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Tālāk lasiet nākamajā lpp.

Baltijas Bērnu fonda 
dāvana mūsu mazajiem

EUD Ģenerālajā asamblejā

Šajā numurā – vairāk lapu
Ejam kopā pretī vasarai, ko ievadīs LNS  pašdarbības 

festivāls Tukumā  –  Skat. afišu līdzās!
LNS prezidents piedalījies EUD Ģenerālajā asamblejā 

Grieķijā  – 1., 2.
 Biedrību ziņas:  Rīgas RB  svin 94.  dzimšanas dienu 

un Mātes dienu,  Liepājā realizē jaunu projektu, valmie-
rieši dodas uz Smilteni  u.c.  –  4., 5.

LNS pieder daudz īpašumu. Kāda ir situācija šajā 
jomā? – 6.

Par valsts apmaksātajiem  surdotehniskajiem  palīglī-
dzekļiem – 7.

 LNS vēstures lappuses – par ko rakstīja „Kopsolī” 
pirms  daudziem  gadiem. Pazīstami uzvārdi un situācijas 
…  – 8., 9., 10.

Kāds stāsts par dzīvi, atmiņas par darbu MRU… – 11.
Lielā „Klusuma pasaule” durvis jau aizvērusi, bet ma-

zāki projekti  mums vēl ir!  Nupat viens  sekmīgi noslē-
dzies, paldies Rīgas Domei par atbalstu! – 12., 13.

Mūsējie sekmīgi startē Rīgas pilsētas fotokonkursā – 
5., 14. 

Arī skolās  projekti: Valmierieši viesojas Turcijā, rīdzi-
nieki Vācijā – 15.

Stipro skrējienā un maratonā  arī LNS biedri – 16.
Sportā bēdīga ziņa: pašlikvidējies RSK Nedzirdīgo 

sports – 17.
Protams, uzmanīgi ieskatieties, kādi pasākumi jāap-

meklē, kas jāsveic, ar ko iepazīties un kas jāpiemin, uz 
mūžu atvadoties … 18.

No 15. līdz 18. maijam Grieķijas galvaspilsētā Atēnās no-
tika Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) rīkotā darbnīca, 
seminārs un Ģenerālā asambleja, kurā no Latvijas piedalījās 
LNS prezidents Edgars Vorslovs. Gan darbnīcu, gan seminā-
ra tēmas bija vērstas uz nedzirdīgo iekļaušanos politiskajos 
procesos.

 21. maijā Zviedrijas vēstniecībā notika LNS Rehabilitā-
cijas centra Zīmju valodas attīstības nodaļas realizētā pro-
jekta „Latviešu zīmju valodas  attīstība” svinīgs noslēgums.  
Šo projektu finansēja Baltijas Bērnu fonds (BBF), ar kuru 
LNS izveidojusies  ilgstoša cieša sadarbība, realizējot labas, 
nedzirdīgiem cilvēkiem vērtīgas idejas. 

Un, lūk, atkal viens notikums, kas ar košām krāsām priecē gan 
acis, gan sirdis lieliem un maziem – gada laikā tapušas 4 tematis-
kas zīmju valodas vārdnīcas bērniem un 6 pasaku videoieraksti CD 
formātā. 

Paldies vēlreiz BBF par lielisko dāvanu mūsu mazajiem, kuri, 
starp citu, arī bija klāt no Rīgas Nedzirdīgo skolas un noslēgumā 
zīmēs izpildīja melodziesmu  „Mazu brīdi pirms gaismiņas…”. 

 Plašāku ieskatu par šo pasākumu atradīsiet LNS mājaslapā.
Teksts: Ilze Kopmane, foto: Juris Grundulis

Attēlā pa kreisi – Mark Wheatley, EUD izpilddirektors 
 pa labi – Markku Jokinen, EUD prezidents
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OFICIĀLĀS VĒSTIS

Sākumu lasiet 1. lpp. 

       EUD darbnīcas, seminārs un Ģenerālā    asamblejā Grieķijā

15. maijā dienas pirmajā pusē tika pre-
zentēts paveiktais EUD realizētajā pilot-
projektā INSIGN (http://www.eu-insign.eu/).

 Projekta mērķis ir nodrošināt jebkura 

Eiropas Savienības (ES) pilsoņa ar 
dzirdes traucējumiem kontaktēšanos 
ar ES institūcijām. Projekts ar budže-
tu 732 269.00 EUR tika uzsākts 2014. 
gada janvārī un ilgs līdz decembrim, 
tajā iesaistījušās 6 organizācijas.

 Projekta ietvaros tiks izstrādāta uz 
web bāzēta platforma, kuru izmanto-
jot ar tulka starpniecību būs iespējams 
sazināties ar ES institūcijām gan zīm-
ju valodā, gan rakstiski. Šobrīd testa 
režīmā pieejami starptautisko zīmju, 
angļu (BSL), franču, holandiešu, spāņu 
un ungāru zīmju valodu tulku pakal-
pojumi, rakstiskajā tulkošanā (speech-

to-text) angļu un franču valodu tulkojums. Ja 
ES institūcijas atzīs par lietderīgu projekta 
turpināšanu, tad nākotnē plānots izveidot sa-
vienojumus arī ar citu valstu zīmju valodas 

tulku komunikācijas centriem. Jāsaka, ka pati 
demonstrēšana kliboja, jo viesnīcā, kur notika 
pasākums, internets bija ļoti lēns, savienojumi 
pārtrūka un tulkojums „uzkārās”. 

Dienas otrajā pusē notika darbnīca, ku-
ras pirmajā daļā tika spriests par nedzirdī-
go iespējām iekļauties politiskajos procesos. 

Klātesošie tika iepazīstināti ar EUD iz-
strādāto „2014.  gada vēlēšanu manifestu” 
(http://www.eud.eu/uploads/ManifestoOffical.
pdf). To parakstījuši vairāk nekā 80 Eiropas 
Parlamenta (EP) deputātu, diemžēl neviens 
deputāts no Latvijas to nebija parakstījis. Ma-
nifesta būtība ir tā, ka EP deputāti apņemas 
nodrošināt iekļaušanos politiskajos procesos 
arī nedzirdīgajiem, parakstot manifestu, EP 
deputāti apņēmās: 

1. tulkot vismaz vienu lapu no savas 
vēlēšanu kampaņas mājaslapas vai 

18. un 19.maijā notika EUD Ģenerālā 
asambleja (GA). Tās darba kārtībā bija 19 
jautājumi. Pēc asamblejas atklāšanas par piln-
tiesīgu EUD locekli tika uzņemta Horvātijas 
Nedzirdīgo un vājdzirdīgo savienība, un tā 
šajā asamblejā piedalījās pilntiesīgie biedri 
no 26 valstīm. Nepiedalījās Igaunijas, Kipras, 
Luksemburgas, Rumānijas un Slovākijas pār-
stāvji. Klāt kā novērotāji WFD, EDSO, EFSLI 
un EUDY prezidenti un asociēto biedru pār-
stāvji no Maķedonijas, Serbijas un Izraēlas.

GA raiti apstiprināja iepriekšējās GA, kas 
notika Īrijā, protokolu un  EUD 2013. gada 
darba pārskatu, kas apkopots uz 24 lappusēm. 
Tur apkopotā informācija ir pieejama jebku-
ram interesentam EUD mājaslapā un sociālo 
mediju Facebook un Twitter EUD profilos.

Tika apstiprināts EUD 2013. gada bu-
džeta izlietojuma pārskats – ieņēmumi 209 
090.51 EUR (to skaitā EK finansējums 164 

954.48 EUR) un izdevumi 210 633.29 EUR. 
Pieņemts zināšanai 2014. gada budžeta pro-
jekts, kur gan ieņēmumi, gan izdevumi plā-
noti 265 198.87 EUR (no EK plānots saņemt 
212 156.87 EUR). Šajā budžetā nav iekļauts 
jau minētā pilotprojekta INSIGN finansējums.

Turpinājumā GA dalībnieki pieņēma 
zināšanai EUD 2014. gada darba program-
mu un politisko stratēģiju, kurās uzsvars 
likts uz nodarbinātības problēmu un likum-
došanas aktu pētīšanu, jauno tehnoloģiju ap-
zināšanu un to pieejamību, politisko lobēšanu, 
sadarbību ar citām ES līmeņa NVO. Plānots 
papildus pieņemt jaunus darbiniekus – grā-
matvedi, tulku un EUD izpilddirektora palīgu 
– biroja administratoru.

Ilgāka spriešana izvērtās par statūtu 
grozījumiem un iekšējo noteikumu izmai-
ņām. Dažos punktos delegātiem nebija vien-
prātības, un jaunajai redakcijai bija iesniegti 

vairāki varianti, par kuriem bija jābalso. De-
legāti nespēja vienoties par terminu „nedzir-
dīgs” – 2/3 balsu nespēja savākt neviens no 
piedāvātajiem 3 variantiem, tāpēc statūtos tā 
nebūs. Tika noraidīti priekšlikumi par balso-
šanu, kur bija paredzēts, ka balsojums „attu-
ras” netiek ņemts vērā, un otrs priekšlikums, 
ka delegāti var balsot tikai „jā” vai „nē”. Ar 
lielu balsu vairākumu pieņēma grozījumus, ka 
turpmāk no katras valsts par pilntiesīgu biedru 
varēs būt tikai viena organizācija,un tas drus-
ku sarežģījis situāciju Beļģiju, jo to līdz šim 
pārstāvēja divas organizācijas. Tāpat iekšējos 
noteikumos tika apstiprināts, ka turpmāk kat-
rai valstij būs tikai viena balss (līdz šim bija 
divas) un valdes locekļi varēs tik ievēlēti tikai 
uz diviem četru gadu termiņiem pēc kārtas. 

Tā kā nākamgad Latvija ir prezidējošā 
valsts ES Padomē, tad GA nobeigumā uz-
stājās arī LNS prezidents, kas prezentēja 

16. maijā notika EUD un Grieķijas Ne-
dzirdīgo federācijas (HFD) rīkotais semi-
nārs „Darboties, reaģēt, tiekties”, kas bija 
vērsts uz nedzirdīgo iekļaušanos politiska-
jos procesos. 

Seminārs tika atklāts ar EUD prezidenta, 
Pasaules nedzirdīgo federācijas (WFD) pre-
zidenta, Eiropas Zīmju valodas tulku foruma 
(EFSLI) prezidenta un Eiropas Nedzirdīgo jau-
niešu savienības (EUDY) pārstāvja uzrunām. 
Pēc tam uzrunas teica HFD prezidents un Grie-
ķijas valdības pārstāvji. 

Dienas pirmajā pusē uzstājās EP deputāti 
no Grieķijas, kuri iepazīstināja ar EP darbu un 
ES pilsoņu iespējām piedalīties ES politikas 
procesos. Nedzirdīgais EP deputāts no Ungā-
rijas Ádám Kósa informēja par savu darbu EP 
no 2009. – 2014. gadam un tur gūto pieredzi. 
Pirmie trīs gadi pagājuši, informējot EP depu-
tātus par nedzirdīgajiem un viņu problēmām – 
bijis jāizplata daudz drukātās informācijas un 
jāuzaicina EP deputāti uz tikšanos EUD birojā. 
Būtiski arī tas, ka viņam bija iespēja EP pa-
sākumos uzstāties zīmju valodā, kas pievērsa 

pārējo uzmanību nedzirdīgajiem kā personī-
bām. Nobeigumā viņš izteica gandarījumu, ka 
šī gada EP vēlēšanas jau 
startē 5 nedzirdīgie – bez 
viņa paša arī pārstāvji no 
Beļģijas, Grieķijas, Vāci-
jas un Polijas.

Heriot-Watt Uni-
versitātes (Edinburga, 
Lielbritānija) profesore 
Jemira Napier, kas pati 
bijusi zīmju valodas 
tulks, prezentēja pētīju-
mu par tulkošanu zīmju 
valodā politiskajā sfērā. 

Tika uzsvērta tulka 
izglītības un profesiona-
litātes nozīme, lai nedzir-
dīgais varētu līdzvērtīgi 
iekļauties politiskajos 
procesos, jo pēc būtības 
nedzirdīgais ir „salaulāts ar tulku”. Šī universi-
tāte kopā ar Vācijas un Somijas universitātēm 
realizē maģistra studiju projektu EUMASLI 

(http://www.eumasli.eu/), kura ietvaros zīmju 
valodas tulkiem ir iespēja celt savu kvalifikā-

ciju.
Pēcpusdienā EUD vice-

prezidents Humberto Inso-
lera un EUD valdes loceklis 
Gergely Tapolczai prezen-
tēja informācijas apkopo-
jumu par zīmju valodas 
atzīšanas nepieciešamību 
(tiesisko regulējumu) kā lī-
dzekli uz pilnīgu iekļaušanos 
un vienlīdzību ES pilsoņiem. 
Gandrīz visās ES valstīs da-
žādos likumdošanas aktos 
ir atzīta zīmju valoda. ANO 
Konvencijā par personu ar 
invaliditāti tiesībām ir no-
teiktas nedzirdīgo tiesības iz-
mantot zīmju valodu un iegūt 
informāciju vizuālā veidā, 

tāpēc būtu jāpanāk informācijas ieguves iespē-
jas zīmju valodā visās dzīves jomās, to skaitā 
politikas, jo pieejamība nedzirdīgajiem nozīmē 
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Latvijas gata-
vību uzņemties 
nākamā gada 
EUD darbnīcas, 
semināra un GA 
norisi. Plānots, 
ka tas notiks no 
14. – 17. maijam 
Rīgā. Seminārs 
būs vērsts uz 
nodarbinātības 
jautājumu risi-
nāšanu, un tā 
sākotnējā devīze 
ir „Iekļaujoša un 
ilgtspējīga dalība darba tirgū”. 

Ar EUD darbnīcu, semināra un 
GA norisi bildēs un video sižetos 
plašāk var iepazīties EUD mājas 
lapā http://www.eud.eu/ un EUD 

Facebook profilā https://www.face-
book.com/eudeaf. 

Teksts: Edgars Vorslovs, foto 
no personiskā arhīva

– saprotamu informāciju. Tika at-
zīmēts arī tas, ka pašu nedzirdīgo 
zīmju valodā sagatavotajiem vi-
deosižetiem nepieciešami  subtitri, 
lai informācija būtu pieejama arī 
tiem, kas neprot zīmju valodu.

