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Tagadējais tautisko deju kolektīvs 
“Rītausma” pirmo deju pulciņu nodibi-
nāja 1952. gadā Jāņa sētā 5. Jau tā paša 

gada nogalē dejotāji parādīja savu pirmo 
plašāko programmu – tajā bija vairāk 
nekā 10 dejas.

1964. un 1993. gadā deju kolektīvs 
piedalījās Latvijas Vispārējo dziesmu un 
deju svētku koncertā Daugavas stadionā.

Bet 1977. gadā tieši Latvijā notika 
I Baltijas Nedzirdīgo deju svētki. Tajos 
piedalījās 10 deju kolektīvi no Latvijas, 
Igaunijas, Lietuvas un Kaļiņingradas.
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Kuldīgas biedrībai – 65!

 Lai raits dejas solis  
daudzus gadus! 

Daudz 
laimes!

19. maijā LNS  aprit  97 gadi  
– cienījams vecums, kas neno-
vēršami  tuvojas pavisam apaļa-
jai simtgadei. Dažas pārdomas 
un vēlējumi mūsu LNS, tas ir,  
mums pašiem sev!

 MĀRĪTE SARKANE,  Rēzeknes 
RB:  “Lai LNS ir stipra kā ozols, 
lai zeļ un plaukst. Izturību, pa-
cietību, radošas idejas!

 Galvenais – paturot savu bū-
tību,  mainīties līdzi laikam. Jo 
pastāvēs, kas pārmainīsies. Gada 
laikā atmiņā palicis skaists mūsu 
pasākums –  interešu kluba “Juni-
ors” 5 gadu jubileja “Vasals spor-
tā!” Mēs tajā ieguldījām daudz 
darba un pretī paši guvām daudz 
prieka.”

DACE LĀCE, Valmieras RB: 
“Vēlam LNS pastāvēt mūžīgi un 
attīstīties nemitīgi! 

Atmiņā paliks  vairāki  LNS or-
ganizētie pasākumi,  īpaši kādu ne-
izcelšu – visi patika!  LNS kongresā 
vēlētos sajust jaunas vēsmas. Pie-
mēram, izmaiņas statūtos attiecī-
bā uz biedru skaita kvorumu sa-
pulcēs un konferenču  sasaukšanu  
reizi 4 gados utt., kas samazinātu 
tēriņus gan LNS, gan biedriem. Un 
vēl  –  novēlam,  lai LNS mīlētu vi-
sas savas biedrības vienādi.

GUNDEGA PAŅKO, Liepājas 
RB: “Raženus un darbīgus turp-
mākos gadus! 

Sagaidot LNS kongresu, es ie-
teiktu tikai labas pārmaiņas: neko 
nelikvidēt, atrast veidu, kā stimu-
lēt labus darba veicējus un katrā 
biedrībā vairot interesi par savu 
LNS! LNS novēlam daudz laimes 
dzimšanas dienā!”

ANITA CEPLE, Smiltenes RB: 
“Lai dzīve nekad nav vienmuļa!

Lai vienmēr mūsu LNS būtu 
kaut kas tāds, ko biedri varētu un 
gribētu iemācīties; darbi, ko vēlē-
tos izdarīt; lai vienmēr ir vietas, 
kur vēlētos nonākt; lai ir kolektīvs, 
kurā gribētos būt!” 

Svinības notika restorānā 
„Bangert’s”–  ļoti skaistā  bijušās Orde-
ņa pils vietā, blakus Kuldīgas simboliem 
– Ventas rumbai, ķieģeļu tiltam, kur paš-
reiz izveidots burvīgais Kuldīgas pilsē-
tas dārzs. 

Aizvadīta vēl viena skaista jubi-
leja:  22. aprīlī Rīgā, Kandavas ielā 
27, notika Rītausmas tautas deju 
kolektīva 65 gadu jubilejai veltīts 
koncerts “Es mācēju danci vest”.

15. aprīļa pusdienlaikā pēc 
LNS Kuldīgas RB  ielūguma 
uz  kuldīdzniekiem nozīmīgu 
pasākumu – biedrības 65 gadu ju-
bileju saradās viesi no dažādām 
Latvijas malām.
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Mēs – WFD  
dalībvalstu saimē

Gadsimta ceturksnis ir pie-
tiekami liels laika posms, 
lai varētu spriest par šīs 
globālās organizācijas vei-
kumu un nozīmi – konkrēti 
Latvijas kontekstā. Lūdzu, 
paraksturojiet to!

 Viens no lielākajiem WFD 
veikumiem ir līdzdalība ANO 
Konvencijas par personu ar in-
validitāti tiesībām izstrādē.

 Ilgajās diskusijās gadu ga-
rumā ar pasaules valstu valdību 
pārstāvjiem šajā Konvencijā tika 
iekļauti nedzirdīgajiem labvēlī-
gi formulējumi, kas nodrošina 
tiesības izmantot zīmju valodu 
dažādās dzīves jomās, sākot ar 
izglītības ieguvi, nodarbinātību 
un beidzot ar brīvā laika pava-
dīšanu un līdzdalību kultūras 
dzīvē.

 Pašlaik gan starptautiskā 
līmenī, gan valstu līmenī, ne-
dzirdīgo organizācijas strādā, 
lai Konvencijā noteiktās normas 
tiktu ietvertas nacionālā līmeņa 
dokumentos, tas ir, “ieviestas 
dzīvē”. 

WFD ir viena no spēcīgā-
kajām starptautiskajām NVO.  
Par to liecina kaut vai tas, ka 
WFD prezidents Kolins Allens 
ievēlēts par Starptautiskās in-
valīdu alianses (IDA) priekšsē-
dētāju. 

Mums kā WFD biedriem ir 
pieejami daudzi tās ekspertu iz-
strādātie dokumenti par nedzir-
dīgo tiesībām un ieteikumiem 
tiesību ieviešanā. Tikai jāprot 
tos izmantot LNS darbā ar Lat-
vijas politiķiem. 

Pateicoties WFD politis-
kajam darbam starptautis-
kā līmenī, arī nacionālo valstu 
nedzirdīgo organizācijām ir 
vieglāk politiskā līmenī risināt 
nedzirdīgo cilvēktiesību ievē-
rošanu, jo valstīm ir jāievēro 
starptautiskie ANO dokumen-
ti. To varam just arī Latvijā, kā 
pēdējos gados mainās politiķu 
skatījums par nepieciešamo at-
balstu personām ar invaliditāti, 
lai tās līdzvērtīgi iekļautos sa-

biedrībā.

Bet kāds savukārt ir LNS 
devums? Kā mēs izskatā-
mies uz citu daudzo valstu 
fona?

LNS devums WFD pagaidām 
izpaužas tikai finansiālā atbal-
stā. Latvija līdz ar iestāšanos 
ES pēc starptautisko kritēriju 
klasifikācijas iekļuvusi turīgo 
valstu saimē, un kopš pagājušā 
gada mēs biedru naudā maksā-
jam 1000 EUR gadā. Uz citu val-
stu fona mēs izskatāmies diez-
gan labi, ja ņem vērā daudzu 
Āfrikas un Āzijas valstu nedzir-
dīgo organizāciju diezgan bēdī-
go situāciju, kurām pat 50 EUR 
biedru naudas nomaksa rada 
grūtības (WFD biedru nauda 
dalās 4 grupās: 50 – 100 – 500 
– 1000).

 Mēs piedalāmies arī WFD 
nepieciešamās informācijas ap-
kopošanā, regulāri sniedzam 
viņiem nepieciešamo infor-
māciju par nedzirdīgo situāciju 
Latvijā.

Mums ir liels pluss, ka esam 
arī Eiropas Nedzirdīgo savienī-
bas (EUD) biedri, kas ir viena 
no spēcīgākajām nedzirdīgo 
starptautiskajām organizācijām 
un ir WFD sadarbības partneris, 
līdz ar to mums ir iespējas iegūt 
plašu informāciju un piedalīties 
daudzos starptautiskos pasāku-
mos.

Ko vēl LNS varētu vēlēties 
no WFD vai tai kaut ko no-
vēlēt?

Šobrīd atbalstu saviem bied-
riem nodrošina WFD sekretari-
āts Helsinkos 4 personu sastā-
vā.  Tas ir smags darbs – sniegt 
operatīvu atbalstu 133 valstu 
nacionālajām nedzirdīgo orga-
nizācijām. Tāpēc mēs varētu vē-
lēties, lai WFD kļūst finansiāli 
turīgāka, jo tad tā varēs sniegt 
vēl lielāku atbalstu saviem bied-
riem un izvērst plašāku starp-
tautisko darbību nedzirdīgo in-
terešu aizstāvībā. 

LNS PREZIDENTS EDGARS VORSLOVS:
12. APRĪLĪ 

Piedalījās Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) 
Konsultatīvās padomes sēdē. Sēdes laikā klātesošie tika ie-
pazīstināti ar ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga 
rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabied-
rībā” ietvaros izstrādāto 5 profesionālās tālākizglītības prog-
rammu un plānoto 35 prasmju apmācību programmu saturu. 

Padomes locekļi tika informēti arī par citām  SIVA aktuali-
tātēm. Viena no tām ir  SIVA virzība uz jaunu pārvaldes formu 
–  valsts kapitālsabiedrību (kā peļņas uzņēmumu).
15. APRĪLĪ 

Apmeklēja Kuldīgu, kur 65 gadu jubilejā sveica LNS Kuldī-
gas reģionālo biedrību, kas pēdējos gados  kļuvusi par vienu 
no labākajām LNS reģionālajām biedrībām. 
19. APRĪLĪ 

Piedalījās Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēdē. 
Padomes locekļi noklausījās Veselības ministrijas ziņojumu 
par rehabilitācijas centros stacionārā saņemamo medicīnis-
kās rehabilitācijas pakalpojumu analīzi. Kā galvenā problēma  
konstatēta nepietiekamais finansējums un lielākās daļas pa-
kalpojumu koncentrācija vienā vietā – Vaivaros.

 Tālākajā sēdes gaitā Finanšu ministrija informēja padomi  
par nodokļu politikas pamatnostādnēm un paredzamo ietek-
mi uz personām ar invaliditāti. Klātesošos ātri  iepazīstināja 
ar plānotajām reformām, uzsverot, ka personas ar invaliditāti 
no tām necietīšot.

Nobeigumā padomes locekļi uzklausīja Labklājības minis-
trijas ziņojumu par izstrādātajām vadlīnijām LV100 pasāku-
mu organizatoriem „Vides un informācijas pieejamības nodro-
šināšana un sabiedrības iekļaušana”. 

