-
ra. Ieteikumi, kā ievērot pieklājību sarakstē.

VIDEOZIŅAS NR. 25 Informācija par to, 
kādus valsts apmaksātus pakalpojumus LNS 
sniedz klientiem.

VIDEOZIŅAS NR. 26 Cūku mēris ir ļoti bīs-
tama slimība cūkām, bet pilnīgi nekaitīga cilvē-
kiem. Bet ar putnu gripu var saslimt arī cilvēki. 
Kā labāk izsargāties? 

VIDEOZIŅAS NR. 27 Valentīna diena ir mī-
lestības svētki, kas katru gadu tiek svinēti 14. 
februārī. Par to, kā šī diena radās, kā to svin 
dažādās valstīs un Latvijā. 

VIDEOZIŅAS NR. 30 Informācija par to, 
kādus pabalstus no valsts un pašvaldības var 
saņemt par bērniem.

VIDEOZIŅAS NR. 31 Cilvēka ķermenis tūk-
stošiem gadu laikā ir izveidojies tāds, lai visu 
laiku būtu kustībā. Fizisko aktivitāšu trūkums 
ļoti slikti ietekmē cilvēka organismu. Kā to 
mainīt?

VIDEOZIŅAS NR. 32 Osteoporoze ir kalcija 
zudums organismā, tāpēc kauli kļūst trausli un 
lūst pat pie nelielas slodzes vai kritiena. 

 Ja negrib saslimt ar to, jāievēro 4 principi: 
fiziskie vingrinājumi, uzturs, kalcijs, D vita-
mīns.

VIDEOZIŅAS NR. 34 Suņi, kaķi, kāmji un 
citi mājdzīvnieki var ļoti uzlabot saimnieka 
psiholoģisko un fizisko veselību. Senos laikos, 
kad neko nezināja par dezinfekcijas līdzek-
ļiem, suņa siekalas bija vislabākā un drošākā 
ārstēšanas metode. Nākotnē  plānots apmācīt 
suņus  par nedzirdīgo asistentiem.

VIDEOZIŅAS NR. 35  Galvotājs ir fiziska 
persona, kura ir atbildīga par trešās personas 
kredītsaistībām. Ja trešā persona vairs nespēj 
pildīt kredītsaistības, tad kredītu atmaksā gal-
votājs.  Naudaslietās akli uzticēties nedrīkst 
nevienam.

VIDEOZIŅAS NR. 36  Arvien vairāk mūsu 
biedru lieto datorus, planšetes, mobilos telefo-
nus. Arī seniori. Tā ir liela papildu slodze acīm. 
Tāpēc acis regulāri jāpārbauda, jāseko to vese-
lībai. 

VIDEOZIŅAS NR. 37  Lai iegūtu trūcīgas 
vai maznodrošinātās personas statusu, jāvēr-
šas pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas 
dzīvesvietas. 

Maznodrošinātais un trūcīgais nav viens un 
tas pats! Par to, kādus pabalstus un atviegloju-
mus viņi var saņemt.

VIDEOZIŅAS NR. 38 Katram pašam jārū-
pējas par savu datu aizsardzību internetā. Jā-
māca arī bērniem neuzticēties dažādiem pie-
dāvājumiem un cilvēkiem internetā. 

Videoziņu 
apskats

Dace Vingre strādā apavu veikalā,  
un viņai nākas bieži komunicēt ar klien-
tiem. Kā jaunajai sievietei tas izdodas, 
ja viņa ir vājdzirdīga? Kā atrada šo dar-
bu? Par to Dace pastāstīja, viesojoties 
LNS Informācijas nodaļā. 
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Esmu te iedzīvojies

Deviņdesmito gadu vidū viņš iegu-
va titulu “KS draugs” par to, ka gluži kā 
alpīnists “Kopsolī” numuru uznesa un 
atstāja sniegotajā Everestā – pasaules 
augstākajā kalnu virsotnē. Lūk, ko viņš 
stāsta KS par savu pieredzi ārzemēs. 