Turpinājumā EUD Politi-
kas ierēdne Annika Pabsch  un 
EUD prezidents Markku Jokinen 
klātesošos iepazīstināja ar EUD  
veikto pētījumu informāciju 
par Konvencijas par personu ar 
invaliditāti tiesībām ieviešanas 
gaitu ES valstīs (http://www.eud.
eu/UNCRPD_Survey-i-693.html)
un par grāmatā „UNCRPD im-
plementation in Europe – a Deaf 
perspective” (attēlā) apkopoto in-
formāciju par šīs Konvencijas 29. 
panta „Līdzdalība politiskajā un 
sabiedriskajā dzīvē” īstenošanu Ei-
ropā un nedzirdīgo perspektīvām. 
EUD prezidents uzsvēra, ka ne-
dzirdīgo organizācijām būtu aktīvi 

jāpiedalās Konvencijas ieviešanas 
uzraudzībā savās valstīs. Kā pir-
majam jaunā grāmata tika pasnieg-
ta pasākuma organizatoram – HFD 
prezidentam.

Nedzirdīgais profesors no 
Grieķijas Chrysostomos Papa-
spyrou atraktīvā veidā klātesošos 
iepazīstināja ar pētījumu par 
grieķu zīmju valodu un procesu 
uz tās atzīšanu. Kā savos pētīju-
mos iegūtu interesantu faktu viņš 
atzīmēja, ka 339. gadā pirms mūsu 
ēras sengrieķu filozofs Platons dis-
kusijā par cilvēku valodām ar savu 
skolotāju Sokratu ir pieminējis 
zīmju valodu un atzīmējis, ka tā ir 
dabiska nedzirdīgiem cilvēkiem. 

Semināra nobeigumā klātesošo 
organizāciju pārstāvji parakstīja 
Atēnu deklarāciju, kurā pausts at-
balsts Grieķijas Nedzirdīgo federā-
cijai tās darbos, lai panāktu grieķu 
zīmju valodas atzīšanu.

OFICIĀLĀS VĒSTIS

       EUD darbnīcas, seminārs un Ģenerālā    asamblejā Grieķijā LNS vadības kalendārs
16. aprīlī  LNS prezidents Edgars Vorslovs tikās ar Latvijas pre-

zidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta Prezidentūras 
programmas plānošanas departamenta darbiniekiem, lai pārrunātu  
Latvijas valsts atbalstu LNS nākamā gada Eiropas Nedzirdīgo savie-
nības (EUD) darbnīcas, semināra un Ģenerālās asamblejas norisei. 
Tikšanās laikā tika iegūta informācija, ka mainījies sākotnēji plāno-
tais atbalsts NVO plānoto pasākumu rīkošanai, jo ES līmeņa pasāku-
mus plāno rīkot vairāk nekā 50 NVO, tāpēc finansējums tiks piešķirts 
caur projektu konkursu.

3. aprīlī LNS prezidents Edgars Vorslovs tikās ar Labklājības 
ministrijas (LM) Starptautiskās sadarbības un ES politikas, Sociālās 
iekļaušanas un sociālā darba politikas, Sociālo pakalpojumu departa-
menta pārstāvjiem. Arī šīs tikšanās mērķis bija pārrunāt valsts atbal-
stu nākamā gada EUD pasākuma organizēšanai. Tika noskaidrots, ka 
no LM finansiālu atbalstu nevarēsim iegūt, tāpēc vienīgais veids būs 
piedalīšanās projektu konkursā. No LM guvām morālu atbalstu un 
informāciju par LM plānotajiem Eiropas līmeņa pasākumiem 2015. 
gadā.

19. – 20. aprīlī LNS valdes loceklis Varis Strazdiņš apmeklēja 
Ventspili un Liepāju un 7. maijā apmeklēja Smilteni un Valmieru , 
lai iepazītos ar šajās pilsētās esošo LNS nekustamo īpašumu stāvokli 
un apzinātu veicamos uzturēšanas/remonta darbus.

 25. aprīlī un 10. maijā notika  LNS iepirkumu komisijas sēdes. 
Atkārtotā iepirkuma sēdēs tika izskatīti piedāvājumi surdotehnikas 
– laikrāžu ar vibrozvanu, gaismas indikatoru un induktīvo cilpu –  
piegādei 2014. gadā. Laikrāžiem ar vibrozvanu 2014. gadā būs jauns 
piegādātājs, kas izkonkurēja līdzšinējo piegādātāju.

28. aprīlī notika LNS valdes sēde, kurā  izskatīti un apstiprināti 
LNS kapitālsabiedrību (SIA) 2013. gada pārskati, lemts par dividen-
žu izmaksu un kapitālsabiedrību valdes locekļu prēmēšanu. Tika ap-
stiprināta arī EUD semināra un Ģenerālās asamblejas organizācijas 
komisija, kuru vadīs LNS prezidents.

9. maijā notika ikmēneša valsts deleģēto uzdevumu izpildes sa-
pulce, kurā LNS vadība, LNS Rehabilitācijas centra un LNS Surdo-
tehniskās palīdzības centra vadība  analizēja aprīļa mēneša darbu, 
kas paveikts, lai nodrošinātu valsts deleģēto uzdevumu izpildi.

 14. – 18. maijā  LNS prezidents Edgars Vorslovs piedalījās EUD 
rīkotajā darbnīcā, seminārā un Ģenerālajā asamblejā Grieķijā (plašāk 
atsevišķā rakstā 1.– 3.lpp.). 

19. maijā LNS prezidents Edgars Vorslovs piedalījās Rīgas re-
ģionālās biedrības tematiskajā pasākumā „Mums – 94”, kur tika at-
zīmēta tās dzimšanas diena,  prezentējot biedru vēsturiskās atmiņas 
par biedrības tapšanu. LNS prezidents teica apsveikuma vārdus un 
atzinīgi novērtēja biedrības iniciatīvu atzīmēt savu dzimšanas dienu 
un apzināt vēsturiskos materiālus.

21. maijā LNS prezidents Edgars Vorslovs un viceprezidente 
Sandra Gerenovska piedalījās Baltijas Bērnu fonda jaunākā projekta 
– latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīcu bērniem un videopasa-
ku prezentācijā. 

Šajā fonda projektā, kurš realizēts ar zviedru finansiālo atbalstu 
un LNS Rehabilitācijas centra darbinieku līdzdalību, paveikts svētīgs 
darbs, kas vērsts uz zīmju valodas attīstību un informācijas pieejamī-
bu bērniem. 

Informēja: Edgars Vorslovs
10. maijā zīmju valodas tulkiem un surdotulkiem organizēts se-

minārs „Profesionālā ētika darbā ar vājdzirdīgu un nedzirdīgu klien-
tu”. 

22. maijā  Sustento pilnsapulcē ievēlēta jauna valde –  vadībā pa-
liek Gunta Anča. Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji informēja 
par paredzamo transporta apmaksas kārtību cilvēkiem ar invaliditāti: 
nākotnē invalīdiem vairs nevajadzēs šoferim uzrādīt invalīda apliecī-
bu un iegādāties 0,0 eiro biļeti, jo tiks izsniegtas speciālas „maksāša-
nas kartes”, kuras vienkārši noskenēs. 

Veselības ministrijas pārstāvis informēja par aptieku lojalitātes 
karšu likvidēšanu.  Sustento  iepazīstināja ar jaunu Vislatvijas  pasā-
kumu „Pieejamā tūrisma diena Latvijā”. 

Informēja: Sandra Gerenovska

cita saziņas kanāla (piemē-
ram, facebook) zīmju valodā;
2. subtitrēt vismaz vienu video 
informāciju runātajā valodā 
savas vēlēšanu kampaņas mā-
jaslapas vai citā saziņas kanālā;  
3. rīkot vismaz vienu 
konferenci vai citu pub-
lisku pasākumu, kur no-
drošinās tulkojumu zīmju va-
lodā un rakstisko tulkojumu;  
4. organizēt vismaz vienu at-
vērtu tikšanos ar vēlētājiem, 
kurā  iespējams nedzirdīgajiem 
pilnvērtīgi piedalīties, izmanto-
jot sev vēlamo saziņas metodi;  
5. izmantojot Eiropas Komi-
sijas pilotprojekta (INSIGN) 
piedāvāto zīmju valodas video 

tulkojuma servisu, vismaz vie-
nu reizi sazināties ar nedzir-
dīgu pilsoni.
EUD prezidents un reizē arī 

Somijas Nedzirdīgo savienības 
prezidents Marku Jokinens atzī-
mēja deklarācijas pozitīvo nozīmi, 
kur iekļautās idejas var pārnest uz 
vietēja mēroga vēlēšanām, kas jau 
izdarīts Somijā, kur līdzīgs mani-
fests parakstīts ar Somijas politis-
kajām partijām. 

Darbnīcas nobeigumā tika 
spriests par EUD statūtu un iekšējo 
noteikumu izmaiņām, kas  jāap-
stiprina Ģenerālajā asamblejā. Par 
dažiem pantiem viedokļu bija tik 
daudz un atšķirīgi, ka spriešana ie-
ilga līdz vēlam vakaram. 
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Ieradās 27 bērni ar saviem vecākiem, vec-
vecākiem un ģimenes draugiem. Bērni varēja 
parādīt savus talantus radošajā darbnīcā, kur 
Zanes Kristapsones vadībā gatavoja savām 
māmiņām skaistas dāvanas – ziedus no dzi-
jas. Tad pēc kopīgi padarīta darba nodziedāja 
dziesmu „Veltījums  māmiņai” un apdāvināja 
viņas ar savu roku darbu. 

Savukārt vecākiem psihologs Aivis Kār-
kliņš nolasīja lekciju „Vecāki + bērni = mēs”. 
Lekcijas laikā izvērtās arī diskusijas, noderīgus 
padomus saņēma gan vecāki, gan vecvecāki. 
Uzaicinātas mākslinieces apgleznoja bērnu se-
jas, arī viņu vecāku sejas, kuri to vēlējās. 

Jadvigas Bočkānes un Guntara Beisona 
uzraudzībā bērni varēja arī izlēkāties pa piepū-
šamo pilsētiņu. Pie firmas „Jogitas pasākumi” 
balonu siešanas meistariem bērni varēja pasūtīt 
dažādas figūras, kas tika no baloniem uz vie-
tas izveidotas. Vecāki tajā laikā pie apaļā gal-
da diskutēja par dzīvi. Pasākums bija izdevies, 
neraugoties uz to, ka tā bija darbdiena un laiks 
lietains.

Paldies NIAF „Klusums” vadītājam 
Guntaram Beisonam par sadarbību – šis fonds 
parūpējās ne tikai par dāvanām bērniem, bet 
bija uzaicinājis arī sadarbības partnerus: SIA 
„KIRK” un „Jogitas pasākumi”, lai bērniem sa-
gādātu  priecīgas izklaides. 

Paldies arī brīvprātīgajiem: Z. Kristapso-
nei, J. Bočkānei, M. Langem, M. Lasmanei, 
V. Jerčakai un dažiem citiem, kas palīdzēja ko-
pīgajā darbā. 

Teksts: Elfa Zariņa
Foto: Ineta Rūtiņa

Mātes diena – 
priecīga lieliem 

un maziem

Mātes dienu Rīgas RB atzīmēja Rīt-
ausmā sestdien, 10. maijā, ar pasākumu 
„Svētki manā ģimenē”.

Pasākumu vadīja Rīgas RB valdes priekš-
sēdētājas vietniece Elfa Zariņa. Piedalījās 
vairāki desmiti dalībnieku. 

Izmantojot Rūdolfa Bražūna atmiņas, 
par Rīgas RB tapšanu pastāstīja Inese Immu-
re. Izrādās, par savas organizācijas dibināša-
nu Rīgas nedzirdīgie 
sāka interesēties 
1918. gadā. Vairākas 
reizes viņiem izde-
vās sapulcēties da-
žādās Rīgas vietās, 
tomēr vienmēr viņus 
izdzenāja policija, 
jo toreiz nedrīkstēja 
bez atļaujas pulcē-
ties. Nezin kādā vei-
dā policija vienmēr 
uzzināja, kur nedzir-
dīgie pulcēsies. Ļoti 
grūti bija savākt pietiekami daudz naudas, lai 
dibinātu biedrību.

 Bez naudas neko nevarēja uzsākt, 
par visu bija jāmaksā. Galu galā Audēju ielā 
atrada piemērotas telpas, un tur 1920. gadā  
nodibināja Rīgas Kurlmēmo biedrību. Tā 
bija pirmā nedzirdīgo organizācija Latvijā. 
Taču pašos pirmsākumos tai klājās ļoti grūti. 
Nedzirdīgie tolaik bija pamesti likteņa varā, 
nebija nedz tulku, nedz naudas, nedz arī kāda 
ietekmīga cilvēka, kas sabiedrībā iestātos 
par nedzirdīgo tiesībām. Lai biedrība varē-
tu darboties, vajadzēja naudu. To mēģināja 
iegūt dažādos veidos: gan „izžmiedzot” no 
turīgākajiem nedzirdīga-
jiem, gan no labsirdīgāka-
jiem sabiedrības cilvēkiem,  
arī apstaigājot dzīvokļus un 
lūdzot ziedojumus. Tas bija 
apkaunojoši, bet citas izejas 
vienkārši nebija.

Informējot par biedrī-
bas turpmākās darbības 
atsevišķiem posmiem, I. 
Immure  piedāvāja noskatī-
ties pašas režisētu un Kris-
tapa Legzdiņa samontētu vi-

deofilmu, kurā Ansis Smons  (2. attēlā) 
pie biedrības bijušajām mītnēm Vecrīgā  
stāstīja, kas norisinājies tajās vai citās 
telpās un kādi cilvēki organizējuši dar-
bu. Mūsu vecākie biedri droši vien at-
ceras, ka pēc kara biedrības mītne bija 
Šķūņu ielā 19, bet pēc tam – Jāņa sētā 5.

Pēc videofilmas uzstājās Līga Bau-
ere (1. attēlā) un pastāstīja par savas 
mammas, izcilās nedzirdīgo aktrises Lī-
vijas Svīķeres – Baueres (1909.10.04. 
– 1961.28.04.) dzīvi – viņai šogad ap-
ritētu 105 gadi. Viņa demonstrēja pre-
zentāciju ar daudziem veciem fotoattē-
liem. Līga pastāstīja arī par savu dzīvi 
un apbrīnojami labi atcerējās daudzas 
interesantas detaļas.