Vadlīnijās  iekļauta nepieciešamība nodrošināt tulkojumu 
zīmju valodā publiskos sabiedriskos pasākumos un, veido-
jot televīzijas raidījumus, nepieciešamība nodrošināt teksta  

Pavisam nesen – 27. aprīlī apritēja 25 gadi, kopš LNS 
kļuvusi par Pasaules nedzirdīgo federācijas (WFD) da-
līborganizāciju (1992). Tā apvieno 133 valstu nacionālās 
nedzirdīgo organizācijas, pārstāvot ap 70 milj. nedzirdī-
go cilvēktiesības visā pasaulē. KS lūdza LNS prezidentu  
Edgaru Vorslovu padalīties pārdomās par šo faktu, atbildot 
uz dažiem jautājumiem.

    LNS amatiermākslas       festivāls lielākajā Baltijas koncertzālē Liepājā

Amatiermākslas festivāla pamatā ir ideja par radošu tiltu 
starp nedzirdīgu un dzirdīgu cilvēku kultūru. Māksliniecisko 
veidolu balsta divas metaforas – zīmes, kas simbolizē nedzir-
dīgo sabiedrības daļu, zīmju valodu, klusumu, kustību, taču 
otra metafora – skaņas – simbolizē dzirdīgo sabiedrības daļu, 
skaņu, mūziku un runāto vārdu.

 Šī ideja atspoguļojas festivāla nosaukumā. Pasākums būs 
vizuāli interesants un saistošs ikvienam, jo uzrunās ne tikai 
nedzirdīgo, bet arī dzirdīgo sabiedrības daļu. To vadīs pro-
fesionālā nedzirdīgā aktrise Jolanta Znotiņa un  Leļļu teātra 
aktieris Artūrs Putniņš. 

Festivālā savu dalību pieteikuši astoņu LNS biedrību 11 
kolektīvi, kas iepriecinās skatītājus ar dejām, teatrāliem 
uzvedumiem (skečiem), melodeklamācijām un pantomīmas 
uzvedumiem. Pirmo reizi šādā pasākumā piedalīsies arī ne-
dzirdīgie amatiermākslinieki no ārzemēm: Lietuvas (Kauņa) 
un Igaunijas (Pērnava). 

Lielākais jaunums ir festivāla formāts. Šovasar tas būs di-
vās daļās: nedzirdīgo amatiermākslas kolektīvu lielkoncertu 

17. jūnijā pl. 14 Liepājā, koncertzālē “Lielais dzin-
tars”, notiks Latvijas Nedzirdīgo savienības 21. ama-
tiermākslas festivāls, kam šoreiz dots nosaukums “Zī-
mes un skaņas satiekas vasaras naktī”.
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subtitrēšanu vai tulkošanu zīmju valodā. 
22. APRĪLĪ 

Kopā ar viceprezidenti Inesi Immuri 
piedalījās tautas deju kolektīva “Rītaus-
ma” 65 gadu jubilejas pasākumā,  pa-
sniedza LNS valdes Atzinības rakstus 
ilggadīgajiem dejotājiem Andrim Al-
nim, Birutai Lasmanei, Janīnai Luki-
nai, Marijai Ševjakovai, Gaidai Začai 
par tautas deju tradīciju uzturēšanu, 
dejas mīlestību un kultūrvides veido-
šanu nedzirdīgo kopienā.
26. APRĪLĪ 

Vadīja LNS valdes sēdes norisi. 
Valdes sēdē izskatīti un apstiprinā-
ti LNS kapitālsabiedrību 2016.gada 
pārskati (skat.  rakstu atsevišķi). 
27. APRĪLĪ 

Uzņēma ciemiņus no Igaunijas 
Nedzirdīgo savienības (INS), kas  fil-
mēja un gatavoja videosižetu par 
LNS darbību valsts deleģēto funkci-
ju veikšanā.  INS prezidents saņēma 
informāciju  par Latvijas likumdošanas 
niansēm un valsts apmaksāto pakalpoju-
mu nodrošināšanas procesu. INS ar LNS 
iegūto informāciju plāno iepazīstināt sa-
vus politiķus un tā veicināt pakalpojumu 
pieejamības uzlabošanu nedzirdīgajiem 
Igaunijā. 
28. APRĪLĪ 

Piedalījās Finanšu ministrijas rīko-
tajā sapulcē par plānotajām reformām 
nodokļu politikā un to ietekmi uz nevals-

tisko organizāciju (NVO) darbu. NVO uz-
trauc, ka reformu rezultātā uzņēmumiem 
nebūs intereses ziedot finansējumu NVO 
projektu realizācijai. 
29. – 30. APRĪLĪ 

Kopā ar viceprezidenti Inesi Immuri 
un valdes locekli Ivaru Kalniņu piedalī-
jās LNS Pļaviņu, Daugavpils un Rēzeknes 
reģionālo biedrību praktikumos/kopsa-

pulcēs, kurās biedrību valdes ziņoja par 
paveikto darbu, ievēlēja biedrību vadību 
turpmākajam periodam un izvirzīja savus 
pārstāvjus LNS institūcijām (skat. rakstu 
atsevišķi nākamajā KS nr.).
2. MAIJĀ 

Sniedza interviju projekta “Thou-
sand Portraits” pārstāvim. Projektā plā-
nots intervēt 1000 cilvēku, lai apkopotu 
sabiedrības šī brīža noskaņojumu un nā-
kotnes redzējumu, tādējādi veidojot vēs-

turisko mantojumu ar kolektīvo atmiņu 
un nākotnes cerību.
8. MAIJĀ  

Pārrunāja ar konsultāciju firmas pār-
stāvi LNS nepieciešamo atbalstu ES fondu 
finansējuma piesaistē energoefektivitātes 
paaugstināšanai LNS īpašumā esošajās 
ēkās, kur  notiek valsts deleģēto pakalpo-
jumu sniegšana. 

9. MAIJĀ  
Eiropas dienā tikās ar Rīgas Fran-

ču liceja un Valmieras Viestura vi-
dusskolas skolēniem, kuri apmeklēja 
LNS. Informēja skolēnus  par LNS 
darbību un veikumu Eiropas finansē-
juma piesaistē pakalpojumu pieeja-
mības nodrošināšanai nedzirdīgām 
personām.
10. MAIJĀ 

Vadīja ikmēneša valsts deleģēto 
uzdevumu izpildes sapulci, kurā pie-
dalījās LNS vadība, LNS Rehabilitā-
cijas centra un LNS Surdotehniskās 

palīdzības centra vadība. Sapulces laikā 
izanalizēts aprīļa mēneša darbs, kā arī 
apspriesti darba uzdevumi maijā un turp-
mākajos 2017. gada mēnešos. 

Kopā ar viceprezidenti Inesi Immuri 
apmeklēja Latvijas Cilvēku ar īpašām va-
jadzībām sadarbības organizācijas “SUS-
TENTO” 15 gadu jubilejas pasākumu 
un LNS vārdā sveica šo organizāciju (attē-
lā). Pasākuma dalībniekus ar savu radošo 
izpausmi priecēja arī amatiermākslas ko-
lektīva “Rītausma” pārstāvji. 

    LNS amatiermākslas       festivāls lielākajā Baltijas koncertzālē Liepājā
papildinās nedzirdīgo mākslinieku un 
amatu meistaru darbu izstāde. Būs arī 
iespēja iepazīties ar iepriekšējo festivā-
lu norisi. Pirms lielkoncerta notiks arī 
amatiermākslinieku un viesu gājiens  
„Cauri dabas stihijām” pa Liepājas cen-
tra ielām, pievēršot liepājnieku uzma-
nību nedzirdīgo kultūrai. Tā ir neatņe-
mama katra festivāla sastāvdaļa.

 Gājiens būs kā atraktīvs ceļojums 
cauri četrām dabas stihijām (gaiss, 
ūdens, uguns, zeme). 

Jaunums ir arī mēģinājums apvie-
not dažādos dalībnieku priekšnesumus 
kopīgā un saistītā programmā.  Pirmo 
reizi LNS nedzirdīgo amatiermākslas 
festivāla vēsturē to darīs profesionāls 
režisors – Viesturs Roziņš.

Pateicoties Liepājas Kultūras pār-
valdes finansiālajam atbalstam, festi-
vāls notiks 2015. gadā uzceltās kon-
certzāles “Lielais dzintars” Lielajā 
zālē, kas ir lielākā koncertzāle Baltijas 
valstīs.  Ieeja festivālā būs bez maksas, 

taču būs jāuzrāda ieejas karte. Tās var 
izņemt pie savas biedrības vadītāja vai 
uz vietas “Lielajā dzintarā”. Visas ieejas 
kartes festivāla norises laikā piedalī-
sies izlozē par balvām..

Festivāls Liepājā norisināsies jau 
trešo reizi. Visas Latvijas nedzirdīgie 
mākslinieki šeit viesojās arī 2002. gadā 
Liepājas latviešu biedrības namā un 
2011. gadā koncertestrādē “Pūt, vēji-
ņi!”. 

LNS Nedzirdīgo amatiermākslas 
festivāls aizsākās 1996. gadā Valmie-
rā, un kopš tā laika  katru gadu notiek 
citā Latvijas pilsētā, kurā darbojas 
LNS biedrība. Pagājušogad nedzirdīgie 
mākslinieki uzstājās Rēzeknē, jauna-
jā Latgales kultūras centrā – Latgales 
vēstniecībā „Gors”.

Lai visi jūsu ceļi 17. jūnijā ved uz 
Liepāju,  kur tiksimies brīnišķīgā 
zīmju un skaņu valstībā ! 

Inese Immure 
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Sākumu lasiet 1. lpp.  “ Lai raits dejas solis daudzus gadus!”

Beidzamajos 7 gados tautas deju ko-
lektīvu vada Aldis Ādamsons. Pašlaik 
tajā ir 12 dejotāji. Sestdienas koncertā 
piedalījās arī agrākie dejotāji un jaunie-
šu deju grupa, kopā 35 dalībnieki. Pieda-
lījās arī rītausmiešu sadarbības vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Bānītis” – 20 
dejotāji.

Pasākumu vadīja Elfa Zariņa. Tika 
demonstrēta prezentācija par deju ko-
lektīva vēsturi.

LNS prezidents Edgars Vorslovs, 
noskatījies dejotāju priekšnesumus, tei-
ca: “Man kā prezidentam vienmēr ir pa-
tīkami atrasties uz šīs skatuves, uz kuras 
uzstājušies nedzirdīgie mākslinieki. Kon-
certs mani sajūsmināja ar to, ka mūsu 

vidū cauri gadu desmitiem pastāvējušas 
un koptas tautas deju tradīcijas. Daļa ko-
lektīva dalībnieku bija uz skatuves, citus 
kā skatītājus redzu arī zālē. 