Beidzamajos gados Kopsolī ļoti reti 
esmu ieskatījies. Pēdējo reizi to lasīju 
pagājušajā gadā –  aprīlī un decembrī, 
kad biju aizbraucis pie mammas uz Rīgu. 
Kad ir laiks, neesmu noguris, lasu daudz, 
visu ko  gan latviski, gan angliski. Tagad 
Kopsolī paskatīšos, kad saņemšu epastā,  
cerams, kaut ko interesantu, sev noderī-
gu varēšu uzzināt! 

Atrodos  Skotijā un esmu te iedzīvo-
jies jau sen! Esmu pusotru gadu dzīvo-
jis un strādājis ziemeļaustrumu Anglijā, 
pēc tam astoņarpus gadus –  Skotijas 
vidienē, Trossach nacionālā parka ap-
vidū. Tagad septīto mēnesi dzīvoju un 
strādāju Augšzemes Skotijā,  Craingor-
mas nacionālā parka tuvumā. 

Visās šajās vietās cītīgi strādāju, 

tāpat arī tagad veicu 
uzturēšanas darbus 
viesnīcās un kūror-
tā – tur vienmēr ir 
daudz  dažādu labo-
šanu – gan santehni-
kas, gan flīzēšanas, 
gan nedaudz elek-
triķa, galdniecības 
un apmešanas dar-
bos.  Malku viesnī-
cas kamīnam zāģēju 
un skaldīju,  šķūrēju 
sniegu, apstaigāju at-
pūtas namiņu istabas 
un pārbaudu, vai viss 
ir kārtībā, vai kaut 
kas nav jāpielabo, vai 
viesus var laist iekšā.

 Bet pašlaik man ir ļoti daudz špak-
telēšanas un krāsošanas darbu. Strādāju 
mierīgi, dažreiz ar daudzām virsstun-
dām un arī naktīs. Reiz mans rekords 
strādāšanā bija 29 dienas pēc kārtas. Un 
vēl pēc gada – 31 diena bez brīvdienām 
pēc kārtas! Bet ar pātadziņu neviens ne-
tiek dzīts strādāt virsstundas. Viņi tikai 
piedāvā, un pašam tad jāizlemj, vai  at-
teikties no iespējas nopelnīt papildus!

No darba noguris nejūtos, jo tam ir 
jēga. Un darbs “kaulus nav lauzis”. Vairā-
kas reizes gadā kaut kur  aizbraucu, va-
rētu atļauties pat  biežāk, ja būtu laiks! 

Pašlaik strādāju Hiltona viesnīcu tīk-
lā. Interesants fakts: tur strādājošajiem 
naktsmājas visā pasaulē  šajās viesnīcās 
ir  ar līdz pat 45 – 55 procentu atlaidi! 

Bet visvisādi man klājies! Fiziski 
spēka man pietiek, bet ļoti trūcis garīgās 
enerģijas. 

Tāpēc visu atlikušo mūžu Skotijā  pa-
likt  negribētos. Esmu latvietis un tāds 
mūžam palieku. Par britu vai skotu būt 

nevēlos. 
Es labprāt aizbrauktu vēl kaut kur. 

Drīz jau varētu atgriezties Latvijā. Bet, 
kā Latvijā naudiņu pelnītu,  – nezinu. Un 
angļu valodas vietā krievu valodu ne-
gribu lietot! Pēc pašreizējiem likumiem, 
tad, kad man pienāktu pensijas gadi, bri-
tu pensiju jau būšu nopelnījis. Bet ko var 
zināt, kā pēc gadiem būs, it īpaši tagad, 
pēc Brexit, kad briti izstāsies no Eiro-
pas Savienības. Šī valsts vairs nav tāda, 
kāda tā bija vēl pirms 8 – 10 gadiem. Ir 
sabraukuši visvisādi ļaudis.  Un latvieši 
arī lielā skaitā turpina ierasties, nevis at-
griezties Latvijā.  Arī nedzirdīgie. 