Uz  pasākumu ieradās arī LNS 
prezidents Edgars Vorslovs, kurš savā 

runā teica: „Man pārsteigums, ka Rīgas bied-
rība savākusi informāciju par savu vēsturi. 
Mani uzjautrināja tas, ka nedzirdīgajiem to-
reiz vajadzēja „izžmiegt” naudu no savējiem. 
Nākamgad jums būs 95 gadu jubileja, tad va-
rētu gaidīt vēl plašāku izziņas materiālu par 

biedrības vēsturi. 
Novēlu jums laimi 
dzimšanas dienā!”

Jadviga Bočkā-
ne bija izvietojusi 
pārskatāmā ekspo-
zīcijā daudz ma-
teriālu par Rīgas 
RB vēsturi. No tiem 
varēja uzzināt, pie-
mēram, ka visilgāk 
– veselus 20 gadus 
Rīgas biedrību va-
dījusi Maruta Piter-

niece. Pašlaik biedrību vada Māra Lasmane, 
viņai palīdz vēl 8 valdes locekļi: Elfa Zariņa 
(finansu jautājumi), Jadviga Bočkāne (pen-
sionāru intereses), Andris Bergmanis (spor-
ta pasākumi), Inese Immure (informācija), 
Brigita Aldersone (sociālie un kultūras jau-
tājumi), Ivars Kalniņš (jaunieši, izglītība), 
Guntars Beisons (finansu piesaiste), Inguna 
Krama (pārstāv Rīgas apriņķa biedrus).

 Lai Rīgas RB biedriem veicas! Gaidīsim 
apaļo 95. jubilejas gadu! 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Valdis Krauklis

Rīdzinieki atskatās uz savu vēsturi

Šogad  Rīgas biedrība nolēma pirmoreiz 
atzīmēt savas biedrības dzimšanas dienu arī 
nejubilejas gadā. Un, lai gan tā bija pirmdie-
na, pasākums notika tieši šajā dienā, jo pirms 
94 gadiem tieši 19. maijā tika nodibināta Rīgas 
Kurlmēmo biedrība. 

Ievērībai!
21. jūnijā no pl. 12 Rītausmā 

Kandavas ielā 27, Rīgā

JĀŅU IELĪGOŠANA
Visi laipni aicināti. Radošās darbnīcas, 

danči, atrakcijas bērniem. Koncerts
Atbalsta Rīgas Dome
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Saules raksti Liepājā

Projekta mērķis ir pilnveidot Liepājā dzī-
vojošo nedzirdīgo dzīves kvalitāti, dažādojot 
brīvā laika pavadīšanas iespējas gan kultūras 
jomā, gan radošajās izpausmēs. Tas ietvers 
vairāku interešu grupu darbu aktīvam un 
saturīgam brīvā laika pavadīšanas veidam, 
savstarpējās saskarsmes un komunikācijas 
dažādošanai, zināšanu un prasmju palielinā-
šanai, izpratnei par veselīgu dzīvesveidu, arī 
pieredzes apmaiņu, apmeklējot citas LNS 
reģionālās biedrības. Projekta vadītāja – 
Gundega Paņko.

Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti  40 Lie-
pājas  biedrības  biedri. Aktivitātes būs šādas: 

Studija „Saules raksti Liepājā” 
Studiju  organizēs kā interešu grupu  brī-

vā laika pavadīšanas pilnveidei, un tā ietvers 
rokdarbu pulciņa darbu, teātra un melodekla-
mācijas mākslas apgūšanu, dažādu tautu deju 

un ritmikas nodarbības kopumāi 40 dalībnie-
kiem. Aktivitāti vadīs Aldis Ādamsons.

Radošie pieredzes apmaiņas braucieni
Aktivitātes ietvaros  plānoti 2 pieredzes 

apmaiņas braucieni:  uz  Rīgas  biedrības Tu-
kuma grupu, uz pašu Rīgas reģionālo biedrī-
bu. Šajā projekta aktivitātē  iesaistīs 30 dalīb-
niekus. Aktivitāti vadīs Ainārs Ostvalds.

Pirmais projekta pasākums notika 16. 
maijā – dažādu tautu deju un ritmikas nodar-
bība „Saule riet”. Nākamais notiks 30. maijā.

Visi 3 projekta darbinieki strādās kā brīv-
prātīgie, bez atalgojuma.

 Projektu finansē Liepājas pilsētas Dome 
– 1000 EUR (64,94%) un līdzfinansē SIA 
„LNS Rehabilitācijas centrs” – 540 EUR 
(35,06%). 

Teksts: Zigmārs Ungurs

Bija jauka, saulaina, silta diena, un mūs 
ļoti laipni uzņēma  biedrības priekšsēdētāja 
Anita Ceple, bijusī vadītāja Lida Šilinska un 
tulks Aiva Šilinska, kā arī pulks smilteniešu. 
Agrāk esam daudz reižu ciemojušies Smilte-
nes RB vecajā ēkā, bet uz tagadējo mītni –  
Līvānu tipa māju braucām pirmo reizi.

Lida Šilinska pastāstīja par biedrības vēs-
turi, kā tikuši pie šīs savas mājas, ko LNS per-
spektīvā domā tomēr pārdot. Jaunā vadītāja 
Anita Ceple iepazīstināja arī ar sevi, pastāstī-
ja par savu darbu un par sociālā rehabilitētāja 
profesijas apguvi, atbildēja uz daudziem jau-
tājumiem. Pēc ciemakukuļa – kliņģera kopī-
gā apēšanas smiltenieši parādīja savu pilsētu:  
bijām atpūtas parkā  „Mēs paši” ar visādiem 
šķēršļiem, ko ne visi spēja pārvarēt, bet jā-
teic, ka Smiltenes tulks Aiva sit visus pušu 

– pārvarēja 
visus šķērš-
ļus ar tādu 
pērtiķa iz-
v e i c ī b u , 
ka valmie-
riešu pui-
šiem gribot 
n e g r i b o t 
nācās viņu 
apskaust.

A p -
c i e m o -
jām bijušā 
Smil tenes 

kluba vietu  ezera krastā, kur tagad, kā raks-
ta nosaukumā minēts, nekā vairs nav –  tikai 
tukšs klajums un  nekas neliecina, ka te kād-
reiz bija Smiltenes biedrība un  Rīgas mācī-
bu/ ražošanas uzņēmuma filiāle. Skumīgas 
un nostalģiskas izjūtas. Tepera ezers gan  ir 
savā vietā, joprojām šalc  arī ūdenskritums, 
bet  jau gadiem laikazobs drupina  nodegušās 
pirts pamatus. 

Pēc tādām lielām pastaigām mums radās 
vilka apetīte – paēdām veikala Top kafejnīcā:  
bijām pārsteigti, ka porcijas tur tik lielas, ka 
ne visi spēja apēst. Bija vispār  ļoti jauki  būt 
Smiltenē un ar smilteniešiem. Aizbraucām 
mājās labā noskaņojumā.  

Mīļš paldies Lidai, Anitai un Aivai. 
Brauksim vēl ciemos – plānojam Nedzirdīgo 
dienu atzīmēt kopā ar smilteniešiem, uzspēlēt 
boulingu, un jau tagad gaidām viņus ciemos 
pie mums Valmierā. 

Teksts: Dace Lāce
Foto: Igors Kurzenkovs

Tā saucas jaunais Liepājas biedrības 
projekts, kas tiek īstenots no 2014. gada  
6. maija līdz 31. decembrim. 

Liepājas pilsētas 
Dome

Kur bija, tur vairs nekā nav

28. aprīlī mēs, 14 valmierieši, savās  
automašīnās  devāmies apciemot tuvā-
kos kaimiņus  Smiltenes biedrībā. 

Fotografēt – 
tas nav tik 
vienkārši

Labāko fotogrāfiju autori, kas izvēlēti da-
lībai šajā izstādē, ir  tikai 24.Tas ir  festivāla 
Rīgas Fotomēnesis 2014 pirmais pasākums. 
Fotogrāfijas atspoguļo Rīgu pašu iedzīvotāju 
acīm. Izstādē iekļautas fotogrāfijas no akci-
jas, kas norisinājās visa 2013. gada garumā. 
Katru mēnesi dalībniekiem vajadzēja iesūtīt 
savas fotogrāfija.

Pastāstīt par šo panākumu Kopsolī uz-
aicināja Jāni Janbergu un Birutu Zeļeno-
vu. Lūk, intervija ar Jāni!

Kad sāki fotografēt, cik vecs biji?
Fotografēt sāku 12 gadu vecumā, pirmais 

fotoaparāts man bija krievu Smena. No tā lai-
ka esmu nomainījis 6 fotoaparātus, pašlaik 
man ir  ir Fujifilm Finepix HS10. Protams, es 
gribētu vēl jaunāku modeli, piemēram,  kas ir 
jaudīgāks, tātad sniedz vairāk iespēju. Foto-
aparāts jau arī ar laiku noveco, un tad uzņē-
mumu kvalitāte vairs nav tik laba. 

Kā iemācījies lietot foto apstrādes 
programmas?

Tās man palīdzēja apgūt brālēns. Pēc tam 
2 gadus apmeklēju fotopulciņa nodarbības 
projektā „Klusuma pasaule” pie Aivara Sli-
šāna. Tur bija interesanti, tas man daudz ko 
deva. Diemžēl tas ir beidzies, un tagad man 
vairs nav iespēju mācīties, lai gan gribētu. 
Citur, pie dzirdīgajiem, ir maksas kursi, vaja-
dzētu gan naudu, gan tulku. Būtu ļoti labi, ja 
nedzirdīgo foto pulciņš varētu turpināt nodar-
bības Slišāna vadībā, varbūt kādā citā projek-
tā. Mēs pulciņā esam apmēram 10 dalībnieki, 
kas pastāvīgi nāca uz nodarbībām. 

Vai tev nav nodoms sarīkot pašam savu 
izstādi? Fotogrāfiju taču sakrājies daudz?

Tāds sapnis man, protams, ir, taču nav tik 
vienkārši. Izstāde prasa izdevumus: jāpasūta 
fotogrāfiju izdrukas, rāmīši, noformējums… 
– es to visu no savas kabatas nevarētu apmak-
sāt. Varbūt mūsu nedzirdīgo grupa kopīgi va-
rētu rīkot tādas izstādes. 

Galerijā Centrs Rīgā, Audēju ielā 
16  atklāta Rīgas iedzīvotāju fotoizstāde  
iRIGA. Tajā ar saviem darbiem pieda-
lās arī Rīgas RB biedri Jānis Janbergs 
un Biruta Zeļenova, kā arī bijušais LNS 
foto nodarbību vadītājs Aivars Slišāns.

Tālāk lasiet 14. lpp.
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Surdocentram 
papildu telpas

Vai paš-
laik visi 
LNS īpašu-
mi ir jūsu 
vadītās SIA 
„LNS Ne-
k u s t a m i e 
ī p a š u m i ” 
pārziņā?

Nav no-
dota mums 
Jāņa sēta 5 
un Liepājā, 
Graudu ielas 

43 dzīvoklis. Kāpēc nav? To jautājiet LNS 
vadībai. Ko mums nodod, to pārņemam.

(LNS prezidenta E. Vorslova komentārs: 
Minētajiem īpašumiem pašlaik tiek meklēti 
nomnieki vai pircēji. Nomnieku atrašanas 
gadījumā īpašumi tiks nodoti SIA „LNS Ne-
kustamie īpašumi” pārziņā.) 

Kāda ir situācija ar nekustamo īpašu-
mu izīrēšanu kopumā? 

Lielākā īpašumu daļa izīrēta un iznomāta. 
Gandrīz visur ir kāda telpa brīva, bet tas sais-
tīts ar meklētāju vēlmēm pēc attiecīgas telpu 
kvalitātes, ko mēs nespējam sniegt līdzekļu 
trūkuma dēļ. Bijušajā Rīgas MRU daļa tel-
pu nav iznomātas to kvalitātes un nomnieku 
prasību nesakritības dēļ. Daļējs šo telpu re-
monts pēdējo reizi bija 1999. gadā! Vestibils 
un atsevišķi cehi nav remontēti apmēram 50 
gadus. 

Kāda veicas ar autostāvvietu izīrēšanu 
Rīgā, Elvīras ielā 19?

Auto novietotāju skaits stabili samazinās 
– nabadzība...

Kas notiek ar dzīvojamo māju Dau-
gavpilī?

Ne pamati, ne pagrabs nav bojāti. Lieta 
cita. Pamati tika uzbūvēti ārkārtīgi plāni, bet  
bez jebkādas siltuma izolācijas un dzesē pag-
rabu un attiecīgi visu māju. Sēžas zeme pie 
viena no mājas stūriem – kaut kur aizplūst 
smilts. Tika pasūtīta tāme pamatu siltināšanai 
un apmaļu nostiprināšanai. Izmaksas izrādī-
jās vairāk nekā 17 000 EUR jeb 12 000 LVL. 
Ja ņem vērā, ka mājas iedzīvotāju parāds ir 
lielāks par 15 000 EUR, tad, domājams, ko-
mentāri ir lieki. Lielākā problēma SIA saim-
niecībā ir 18. novembra ielas Nr. 208 brīvie 
dzīvokļi, kas sastāda 30%. Trešo daļu no mā-
jas apkurinām par savu naudu!

Vai divstāvu ēka Smiltenē, Gaujas ielā 
28 saskaņā ar  Domes lēmumu  jau ir pār-
dota? 

Jautājiet saimniekam. (LNS prezidenta E. 
Vorslova komentārs: Nē, nav pārdota. Bija 
viens interesents, bet laikam pēc iepazīšanās 
ar ēkas stāvokli viņa interese pazuda.)

Vai LNS īpašumam Rīgā, Jāņa sētā 5 
(viss trešais stāvs)  parādījušies nomnieki 
vai pircēji?

Īpašums nav man nodots apsaimniekoša-
nai.

(LNS prezidenta E. Vorslova komentārs: 
Īpašumam nomnieki vai pircēji tiek meklēti, 
piesaistot māklerus. Jau daži interesenti tel-
pas ir apskatījuši.)

Cik tālu ir pārrunas ar zemes īpašnie-
ci, kurai pieder zeme zem Rītausmas?

 Šī zeme ir LNS pārziņā. 
(LNS prezidenta E. Vorslova komentārs: 

Pagaidām pārrunas ir apstājušās, jo ir atšķi-
rīgs redzējums par zemes gabala cenu. No-
sūtījām zemes īpašniecei savu viedokli  par 
zemes pirkuma cenu. Atbildi uz mūsu vēstuli 
neesam saņēmuši.)

LNS īpašumi ir visā Latvijā, acīm-
redzot, tur ir pārvaldnieki uz vietas. Vai 
varat viņus nosaukt, ja nepieciešams sazi-
nāties?  