Nedzirdīgie, piedaloties šajā koncer-
tā, parāda, ka mēs esam tādi paši sa-
biedrības locekļi kā visi, ka mēs varam 
bagātināt latviešu tautas kultūru ar savu 
pienesumu. Kultūra balstās uz valodu, un 
mums tā ir zīmju valoda. Un mēs lepoja-
mies ar to.”

Prezidents pasniedza Atzinības raks-
tus par tautas deju tradīciju uzturēšanu, 
dejas mīlestību un kultūrvides veido-
šanu nedzirdīgo kopienā – Andrim Al-
nim, Birutai Lasmanei, Janīnai Luki-
nai, Marijai Ševjakovai, Gaidai Začai.

Dejotāji saņēma T krekliņus, apsvei-
kumus no LNS biedrībām, bet no Rīgas 
RB ilggadīgākie dejotāji – arī balvas. Rīt-
ausmiešus sveica sadarbības partneris 
“Bānītis”. Tautisko deju kolektīva vadī-
tājs pasniedza visiem dejotājiem Patei-
cības rakstus. 

Jubilejas pasākumā bija daudz runu 
un daudz skaistu ziedu. Lai turpmāk 
raits dejas solis vēl daudzus gadus! 

Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis

Jubilejas koncerta sagatavoša-
nas darbus komentē un daudza-
jiem palīgiem paldies vēlas pateikt 
šī apjomīgā  projekta autore un va-
dītāja DANA KALPIŅA – GEIDA:

“Pēc katra lielā pasākuma tā orga-
nizatori jūtas gan gandarīti, gan arī 
pamatīgi iztukšoti no pārguruma, taču 
jāatzīst, ka neko nevar noorganizēt 
viens, divi vai trīs cilvēki vien, jo šādas 
lielas jubilejas koncerts, kā arī pasā-
kums pēc koncerta prasa ļoti daudzu 
cilvēku iesaistīšanos, lai viss noritētu 
labi. 

Tāpēc milzīgs paldies visiem 
koncerta dalībniekiem, kuri ne tikai 
dejoja, bet arī uzņēmās visdažādākos 
pienākumus.

Jubilejas pasākumu atbalstīja 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un 
sporta departaments, bez kura at-
balsta nebūtu iespējams nodrošināt 
tik augstvērtīgu pasākuma tehnisko 
daļu (gaismas, skaņa un projekcijas), 
jo Rītausmā jau gadiem nav tehniskā 
darbinieka.

 Par atbalstu gan finansiālā, gan 
praktiskā ziņā paldies LNS vadībai, 
kas ieguldīja līdzekļus pateicību un 
dāvanu nodrošināšanai ilggadējiem 
kolektīva dalībniekiem un jubilejas pa-

sākuma organizatoriem, nodrošināja 
iespēju visiem vienoties kopējā tostā un 
uzņemt viesus, kā arī neatteica prak-
tisku palīdzību tādās organizatoriskās 
lietās kā, piemēram, dekorēšana u.c.

 Paldies arī LNS Rīgas biedrības 
priekšsēdētājai Mārai Lasmanei par 
iesaistīšanos gan kā dejotājai, gan arī 
par palīdzību organizatoriskās lietās. 
Liels paldies un prieks sadarboties!

Vismīļākie sveicieni mūsu sa-
darbības kolektīvam „Bānītis” par 
dalību  lielajā pasākumā, kā arī Rīgas 
Raiņa 8. vakara (maiņu) vidussko-
lai par atsaucību tērpu jomā. Tāpat 
vēlējos Raiņa skolai pateikties arī par 
ielūgumu piedalīties integratīvajā fes-
tivālā „Kad dators izslēgts un telefons 
kluss...” 12. aprīlī, kur Rītausmas jau-
niešiem bija iespējams dziedāt zīmju 
valodā kopā ar Renāru Kauperu un 
daudziem citiem melodeklamētājiem. 
Tas bija super!

Jāatvainojas jau iepriekš, ja kāds 
„čaklais rūķītis” nav pieminēts, taču 
tad pietrūktu vietas rakstā, jo savu 
roku ir pielikuši tik daudzi, ka visus  uz-
skaitīt nemaz nav iespējams! Mēs visi 
esam malači un tikai ar savstarpēju 
atbalstu iespējam tik ļoti, ļoti daudz!”

Pārdomas, intervijas, vērtējumi…
ILONA LINIŅA: "Dejot tautas deju kolek-

tīvā es sāku skolas laikā – 1986. gadā, bet pēc 
3 gadiem pārtraucu. Tad pirms kādiem 11 ga-
diem atkal sāku tur dejot, jo Maruta Piterniece 
mani lūdza atgriezties. Tuvojās LNS jubileja 
un vajadzēja sagatavot koncertu. Nospriedu, 
ka visiem tas būs liels pārsteigums, kad es pēk-
šņi atkal parādīšos uz skatuves. Veselu gadu 
gatavojāmies šai jubilejai. 

Uz skatuves jūtos droši, ja ir bijuši dau-
dzi mēģinājumi un labi zinu deju soļus. Dejoju 
vienmēr ar smaidu sejā, vienmēr!

Mans paraugs ir Janīna Lukina, kura 
dejo jau 40 gadus un joprojām turpina to da-
rīt. Man patīk viņas staltā stāja. Es gribētu de-
jot vismaz tikpat ilgi cik viņa.Tagad gatavoja-
mies festivālam Liepājā. 

Runājot par deju kolektīva jubileju, gribu 
uzslavēt Līgu Immuri un Vilhelmīnu Vicins-
ku par to, ka viņas ieguldīja ļoti lielu darbu – 
izšuva dejotājām tautas vainagus.

Mums ir ļoti vajadzīgi jauni tērpi, tāpēc 
izveidojām paši savu fondu, paši tajā iemaksā-
jam un par to naudu pērkam tērpus, cik varam 
atļauties. Esmu atbildīga par šo fondu. Ceru, 
ka turpmākajos projektos būs iekļauta arī tēr-
pu pirkšana.

Mūsu tautas deju kolektīvam novēlu, lai tas 
saglabātos, attīstītu un nepazaudētu savas ilg-
gadīgās tradīcijas."
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Alda sapnis ir viņa noslēpums

Kā tu sāki strādāt par deju sko-
lotāju un kā kļuvi par Rītausmas 
tautisko deju grupas vadītāju?

Sākumā strādāju Liepājas biedrībā  ar 
tautasdeju  grupu. Pēc tam projektā “Klu-
suma pasaule” sākās vasaras nometnes, 
strādājām tajās kopā ar Danu. Vēlāk Rīt-
ausmā bija vajadzīgs tautasdeju kolektī-
va vadītājs. Šo amatu piedāvāja man.

 Kādu laiku domāju, domāju un  galu 
galā pateicu – jā, kaut arī  katru nedēļu 
bija jābraukā no Liepājas uz Rīgu. Tas tie-
šam bija nogurdinoši. Bet šo darbu darī-
ju ar prieku, lai cilvēkiem labāk, lai nesēž 
mājās četrās sienās. Toreiz grupā bija ap 
15 dalībnieku, kas dejoja tautasdejas. 

Lielajai 65 gadu jubilejai mēs sākām 
gatavoties jau janvārī. Sasaucām kopā 
dejotājus, parunājām, izdiskutējām sa-
vas vēlmes un iespējas. Februārī sākām 
nopietni mēģināt 3 reizes nedēļā, arī 
sestdienās, svētdienās. Cilvēki nesavtīgi 
ziedoja savu brīvo laiku un arī  citas sa-
vas ieceres brīvdienās – visiem mēģinā-
jumi bija pirmajā vietā, svētku koncerts  
bija prioritāte. Protams, tāpēc arī es pār-
kārtoju savu dzīves ritmu–  vairāk dzīvo-
jos pa Rīgu, īrēju šeit dzīvokli.

Kuri cilvēki palīdzēja organizēt šo 
pasākumu?

Bija ļoti daudzi! Protams, vislielākais 
paldies Danai – viņa uzrakstīja  projektu 
Rīgas domei, lai piesaistītu naudu  pasā-

kuma norisei. Arī Mārai Lasmanei liels 
paldies –  viņa ieguldīja lielu organiza-
torisko darbu. Elfa Zariņa centīgi saga-
tavojās, lai godam novadītu šo vakaru.  
Savukārt Edgars Celmiņš palīdzēja iz-
dekorēt zāli. Brigita Lazda arī iesaistījās 
ar vērtīgiem padomiem un radošām ide-
jām. Liels paldies  Genovefai Ņevjadoms-
kai  par ieinteresēto līdzdalību dažādos 
darbiņos un  Regīnai Rizikai, kura  LNS 
muzejā atlasīja materiālus un izveidoja 
no tiem fotoizstādi. Tos izmantojām arī 
prezentācijā par deju kolektīva vēsturi. 
Liels paldies Līgai Immurei un Vilhelmī-
nei Vicinskai – viņas izšuva dalībniecēm 
tautas tērpu vainagus.

Kas uzrakstīja pasākuma scenāri-
ju, izdomāja zāles noformējumu?

Prezentācija, zāles noformēšanas ide-
jas un pasākuma scenārijs – tas ir mans 
darbs.

Kā tu raksturotu dejotājus, kādas 
dejas mūsējiem ir piemērotas?

Dejotājus varētu iedalīt 3 grupās. Jau-
nākie mīl dejot straujas dejas un daudz 
lēkāt. Vidējās paaudzes dejotāji  ietur 
mierīgāku ritmu, savukārt senioriem 
piemērotas lēnas, mierīgas dejas.

Vai tu vēl joprojām apmāci arī Lie-
pājas dejotājus?

Nē, liepājniekiem tagad ir cits  vadī-
tājs. Man šeit darbu pietiek. 

Šogad festivāls veidots kā kon-
kurss, būs žūrija, priekšnesumi 
tiks vērtēti. 

Saprotu, ka festivālā grib parādīt kaut 
ko jaunu, savādāku. Mūsu pašdarbnie-
ki vienkārši grib uzstāties sev un citiem 
par prieku, nevis sacensties savā starpā. 
Tāda ir festivālu īstā  būtība. Lai sacenšas 
profesionāļi! 

Ko tu saki par Baltijas valstu dalī-
bu festivālā?

Mūsu festivālam ir jau 20 gadi, ir sa-
vas tradīcija, tāpēc  Baltijas valstu kopīgu 
festivālu vajag organizēt atsevišķi, citādā 
formā un laikā, piemēram, Nedzirdīgo 
dienā. Tāds ir mans viedoklis. 