Ir tādi, kuri atgriezās Latvijā, bet 
pēc dažiem mēnešiem vai 1 – 2 gadiem 
muka atpakaļ uz Britāniju. Spiesti braukt 
bija pat tādi, kuri nekad nav gribējuši un 
domājuši pamest Latviju, pat nievājoši 
izturējušies pret tiem, kuri pelna naudi-
ņu citās valstīs, to sūta uz Latviju mājās 
palicējiem un bankām kredīta dzēšanai.

Šogad bija nedabiski silta ziema. 
Krāsotāja polo krekliņā un krāsotāja 
biksēs staigāju gan telpās, gan ārā. Ap-
kārtnē ir ne tikai ezeri, kuros peldos, 
bet arī slaloma trases. Sniega trūkuma 
dēļ šogad slēpojuši neesam. Pirms kādas 
pusotras nedēļas pēkšņi uznāca sals! 
Sniga un sniga. Sasniga tik daudz sniega! 
Man bija brīvdienas, biju saaukstējies, 
saguris, bet neatteicos divas dienas pa-
strādāt ar traktoru, lai nošķūrētu sniegu 
(skat. foto attēlā). Bet sals pieturējās ti-
kai dažas dienas un tagad atkal sniegs ir 
tikai kalnu galotnēs. Laiks kā jau pavasa-
rī, visapkārt gandrīz viss ir zaļš. 

Domāju, varbūt martā aizbraukšu 
uz Rīgu un pēc tam uz Alpiem vēl paslē-
pot. 

Intervēja: Zigmārs Ungurs

LNS biedrs Guntis Moisejs jau daudzus gadus dzīvo 
un strādā Lielbritānijā, Skotijā. Tomēr saikni ar Lat-
viju un LNS saglabājis. Arī latviešu valodas prasme 
viņam ir lieliska. Guntis vienmēr ir bijis liels ceļotājs 
un piedzīvojumu meklētājs. 

To sagatavojusi  Britu nedzirdīgo vēstures 
biedrība. Šis unikālais projekts bija iespējams 
ar dāsnu finansējumu no Mantojumu loterijas 
fonda.

Grāmatas sagatavošanā tika iesaistī-
ta ap 20 nedzirdīgo brīvprātīgo komanda, 
kas darba gaitā arhīvos atklājusi  tādus retus, 
nezināmus vēstures faktus –“dārgakmeņus”,  
kas vairos  nākamajās paaudzēs lepnumu par 
nedzirdīgo kultūras mantojumu un lielisko or-

ganizāciju, ko nedzirdīgo kopiena pati radījusi 
vairāk nekā 100 gados. Grāmatas veidotāji cer,  
ka tā iedvesmos lasītājus nedzirdīgo kultūras 
un zīmju valodas  tiesību aizsardzībā  visā Ap-
vienotajā Karalistē.

Līdztekus tiek veidota arī jauna interak-
tīva  mājaslapa  –  Nedzirdīgo vēstures vizuā-
lais tiešsaistes arhīvs, kurā apvienotas  filmas, 
fotogrāfijas, liecības,  atmiņu stāsti par BDA  no 
visas pasaules ar  mērķi ilustrēt nedzirdīgo ko-
pienas vēstures  bagātību un dziļumu. Tā ir ne 
tikai pieejama, bet ļauj apmeklētājiem komen-
tēt materiālus, sniegt papildu informāciju un 
augšupielādēt savas filmas, fotogrāfijas  utt. 