Liepājā: Gints Ernstsons – 29285448;
Ventspilī: Aivars Celms – 26349196;
Rēzeknē: Jānis Krišāns – 29257783;
Daugavpilī: Jeļena Ļamana –  29296247;
Pļaviņš:  Jurijs Jerofejevs – 29580623;
Kāds jūsu SIA bija pagājušais gads, 

vai bija peļņa vai zaudējumi?
Bija peļņa daži simti LVL.
Kādi ir jūsu SIA steidzamākie un sva-

rīgākie darbi šajā gadā?
Visi svarīgi. Pat nezinām, pie kā ķerties 

pirmām kārtām. Galvenais ir nauda... Jākrāj 
lieliem darbiem, kā, piemēram, Daugavpilī 
18. novembra ielas mājas lielam remontam 
(pamatu siltināšana, siltuma sistēmas rekons-
trukcija, jumta izlases remonts), bet neceļas 
roka ieguldīt tādus līdzekļus „bezizmēra 
mucā”.

 Elvīras ielas 19 (bij. MRU) logi kritiskā 
stāvoklī, žogs brūk, Rītausmas koridora re-
monts palika pusceļā – jāpabeidz. Ventspils 
arī gaida savu kārtu. Visiem kaut ko vajag – 
tāda ir dzīve...

Kādi esam mēs, LNS darbinieki, kā 
telpu lietotāji? 

Par telpu izmantošanu īpašu pretenziju 
nav. Vienīgais, uz ko vēlētos vērst uzmanību, 
ir atslēgu jautājums. Pārāk bieži tās iziet no 
ierindas, varbūt vajadzētu akurātāk, bez stei-
gas slēgt durvis...

Pievērst uzmanību – tualetē, spiežot ska-
lojamā ūdens pogu, paskatīties, vai pludiņš 
noslēdz ūdens padevi.  Ja nenoslēdz, tad 
ūdens tek un tek stundām ilgi, un LNS par to 
ir jāmaksā. Nemest podā rakstāmpapīru, tas 
nešķīst un aizdambē caurules.

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

Ar šādiem jautājumiem Kopsolī vēr-
sušies lasītāji. Atbildi sniedz  Surdotehnis-
kās palīdzības centra  valdes priekšsēdētājs  
ARNOLDS PAVLINS.

Pastāstiet, lūdzu, par jaunajām Surdo-
centra telpām, kas tagad top bijušajā Rīgas 
MRU ēkā! 

Šodien godīgi visu izdarīt renovāciju un 
rekonstrukciju darbos ir ļoti sarežģīti. Pēc Zo-
litūdes traģēdijas visi ierēdņi pamatīgi nobiju-
šies, nevēlas uzņemties atbildību. Mūsu dar-
bus sakarā ar jaunajām telpām bijām spiesti 
sadalīt divās daļās – sākumā veikt iekšdarbus, 
pēc tam ārdarbus – jaunu izeju uz Elvīras ielu.

 Ja viss būtu noticis tā,  kā mēs plānojām, 
tad tagad jau mēs būtu pilnībā telpas apguvu-
ši. Diemžēl saskaņošanas un pārskaņošanas 
ir tā ievilkušās, ka tām galu neredz. Ceru, ka 
vismaz līdz rudenim paspēsim visu pabeigt. 
Un vēl jau iepirkums, kas arī veicams, stingri 
ievērojot visas procedūras. 

Kas plānots? Ņemot vērā to, ka šogad 
mums ir liels valsts pasūtījums, un arī to, ka 
uzskaites birokratizācija plaukst pilnos ziedos, 
bijām spiesti meklēt papildu telpas. Diemžēl 
pamatkorpusā  mums vietas neatradās, tāpēc 
bija tikai divas izejas – meklēt telpas vai nu 
LNS īpašumā, vai arī pavisam citā vietā. 

Izvēlējāmies veco MRU administratīvo 
korpusu, kur telpas bija brīvas, bet pamatīgi 
nolaistas. Remonts (pirmais etaps – renovā-
cija) ir pabeigts, izmaksāja kopumā nedaudz 
zem 30000 LVL. Par otro etapu vēl neko ne-
varu teikt, jo vēl nav gatavs projekts. Darbus 
apmaksāja Surdocentrs.

Kas pašlaik atrodas jaunajās telpās, un 
kas palika vecajās telpās? Vai turpmāk vēl 
būs kādas izmaiņas šajā ziņā?

Jaunajās telpās plānojām pārcelt admi-
nistrāciju, bet vecajās paliktu tikai praktiskā 
pakalpojumu sniegšana. 

Gada sākumā jūs teicāt, ka 2014. gads 
SPC būs lielu izaicinājumu gads, jo plāns 2 
reizes lielāks nekā 2013. gadā un strādāsiet 
uz savu spēju robežas. Kā veicas? 

Jā, mēs patiešām strādājam uz savu spēju 
robežas. Plānu pirmajā ceturksnī esam izpil-
dījuši knapi, knapi. Kad ir tik liela slodze, tad 
var labāk redzēt, kur patiešām ir tās riska vie-
tas. Pašlaik tām pievērsta lielākā vērība. 

Priecē tas, ka strauji samazinās rindas 
un vairākās mūsu filiālēs drīz vien jau dzir-
des aparātus varēs saņemt brīvi, bez ilgstošas 
gaidīšanas. Ilgākais gaidīšanas laiks varētu 
būt  Rīgā un Daugavpilī, kur visvairāk cil-
vēku gaida savu kārtu rindā. Darba mums  
netrūkst. 

Intervēja: Zigmārs Ungurs 

Kas jauns Surdocentrā? Kāpēc tā 
vadītājs A. Pavlins tik bieži tagad pār-
vietojas  no Surdocentra uz bijušo Rīgas 
MRU ražošanas korpusu?  Kas jauns 
surdotehnisko palīglīdzekļu dalīšanā?

 Galvenais ir nauda
KS vairākus gadus  nav bijis ziņu par situāciju ar LNS nekustamajiem īpašu-

miem. Tomēr jautājums ir ļoti svarīgs, jo šie īpašumi ir viens no LNS stabilitātes rā-
dītājiem un finansiālajiem nodrošinājumiem. Tā kā LNS ir radīta speciāla SIA „LNS 
Nekustamie īpašumi”, kas atbild par attiecīgo jomu, tad KS vērsās ar jautājumiem 
pie šīs SIA  vadītāja LAIMOŅA PAULĒNA.
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SURDOTEHNIKA

Par valsts apmaksātajiem  
surdotehniskajiem palīglīdzekļiem 

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem (sākot 
ar vājdzirdības 3.pakāpi – dzirdes zudums ir 
vismaz 55 dB)  valsts apmaksā šādus tehnis-
kos palīglīdzekļus:  

• dzirdes aparāts (vienu reizi 5 gados);
• pulkstenis ar vibrozvanu (vienu reizi 

5 gados);
• savienotājvienība radio un televīzijas 

uztvērējiem – indukcijas spole radio un tele-
vīzijas skaņas labākai uztveršanai tiem, kas 
lieto dzirdes aparātu (vienu reizi 5 gados);

• gaismas indikators – auklīte (vienu rei-
zi 3 gados).

Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, vis-
pirms jādodas pie ģimenes ārsta vai ausu, 
kakla un deguna ārsta (LOR) un jāpasaka, 
kādu tehnisko palīglīdzekli  vēlaties. Ārsts 
jums izsniegs atzinumu tehniskā palīglī-
dzekļa saņemšanai, kurā būs uzrakstīta diag-
noze un tehniskā palīglīdzekļa nosaukums. Ja 
gadījumā 
nepiecie-
šams dzir-
des apa-
rāts, tad no 
ārsta vajag 
arī au-
diogram-
mu. Tās 
derīguma 
termiņš ir 
viens gads 
no izsnieg-
šanas die-
nas.

Šie do-
kumenti kopā ar iesniegumu  (var uzrakstīt 
arī uz vietas)  jāiesniedz LNS vai Surdoteh-
niskās palīdzības centrā Rīgā, Elvīras ielā 
19 vai kādā tās filiālēs Rēzeknē, Daugavpilī, 
Liepājā  vai  Ventspilī. 

Dokumentus var arī sūtīt pa pastu uz ad-
resi: Latvijas Nedzirdīgo savienība,  Elvīras 
iela 19, Rīga, LV 1083. Var arī pa e-pastu, ja 
tie sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iesniegumā jāuzraksta vārds, uzvārds, 
personas kods, deklarētās un faktiskās dzī-
vesvietas adrese – ja tās atšķiras, tālruņa 
numurs, tehniskā palīglīdzekļa nosaukums, 
piemēram, „dzirdes aparāts” vai „modinā-
tājpulkstenis ar vibrozvanu”, un funkcionā-
lo traucējumu apraksts - „vājdzirdība”.  Ie-
snieguma paraugu var skatīt LNS mājaslapā  
www.lns.lv, sadaļas „Pakalpojumi” apakšsa-
daļā „Surdotehnika”.

Latvijas Nedzirdīgo savienība jūsu doku-
mentus izskatīs 20 darbdienu laikā, tad nosū-
tīs jums vēstuli ar paziņojumu par uzņemšanu 
rindā. Ja gadījumā kāds dokuments nebūs pa-
reizs, jūs saņemsiet vēstuli ar atteikumu. 

Rindā uz dzirdes aparātu šobrīd jāgai-
da apmēram sešus mēnešus. 

Tie, kas ir pieteikušies rindā uz pulks-
teni ar vibrozvanu, gaismas indikatoru vai 
indukcijas spoli, to varēs saņemt no jūnija. 

Ja jūs strādājat vai mācāties,  dzirdes 
aparātu varat saņemt steidzamības kārtā 
– viena mēneša laikā. Tad papildus vajag 
iesniegt:

•  ja jūs mācāties –  izziņu no izglītības 
iestādes, kas apliecina, ka jūs mācāties šajā 
iestādē un ka tehniskais palīglīdzeklis nepie-
ciešams sakarā ar izglītības ieguvi;

• ja jūs strādājat – izziņu no darba de-
vēja, ka jūs esat darba ņēmējs un tehniskais 
palīglīdzeklis nepieciešams sakarā ar darba 
pienākumu veikšanu;

• ja veicat individuālo darbu vai saimnie-
cisko darbību un tehniskais palīglīdzeklis ne-
pieciešams šim darbam, tad norādiet nodokļu 
maksātāja reģistrācijas numuru vai ko-
mersanta firmu un reģistrācijas apliecības 

numuru.
S u r -

d o t e h -
n i k u 
steidza-
m ī b a s 
k ā r t ā 
t ies ības 
s a ņ e m t 
ir arī 
bērniem 
vecumā 
līdz 18 
gadiem. 

J ū s 
varat at-

kal iestāties rindā surdotehnikas saņemša-
nai, ja:

1) beidzies surdotehniskā palīglīdzekļa 
lietošanas laiks (iepriekš minētie 5 un 3 gadi);

2) mainījusies dzirdes zuduma pakāpe 
(dzirde pasliktinājusies), tāpēc iepriekš iz-
sniegtais dzirdes aparāts nav vairs piemērots 
(tad nepieciešams pievienot speciālista slē-
dzienu); 

3) tehniskais palīglīdzeklis pazaudēts vai 
nozagts, un jūs iesniedzat pamatotu informā-
ciju, ka notikušajā neesat vainīgs.

Ja gadījumā vēlaties saņemt paaugstinā-
tas funkcionalitātes (ar papildu iespējām) teh-
nisko palīglīdzekli, ko valsts neapmaksā, tad 
jums jāpiemaksā starpība. Piemēram, valsts 
apmaksātā dzirdes aparāta cena ir 250 eiro, 
bet jūs vēlaties citu aparātu par 450 eiro, tad  
pašam jāpiemaksā 200 eiro. 

Jāņem vērā, ka dzirdes aparātu un citu 
surdotehnisko palīglīdzekļu  modeļu sorti-
ments katru gadu var mainīties, jo tos  iepērk 
Publisko iepirkumu likumā  noteiktajā kārtībā 
– tas atkarīgs no firmu, kas piedalās konkur-
sā, piedāvājuma.  

Teksts: Inese Immure
Foto: Zigmārs Ungurs

Klusums var būt izolējošs. Diemžēl tas 
var izrādīties pat nāvējošs, ja pat skaļi ska-
noša ugunsdzēsības signalizācija var palikt 
nesadzirdēta.

„Dūmu detektori laikus brīdina par bries-
mām un palīdz izglābt daudzas dzīvības,” stāsta 
Severnas pilsētas ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta darbinieki, kas atbild par ugunsgrēka 
novēršanas  pasākumiem. „Bet nedzirdīgie un 
vājdzirdīgie  nespēj uztvert parasto dūmu de-
tektoru trauksmes signālus.” Ko darīt?

Pilsētas pārvaldes  ugunsgrēku novēršanas 
nodaļa  uzsākusi programmu, kuras mērķis ir 
ugunsgrēka gadījumā labāk pasargāt cilvēkus 
ar dzirdes traucējumiem.  Programma veidota 
sadarbībā ar Kanādas Dzirdes asociāciju, tā 
piedāvā pilsētas iedzīvotājiem divas iespējas. 

Pirmā. Reģistrēties pilsētas ārkārtas zva-
nu pieņemšanas sistēmā. Gadījumā, ja notiek  
kādas ekstremālas situācijas, cilvēki ar dzirdes 
traucējumiem vai citām īpašām vajadzībām 
saņem informāciju tiem pieejamā veidā un 
ieteikumus, kā rīkoties konkrētajā situācijā. 
Dispečers informē arī glābējus par  izsludināto 
trauksmi  un par to, ka cilvēks, kuram jādodas 
palīgā, ir nedzirdīgs.

Otrā. Tā sauktās mājas pārbaudes: apmek-
lē cilvēkus to dzīvesvietās un apspriež iespēja-
mos mājas apdraudējumus;  izstrādājot uguns-
drošības stratēģiju, pastāsta par ierīcēm, kas 
var laikus brīdināt par briesmām,  iesaka, kā 
labāk rīkoties, lai izvairītos no ugunsnelaimes. 

„Mājas pārbaužu mērķis ir uzlabot ie-
dzīvotāju zināšanas par ugunsdrošību, kā arī 
sniegt reālu palīdzību, lai izstrādātu efektīvā-
kos evakuācijas plānus, kā arī veikt mācību 
trauksmes,” par inspekciju nozīmi stāsta Keila 
(attēlā).