 Par šāgada pašdarbības festivālu – 
būs sapulce, tad izrunāsim, ko darīsim, 
kādas tēmas, kādas dejas rādīsim utt.

Kādas bija sajūtas pēc deju kolek-
tīva jubilejas?

Pēc jubilejas koncerta nākamajā die-
nā pamodos un nesapratu, kas īsti noti-
cis un kur es atrodos. Vai tiešām koncerts 
bija? Vai tas bija tikai sapnis? Bet godīgi 
varu pateikt – par šo lielo darbu, kas pa-

veikts, esmu laimīgs un gandarīts.

Kā tu domā, kādas ir perspektīvas 
tautasdeju kolektīvam?

Kolektīvam ir nākotne. Pastāvēšana 
jau 65 gadus – tas ir nopietns pierādī-
jums. Galvenais, lai nepazustu tautasde-
jas, raksti, simboli, un lai uz mūsu sep-
tiņdesmitgadi būtu  vairāk dejotāju. Īpaši 
mums vajag vīriešus.

Vai mūsu nedzirdīgajiem dejotā-
jiem ir kādas iespējas piedalīties 
Latvijas simtgades pasākumu kon-
certos?

Tas ir mans sapnis un mans mērķis, 
bet šobrīd nevaru neko konkrēti atbildēt. 
Lai tas paliek noslēpums. Starp citu, arī 
mūsu tautas deju grupas 65 gadu jubileja 
bija Latvijas simtgadei veltīts pasākums. 
Nedzirdīgajiem Latvijas simtgades kon-
tekstā jāpierāda, ka arī viņi var. Bet tas 
jāvirza LNS vadībai – augstākā līmenī.

Katram laikam savi plusi, savi mī-
nusi, man šķiet, šajā laikā cilvēki 
vairāk sēž mājās un tiekas inter-
netā.

Tieši tā. Jauniešiem tagad galvenais 
ir dators, internets, automašīnas. Tāpēc 
jauniešus ir grūti piesaistīt pašdarbībai. 
Vispār viņiem nav tādas izturības. Strā-
dājot dzirdīgo skolā, ievēroju, ka jaunieši 
negrib nekur piedalīties,  nav pārliecināti 
par sevi vai kautrējas.  

Puišiem pajautāju: kas jums labāk 
patīk – viedtālrunis vai dators, vai tomēr 
iet brīvā dabā, kustēties, darboties. Viņi 
atbildēja godīgi: vissvarīgākais ir viedtāl-
runis. Tas  attiecas arī uz nedzirdīgajiem.

Tiešām, arī biedrību vadītāji sū-
dzas, ka visi tagad komunicē skai-
pā un uz biedrību vairs nenāk.

Jā, paskatīsimies vecajās bildes, cik 
daudz nedzirdīgo kādreiz piedalījās treš-
dienu sanākšanās Rītausmā – zāle bija 
pilna! Tagad ļoti maz, pārsvarā seniori.

 Notiek arī noslāņošanās: jaunieši at-
sevišķi, seniori atsevišķi. Tas ir neparei-
zi. Seniori, kaut arī  atpaliek no progresa, 
tehnoloģijām, tomēr vēlas komunicēt ar 
jauniešiem. Bet jauniešiem ir savas inte-
reses.

 Kad paies laiks un jaunieši paši pa-
liks vecāki, viņi sapratīs, ka rīkojās nepa-
reizi.Tāds process notiek ne jau tikai ne-
dzirdīgo, bet visā sabiedrībā, visā Latvijā.

Paldies par interviju, un lai raits 
dejas solis! 

Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis

Pēc lielās jubilejas KS aicināja 
uz sarunu deju kolektīva svētku 
galveno organizatoru Aldi Ādam-
sonu. Saruna izvērtās plašāka, jo 
Aldis ir interesants sarunu biedrs, 
runāts tika arī par LNS pašdarbības 
festivālu, Latvijas simtgadi, mūs-
dienu situāciju deju pasaulē…
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Sākumu lasiet 1. lpp. “Kuldīgas biedrībai – 65!” LNS RB grupās 
izmaiņas

Pasākuma viesus sagaidīja 
jaunā, 25. martā ievēlētā biedrības 
priekšsēdētāja Raimonda Tabaka. 
Viņa, viesus uzrunājot, pateicās vi-
siem biedriem un sadarbības partne-
riem par lielo ieguldījumu biedrības 
darbā, uzsverot: tieši biedri ir tie, 
kuriem pateicoties tagad visi var atzī-
mēt biedrības 65. jubileju.

 Biedrību goda dienā sveica Kul-
dīgas novada domes pārstāve, paš-
valdības izpilddirektore Ilze Dambī-
te-Damberga. 
Viņa pasniedza 
ziedus un sal-
dumus, novēlot 
arī turpmāk 
aktīvi darbo-
ties un piedalī-
ties savas pilsē-
tas dzīvē.

 Kuldīgas 
novada pašval-
dības aģentū-
ras “Sociālais 
dienests” pārstāve Ineta Enģele savā 
uzrunā atcerējās laiku, kad Kuldīgas 
RB uz laiku atradās Sociālā dienesta 
telpās (biedrības telpu rekonstrukci-
jas laikā) un pieminēja, ka toreiz bija 
ļoti pārsteigta par biedrības lielo ap-
meklētāju skaitu, ko varēja novērot, 
kopā strādājot vienās telpās. 

Viņa pateicās par darbu un pa-
sniedza ziedus Žanetei Škaparei, 
kurai pateicoties izveidojusies laba  
sadarbība starp biedrību un pašvaldī-
bas aģentūru. 

Svinīgās daļas noslēgumā  Kuldī-
gas RB sveica LNS prezidents Edgars 
Vorslovs, LNS Rehabilitācijas centra 
pārstāve Vita Kamare, SIA „LNS Ne-
kustamie īpašumi” valdes priekšsē-
dētājs Varis Strazdiņš, LNS reģionālo 
biedrību vadītāji un to pārstāvji no 
Ventspils, Liepājas Pļaviņām, Daugav-
pils, Rēzeknes, Smiltenes/Alūksnes, 
Valmieras un Rīgas. 

Pasākuma otro daļu ar tostu 
atklāja sociālais rehabilitētājs, kād-
reizējais Kuldīgas biedrības priekš-
sēdētājs Guntars Jurševskis, kurš 
pieminēja biedrības aizsākumus, tās 
darbības raibo ceļu un to, kā mazā 
Kuldīgas biedrība ir izaugusi par pie-
tiekami spēcīgu un saliedētu bied-
rību. Ikvienam viesim bija iespēja 
noskatīties prezentāciju par šīs bied-
rības attīstības vēsturi un noskatīties 
videosveicienu no pašiem Kuldīgas 

RB biedriem. 
A t p ū t a s 

daļā savas ak-
tiera prasmes 
d e m o n s t r ē -
ja Armands 
Hildebrants ,  
uzstājoties ar 
solo priekš-
n e s u m u /
p a n t o m ī m u , 
p a s ā k u m u 
dokumentēja 

un fotogrāfijās iemūžināja laikraksta 
„Kurzemnieks” darbiniece Laila Lie-
piņa.

Pasākums aizritēja brīnišķīgā 
gaisotnē, sirsnīgās sarunās, jaut-
rās rotaļās. Pat laiks, kurš solījās būt 
īsti negants – ar slapju sniegu, lietu, 
tomēr izvērtās saulains, bez nokriš-
ņiem, kā veltījums biedrības jubilejai. 
Paldies visiem sveicējiem – tuviem un 
tāliem!

 Paldies Kuldīgas RB biedriem! Lai 
mums visiem vēl daudz skaistu, piln-
vērtīgu un spilgtiem notikumiem ba-
gātu gadu Kuldīgas RB! 

 Par pasākuma organizatoris-
ko norisi, atraktīvo daļu atbildē-
ju es, Žanete Škapare, mani palīgi 
bija – Armands Hildebrants, Svet-
lana Gārne. Pasākuma fotogrāfs  
A.Hildebrants. Paldies viņiem! 

Sagatavoja  
LNS Informācijas nodaļa

RĪGAS REĢIONĀLĀ BIEDRĪBA
Rīgas rajona grupu agrāk vadīja Inguna 

Krama, bet tagad jaunā priekšsēdētāja – Kris-
ta Kristīne Magone. 

Jelgavas grupai arī jauns priekšsēdētājs 
– agrāko Anitu Grahoļsku nomainīja Kristaps 
Legzdiņš. 

Tukuma grupā par priekšsēdētāju ievēlē-
ja Andri Žurakovski. 

Vidzemes grupā par  priekšsēdētāju at-
kārtoti  ievēlēta Guna Priede. 

Jūrmalas grupā par priekšsēdētāju ievē-
lēja Ievu Leiškalni; LNS grupā – Guntu Birnīti.

Daudzās grupās vadītāji nemainījās: Rīgas 
8.maiņu vakara vidusskolas grupā priekš-
sēdētājas godā palika Inese Immure; grupā 
“Tilts” – Zigmārs Ungurs; mākslinieku kopā 
“Cerība” – Santa Kesenfelde; Ziemeļu grupā 
– Karmena Verika Ikauniece; Latgales grupā 
– Māra Lasmane; Kurzemes grupā – Vita Ka-
mare, un Zemgales grupā – Juris Grundulis 
(juniors).

CITOS LATVIJAS REĢIONOS
VALMIERAS RB

Valmieras grupā par priekšsēdētāju ievē-
lēja Irinu Jirgensoni. Cēsu grupu vadīs  Līga 
Landrāte.  Limbažu  biedriem jauns vadītājs 
– Andrejs Šņepsts (bija Gunita Ungure). 

SMILTENES RB
Smiltenes grupā priekšsēdētāja palika ie-

priekšējā – Lida Šilinska, tāpat arī Alūksnes 
grupā – Anita Ceple.  Jaunpiebalgas grupā 
par priekšsēdētāju ievēlēja Sofiju Cīruli.

RĒZEKNES RB
Rēzeknes teritoriālās grupas priekš-

sēdētāja – Ārija Kopeika. Bet Preiļos  grupa 
savu vadību uzticēja Dmitrijam Ivanovam.

DAUGAVPILS RB
Daugavpils grupas jaunais vadītājs ir 

Igors Čaika, bet SIA Dane grupas vadītāja pa-
lika iepriekšējā – Jeļena Dmitrijeva.

PĻAVIŅU RB
Pļaviņu RB Pļaviņu grupā līdzšinējā gru-

pas priekšsēdētāja Aināra Osmaņa vietā ie-
vēlēja Raiti Rūrānu.  Līvānu grupu turpinās 
vadīt Viktors Mauriņš. 