Sagatavots no  interneta materiāliem

Nedzirdīgie briti rūpējas par savu vēsturi
Britu Nedzirdīgo asociācija (BDA)  

par godu  savas pastāvēsanas 125 gadu 
jubilejai ir publicējusi  160 lappušu bie-
zu izdevumu „Britu Nedzirdīgo asociāci-
jas ilustrētā vēsture".
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Mīļi sveicam!
Aprīlis ir smaidu,  joku  un 

priecīgu gaidu mēnesis, kad 
daba priecē un ielīksmo ar 
savu plauksmi un neaptura-
mo gājienu  uz  pilnziedu  va-
saru.  Ejiet tai pretī arī jūs, lai 
iesilst dvēsele un visam gaiša-
jam atveras  sirds!

Lai dzīves ritums priekšā lai-
mīgs, 

Tu ej pa savu ceļu smaidīgs: 
Tev apkārt tavi draugi, radi – 

 Ar viņiem savas dienas tālāk 
vadi.

90
2.04 Skaidrīte Pāpe, Valmieras
15.04 Antoņina Būda, Rīgas

80
24.04 Jānis Miksītis, Rīgas 

75
19.04 Māra Klievēna, Rīgas
29.04 Maija Čunkure, Rīgas
29.04 Gaļina Čamane, 

Daugavpils
5.04 Vissija Gorūza, Rēzeknes

60
13.04 Ivars Vīlips, Rīgas

55
7.04 Dace Jelagina, Rīgas

50
24.04 Ainārs Mažis, 

Rīgas biedrība

PĻAVIŅĀS
4.04 pl. 11  Avīžu koplasīšana
14.04 pl. 12  Tematiskais pasākums 
                           „Lieldienas”
20.04 pl. 11  Radošais darbs
27.04 pl. 11  Informācijas diena

SMILTENĒ
6.04 pl. 12  Informācijas diena
18.04 pl. 12  Smiltenes grupas 
                          pārvēlēšanu sapulce
13.04 pl. 12  Tematiskais pasākums 
                           „Lieldieniņas nāk”
20.04 pl. 12  Laikrakstu apskats
27.04 pl. 12  Talka „Lielā tīrīšanas 
                           diena”

RĒZEKNĒ
4., 11., 25.04 pl. 13  Avīžu un žurnālu 
                             koplasīšana „Sapratne”
6.04 pl. 13  IK „Vissija”
8.04 pl. 12  IK „Juniors”
8.04 pl. 15  Tematisks pasākums 
                       „Saulgrieži Lieldienās”
13., 27.04 pl. 13  Mutvārdu žurnāls 
                                   „Gribam visu zināt”
18.04 pl. 13  Informācija
20.04 pl. 13  „Čaklās rociņas”

DAUGAVPILĪ
4.04 pl. 13  Laikrakstu  apskats 
6.04 pl. 13  IK „Nezinīši”
11.04 pl. 13  Informācija par 
                           nedzirdīgo dzīvi
18.04 pl. 13  „Jāiet olas ripināt”
25.04 pl. 12  Novuss un galda spēles

KULDĪGĀ
3.04 pl. 12  Galda spēļu turnīrs
5., 19., 26.04 pl. 18.10  Dejošana
6., 13., 20.04 pl. 10  Vingrošana
10.04 pl. 12  Informatīvā diena
15.04 pl. 12  Kuldīgas RB 65 gadu 
                           jubileja
24.04 pl. 12  Spodrības diena

VALMIERĀ
4., 11., 18., 25. 04 pl. 15.30  Dejas un 
                                                         kustības
6.04 pl. 14 Informatīvais pasākums ar 
                      prezentāciju „Pasaules karaļi 
                      un karalienes”
8.04 pl. 15  Valmieras RB konference
13.04 pl. 14  Atpūtas pasākums  
                          „Lielā Diena”
16.04 pl. 12  Kolektīvs apmeklējums: 
                         Kas jauns Valmierā?
20.04 pl. 14  Atpūtas pasākums „Kūku 
                          diena”
27.04 pl. 14  Konkurss „Prāta spēles – 1.”