Trauksmes ierīces nedzirdīgo un vājdzirdī-
go vajadzībām ietver „spilvenu kratītājus” un 
spilgtas gaismas signālugunis, kas savienotas 
ar mājas dūmu detektoriem. Ņemot vērā, ka 
šādas specifiskas ierīces ir salīdzinoši dārgas,  
trūcīgajiem pilsētas iedzīvotājiem  ugunsdzē-
sības dienests tās  uzstāda  par saviem līdzek-
ļiem. Tiesa, tas iespējams, tikai pateicoties pil-
sētas iedzīvotāju ziedojumiem. 

„Mums ir svarīgi, lai visiem pilsētas iedzī-
votājiem būtu pieejamas ātrās brīdināšanas 
sistēmas. Ugunsgrēka gadījumā ir svarīga kat-
ra sekunde,” uzsver Ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta darbinieki. 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa

Kanāda: par  
ugunsdrošību
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LNS VĒSTURE      

                  Par to rakstīja Kopsolī    maijā pirms ... gadiemAstoņdesmitie gadi

Deviņdesmitie gadi

1984
Rītausmā notiek darba pirmrindnieku 

godināšana. Rīgas MRU labākā ir šūšanas 
brigāde J.Bočkānes vadībā.

LNB finansiāli atbalsta 218. bērnudārzu, 
pionieru nometni „Ogoņok” Jūrmalā, Rīgas 
51.vidusskolu.

Sestdienas talkā plaši iekļaujas arī nedzir-
dīgie cilvēki visā Latvijā. Mūsējie dodas uz 
sanatorijām un atpūtas namiem Kijevā, pie 
Melnās jūras u.c.

Aprit 10 gadi LNB muzejam (vadītājs E. 
Štāls).
1985

Lielā Tēvijas kara dalībnieki atceras cīņu 
gaitas. Notiek publiska apspriede – pret žū-
pību, darba disciplīnas pārkāpšanu, alkoholis-
mu nedzirdīgo sabiedrībā.

Pašdarbnieku koncerts Polijā: notiek 6 
mūsu pašdarbnieku koncerti dažādās pilsētās 
un šahistu sacensības. 

Rītausmā lielā cieņā kulinārijas kursi. 
1986

Mutvārdu žurnāls viesojas LNB nodaļās. 
Pirmorganizāciju (tagad – grupu) vadītāji  
apkopo veikumu pasākumā „Mēs – plusos 
un mīnusos” – labākās ir Apgaismes tehnikas 
rūpnīcā, Rīgas MRU un Jelgavā. Tradīciju va-
kars „Tiem, kam sarma matos”, daudzbērnu 
ģimeņu tikšanās un baltkrievu koncerts Rīt-
ausmā.
1987  

LNB apvieno 2027 biedrus, uzņēmu-

mos saražota produkcija par 13,4 miljo-
niem rubļiem. Jaunus dzīvokļus saņēmis 
katrs astotais MRU strādājošais. Klubos 
darbojas 29 interešu klubi, pie pussimt paš-
darbības kolektīvu un grupu, notiek tikšanās, 
lekcijas, koplasīšanas.

Skaidrojums par jauno jēdzienu – reha-
bilitācija (tiesību atdošana, atgriešana), kas 
nozīmē LNB sniegto daudzpusīgo palīdzību 
dzirdes invalīdiem. Valmierieši viesojas Lie-
pājā ar skeču „Pirtī” (skat. attēlā).

Pirmais pasākums, kas liek pamatu tradī-
cijām maijā. Zālienā pie Rītausmas ziedu un 
pinumu izstāde.

 Kopā sanāk 70 aktīvie skrējēji, to vidū kā 
labākos sveic: A. Kramu, R. Kesenfeldu,  J. 
un B. Loginas, V. Smirnovu u.c.

1988
„Dalīšanās sāpju maizē” – plašs raksts 

par pirmo LNB Centrālās valdes organizēto 

divdienu nedzirdīgo bērnu vecāku konferenci 
Rītausmā.

Uzņēmumi dažādo produkcijas veidus, lai 
sekotu modei. Lielākā daļa aptaujāto skolas 
absolventu vēlas palikt Rīgā – mācīties vai 
strādāt.

Skatē 1. vietā daiļlasītājas L. Isajeva,  
M. Platace, melodeklamētāji (labāko vidū  
A. Celms un N. Jefremova) un pantomīmas 
žanra pārstāvji H. Rencis, L. Pārpuce.

Uzņēmumos savu ieguldījumu dod ne-
dzirdīgie racionalizatori. Veikta „KS” lasī-
tāju aptauja – balvu par izsmeļošāko atbildi 
saņem Varis Strazdiņš. Avīze iznāk arī krievu 
valodā (300 eks.).
1989 

„KS”  sarīko nedzirdīgo preses izdevu-
mu redaktoru starptautisko konferenci ar 
13 dažādu valstu pārstāvniecību.

CV prezidijs lemj par jauno dzīvokļu sa-
dali, par finansiālu atbalstu skolotāju kvalifi-
kācijas celšanai, nedzirdīgo bērnu rehabilitā-
cijai, Poļu draudzības biedrībai, Rīgas skolas 
remontam, atsevišķiem skolēniem, LNB 

biedriem (un kam tik vēl ne!).
Sākas TV raidījums nedzirdīgajiem, rado-

šā darba grupā – 4 cilvēki, bet kopā tā tapšanu  
nodrošina ap 50 TV darbinieku.

Pirmais raksts „KS” par tēmu Dievs un 
Bībele.

13. maijā notiek Latvijas Tautas frontes 
Nedzirdīgo apvienības (NA) dibināšanas kon-
gress,  par tās vadītāju ievēl Vitāliju Isajevu 
un apstiprina NA Domi 20 cilvēku sastāvā.

1990
Izvēršas domu apmaiņa par „KS” no-

saukuma un logo nomaiņu.
Pirmoreiz KS raksta par Mātes dienu. Zi-

ņas no Lietuvas, Vācijas, Krievijas (Ļeņingra-
das) un Polijas.

Pašdarbnieku skatē skatītāju balvas – me-
lodeklamētājai Ingūnai Gilei, tautisko dejotā-
ju pārim– Dzintrai Abakokai, Valdim Salam; 
estrādes dejotājai Santai Straujai. 

Regulāri publicēts LTV raidījuma „Lab-
vakar” pārstāsts.

Mūsu ļaudis ar sajūsmu atsaucas uz  
4. maija notikumiem – Latvija atguvusi brīvī-
bu, bet ieskanas arī bažas – kā dzīvosim tālāk.
1991

Vai mūsu biedrība ir bagāta? – uz to 
galvenā grāmatvede atbild apstiprinoši (pie-
der īpašumi 19 miljonu rubļu vērtībā, uzkrā-
jums banka – pie 3 miljoniem), bet jāmācās 
taupīt, jo jau jūtamas pārejas grūtības.

Rītausmā Teātra svētki: žūrijas un skatītā-
ju simpātijas izcīna Juris Veidemanis, Inguna 
Čauna, Maiga Elbrote, Georgs Strupka, Ivo 
Mostovs, Jeļena Sandibina. Notiek arī foto-
skate.

Pasaules ziņas no Austrālijas, Āfrikas, 
Kanādas, Spānijas, Rumānijas, Izraēlas utt. – 

to ir daudz!
CV prezidijs spriež par Surdocentra iz-

veidi, nolemj pārtraukt „KS” izdošanu krievu 
valodā.
1992

Rīgas MRU darba svētki veterāniem 
un pieredzes apmaiņa ar jaunajiem strād-
niekiem, konkurss „Prasmīgās rokas” jaunu 
izstrādājumu ieviešanā, bet elektromontāžas 
iecirknī – bezdarba draudi.

 Skaisti Folkloras svētki 
Rītausmā. Režisore Dz. Kukša: 
„Mani vadīja Dieva roka …”.

Pirmoreiz oficiāli tiek atzī-
mētas Lieldienas. Interesants 
G.Porša raksts par piedzīvoto 
Francijā, EDSO kongresā un 
J.Puhova iespaidi basketbola 
sacensībās Zviedrijā.

Kadru rezerves skolu beidz 
vairāki LNS nodaļu vadītāji.
1993

Arvien biežāk parādās 
ziņas par sponsoriem, kurus LNS izdevies 
dabūt Rīgā un rajonos – finansu trūkst, tā-
pēc labs katrs rublis, ko izdodas dabūt no ma-
las vai piepelnīties ar telpu nomu, nelieliem 
biznesa darījumiem, saņemtiem ziedojumiem 

mantu veidā, tirdzniecību ar poļu un turku 
precēm utt.

Griežas arī „KS” laimesrats televīzijā, kur 
lasītājiem ik mēnesi izlozē redakcijai piešķir-
tās sponsoru balvas.

Un viss turpinās! Rītausmieši izcīna tie-
sības piedalīties lielajos 11. Deju svētkos 
(attēlā), un biedri jau prāto par nākamo LNS 
Kongresu un Saeimas vēlēšanām. 

Palaikam uz īsu brīdi uzrodas dažādas 
citas nedzirdīgo apvienības, piemēram, Ne-
dzirdīgo invalīdu palīdzības fonds, Latvijas 
Republikas Nedzirdīgo apvienība u.c.

Sporta pedagoģijas akadēmiju beidz 11 
nedzirdīgie studenti.
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2000
Arnolds Pavlins intervijā LNS  

80. jubilejas sakarā: „LNS man ir 
mūža darbs. Kaut kas bez sākuma 
un gala. Nebeidzamu un nepada-
rāmu darbu virkne…” (attēlā).

Varis Strazdiņš pēc Amerikas 
brauciena plašā intervijā atstāsta 
piedzīvoto un secina: „… dzīvot 
tur negribētos. Mana vieta ir te, 
Latvijā, un nedomāju to mainīt.” 
Parādījusies laba ideja: nedzirdī-
gajiem vajag savu pansionātu lau-
kos, skaistā vietā, upes krastā…
2001

LNS prezidents Arnolds 
Pavlins saņem Trīszvaigžņu or-

deņa I pakāpes Goda 
zīmi.  

Ivars Kalniņš no Cē-
sīm raksta: „Man pa-
tiešām rūp nedzirdīgo 
izglītības stāvoklis. Kā-
pēc mums būtu jāiet mā-
cīties par kurpniekiem 
vai citās nepieprasītās 
profesijās?!” Sandru Ge-
renovsku apstiprina par 
Rēzeknes RB vadītāju.
2002

LNS Dome apspriež  
statistikas datus: kād-
reizējais biedru skaits 
no 2500 samazinājies uz 

1800, un tas ir bīstami, jo līdz ar to samazi-
nās arī iespējas aizstāvēt nedzirdīgo intereses. 
LNS valde apspriež Rītausmas telpu izīrēšanu 
–  ko darīt, ja  pašiem telpas vajadzīgas, bet 
īres naudu vēl vairāk vajag…

 VEF Kultūras pilī plašs invalīdu pasā-
kums – Vislatvijas pirmais forums, kuru vada 
LNS prezidents Arnolds Pavlins, piedalās ap 
500 dalībnieku no dažādām invalīdu organi-
zācijām.

 Bērnu Dzirdes centram – 10 gadi! 
2003

 Par iestāšanos ES – LNS biedru domas 
dalās: Pļaviņu RB vadītājs Ainārs Osmanis 
ir par, bet Smiltenes RB pārstāve Dzintra 
Herbste – pret.

Tālāk lasiet nākamajā lpp.

LNS VĒSTURE

                  Par to rakstīja Kopsolī    maijā pirms ... gadiem

Sākas 21. gadsimts

1994
Reģionos sākas biedrību sadarbība ar 

pašvaldībām. 
 „KS” rīko ekskursijas pa Latviju, dalīb-

niekus izlozē no lasītāju vidus. LNS Informā-
cijas komisija izvērtē TV programmu nedzir-
dīgajiem un tā nodrošināšanu Latgalē, spriež 
par raidījumu titrēšanu, teleteksta iespējām 
u.c.

Apzagta KS redakcija Jāņa sētā 5 (zagļi 
joprojām nav atklāti).

E.Vorslovs aicina nedzirdīgos mācīties 
NVA apmaksātos kursos. Uz Dāniju mācīties 
dodas Surdocentra 4 darbinieki.

Notiek LNS Goda biedru salidojums, 
kā arī gadskārtējā Preses balle, kuras nori-
si sponsorēja daudzas firmas (loteriju, dzīvo 
mūziku, kafijas galdu).

Vairākiem simtiem biedru jau izsniegti 
dzirdes aparāti – ievietota to lietošanas pamā-
cība.
1995

Vēl viens solis KS attīstībā: iznāk pir-
mais numurs datorsalikumā, mazajā for-
mātā (no 13.nr., 1995).

„LNS – 75” konkursa pēdējā kārtā sacen-
šas 13 vēstures entuziasti – jautājumus sastā-
da LNS prezidents Arnolds Pavlins. LNS 75. 
gadskārtai par godu notiek: izziņas ekskursija 
uz skolām Latgalē, kur mācījās nedzirdīgie 
bērni; Goda biedru saiets, pašdarbības festi-
vāls un drāmas kolektīva izrāde „Slepkavības 
pilī”; jubilejas vakars; naktsballe; TV studijas 
apmeklējums, kur top programma nedzirdīga-
jiem. LNS viesojas Lietuvas NB delegācija.

LNS Goda biedru sastāvā 33 biedri. Inte-
resanti fakti no izdevuma „Kurlmēmo Dzīve” 
(1930 – 1937). Fotokonkurss ar bērnības bil-
dēm „Tādi toreiz bijām. Uzmini nu!”.

Nodibināta nedzirdīgo luterāņu draudze, 
priekšniece Maruta Piterniece.
1996 

Pļaviņieši slēguši derības – vai būs plū-
di, kas skars viņu mītni Daugavas ielā. No-

zāģēti 3 milzīgi koki pie šīs ēkas ielas malā. 
Apcere par 1. Maiju kā Darba svētkiem: vai 
tie jāsvītro no svētku dienām, ja arvien lie-
lāks bezdarbs visā pasaulē? Par savām mātēm 
stāsta viņu pieaugušie bērni (Rasma Kurēna, 
Dace Piterniece, Juris Grundulis – seniors, 
O.Jāņkalne u.c.). Turpinās lasītāju vidū popu-
lārais stāsts par Helēnu Kelleri – neredzīgo un 
nedzirdīgo amerikānieti. Aktuāls jautājums: 
kur paliek jaunieši?

CV apstiprina Nolikumu par darbinieku 
sociālajām garantijām – visādām labām lie-
tām (būtu bijusi tikai nauda!).