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs 

Notikušas visu LNS reģionālo bied-
rību grupu pārvēlēšanu sapulces. Lielā-
kajai daļai grupu sapulci nācās sasaukt 
atkārtoti, jo pirmajā reizē pietrūka 
kvoruma. Daudzi ar to bija neapmieri-
nāti un uz atkārtoto sapulci sanāca vēl 
mazāk biedru. Lūk, jaunievēlētie grupu 
vadītāji.
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Šai lappusei materiālus sagatavoja: Zigmārs Ungurs, foto: Juris Grundulis

Reģionālo biedrību  konferences Vidzemē

Debatēs Aiva Šilinska pievērsa uz-
manību aktuālai problēmai, ar kuru sa-
skaras tulki: ir tādi klienti, kuriem  nav 
piešķirts surdotulka pakalpojums. Viņa 
izteica priekšlikumu: ja klients saņem 
visus pārējos rehabilitācijas pakalpoju-
mus, vajag viņam piešķirt arī zīmju valo-
das tulka pakalpojumu. Izvērsās plašāka 
diskusija par dažādām situācijām, kur 
šo pakalpojumu izmanto  Smiltenes RB 
biedri.

Šis jautājums ir  īpaši aktuāls attie-
cībā uz ekskursijām, muzeju apmeklēju-
miem un līdzīgiem pasākumiem, kad tiek 
tulkots grupai. Šādos gadījumos nevar 
nodalīt, kam tulkos un kam ne, jo visi ir 
vienā grupā – arī tie, kuriem tulka pakal-
pojums nav paredzēts. Vēl cits piemērs:  
tulkošanai psihologa lekcijās, radošajās 
un deju nodarbībās jāaizpilda pat  atse-
višķas atskaites formas.

Anita Ceple skaidroja: jā, ir tādi 
biedri, kuriem atgādināts nokārtot ne-
pieciešamos dokumentus, lai saņemtu 
tulka pakalpojumus, bet viņi  to nedara, 
kaut arī pakalpojumu izmanto jau mi-
nētajos  gadījumos. Tā kā šie cilvēki ir 
biedrības biedri,  viņiem nevar atteikt 
ekskursiju, kurā iekļauts arī tulka pakal-
pojums.

Secinājums ir tāds: jārīkojas prin-
cipiāli un no šiem biedriem jāpieprasa 

maksa par tulkošanas 
pakalpojuma saņemša-
nu. Ja viņš dabūs maksāt 
vienreiz, otrreiz, varbūt 
beidzot sapratīs, ka izdevīgāk tomēr no-
kārtot nepieciešamos dokumentus un  
saņemt tulka pakalpojumu par brīvu.

Konferences dalībnieki valdes pār-
skata ziņojumu pieņēma zināšanai un 
darbu novērtēja kā labu.

Edgars Vorslovs: “Cilvēkiem vien-
mēr liekas – priekš kam man maksāt kaut 
kādas biedra naudas, nekādu labumu no 
tā neizjūtu. Par biedriem un nebiedriem 
piekrītu – jāpaaugstina dalības maksa 
nebiedriem, ja viņi vēlas piedalīties LNS 
pasākumos. 

Noklausījos valdes ziņojumu, priecājos 
par veikto darbu, bet pamanīju, ka dažas 
lietas neesat pieminējuši, ar kurām va-
rējāt palepoties. Piemēram, 2015. gadā 
jūsu biedrība tika atzīta par labāko. Arī 
pagājušajā gadā bijāt labi pastrādājuši, 
un daži no  biedriem varēja  aizbraukt uz 
Briseli. 

Vēl fakts ir tāds, ka jūsu biedrība ir 
viena no labākajām sadarbībā ar pašval-
dībām. Ar Smiltenes pašvaldību tiešām   
izveidojusies ļoti laba sadarbība – viņi 
redz, ka biedrība patiešām strādā. Ir iegū-
ta uzticība, un šo uzticību novēlu saglabāt 
arī turpmāk. Jo to var tik ātri pazaudēt, 

bet atgūt ir ļoti grūti.
 Tomēr pārdomāšanai vēl gribētos 

iemest mazu akmentiņu jūsu jaukajā 
lauciņā.  Ja skatāmies kartē: ir Smiltenes 
biedrība un Valmieras biedrība – abas ļoti 
tuvu viena otrai. Es piedāvātu nomainīt 
biedrības nosaukumu uz Alūksnes RB, jo 
tad, skatoties pēc kartes, būtu normālāks 
attālums. Viss paliktu tāpat kā iepriekš, 
tikai nosaukums biedrībai būtu cits.”

Jautājumā par LNS stratēģiju 2017. – 
2019. gadam  diskusiju nebija. Tas pats 
sakāms par LNS statūtu grozījumiem – 
priekšlikumu nebija un informāciju pie-
ņēma zināšanai.

Sekoja vēlēšanas. Par biedrības  
priekšsēdētāju atkārtoti un vienbalsīgi 
ievēlēja Anitu Cepli.  Biedrības valdē 
turpmāk darbosies vēl  Ingrīda Ozola, 
Ritma Egle un Aiva Šilinska.

Uz LNS kongresu deleģēja Anitu Cep-
li, Lidu Šilinsku, Ingrīdu Ozolu.

Kā pārstāve LNS domē no Smiltenes 
biedrības vienbalsīgi tika izvirzīta Anita 
Ceple.

Par nākamo LNS prezidenta kandidā-
tu konferences delegāti ieteica  līdzšinējo 
LNS prezidentu Edgaru Vorslovu. 

Debatēs Irina Jirgensone izteica 
neapmierinātību, ka grupu sapulcēs 
vajag piedalīties 50% + 1 biedram. Šī 
iemesla dēļ 11. februārī nevarēja notikt 
Limbažu un Cēsu grupas sapulces. Vē-
lams būtu mainīt LNS statūtus, lai gru-
pas sapulce varētu notikt, ja uz to iera-
dušies 30% grupas biedru.

 Arvīds Švagris no Limbažu gru-
pas izteica domu, ka vajag šo grupu 
likvidēt un pievienot Valmieras grupai, 
jo:  ir grūtības ar transportu, lai ierastos 

uz grupas sapulcēm un  nav 
piemērotu telpu  – atkārtotā 
grupas sapulce notika Lim-
bažu autoostā.

Valmieras RB priekšsēdē-
tāja vēlēšanās visiem bied-
riem bija vienbalsīgs viedok-
lis, ka Dacei Lācei jāturpina 
vadīt biedrību. Valdē vēl ie-
vēlēja Irinu Jirgensoni, Na-
deždu Jefremovu, Sintiju 
Kārkliņu, Igoru Kurzenkovu.

Par delegātiem uz LNS kongresu ie-
vēlēja Daci Lāci, Irinu Jirgensoni, Na-
deždu Jefremovu un Igoru Kurzenko-
vu.

Par biedrības pārstāvi 
nākamajā LNS domē vien-
balsīgi apstiprināja Daci 
Lāci.

Sarežģītāks izrādījās jautājums, ko 
izvirzīt LNS prezidenta amatam. Vien-
balsīgi tika lemts piedāvāt šo amatu 
Arnoldam Pavlinam, bet, ja viņš atteik-
sies, tad  izvirzīt Edgaru Vorslovu. 

 Smiltenē diskutē par tulka pakalpojumu
SMILTENES RB konference notika 8. aprīlī. To vadīja Lida 

Šilinska. Konferencē piedalījās 18 delegāti, kā  arī LNS pre-
zidents Edgars Vorslovs, LNS viceprezidente Inese Immure, 
LNS valdes loceklis Ivars Kalniņš un  sabiedriskais novērotājs 
Juris Grundulis.

Valmierā spriež par nelielo grupu problēmām
VALMIERAS RB konference arī 

notika 8. aprīlī. No 18 delegātiem 
ieradās 17. Konferenci vadīja Dace 
Lāce. Viesi: LNS prezidents Edgars 
Vorslovs, viceprezidente Inese Im-
mure, Ivars Kalniņš un Juris Grun-
dulis.
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Par tvana gāzes detektora  
izmantošanu ar skaņas indikatoru 

Tvana gāze ir bezkrāsaina indīga, 
degtspējīga gāze bez garšas un smar-
žas, nedaudz vieglāka par gaisu. Tā 
rodas, nepilnīgi sadegot malkai vai 
jebkuram citam kurināmajam, to-
starp dabas vai sašķidrinātajai gāzei, 
ko izmanto apsildei un ēdiena pagata-
vošanai, ja kurtuvei nav pietiekamas 
skābekļa pieplūdes. 

Sajust nelaimi nav iespējams, tā-
pēc vienīgais risinājums ir tvana gāzes 
detektors. Tvana gāzes detektors ir jā-
nopērk pašam – cena ir no 10 līdz 50 
eiro, un to var nopirkt gan interneta, 
gan sadzīves tehnikas, drošības sistē-
mu, elektromateriālu un būvniecības 
veikalā. Taču tikai kopā ar skaņas 
indikatoru tas var būt noderīgs ne-
dzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem. 
Skaņas indikators arī signalizēs par 
dūmu detektoru, kas arī ir atsevišķa 
ierīce.
Kā tas darbojas? 

Skaņas indikators ar mehānisku 
signālu sastāv no divām daļām: no 
raidītāja un uztvērēja. Raidītājs ir 
jāpiestiprina pie sienas blakus gāzes 
detektoram, ko uzstāda 1,5 metru 
augstumā no grīdas un ne tālāk par 
septiņiem metriem no tvana gāzes 
rašanās avota.

Savukārt uztvērēju var turēt ka-
batā, vai zem spilvena vai piestipri-
nāt pie jostas. Gadījumā, ja notiek 
tvana gāzes noplūde un tās koncen-
trācija pārsniegs pieļaujamo līmeni, 
detektors sāk skanēt  (skaņas signāls 
ir 80–85 dB skaļš un  tas ir līdzīgs 
rokkoncerta skanējumam). Tad ska-

ņas indikators (raidītājs) uztver šo 
skaņas signālu un nosūta uz uztvērē-
ju, kas vibrējot brīdina Jūs par bries-
mām. 

Ir iespējams pieteikties arī uz 
skaņas indikatoru ar gaismas signā-
lu, kas darbojas līdzīgi, taču par ska-
ņu informē ar gaismu.