VENTSPILĪ
1.04 pl. 14  Joku diena
4., 11., 18., 25.04 pl. 11  Laikrakstu un 
                                             žurnālu apskats
8.04 pl. 14  IK Šautriņu mešanas 
                        sacensības
8., 22.04 pl. 17  IK „Veselība”
14.04 pl. 14  Lieldienas 
20.04 pl. 11  Informācija
27.04 pl. 11  Smieklu klubiņš
28.04 pl. 12 Psiholoģija sadzīvē

LIEPĀJĀ
4., 11.04 pl. 13  Laikrakstu un žurnālu 
                                apskats
6., 13., 20., 27.04 pl. 18  Dejošana
11.04 pl. 12  Pārrunas
18., 25.04 pl. 12  Laikrakstu un žurnālu 
                                   apskats
18.04 pl. 13  Latvisko tradīcijas 
      pasākums „Atnāk, raibā Lieldieniņa!”
21.04 pl. 11  Talka
25.04 pl. 13  Jaunumi LNS mājaslapā un 
                          Kopsolī

ALŪKSNĒ 
4., 21 04 pl. 12  Informācijas diena
18.04 pl. 12  Pārrunas
25.04 pl. 12  Nedzirdīgo ziņas

Pasākumi biedrībās aprīlī

Redaktore: ILZE KOPMANE 
Korespondents: ZIGMĀRS UNGURS

E–pasts: kopsoli@lns.lv
Tel: 29180534

Latvijas Pasta indekss: 1012
Iespiests: SIA „GUTENBERGS DRUKA”

Datormakets: JURIS GRUNDULIS
Adrese: Elvīras iela 19, Rīga, LV 1083

DAŽĀDI

Piekūst rokas, piekūst kājas,
Ilgu mūžu staigājot.
Klusi nolīkst sirmā galva,
Mūža  miegā aizmiegot.

 Izsakām  visdziļāko līdzjūtī-
bu  mūsu biedrei  Mārītei  Oknerei 
par māmiņas  aiziešanu  mūžībā un   
Gaļinai  Siversevai sakarā ar  tēta  aiz-
ziešanu mūžībā.

Liepājas RB 

Laimīgs, kas tic savam sapnim
Arī nomirstot
Rādās tam nākotnes krasti,
Aizsaulē ieejot.   

K. Skalbe
 LNS Rēzeknes RB biedrs ŽANIS 

BROKĀNS (22.06.1970  –  26.02.2017)  
ir aizgājis mūžībā. Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

Rēzeknes RB

 Mūžībā aizgājis JĀNIS  
DULBERGS (12.06.1963 – 28.12.2016) 

Valmiera biedrība

 Mūsu dziļa līdzjūtība  
Intai Ilzēnai, zaudējot māti. 

Valmieras RB biedri un draugi

 Jūtam līdzi Gunitai Ungurei,  
tēvu aizvadot mūžībā.

Valmieras RB un Limbažu grupa

Līdzjūtības

SKOLOTĀJAS VLADISLAVAS 
KLEĢERES PIEMIŅAI

1928. 10. 09 – 2017. 2. 03

Pēc gara un krāšņa mūža  89. dzī-
ves gadā aizsaules takās devusies ilg-
gadīgā Rīgas Nedzirdīgo internātskolas  
skolotāja VLADISLAVA KLEĢERE  

(mīļi saukta par Lalu).
Pieminam Lalu ar siltumu un pateicību sirdī, sakām 

paldies savai Skolotājai par to Dieva mīlestību, kuru viņa 
tik dāsni prata iesēt mūsu un daudzu citu nedzirdīgo bērnu 
sirsniņās, tā padarot dzīvi bagātāku un apgarotāku.

 Rīgas Nedzirdīgo internātskolas bijušie audzēkņi, 
absolventi un Pestīšanas armijas biedri. 
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