Surdocentrā iegriežas 100 – 150 cilvēku 
mēnesī. Biedrībās svin Lieldienas. Jautrītes 
klubiņā – kopīgo seriālu noskatīšanās.

KS pastkastē vēstule: „Jums raksta Rīgas 
Nedzirdīgo skolas skolnieks. Avīzi abonēju 
jau no 1988. gada un vienmēr būšu tai uzti-
cīgs …”. Labi vārdi iedvesmo, vai ne? Un – 
vēl dažas lietas, kas jāglabā visu mūžu …
1997

Kuldīgā un Tukumā svin grupas jubi-
leju. Smiltenē konference – briest paaudžu 
maiņa, Liepājā dibinās pensionāru klubs, bet 
Limbažu grupā – savu darinājumu izstāde. 
LNS sievietes par savu Mātes misijas īsteno-
šanu. Pirmoreiz KS – datormācības lappuse!

Zviedrijas Nedzirdīgo Dāmu kluba pār-
stāves dalās pieredzē ar latviešu sievietēm: 
būs tāds arī pie mums!

 Ieskats Rīgas Adventistu draudzes ne-
dzirdīgo kopas Bībeles skolas nodarbībās.

 Turpinās fotokonkurss „Smaids”.
1998

Iznāk KS 700.numurs!
Labklājības ministrijas konferencē „Vie-

nādas iespējas visiem” spožu runu teic LNS 
prezidents Arnolds Pavlins: „Mums nebūt nav 
jāsaka paldies ministrijām utml. iestādēm 
par to, ko tās dara. Pasakiet vienreiz paldies 
mums par to, ka mēs esam …” Un vēl: „Ne-
zīmēšu savējiem eņģeļu spārniņus – sabiedrī-
bai jāpieņem viņus tādus, kādi viņi ir”.

Nedzirdīgu latviešu meitenīti adoptē pāris 
no ASV, kā jūtas nedzirdīgs bērns dzirdīgo 
vidē, kāpēc skolēni slikti raksta …

Joki, kas lika pasmaidīt aprīlī, liepājnieki 
svin 50 gadu jubileju.

„Negribu 2. grupu, bet iespēju brīvi ko-
municēt un izglītoties…” tā teic Ivars Kal-
niņš.

LNS biedri – zemkopji (attēlā) rosina sa-
nākt kopā, lai dalītos pieredzē. 

 Mācības Jūrmalā uzsāk pirmā topošo ko-
mercdarbinieku grupa: J.Kalniņš, Z.Alksnis, 
M.Damberga, G.Ungure, K.Novickis, 
J.Meija, G.Jurševskis, V.Kamare u.c.
1999

Pārskats par MRU darbu: visvairāk 
strādājošo, visvairāk saražotās produkci-
jas – Daugavpils MRU. Kopā LNS uzņēmu-
mos vēl strādā 193, no tiem 104 nedzirdīgie 
strādnieki.

Jauno ģimeņu konkursā Rēzeknē uz-
var Vinogradovi (no Ludzas). Bet rīdzinieki 
spriež, ko darīt ar Rītausmu, ja trūkst naudas 
tā uzturēšanai.

Atskaņas no KS darba jubilejas (29. aprīlī 
40 gadi, kopš to iespiež tipogrāfijā). Redak-
tore atbild uz jautājumiem un pateicas visiem 
sveicējiem, jo – kas ir jubileja?

Ak, tas ir tikai ziedošs mirklis, 
Kas dienu steigai piestāt liek
Un jautāt sev, kur zelta irklis,
Ar kuru airējot vēl tālāk tiek.
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LNS VĒSTURE
Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

Neticami, bet par Smiltenes RB konferen-
ci mūsu avīzei raksta  pats LNS prezidents!  
„Nedzirdīgo sports” organizē starptautisko 
turnīru 3 sporta veidos ar Ungārijas, Lietuvas 
un Latvijas klubu piedalīšanos. 
2004

Valsts Kultūrkapitāla fonda konkursos 
2 LNS projekti iegūst finansējumu. Uz tra-
dicionālo pašdarbības festivālu  Kuldīgā do-
sies 140 dalībnieki.

 Raitis Ozols intervijā: „Man bija skaidrs 
tālākais dzīves ceļš – tikai pie auto, tikai ar 
to kopā.” 

Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātskolas 12. 
klašu audzēkņu eksāmenā datorzinībās teica-
mus vērtējumus saņēma tikai Juris Grundulis 
un Valdis Voitkevičs.
2005

Rīgas Lat-
viešu bied-
rības namā 
ES projekta 
„ R u n ā j o š ā s 
rokas” ietva-
ros 4 dienas 
notiek 3. LNS 
forums, tajā 
prezentē arī 
Ivara Kalni-
ņa grāmatu 
„Nedzirdīgo 
kultūra 1920 
– 2005”. 

Nedzirdīgajiem grūtības darba tirgū, jo 
pieaug labas izglītības nozīme. Surdocentrā 
unikāla kliente – 105 gadus vecā Nataļja Pet-
ruščenko, kurai sākusi pavājināties dzirde, bet 
veselība citādā ziņā laba.
2006

LNS viceprezidents E. Vorslovs pieda-
lās EUD seminārā un Ģenerālajā asamble-
jā Austrijā, Vīnē. 

Būvfirma „Būvtranss” nodod pēc uguns-
grēka izremontētās telpas Daugavpils RB. 

Notiek  projekta „Klusās rokas” rezultātu 
prezentācija Labklājības ministrijā: rezultāts 
LNS darbam – teicami!

 Uldis Āre un Sandra Āre uztic savu dzī-

vesstāstu Daigai Dellei. Noslēdzas LNS Zīm-
ju valodas centra un Valsts valodas aģentūras 
kopīgais projekts „Attīstību latviešu zīmju 
valodai!”.
2007

LNS Rīgas RB konferencē par Rīgas RB 
priekšsēdētāju no 6 kandidātiem ievēl Vitu 
Kamari. Nedzirdīgie melodeklamētāji Rīgas 
Raiņa 8. maiņu vidusskolas skolēnu sastāvā 
piedalās pieredzes apmaiņas braucienā uz Če-
hiju. 
2008

  Limbažu grupa kā katru gadu dodas 
ikgadējā  1. maija gājienā 
gar jūras krastu, kaut arī 
ilggadīgā grupas vadītāja, 
šīs tradīcijas pamatlicēja 
Ārija Dzirne  aizgājusi mū-
žībā.

 Parādās info: nedzirdī-
gajiem ir iespēja bez mak-
sas studēt Čehijā. 

 Notiek ilgstoša tiesāša-
nās ar Rīgas Domi par Jāņa 
sētas 5 telpu piederību

Regīna Rizika stāsta, 
kā izaudzināt 3 labus dzir-
dīgus bērnus. Pati arī sešus 
mazbērnus jau izauklēju-
si… Valmierieši skaidro, 
kas ir Boccia.
2009

Lieldienas kopīgi svin jaunieši, pensio-
nāri un visu citu vecuma grupu pārstāvji.

Zīmju valodas centra darba grupas locekle 
Ilona Liniņa informē: „Mūsu uzdevums bija 
īsā laikā sagatavot zīmju valodā 17 partiju 
priekšvēlēšanu programmas Eiropas Parla-
menta vēlēšanām.” Baltijas valstu Nedzir-
dīgo skolēnu spartakiādē pirmo vietu izcīna 
Latvijas nedzirdīgie skolēni
2010

Notiek nedzirdīgo kopienas novadu 
konferences.  Kurzemes konferencē Kuldīgā 
atklājas: Kurzemes reģionā no 231 reģistrē-
tā biedra darbspējas vecumā ir 159 biedri, no 
tiem strādā tikai 76, bet 83 ir bez darba.

 LNS Dome nolemj pārdot LNS īpašumu 

Rīgā, Jāņa sētā 5 –   1. stāva platības par 1000 
Ls/kvadrātmetrā, kopā par 62 800 latiem. 
Pētījums par dzirdīgo Stradiņa Universitātes 
studentu ieinteresētību zīmju valodas apguvē.
2011 

Rītausmā lielas svinības: drāmas kolek-
tīvam – 65! Visvecākais (92 gadi) Rīgas RB 
biedrs Gotfrīds Briedis stāsta par savu dzīvi: 
1943. gadā „Nedzirdīgo sports” komandas 
sastāvā spēlējis futbolu pret vācu karavīriem 
ziemā 20 grādu salā! 

Raiņa 8. maiņu vidusskolas nedzirdīgo 
dzejas lasījumu konkursā uzvar Līga Liniņa. 

Valmieriete Iveta Lāce 
– Miezīte dalās pārdomās 
par savu darbu: „…par 
tulku jau piedzimu, tā ir 
mana vieta, mana sūtība un 
būtība.”  (attēlā pa kreisi: 
mazā Iveta).
2012

Kuldīdznieki nosvi-
nējuši savas biedrības 60 
gadu jubileju. Šova „Krā-
saini sapņi – 2” ceturtajā 
kārtā ar savu „Jūrnieka gai-
tu” izceļas Igors Čaika un 
Jeļena Dmitrijeva. 

Sarmītes Ķuzules pirmā 
intervija kā LNS Rehabili-
tācijas centra Tulku nodaļas 
vadītājai.

 Supervizore Ieva Lāss: nedzirdīgajiem 
trūkst sava psihologa, ar kuru varētu pilnvēr-
tīgi komunicēt zīmju valodā.
2013

Pašvaldību vēlēšanās kandidē LNS 
biedri  – Edgars Vorslovs (Latvijas Zaļās par-
tijas sarakstā) un Baiba Bicēna (Nacionālās 
Apvienības sarakstā). Liepājas  jubileja no-
svinēta! Jelgavnieks Andris Alnis intervijā: 
„… gadi Rītausmas tautas deju kolektīvā bija 
visskaistākais laiks manā mūžā.”

 Marika Antonova un Jolanta Znotiņa uz-
stājas 14. Eiropas un Starptautiskajā teātra 
festivālā Austrijā. 

Apskatu veidoja: Ilze Kopmane (1984 – 
1999) un Zigmārs Ungurs (2000 – 2013)

Rītausmā 7. maijā noslēdzās 
novusa turnīrs, kas risinājās 
katru trešdienu. 

Sacensība notika  individuāli  
– 2 kārtās spēlēja  gan sievietes, 
gan vīrieši. Turnīra beigās notika 
arī jauktās dubultspēles. Sievie-
šu konkurencē uzvarēja Gaida 
Martunele, otrajā vietā Jadviga 
Kučinska, bet trešajā – Vija Liš-
kovska. Vīriešiem visprasmīgāk 
spēlēja un turnīrā uzvarēja Kārlis 
Grundmanis. Aiz viņa palika Sta-
ņislavs Taučus un kā trešais – Jānis 

Škerškāns.
Dubultspēlēs uzvarēja Andris 

Žurakovskis & Ainārs Grabežs. 
Otrajā vietā Zigrīda Žukausma & 
Vitautas Urbonas. Trešie: Gaida 
Martunele & Vincents Obolevičs.

Novusisti saka lielu paldies 
NIAF „Klusums” vadītājam Gun-
taram Beisonam par balvu sarūpē-
šanu. 

Informāciju sniedza:  
Jadviga Bočkāne

Foto: no Rīgas RB arhīva

Novusa maratons noslēdzies
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STĀSTI PAR DZĪVI

Bērnības ceļi
Dzimusi Krievijā, Smoļenskas novadā 

(1938). Viņas vecāki dzīvojuši Daugavpils 
pusē (tēvs – latvietis, māte – krieviete). Tad 
devušies uz Krieviju, iekārtojuši tur labu 
zemnieku saimniecību, bet ģimeni skāra tra-
ģēdija – tēvu kā daudzus represētos nošāva 
1937. gadā, kad māte tieši  bija gaidībās,  un 
tā mazā Faina piedzima un uzauga, tēvu ne-
redzējusi. Atmiņā palicis drūmais kara laiks, 
kad ģimene bieži slēpās no vāciešiem pašu 
izraktā un mežā ierīkotā zemnīcā.

Septiņu gadu vecumā viņa zaudēja arī 
māti, tad viņu audzināšanā, pareizāk būtu – 
kalpībā, paņēma tēvocis, lai būtu kāds, kas 
viņam apdara visus mājas darbus. Šo lai-
ku Faina pat atcerēties negrib: tik grūti tur 
bija, meitene vēlējās mācīties skolā, tikties 
ar draugiem, ilgojās pēc vecākā brāļa, kurš 
bija aizbraucis uz tēva dzimteni, uz Rīgu, lai 
mācītos Augstākajā kara skolā (viņu gan tur 
neuzņēma represētā tēva dēļ).

Pienāca diena, kad brālis nolēma paņemt 
māsu pie sevis. Tā nu 14 gadu vecumā Fai-
na ieradās Latvijā un sāka mācīties 1. klasē 
Rīgas Nedzirdīgo skolā. Tur viņu iekārtoja 
brālis. Vajadzējis ļoti pierunāt direktoru A. 
Pārupi, kurš esot baidījies, ka Fainai būs grū-
ti mācīties, nezinot latviešu valodu.

Skolas gadi, darbs 
Bet meitene ātri vien iejutās jaunajā si-

tuācijā. Viņai likās, ka sākusies brīnišķīga 
dzīve – jaukas draudzenes, sirsnīgi skolotāji, 
rokdarbu stundas, tik daudz jaunumu katru 
dienu. Latviešu  un arī zīmju valodu viņa ap-
guva ātri.

Faina saka, ka viņa ir bagāta, jo zina 3 
valodas: krievu, latviešu un zīmju. To viņa 
vēlākajās darba gaitās varēja labi izmantot 
– strādājot Rīgas MRU aušanas ceha tehnis-
kās kontroles nodaļā, bieži nāca talkā ceha 
vadītājam, kurš neprata ne latviešu, ne zīmju 
valodu.

Savas darba gaitas Rīgas MRU viņa at-
ceras ar lielu prieku un siltumu (attēlā pa 
labi – šūšanas iecirkņa kolektīvs. Faina – 
1.  no  labās 2. rindā). Sākumā 4 gadus dar-
bavieta bija Vecrīgā, Zirgu ielā, kur varējusi 
arī kādu laiku nakšņot, bet pēc tam visi pār-
cēlušies uz jauno Rīgas MRU korpusu – tur 
jutušies lieliski, kā lielā ģimenē. Ar darbu 
šajā uzņēmumā Faina bija apmierināta, jo va-
rējis just, ka vadība par strādājošiem rūpējas 
(rīkoja ekskursijas, dalīja prēmijas, dzīvok-

ļus, sveica svētkos, deva ceļazīmes utt.).
„Cehu telpas likās tik gaišas, plašas, vi-

sas iekārtas un mēbeles jaunas. Bija patīka-
mi strādāt, un mēs ļoti centāmies. Visi paši 
tur arī bijām jauni, patika strādāt un atpūs-
ties kopā, daudz jokojāmies, kopā pārdzīvo-

jām cits cita bēdas un priekus. Piedalījāmies 
ceha sabiedriskajā dzīvē un kultūras pasāku-
mos klubā. 