Kas jādara, lai to saņemtu? 
Lai saņemtu valsts apmaksāto 

skaņas indikatoru ar mehānisko vai 
gaismas signālu, jāiesniedz:

1) rakstisks iesniegums (norā-
da vārdu, uzvārdu, personas kodu, 
dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru 
vai e-pasta adresi) un norādiet -  ska-
ņas indikatoru ar mehānisku vai ar 
gaismas signālu tvana gāzes/dūmu 
detektora signālu saņemšanai

2) ģimenes ārsta atzinums vai 
atbilstošas specialitātes ārstniecības 
personas atzinums tehniskā palīglī-
dzekļa saņemšanai. 

Ārsta atzinumu nevajag iesniegt, 
ja jūsu Veselības un darbspēju ek-
spertīzes ārstu valsts komisijas 
(VDEĀK) invaliditātes lēmumā ir 
rakstīts “dzirdes invaliditāte” vai 
“dzirdes traucējumi”. Tad vajag ie-
sniegt VDEĀK lēmuma kopiju un in-
validitātes apliecības kopiju. 

Ja surdotehniskais palīglīdzeklis 
vajadzīgs bērnam vecumā līdz 18 
gadiem vai personai, kura atzīta par 
rīcībnespējīgu, personas likumiskais 
pārstāvis iesniegumā  uzraksta arī 
savus personas datus un pievieno 
pārstāvības tiesības apliecinošu do-
kumenta kopiju (piemēram, bērna 
dzimšanas apliecību). 

Dokumentus var iesniegt perso-
niski SIA „LNS Surdotehniskās palī-
dzības centrs" Rīgā, Elvīras ielā 19 
vai kādā no tās struktūrvienībām: 
 Ventspils, Lielā Dzirnavu iela 24;
 Liepāja, 1905. gada iela 35;
 Rēzekne, Raiņa iela 5a;
 Daugavpils, S. Mihoelsa iela 54.

Dokumentus var sūtīt arī pa pas-
tu (Latvijas Nedzirdīgo savienība, 
Elvīras iela 19, Rīga, LV 1083) vai uz 
e-pastu (lns@lns.lv), bet tiem jābūt 
parakstītiem ar drošu elektronisko 
parakstu. Kopētus dokumentus ne-
pieņem.

Rindā gaidīšanas laiks no iesnie-
guma iesniegšanas brīža līdz skaņas 
indikatora  saņemšanai ir aptuveni 
divi mēneši. 

Inese Immure

Videoziņas (VZ) Nr. 42 Par potēšanos pret 
ērču encefalītu, trakumsērgu un difteriju.

VZ Nr. 45 Saunā gaisa mitrums ir tikai  3 – 
8 %, bet karstums 80 –140 grādi.   Slapjā  pirtī 
mitrums – ap 70% un temperatūra  sasniedz  60 
– 80 grādus. Abas  pirtis  organisma veselības 
stiprināšanu veicina  līdzīgi.

VZ Nr. 46 Iesniedzot Gada ienākumu dek-
larāciju VID, var atgūt  pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli (IIN). Bet kā var zināt, ka no-
doklis ir pārmaksāts? To var uzzināt tikai tad, ja  
aizpildīsiet un iesniegsiet deklarāciju.

VZ Nr. 48 Kā Lielbritānijas izstāšanās no 
Eiropas Savienības ietekmēs nedzirdīgos lat-
viešus, kuri lielā skaitā dzīvo un strādā Lielbri-
tānijā?

VZ Nr. 56 No 1. aprīļa, lai iegūtu bezdarbnie-
ka pabalstu, būs jānostrādā vismaz 12 no pēdē-
jiem 16 mēnešiem.

VZ Nr. 57 Reizēm cilvēki nesaprot dāvināju-
ma līguma noslēgšanas sekas. Viņi domā, ka arī 
pēc līguma noslēgšanas varēs rīkoties ar savu 
nekustamo īpašumu. Nē, nevarēs!

VZ Nr. 61 Kas ir “leģionāru slimība” jeb le-
gioneloze un kā no tās izvairīties?

VZ Nr. 63 Šogad 17. jūlijā Turcijā notiks 
Starptautiskās nedzirdīgo sporta komitejas  
46. kongress, bet  18. jūlijā sāksies 23. Vasaras 
nedzirdīgo olimpiāde.

VZ Nr. 65 Sabiedrisko iniciatīvu portālā 
www.manabalss.lv var parakstīties par dau-
dziem vērtīgiem priekšlikumiem, piemēram, 
par bezmaksas sabiedrisko transportu visā Lat-
vijā 3. grupas invalīdiem.

VZ Nr. 66  Lai pārvarētu pavasara noguru-
mu, vajag lietot B vitamīnu kompleksu: B1, B2, 
B3, B5, B6, B7, B9 un B12.

VZ Nr. 71 No šī gada sākuma visiem suņiem 
obligāti jābūt čipētiem un reģistrētiem. Kaķu un 
mājas sesku reģistrācija nav obligāta.

VZ Nr. 72 Vai zinājāt, ka visbiežākais nāves 
cēlonis Latvijā ir ādas vēzis?

VZ Nr. 75 Nepietiekams ūdens daudzums or-
ganismā var izraisīt galvassāpes, veicināt cukura 
līmeņa pazemināšanos, samazināt darba spējas 
un palielināt nogurumu. Slāpes, sausa mute, ne-
patīkama elpa, tumšāks urīns – tas liecina, ka 
organismam trūkst ūdens.

VZ Nr. 77 Vasarā daudzi izmantos atvaļinā-
jumu, lai aizbrauktu ceļojumā. Ir jāzina svarī-
gākie aizliegumi tajās valstīs, uz kurām plānots 
brauciens.

VZ Nr. 79 Saules ultravioletie stari var bojāt 
acis, tāpēc katram cilvēkam vasarā vajag nēsāt 
saulesbrilles. Autobraucējiem pie stūres jāiz-
manto polarizētās saulesbrilles.

VZ Nr. 82 Sākas vasaras sezona: kā izvairī-
ties no čūskām un ērcēm? Ko darīt, ja iekož?

VZ Nr. 84 Latvijā terorisma draudu līmenis 
ir zems, bet terora akts mūs var pārsteigt citās 
valstīs, tāpēc jāzina, kā rīkoties. 

Videoziņu apskats

Nedzirdīgas un vājdzirdīgas 
personas LNS Surdotehniskās 
palīdzības centrā var saņemt 
valsts apmaksātu skaņas indi-
katoru ar mehānisku signālu 
(ražotājs “Phonic Ear“), kurš 
paredzēts dūmu un tvana gāzes 
detektora signālu uztveršanai. 

http://www.surdocentrs.lv
http://www.surdocentrs.lv
http://www.manabalss.lv
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Tukumnieki aktīvi gatavo 
jubilejas programmu, notiek 
arī sagatavošanas darbi dalībai 
mākslinieciskā amatiermākslas 
festivālā “Zīmes un Skaņa 
satiekas vasaras naktī”, iestudējot 
priekšnesumus un tādā veidā 
attīstot savas radošas. 

Sociālo jautājumu ko-
mitejas 2017. gada 27. ap-
rīļa sēdē izskatīja kopā 43 
sabiedrisko organizāciju 
pieteikumus un nolēma pie-
šķirt finansējumu 40 biedrī-
bām, to vidū arī minētajam 
LNS projektam – pilnā ap-
mērā 504,40 EUR.

Projekta mērķis ir pie-
dāvāt brīvā laika pavadīša-
nas un aktīvās atpūtas kva-
litātes uzlabošanas iespējas  
Daugavpils pilsētā dzīvojo-
šiem 60 dzirdes invalīdiem, 
turklāt radot viņiem pieeja-
mu informatīvo un fizisko 
vidi. 

Projekta realizācija plā-
nota  2017. gada maijā – ok-
tobrī. Tā ietvaros plānots 
organizēt Daugavpils RB 
70 gadu jubilejas pasāku-
mu “Mēs gribam būt kopā!” 
Šo svētku organizēšanā ie-
saistīsies paši nedzirdīgie 
cilvēki. Aktīva dalība savas 
kopienas sabiedriskajā dzī-
vē veicinās viņu dzīves kva-
litāti, reizē visas nedzirdīgo 

kopienas izaugsmi. Līdz ar 
to kopumā sekmēs Daugav-
pils pilsoniskās sabiedrības 
kvalitatīvu, ilgtspējīgu attīs-
tību. 

Projekts paredz vairāku 
aktivitāšu realizāciju – ne-
dzirdīgie cilvēki mācīsies 
gatavot prezentāciju par 
savas biedrības vēsturis-
ko ceļu, veidos ielūgumus 
un dekorus/rotājumus, lai 
izdekorētu telpas jubilejas 
pasākumu svinēšanai, at-
tīstīs savas prasmes melo-
deklamācijā, pantomīmā, 
teatrālos uzvedumos, dejo-
šanā un citu  priekšnesumu 
sagatavošanā.

Projektu vadīs Elvīra 
Čaika. Tā realizācijā būs ie-
saistīti sadarbības partneri 
– SIA “LNS Rehabilitācijas 
centrs” un Daugavpils logo-
pēdiskā internātpamatsko-
la – attīstības centrs, nodro-
šinot projekta metodisko, 
organizatorisko un infor-
matīvo atbalstu. 

Daugavpilī –  “Mēs 
gribam būt kopā!”

2017. gada 1. martā LNS iesniedza pieteikumu uz 
finansējumu no Daugavpils pilsētas domes budžeta 
programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta 
fonds” projekta “Mēs gribam būt kopā!” realizācijai.

Liepājā – “Esi aktīvs, nesēdi uz vietas!”
Projekta mērķis ir orga-

nizēt Liepājā dzīvojošiem 
nedzirdīgajiem cilvēkiem nū-
jošanas nodarbības, popu-
larizēt aktīvu un veselīgu 
dzīvesveidu un sniegt viņiem 
teorētiskās un praktiskās zi-
nāšanas par nūjošanas vēs-
turi, tehniku un ietekmi uz 
viņu  veselību. Pilnveidojoties 
prasmei sportot, lietderīgi tiks 
izmantots brīvais laiks, ne-
dzirdīgie cilvēki iedrošināsies 
un būs motivēti regulāri rūpē-
ties par savu fizisko un garīgo 
labsajūtu. Vairosies vēlme par 
sevi rūpēties neatkarīgi no fi-
nansiālām iespējām. 

Projekta realizācija notiek 

no 2017. gada 1. maija līdz 
2017. gada 31. decembrim. 
Plānots organizēt 24 nūjoša-
nas nodarbības 8 mēnešu ga-
rumā. Sākumā nūjošanas no-
darbības vadīs un nūjošanas 
tehnikā dalībniekus apmācīs 
profesionāls instruktors, ierā-
dot dažādus paņēmienus, lai 
būtu labāks rezultāts. Paši ne-
dzirdīgie cilvēki  gatavos nūjo-
šanas maršrutu tā,  lai nūjojot 
plašāk iepazītu savu pilsētu 
no cita skatupunkta.