Tikai nevajag tagad pārdot MRU ēku 

nevienam, jātura savi īpašumi rokās, tā ir  
vērtība – garīga un materiāla, ” viņa piebilst 
un min cilvēkus, kuriem vēl šodien grib veltīt 
labus vārdus:

„Biedrības priekšsēdētājs toreiz bija 
Pauls Timermanis. Mēs jutām, ka viņš ne-
dzirdīgos cilvēkus ciena un mīl, par mums no 
sirds rūpējas. Vienmēr bija kopā ar mums, 
darbdienās bieži iegriezās, parunājās,  svēt-
kos ieradās klubā. Īsti savējais …”

Faina ar pateicību piemin arī savus torei-
zējos darbabiedrus – Dzintru Intsoni, Janīnu 
Kučinsku, Ēvaldu Grabežu, Irīnu Veršiņinu, 
Irēnu Švagri un citus.

Rīgas MRU viņa nostrādāja vairāk nekā 
desmit gadus, pēc tam, ģimenes apstākļu 
spiesta, pārgāja darbā Rīgas Porcelāna rūpnī-
cā – tur nostrādāja līdz pat  pensijai.

Pelnītā atpūtā
Abi dēli izauguši, un nu vajag palīdzēt 

četru mazdēlu audzināšanā. Turklāt nācis 
klāt vēl viens vaļasprieks jeb – tomēr  darbs. 
Viens no dēliem – Sergejs aizrāvies ar „suņ-
kopību”:  audzē, apmāca un dresē vācu aitu 
suņus – pašlaik viņam ir 5 jau lieli, 4 vēl au-
goši kucēni. Ikdienas rūpju suņu skolā daudz, 
un Faina, kad vajadzīgs, palīdz sagatavot ba-
rību, ved suņus pastaigā, sakopj mītnes.

Kopā pārdzīvotas arī lielas bēdas: zaudēts 
pats pirmais suns – Berta, kurš pēc policijas 
lūguma piedalījies vairāk nekā 50 cilvēku 
glābšanas, lietu meklēšanas un noziedznieku 
aizturēšanos gadījumos. Vienā šādām reizēm  
kāds likumpārkāpējs viņu nošāva …

Tagad Fainas lielākais draugs ir Taisons, 
kura kontā arī ir daudz veiksmīgi paveiktu 
uzdevumu sadarbībā ar policiju. Bet – tas jau 
būtu cits, atsevišķs stāsts …

Faina šad tad iegriežas arī Elvīras ielā 
19, lai savā Rīgas biedrībā (biedre no 1958. 
gada) satiktu kādu no tālo jaunības gadu 
draugiem un uzzinātu jaunumus. Savs laiks 
un rūpes jāveltī gan mazbērniem, gan arī cil-
vēka labākajiem draugiem – suņiem. 

Teksts: Ilze Kopmane 
Foto: no personiskā arhīva

Darbu MRU atceras ar lielu prieku
Šeit būs tikai viens stāsts no daudziem, ko varētu pastāstīt 

LNS vecākās paaudzes biedri – ne tikai ar Goda nosaukumiem 
apbalvotie, bet arī daudzi  citi   LNS uzņēmumos  un citās 
iestādēs nostrādājušie nedzirdīgie biedri, kuri  pārdzīvojuši 
dažādu pārmaiņu laikus. Arī viņu atmiņas veido LNS vēstures 
lappuses.

Ar tādu vienu savu stāstu redakcijā kādudien ieradās arī 
Rīgas biedrības biedre FAŅA SIŅKOVA (Tamme).

Faņa ar klasesbiedriem un audzinātāju 
(vidū, baltā blūzītē)
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KULTŪRA

Vai nedzirdīgas sievietes var kļūt par balerīnām?

Fantāzijas par nepiepildītiem sapņiem

Bet ideja bija tāda: nabadzīgas pensionāres, 
kuras vairs necer uz pensijas pielikumu, gaidot 
deputātu pie ciema veikala, fantazē, ka pēkšņi 
iegūst daudz naudas, un sāk domāt, ko ar to 
varētu iesākt. Katrai  ir savas vēlmes, slepeni, 
nepiepildīti sapņi. Kā tos parādīt?

 Pirms izrādes režisore Dzintra Kukša teica 
runu, kuru noslēdza ar vārdiem: „Lai kā mums 
iet, mēs smejamies un smejamies, jo par dzīvi 
ir jāsmejas!”.

Izrāde tiešām risināja darbību humoristis-
kā garā. Sešas sievietes izteica savu vēlmi un 
izdzīvoja tās piepildīšanos. Septītā bija visas 
saspēles vadītāja (Maiga Elbrote), jo dalīja 
iedomāto, neīsto papīrnaudu un ļāva piepildīt 
vēlmes. 

Pirmā sieviete (Vija Pulka) kā savu kvēlāko 
sapni minēja došanos uz kādu eksotisku dien-
vidu salu. To nu kartona kuģī visas arī izdarīja, 

bet salā viņām uzbrūk mežoņi, 
atņem naudu un aizbēg. Nā-
kas atzīt, ka labāk nevajadzēja 
braukt.

Otra sieviete (Anita At-
raszko) vairāk par visu vēlas 
kosmētisko operāciju – krūšu 
palielināšanu. Tiek izspēlēta 
vizuāli interesanta operācija, 
taču tās rezultāts ir briesmīgs, 
– ar tādām krūtīm nevar rādī-
ties cilvēkos, tāpēc visas kopī-
gi secina, ka nu nevajadzēja, 
nevajadzēja gan, labāk ar veco 
izskatu!

Trešajai sievietei (Ingu-
na Čauna) sapnis ir pavisam 
lietišķs: taisīt biznesu laukos 
un šim nolūkam nopirkt simt 
govis un bulli – varēs pārdot 
pieniņu, sviestiņu, un naudiņa 

nāks atpakaļ… Tomēr arī viņa pieredz kārtējo 
nožēlu par rezultātu.

Ceturto sievieti tēloja Skaidrīte Baure, un 
man viņas tēlojums šķita viens no labākajiem. 
Viņai bija īpašs sapnis – braukt kosmosā uz 
kādu tālu, skaistu zvaigzni.  Lidojums notiek, 
diemžēl tur sapnis tāpat  sagrūst  un  nākas se-
cināt:  mājās tomēr labāk.

Nākamās sapņotājas  (Liena Čerepko) kvē-
lākā vēlēšanās ir nokļūt tur, kur daudz skaistu 
vīriešu, kuri viņu aplido. Par naudu viņi tiešām 
uzrodas, bet… atkal klāt ir nožēla. Laba koķe-
tērijas aina! 

Tā nu kārta pienākusi pēdējam sapnim, ko 
piepilda Biruta Lasmane. Dzīve viņai nav dā-
vājusi bērnus, bet viņa tos ļoti, ļoti grib. Tāpēc 
par naudu  viņa dabū uzreiz 6 zīdaiņus. Bet 
kā vienai pašai tikt galā ar visiem!? It īpaši, ja 
visa nauda jau izdota. Protams,  arī šis sapnis 

beidzas ar nožēlu. 
Visas sievietes vīlušās un apjukušas beigās 

sanāk kopā, tomēr optimisms ņem virsroku, 
bēdas jāliek  zem akmens, lai pāri  ietu dzie-
dādamas. 

Sapnis reizēm ir labs tikai tad, ja nepiepildās. 
Sapņot vajag, bet ar sapņa piepildīšanu gan jā-
būt uzmanīgam!

Šajā izrādē nozīmīgu dalību ņēma arī jaunie  
Rītausmas dejotāji Madara Indriksone, Lilita 
Logina, Aleksandrs Altuhovs, Sergejs Sokla-
kovs, Mārtiņš Lange un Sergejs Golubevs.

Viņi ar entuziasmu attēloja gan govis, gan 
mežoņus, gan citplanētiešus, gan ūsainos vīrus 
un visu,  kā jau raduši, to darīja dejas solī, kuru 
veidot palīdzēja  Dana Kalpiņa –  Geida.

Savukārt māksliniece Guna Priede palīdzēja 
realizēties neparastajai iecerei par skatuves tē-
liem izmantot kartona kastes.

Nelielu komentāru par to, kā tapa šī izrāde, 
sniedza Rītausmas režisore Dzintra Kukša: 
„Izrādes sagatavošana mums visiem sniedza  
lielu jautrību,bet  smiekli uzlabo omu.

 Improvizācija skatuvē prasa spēju labi izjust 
partneri, tā ir kolektīva saspēle, kurā  katram 
ir jāizjūt, ko tajā brīdī gribi un vari atļauties 
izteikt. Mūsu aktieri ir ar gana lielu pieredzi, 
un šis saspēles veids nevienam nesagādāja 
grūtības. Man liels prieks, ka  izrāde skatītā-
jiem patika.

 Šāda veida izrāde mums sagatavota pirmo 
reizi. Tēma ir aktuāla un sāpīga tieši pensionā-
riem. Viņiem nav lemts sapņot, jo  jācīnās par 
savu izdzīvošanu. Nav iespēju paceļot, iepazīt 
citas un savas tautas kultūru, nav pieejami 
kvalitatīvi bezmaksas medicīnas pakalpojumi, 
nabadzība … Labi, ja spējam paši par sevi  tā 
pasmieties. Esam optimisti, vēl ceram. Bet cik 
ilgi vēl?” 

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

Izrāde stāsta par sešām vienkāršām sievie-
tēm, kas noplukušā lauku klubā katru nedēļu 
pulcējas uz baleta nodarbībām. Jau trīs gadus 
viņas trenējas stingras baleta skolotājas vadī-
bā, bet vēl ne reizi skolotāja viņām nav atļāvu-
si nodejot mirstošo gulbi. Tieši mirstošā gulbja 
deja ir skolotājas slavenākais solo numurs, par 
kuru viņa agrāk, savas karjeras ziedu laikos, 
saņēma milzīgu atzinību un skatītāju apbrīnu. 
Kāpēc agrāk slavenā balerīna tagad māca vien-

kāršas lauku sievietes, izrāde neatklāj. 
Balerīnu lomās iejutās Liene Čerepko, Mai-

ga Elbrote, Vija Pulka,  Dace Vingre, Biruta 
Lasmane, Anita Atraszko un Dace Vingre, bet 
baleta pasniedzējas lomā iejutās Jolanta Zno-
tiņa. 

Caur vārdiem un rīcību nedaudz tiek iezīmēts 
katras varones dzīvesstāsts, raksturs un sapņi: 

L. Čerepko tēlotā sieviete ir sportiska: uz 
nodarbību viņa pat lietus laikā brauc ar velo-
sipēdu, nodarbībās centīgi trenējas, tomēr, lai 
cik viņa ilgotos dejot skaisti, viegli un graciozi 
kā skolotāja, viņai trūkst plastikas. Īsi atklā-
tības brīži ļauj nojaust, ka viņa ir vientuļa un 
bieži jūtas nesaprasta. Komismu pastiprina tas, 
ka viņai bieži jāskraida uz tualeti. 

M. Elbrotes tēlotā varone ir norūpējusies 
ģimenes māte – uz nodarbību viņa ierodas ar 
iepirkumu tīkliņiem un arī tur nespēj aizmirst 
par vakariņām, kas jāgatavo, un citām ikdienas 
rūpēm. 

 V. Pulkas varone ir pašapzinīga lellīte, kam 

rūp tikai pašas izskats. Viņai pilnīgs pretstats ir 
padrūmā pusaugu meita, kuru tēlo D. Vingre. 
Šķiet, Daces varonei trūkst ticības nākotnei un 
trūkst arī spēka un motivācijas, lai kaut ko dzī-
vē sasniegtu. Pretstatīti tiek arī abu varoņu ap-
ģērbi – māte ir ģērbusies rozā un izskatās pēc 
novecojušas Bārbijas, bet meita tērpjas melnā 
apģērbā, kas atgādina gotisko stilu.

B. Lasmanes  tēlotā varone ir izbijusi skais-
tuma karaliene – arī tagad viņa cenšas turēties 
formā, izskatīties skaista un pašpārliecināta. 
Var nojaust, ka viņa ir ļoti nabadzīga un nau-
das trūkuma dēļ nodarbības vairs nevarēs ap-
meklēt.

A. Atraszko varone nodarbībās atgriežas pēc 
ilgāka pārtraukuma – viņa  dzemdējusi meitiņu 
un pieņēmusies svarā. Var nojaust, ka sievietei 
ir grūti pieņemt savu apaļīgo ķermeni un vien-
muļā ikdiena mājās viņu nomāc un nogurdina.

Izrāde bija neparasta ar dzīvo muzikālo 
pavadījumu – pie klavierēm visu izrādes lai-
ku bija Kristaps Kiršteins. Jaunais vīrietis ir 

Rīgas Domes atbalstīto pasākumu ietvaros 7. maijā no-
tika Rītausmas drāmas kolektīva izrāde „Dzīves skola Nr. 
1”. Šoreiz izrāde, pēc žanra komēdija, bija veidota kā im-
provizācija. Tas nozīmē, ka nekas nav stingri noteikts, kas 
aktieriem jāveic uz skatuves. Ir tikai vispārīgā ideja, bet,  
kā to  parādīt uz skatuves, izdomā paši aktieri un režisore.

Uz šo jautājumu atbildi mēģina dot 
teātra uzvedums „Balerīnas”, kas ne-
sen  piedzīvoja pirmizrādi Rītausmā. 
Uzvedums ir paskumja komēdija par 
sešu vienkāršu sieviešu sapņiem un 
dzīves realitāti, ko pēc Astrīdas Sal-
bahas lugas ”Deju stunda” motīviem 
veidoja teātra pedagoģe un režisore 
Marika Antonova kopā ar savu Raiņa 
skolas kolēģi – vājdzirdīgo aktrisi Jo-
lantu Znotiņu.  
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Marikas un Jolantas kolēģis no Raiņa 
skolas, kur viņš ir mūzikas pasnie-
dzējs.  Jura Elbrota slimības dēļ Kris-
tapam pēdējā brīdī nācās arī „ielēkt” 
Jura tēlā – kluba strādnieka lomā. 