Metodisko un informatīvo 
atbalstu sniegs arī sadarbības 
partneris SIA “LNS Rehabilitā-
cijas centrs”. 

2017. gada 25. aprīlī starp LNS un Liepājas pilsētas 
pašvaldību noslēgts līgums par līdzfinansējuma 
piešķiršanu projektam “Esi aktīvs, nesēdi uz vietas!”. 
Liepājas pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas 
projektu konkursa ietvaros LNS projekts guvis 
atbalstu 410 EUR apmērā. 

Tukums ar skatu 
nākotnē

APSVEICAM!
Ir pašsaprotami, 

ka telpām, kurās tiek 
realizēti projekti un 
valsts pasūtījums, ir 
jābūt maksimāli pie-
mērotām un drošām. 

Šajā ziņā lielisku 
piemēru rāda LNS Re-
habilitācijas centrs, kam 
piešķirts sertifikāts kā 
apzinīgākajam uzņēmu-
mam, kas rūpējas par 
savu darbinieku un uz-
ņēmuma drošību. 

Piezīme: Drīzumā 
skatieties videoziņu par 
šo tēmu.

Šai lappusei materiālus sagatavoja: Karīna Pavlova

Projektā “Ar skatu 
nākotnē!” notiek sa-
gatavošanas darbi LNS 
Tukuma grupas 60 
gadu jubilejas pasā-
kumam “Mūsu svētki” 
jūnijā. 
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Krista: studēt bija grūti, bet vērtīgi

Kādu augstskolu tu pabeidzi un 
kādu specialitāti ieguvi?

Es pabeidzu Rīgas Stradiņa Univer-
sitāti ar profesionālo bakalaura grādu 
sociālajā darbā un sociālā darbinieka 
kvalifikāciju.

Kāda bija tava kvalifikācijas dar-
ba tēma? Pastāsti vairāk par to.

Mana kvalifikācijas darba tēma bija 
“Sociālais darbs ar nedzirdīgiem cilvē-
kiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
Latvijā”. Jau studiju laikā man bija ie-
spēja strādāt praksē LNS Rehabilitācijas 
centrā ar nedzirdīgiem cilvēkiem, ku-
riem ir garīgās attīstības traucējumi.Tā-
pēc  izvēlējos bakalaura darbu saistīt ar 
šiem cilvēkiem. Līdz tam šī tēma nebija 
pētīta, un tas man bija liels izaicinājums.

Kā veicās mācībās? Studēji neklā-
tienē vai kā citādi? Vai tulkus bie-
ži izmantoji? 

Mācībās man klājās dažādi, es lekciju 
laikā  biju vienīgā nedzirdīgā starp dzir-
dīgiem studentiem. Studēju neklātienē, 
mācības notika katru otro nedēļu piekt-
dienās un sestdienās. 

Protams,  izmantoju zīmju valodas 
tulka pakalpojumus. Bija arī dažas rei-
zes, kad nebija tulka. Tās dienas  ļoti labi 
atceros, jo vajadzēja pašai komunicēt ar 
kursabiedrenēm, lai kaut ko saprastu no 
lektoru stāstītā. 

Studiju laikā esmu iepazinusies ar 
savām kursabiedrenēm, ar kurām arī 

šobrīd turpinu sazināties. Es ļoti pozi-
tīvi novērtēju arī RSU lektoru saprat-
ni, jo man vienmēr tika atsūtīti lekciju 
materiāli un prezentācijas, lai es varētu 
patstāvīgi mācīties. Kopumā uzskatu,ka 
studijas bija ļoti grūtas, bet arī ļoti vēr-
tīgas.

Kādi ir tavi nākotnes nodomi? Vai 
meklēsi darbu iegūtajā profesijā?

Šobrīd  neatklāšu savus nākotnes 
plānus, taču noteikti meklēšu iespēju 
strādāt sociālajā jomā.

Kādi ir tavi sabiedriskie darbi, 
piemēram, LNS Jauniešu centrā?

 Jauniešu centrs man patīk,  tāpēc 
tā darbībā pēc iespējas  piedalos. Es 
palīdzu organizēt dažādus pasākumus, 
esmu aktīva šīs organizācijas dalībniece. 
Man patīk organizēt dažādus starptau-
tiskus pasākumus, kuros iesaistās ne-
dzirdīgie jaunieši no citām valstīm.

Esmu LNS Jauniešu centra padomē 
un nesen kļuvu arī par LNS Rīgas reģio-
nālās biedrības Rīgas rajona grupas bi-
roja locekli. 

Paldies par sarunu!
Zigmārs Ungurs

Foto: no K.Blīgznas personiskā arhīva

 Viņi apgūst speciālās pamatizglītī-
bas programmas izglītojamiem ar dzir-
des traucējumiem. Daudzus priekšme-
tus mācās bilingvāli.

Ar šiem bērniem skolā strādā 2 sur-
dopedagogi, arī pārējiem pasniedzējiem 
speciālā izglītība.

Mēs lepojamies ar saviem absolven-

tiem, kuri turpina 
mācības valsts 
profesionālajās 
mācību iestādēs 
un pēc  tam ir 
konkurētspējīgi 
mūsdienu darba 
tirgū.

Jaunā izglī-
tības reforma 
ievieš savas iz-
maiņas, taču ne-
mainīgas paliek 
labas, draudzīgas 
attiecības skolē-
nu, skolotāju  un 
vecāku starpā. 
Mēs dzīvojam kā 

vienā lielā, draudzīgā ģimenē – kopā 
risinām savas problēmas, priecājamies 
par uzvarām un panākumiem.

Šajā mācību gadā no 19 bērniem ar 
dzirdes traucējumiem pie mums ir 3 
pirmklasnieki. Bērniem ir iespēja ap-
meklēt pulciņus un fakultatīvas nodar-
bības: žestu un mīmikas pulciņu, kera-

mikas pulciņu, deju un sporta sekcijas.
Mēs piedalāmies pilsētas, republikas 

svētkos, konkursos un festivālos. Mūsu 
skola kā viena no pirmajām piedalījās  
Pasaules nedzirdīgo dienas svētkos Rīgā 
1998. gadā. Vēlāk mūsu iniciatīvu pār-
ņēma skolas no Rīgas un Valmieras. Un 
tagad daudzu gadu garumā mēs piedalā-
mies šajos svētkos.

Divdesmit gadus skolas radošie ko-
lektīvi piedalās konkursā „Nāc līdzās!”. 
To vidū ir arī mīmikas un žestu pulciņš, 
kuru jau daudzus gadus vada Daina Fe-
dosejeva un Jeļena Limonova.

Vecākiem ir izveidots klubs „”Māmi-
ņu skola”, kurā  ar vecākiem  nodarbo-
jas psihologs, surdopedagogs, pedagogi. 
Kluba nodarbībās tiek pārrunāti jautā-
jumi par bērnu audzināšanu ģimenē.

Skola sadarbojas arī ar  LNS Daugav-
pils reģionālo biedrību.

Aicinām jaunus audzēkņus mūsu 
draudzīgajā saimē! 

Ludmila Siņakova,  
skolas metodiķe, surdopedagoģe

LNS biedru skaits, kuri beiguši 
augstskolu, palielinās. Nesen šim 
pulciņam pievienojās Krista Blīgz-
na.  Kopsolī viņai uzdeva dažus jau-
tājumus.

 Arī Daugavpilī  mācās skolēni  
ar dzirdes traucējumiem

Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola –  attīstī-
bas centrs  vairāk  nekā 24 gadus uzņem  audzēkņus  ar 
dzirdes traucējumiem.
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Pirms gada kultūras ministre Dace 
Melbārde izteica cerību, ka svētki pie balti 
klātiem galdiem “kļūs par ierastu tradīci-
ju, pulcējot kopā radus, draugus, kaimiņus, 
lai sajustu, ka mēs esam PAR – par to, ka 
mums joprojām ir sava valsts, ka ir iespēja 
brīvi runāt, brīvi domāt…” 

Pagājušā gada maijā, kad skolas dārzs 
slīga ziedos, svētku galds tika klāts pagal-
mā. Skolēnu pašu gatavotā torte, rotāta ar 
plūmju un pieneņu ziediem, iepriecināja 
ikvienu klātesošo. 

 Šogad 3. maija rīts visai skolas sai-
mei arī sākās skolas pagalmā. Nākamie 
absolventi Paula Marija Znatnaja un Artis 
Ozols svinīgi pa-
cēla mastā sar-
kanbaltsarkano 
Latvijas karogu. 
Vēstures skolo-
tāja Elvīra Jašče-
noka pastāstīja 
par Latvijas Re-
publikas Neat-
karības atjauno-
šanas dienu – 4. 
maiju. 

P u s d i e n a s 
laikā svētki 
turpinājās Svinību zālē pie balti klātiem 
galdiem. Svētku uzrunā skolas direktore 
Kristiāna Pauniņa teica: “Galds ir tas, kas 
mūs vieno, – pie galda varam būt kopā, sa-
tikties, izrunāties, vienoties un justies prie-
cīgi un pateicīgi, ka dzīvojam mierīgā un 
brīvā valstī. Balts galdauts, tāpat kā balts 
krekls, ir svētku simbols. Svinēsim svētkus 
kopā!”

Ar savu klātbūtni šajā dienā mūs pa-
godināja kaimiņi – mūsu draugi kinore-
žisore Dzintra Geka, komponists Pēteris 
Vasks, mācītājs Kaspars Simanovičs, kā 

arī operdziedātājs, lab-
darības fonda vadītājs  
Sergejs Jēgers, māksli-
nieks Aivars Vilipsōns, 
mūsu skolas absolvente, 
LNS muzeja darbiniece 
Regīna Rizika, tēlnieks 
Ivars Drulle. 

Mums šķita pat ļoti 
interesanti, ka Ivars 
Drulle ir autors 5 eiro 
sudraba kolekcijas mo-
nētai “Latgales kon-
gress” (monēta ir Lat-
vijas Bankas pateicība 
Latgalei par ieguldīju-
mu Latvijas vienotības 
un valstiskuma idejas 

attīstībā), jo iepriekšēja dienā mēs, 9.kla-
šu skolēni – skolas un nedzirdīgo kopie-
nas vēstures pētnieki bijām ekskursijā 
Rēzeknē. 

Maija sākums šogad Latgalei un visai 
Latvijai ir īpašs. Tieši pirms 100 gadiem 
Rēzeknē notika Latgales kongress. 
Kongresa lēmumi bija nozīmīgi turpmā-
kajā ceļā uz neatkarīgu Latvijas valsti. 
Pabijām koncertzālē – Latgales vēstniecī-
bā “GORS”, arī pie Franča Trasuna piemi-
nekļa. Francis Trasuns (1864 – 1926) bija 
garīdznieks, literāts, laikrakstu izdevējs 
un sabiedrisks darbinieks, izcils politiķis, 
Latgales kongresa iniciators un organiza-

tors. 
Ekskursiju 

ar interesan-
tiem faktiem 
b a g ā t i n ā j a 
mūsu skolas 
kādreizējā sko-
lotāja Guna Ja-
kušonoka, LNS 
muzeja darbi-
niece Regīna 
Rizika, Alek-
sandra Čaka 
muzeja direkto-

re Antra Medne. Paldies viņām!
Mācību gads tuvojas nobeigumam. Tas 

mūsu skolā bija piepildīts – ar mācību 
darbu, projektiem, ar aktivitātēm skolā 
un ārpus skolas, arī ar aušībām un trakām 
idejām. 

Tuvu vasara. Lai visiem laiks ZIEDO-
NIM!  

Paula Marija Znatnaja, Andželika 
Petkuna, Kārlis Melderis, Artis Ozols, 

Nils Bušmanis, Kaspars Martukāns, 
Māris Meirāns, Armands Zeimulis, sko-

lotājas Inguna Poga, Veronika Dzalbe

Rīgas skola  
aicina mācīties 
Rīgas internātvidusskola 

bērniem ar dzirdes traucēju-
miem aicina skolēnus ar dažā-
diem dzirdes traucējumiem, kā 
arī ar garīgās attīstības un vai-
rākiem attīstības traucējumiem 
mācīties  šādās izglītības prog-
rammās.
PAMATSKOLĀ:
	Speciālās pamatizglī-

tības programma izglītojama-
jiem ar   dzirdes traucējumiem 
(kods:21015211);
	Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem 
(kods 21015811);
	Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 
smagiem garīgās attīstības trau-
cējumiem vai vairākiem sma-
giem attīstības traucējumiem 
(21015911);
	Speciālās pamatizglītī-

bas programma izglītojamajiem 
ar mācīšanās traucējumiem 
(kods:21015611);
	Speciālās pamatizglītī-

bas programma izglītojamajiem 
ar valodas traucējumiem (kods: 
21015511);
PĒC PAMATIZGLĪTĪBAS  
IEGŪŠANAS:
	Profesionālās pamatizglītī-

bas programma „Mājturība” (kods 
2281401);
	Profesionālās pamatiz-

glītības programma “Ēdināšanas 
pakalpojumi”(kods 2281102 1)
VIDUSSKOLĀ:
	Speciālās vispārējās vidē-

jās izglītības vispārizglītojošā vir-
ziena programma izglītojamajiem 
ar dzirdes traucējumiem (kods 
31015212).

Informācija par uzņemšanas 
noteikumiem skolas mājaslapā 
www.rnbi.lv.

Skolas kancelejas darba 
laiks  no pl. 9 līdz 17, tālrunis  
67181907.

Skola atrodas Rīgā, Graudu 
ielā 21.

“Zināšanas ir gaisma, kas  
apstaro un virza  dzīvi visā 
tās garumā. Apgūstiet tās, 
papildiniet un neatlaidīgi 
pilnveidojiet katru brīdi un 
visu savu dzīvi!”

D. Mikelandželo

Baltā galdauta svētki  
Rīgas skolā

Jau otro gadu skolā ir skaista tradīcija par godu 
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai – 
Baltā galdauta svētki. 

http://www.rnbi.lv
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Mīļi sveicam!
Ej, Laimīte, kur iedama, 
Nāc pie manis atpakaļ,
Lai es varu savu mūžu

Viegli, raiti ritināt.

Novēlam mūsu jubilāriem 
jaukus šūpuļsvētkus un gaišu 
noskaņojumu tālākā dzīves 
gaitā!

85
21.06. Brigita Miezīte, Rīgas

80
11.06. Velta Lilija 
              Timmermane, Rīgas
22.06. Jānis Skerškāns, Rīgas  

75
   9.06. Vitauts Šaberts, Rīgas

70
   9.06. Ludmila Balode, Rīgas
18.06. Sergejs Zavertailo, Rīgas

65
11.06. Dzintra Jansone, Rīgas
17.06. Gaļina Barinova, Rīgas
27.06. Daina Meldere, Rīgas
30.06. Elīna Kronberga, Rīgas

60
   7.06. Vineta Bože, Ventspils

55
14.06. Kira Dmitrijeva, 

Rēzeknes
   5.06. Vladimirs Gerdts, Rīgas
10.06. Jeļena Kedere, Rīgas 
11.06. Janīna Bušmane, Rīgas
17.06. Viktors Vinogradovs, 

Daugavpils
23.06. Juris Gaisiņš, Rīgas

50
20.06. Guntis Moisejs, Rīgas
23.06. Andrejs Gutāns, 

Rīgas biedrība

PĻAVIŅĀS
6.06 pl. 11  Avīžu koplasīšana
15.06 pl. 11  Radošais darbs
22.06 pl. 12  Tematiskais pasākums
27.06 pl. 11  Infodiena

SMILTENĒ
8.06 pl. 12  Informācijas diena
15.06 pl. 12  Laikrakstu apskats
22.06 pl. 12  Līgo pasākums „Jāņu 
                          dienu gaidot”

ALŪKSNĒ
2.05 pl. 12  Laikrakstu apskats
6.06 pl. 12  Pārrunas
13., 20., 29.06 pl. 12  Informācijas 
                                           diena
27.06 pl. 12  Nedzirdīgo ziņas

VALMIERĀ
1.06 pl. 14  Atpūtai – „Atcerēsimies 
                        bērnību”
3.06 pl. 12  Talka
4., 6., 11., 13., 17.06 pl. 15.30  Dejas 
                                                  un kustības
8.06 pl. 14  Info „Latvija bildēs toreiz 
                       un tagad”
15.06 pl. 14  Laikrakstu apskats
17.06 pl. 6  Kolektīvs izbraukums uz 
                        festivālu Liepājā
22.06 pl. 14  Informācija par 
                          nedzirdīgo dzīvi
23.06 pl. 20  Atpūtai – „Līgo, līgo, līgo!”
29.06 pl. 14  Atpūtai – „Vienkārši būt 
                           kopā”

VENTSPILĪ
1., 20.06 pl. 11  Laikrakstu un žurnālu 
                                apskats
3., 15.06 pl. 15  Mākslinieciskā 
                                pašdarbība
8., 29.06 pl. 11  Informācija
10., 24. 06 pl. 17  IK „Veselība”
13.06 pl. 12  Psiholoģija sadzīvē
17.06 pl. 9  Uz festivālu Liepājā
22.06 pl. 11  Tematisks pasākums 
                          „Līgo”
27.06 pl. 12  Laikrakstu un žurnālu 
                          apskats

RĒZEKNĒ
1.06 pl. 13  Latgales kultūrvēstures 
                        muzejā
6., 15., 27.06 pl. 13  Preses  apskats 
8.06 pl. 11  IK „Vissija”
9.06 pl. 12  Bērnības svētki
13.06 pl. 13  Informācija
17.06 pl. 4  Dalība festivālā Liepājā
 20.06 pl. 12  Ekskursija uz minizoo 
                           „Rozītes”
23., 24., 25. pl. 13  IK „Juniors” - „Līgo, 
                                      vasara!”
29.06 pl. 13  Pārrunas par nedzirdīgo 
                          dzīvi

DAUGAVPILĪ
6.06 pl. 13  Ekskursija Daugavpilī
8.06 pl. 13  IK „Nezinīši’’
13.06 pl. 13  Laikrakstu apskats
20.06 pl. 13  Informācija par nedzirdīgo 
                           dzīvi
22.06 pl. 13  „Vasaras saulgrieži”
27.06 pl. 13  Laikrakstu apskats

KULDĪGĀ
1., 8., 15., 22.06 pl. 10  Vingrošana
3.06 pl. 10  Bērnu diena – Ekskursija
5., 14.06 pl. 18  Dejas un kustības
6.06 pl. 12  Konkurss „Vai pazīsti savu 
pilsētu?” (tikšanās Kuldīgas RB, līdzi 
telefons vai fotoaparāts, kājās ērti apavi)
9.06 pl. 10  Informatīvā diena
12.06 pl. 15  Psiholoģijas lekcija
17.06 pl. 8  Uz festivālu Liepājā

LIEPĀJĀ
1., 8., 15., 22., 29.06 pl. 18  Deju  
                                                       nodarbība
3., 8., 29.06 pl. 11  Nūjošana
6., 13.06 pl. 13  Laikrakstu un žurnālu 
                                apskats
13.06 pl. 12  Pārrunas
17.06 pl. 12  Uz LNS festivālu „Zīmes un 
                     Skaņa satiekas vasaras naktī ”
20., 27.06 pl. 12  Preses apskats
20.06 pl. 13  Tradīcija „Ielīgosim Jāņus”
27.06 pl. 13  Jaunumi LNS mājaslapā un 
                          Kopsolī

Pasākumi biedrībās jūnijā

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

Līdzjūtības

 Nākamais  
numurs 

22. jūnijā

Ņemiet līdzi saules glāstu,
Ko jums draugu rokas liek,

Lai jums, smilšu klēpī dusot,
                Mazu brīdi siltāk tiek.

Mūžībā aizgājuši LNS biedri:
 JŪLIJA PEDERE  (27.11.1934 – 

15.03.2017)
 VIKTORS KONONOVS (16.11.1954 – 

24.03.2017)
Līdzjūtības vārdus tuviniekiem un drau-

giem skumju brīdī teic:
LNS Rīgas RB

 Mūžībā aizgājusi mūsu biedre RŪTA 
LĀČGALVE (1939.12.04 – 2017.30.04).

Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņas 
draugiem. 

LNS Smiltenes RB biedri

 Mūžībā aizgājusi  Ventspils  RB 
biedre AIJA NEZNAMOVA (08.08.1941 – 
19.04.2017).

Izsakām  visdziļāko līdzjūtību ģimenei, 
tuviniekiem un  draugiem.

LNS Ventspils  RB

Nākamajā numurā
 LNS vadības pārstāvji Eiro-

pas Nedzirdīgo savienības  Ģe-
nerālajā  asamblejā Maltā
 Ieskats Rīgas biedrības 

konferences norisē un rezultā-
tos
 Par ko sprieda, ko izlēma  

biedrību konferencēs Latgales 
pusē
 Mūsējie atkal viesojas  

Eiroparlamentā
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