Uzveduma veidošanā tika piesais-
tīta arī baleta speciāliste Dita Kra-
vale – lai pakonsultētos, kā labāk 
atdarināt baleta nodarbību, tā vingri-
nājumus un baleta skolotāja uzvedību 
un izveidotu arī mirstošā gulbja dejas 
fragmentu izrādes finālam. 

Pēc izrādes notika saruna ar ska-
tītājiem. Tā izvērtās gara un sirsnīga: 
skatītāji iztaujāja aktierus par izrādes 
tapšanu, slavēja konkrētu aktieru veikumu, 
dalījās iespaidos par izrādes tēmu, stilu un 
mūziku. Interesanti bija uzklausīt arī to aktrišu 
viedokļus, kuras sākumā bija piedalījušās iz-
rādes mēģinājumos, bet tad darba un ģimenes 
pienākumu dēļ bija no projekta “izstājušās”. 

Par izrādi vairāk pastāstīt aicināju vienu 
no režisorēm M. Antonovu.

Kāds ir tavs vērtējums par šo izrādi? 
Ņemot vērā Rītausmas amatierteātra iespē-

jas – aktieru spējas, noslogotību, ierobežoto 
mēģinājumu laiku – domāju, ka izrāde ir izde-
vusies. Priecājos par Rītausmas aktrisēm un 
par kopīgi paveikto.

Kā radās ideja iestudēt „Balerīnas”?
Iecere izveidot izrādi par sievietēm man pa 

galvu grozījās jau 2-3 gadus. Iestudējumu 
“Balerīnas” abas ar Jolantu redzējām Čehijā. 
Tā bija spilgta, veiksmīga komēdija, kas Brno 
teātra repertuārā noturējās 10 gadus. Domā-
ju,  luga ir ļoti laba – to bija diezgan viegli tul-
kot,  pārveidot un piemērot mūsu vajadzībām. 

Lugas teksts nāca kā risinājums, kas palī-
dzēja ieceri konkretizēt. Otrs ieceres avots ir 
nopietns psiholoģisks pētījums par sievietēm. 

Šī, protams, nav pirmā izrāde, kuru tu 
iestudē.. Ar ko tā atšķīrās no iepriekš iestu-
dētajām? 

Man šķiet, šī ir mana pirmā komēdija. Man 
vienmēr bija licies, ka komiskais man nepado-
das. Ļoti novērtēju komandas darbu – to, ka 
varu rēķināties ar pārējo atbildīgumu, idejām, 
pieredzi. Nobrīnījos, kā tas vispār iespējams 
– iestudēt izrādi, ja mēģinājumi notiek tikai 
reizi nedēļā. 

Diezgan bieži nedzirdīgo teātra izrādēs 
parādās motīvs – [vai] nedzirdīgie var būt 
vienādi ar dzirdīgajiem vai sapņo par to…

Man pašai šķiet, ka šī nav izrāde par spe-
cifiskiem nedzirdīgu sieviešu sapņiem. Vien-
tulība, pagurums, vēlme būt skaistai, bailes 
novecot, ilgas pēc mīlestības – tās taču ir vis-
pārcilvēciskas tēmas. Varbūt nedzirdība vien 
paspilgtina sajūtu, ka šo vienkāršo sieviešu 

ilgas pēc baleta nav īstenojamas, 
un padziļina arī skolotājas dzīves-
stāsta traģiskumu.

Šī nav pirmā reize, kad kāda iz-
rāde tiek veidota kopā ar J. Zno-
tiņu. Lūdzu, salīdzini šo darbu, 
strādājot vienai un divatā.

Komandas darbs, cita profesio-
nāļa viedoklis un pleca sajūta man 
ir ļoti svarīga. Jolanta ir brīnišķīgs 
biedrs, jo ir ļoti talantīga, atbildī-
ga un strādīga. Ir labi sajust, ka 
arī otrs nepadodas un “velk” līdz 
galam. 

Izrāde tapa bez īpaša projekta un 
papildus finansējuma LNS Rehabilitācijas 
centra radošo nodarbību ietvaros. Tādēļ jo 
īpaši jāpateicas visiem, kas tās tapšanā atsau-
cīgi palīdzēja – ne vien jau pieminētajiem K. 
Kiršteinam un D. Kravalei, bet arī režijas 
asistentei J. Znotiņai par milzīgo ieguldīju-
mu izrādes tapšanā, Rītausmas gaismotājam 
Mārtiņam Langem par radošo pieeju, atsau-
cību un atbildīgo, kvalitatīvo darbu, Danai 
Kalpiņai – Geidai par sniegtajiem pado-
miem un tehnisku palīdzību, Gunai Priedei 
par palīdzību skatuves noformējumā, Brigitai 
Aldersonei par morālu un praktisku atbalstu 
ieceres realizācijā. 

Varbūt izrāde vēl tiks parādīta jūnijā Rītaus-
mā, un pēc tam pie tās atgriezīsimies tikai ru-
denī. Iestudējuma veidotājas cer ar šo izrādi 
pabraukāt pa Latviju un varbūt piedalīties arī 
kādā festivālā ārpus tās. 

Teksts: Inese Immure, Marika Antonova
Foto: Inese Immure

KULTŪRA

 Maija dienu tikšanās notikušas

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

30. aprīlī notika talka, kuru noslēdza 
pirmizrāde „Balerīnas”, 7. maijā vēl viena 
pirmizrāde –  „Dzīves skola Nr.1”, bet 14. 
maijā māmiņas un bērnus priecēja deju kon-
certs, kam sekoja kopīgas izklaides. Protams, 
pasākumus apmeklēja arī tēti, vecvecāki un 
visi citi interesenti, par to visiem LIELS PAL-
DIES – cerams, šie pasākumi rosinās  ģimenes 
arī turpmāk   apmeklēt  Rītausmas pasākumus. 

Uz paveikto atskatās projekta vadītā-
ja Dana Kalpiņa – Geida: 

„Šie maija mēneša pasākumi ir  tra-
dīcija, un RD tos atbalsta nu jau vai-
rākus gadus  – ir bijuši gan labi, gan 
slikti laika apstākļi, līdz ar to pasākumi 
norisinājušies gan iekštelpās, gan arī 
Rītausmai pieguļošajā teritorijā, kas 
šogad īpaši piesaistīja arvien vairāk 
apkaimē dzīvojošās ģimenes. 17. mai-
jā tie bija plaši apmeklēti, jo tieši tas, 
ka laukā bija redzami batuti, šūpoles, 
velokarti, skrejriteņi, elektriskie auto 
un motocikls, mākslas darbnīca, notika 
sejiņu apgleznošana un  daudzas spē-
les, piesaistīja gan vienkāršus garām-
gājējus, gan arī jau pastāvīgos nama 
apmeklētājus.

Bez RD atbalsta tas viss galīgi nebūtu 
iespējams. Vislielākais paldies šoreiz jāsaka 
arī brīvprātīgajiem palīgiem –  jauniešu deju 
grupas dalībniekiem par palīdzību  tehniska-
jos darbos (skrūvējuši šūpoles, batutu u.c. vī-
riešu nodarbēs), spēļu un sacensību vadīšanu. 
Jāatzīmē arī VUGD atsaucība, aicinot apmek-
lēt viņu depo. PALDIES VISIEM!”

Māmiņu komentāri par notikušajiem 

pasākumiem:
Ineta Rūtiņa: „Maniem bērniem ļoti pati-

ka. Visi fotografējāmies. Bērnus nogrimēja un 
noformēja dažādas frizūras. Fotogrāfijas par 
brīvu! Meita iesaistījās sacensības un dažā-
das rotaļas. Dēls  brauca ar elektromotociklu, 
leca batutos. Bijām ekskursijā pie ugunsdzē-
sējiem.”

Iveta Kraze: „Ģimeņu diena bija labi 
pārdomāta. Bērniem patika sejas krāsošana, 
kopīga fotografēšanās,  spēlēšanās ar parū-
kām. Vērtīga bija ekskursija pie ugunsdzēsē-
jiem: tur varēja  kāpt lielajās mašīnās, uzmē-
rīt, cik smags ir ugunsdzēsēju tērps.”

Sanita Gabrāne: „
Man šāda veida pasākumi patīk, tāpēc, ka 

mana ģimene var kopā izklaidēties, netērējot 
lieku naudiņu – ikdienā daudzas spēles maksā 
diezgan dārgi.”

Lai mums arī turpmāk kopā izdodas!

12. – 13. lpp.
minētos pasāku-
mus atbalstīja 
Rīgas Dome

Maija mēnesis Rītausmā bijis ļoti raibs, jo 
RC Danas Kalpiņas – Geidas vadībā realizējis 
veselus četrus pasākumus Rīgas Domes IKSD 
atbalstītā projekta „Maija dienās tikšanās vietu 
mainīt nedrīkst!” ietvaros. 
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PANĀKUMS

Fotografēt – tas nav tik vienkārši

Pašlaik Rītausmas foajē pie sienas jau 
apskatāmas mūsu fotogrāfijas, bet to ir ļoti 
maz un tās nav lielas.

Kuru mūsējo bildes tev patīk?
No mūsējiem Biruta Zeļenova ir laba 

fotogrāfe, ne velti arī viņas fotogrāfija tika 
konkursa izstādē. Valdim Krauklim ir daudz 
zināšanu, un viņš joprojām, arī pēc projekta, 
turpina mūs individuāli konsultēt. Par izstādi 
domājot, man vajadzētu labāku, profesionālu 
fotoaparātu, ar ko varētu uzņemt augstākas 
kvalitātes bildes. Noteikti vajag vairāk pik-
seļu, lai varētu attēlu palielināt un izgriezt 
vajadzīgo, nezaudējot kvalitāti. Ar pašreizē-
jo aparātu fotografēju jau vairāk nekā divus 
gadus, ar to var pietuvināt objektu 30 reižu, 
bet ar jaunākiem modeļiem to var izdarīt 50 
reižu. Jaunākajiem modeļiem ir iestrādāts arī 
līmeņrādis, lai varētu aparātu precīzi noba-
lansēt, lai nebūtu trīcēšanas, jo tad stipri pie-
tuvināts attēls iznāk neskaidrs.

Ko tev visvairāk patīk fotografēt?
Nav tādu īpašu lietu, kas patiktu vairāk. 

Gan dabas skati, gan cilvēki un viss cits ir 
interesanti, ja atrod īsto momentu vai skatu-
punktu. Eju un skatos, kad kaut ko savdabīgu 
ieraudzīšu un, ja izdodas noķert īsto momen-
tu, tad jūtu gandarījumu. Bieži mājās domā-
ju, vai ņemt fotoaparātu līdzi vai ne. Reizēm 
nepaņemu, negribas nēsāt līdzi tādu nastu. 
Tomēr bieži tad nākas nožēlot, jo gadās, ka 
ieraugu teicamus kadrus, bet fotoaparāts at-
stāts mājās…

Vai esi mēģinājis ar fotografēšanu pel-
nīt naudu?

Nezinu tādas iespējas. Man arī diploma 
nekāda nav, lai būtu profesionāls fotogrāfs. 
Fotografēju savam priekam, bet būtu ļoti 
priecīgs, ja dabūtu tādu darbu, kur algu mak-
sā par fotografēšanu. Citās valstīs nedzirdī-
gajiem fotogrāfiem varbūt tādas iespējas ir, 
bet vajadzīgi kontakti. Zinu vienu cilvēku 
Anglijā, kas profesionāli fotografē. 

Kādās izstādēs vēl esi piedalījies vai 
tagad piedalies?

Pagājušajā gadā piedalījos Dienas foto-
konkursā, un  tad arī manu fotogrāfiju atla-

sīja gala izstādei. 
Vēl esmu foto 
sūtījis portālam 
Delfi par dažādām 
tēmām, tur katram 
ir iespēja ievietot 
savas fotogrāfijas  
un citi par tām 
var balsot. Pašlaik 
piedalos Fujifilm 
mājaslapā rīkotajā 
konkursā. Tajā var 
piedalīties tikai 
tās fotogrāfijas, 
kas uzņemtas ar 
Fujifilm kame-
rām. Tur mājasla-
pā jāpiereģistrē-

jas, tad var iesūtīt savus foto konkursam. 
Notikumu komentē Valdis Krauklis, 

LNS fotovīrs: „Piedalīties konkursos un iz-
stādēs nemaz nav tik vienkārši. Piemēram, 
kad iesniedz fotogrāfiju konkursam, tad jā-
seko  noteikumiem. Lielākoties nedrīkst ap-
strādāt ar datorprogrammām, tikai pieļauj 
kontrastu minimālu  apstrādi, turklāt oriģi-
nāls jāsaglabā neapstrādāts  –  ja foto  iz-
raudzīts izstādei, tad jāsniedz neapstrādātais 
variants, citādi to noraidīs. 

Man liels prieks par Jāni Janbergu un 
Birutu Zeļenovu, par viņu interesi un drosmi 
piedalīties fotokonkursā vesela gada garu-
mā. Acīmredzot abiem tas  bija ļoti svarīgi 
– piedalīties, mācīties fotografēšanu un  fo-
togrāfiju apstrādi, kas bija iespējams projek-
ta „Klusuma pasaule” ietvaros foto – video 
darbnīcā.

Atceros, viņiem jau no paša sākuma bija 
liela interese par fotomākslu. Un tagad ir re-
zultāts –  viņu foto starp vairākiem  simtiem 
fotogrāfu un daudzu tūkstošiem fotodarbu  
izraudzīti gala izstādei.

Pats svarīgākais ir, ka foto iekļauti izstā-
dē, un tas jau ir zināms novērtējums,  līdz ar 
to tevi sāk ievērot fotogrāfu pasaulē. Veiksmi 
abiem un arī aicinu citus nedzirdīgos foto-
grāfus piedalīties konkursos.

Uzziņai! Ne-
dzirdīgo fotostu-
dija ,,Rītausma” 
tika dibināta 
1974. gada sep-
tembrī, un līdz 
2000. gadam no-
darbības notika 
regulāri, bet pēc 
tam paliku viens. 
Studijas pastā-
vēšanas laikā 
dalībnieki pie-
dalījās daudzos 
konkursos Itālijā, 
Bulgārijā, kā arī 
plašajā Padomju 
Savienībā.

 Līdz pārmaiņu laikam LNS ietvaros re-
gulāri notika republikāniskie fotokonkursi 
nedzirdīgo biedru vidū. Kad sākās projekts 
„Klusuma pasaule”, tad arī regulāri notika 
nodarbības laba speciālista – fotomākslinie-
ka Aivara Slišāna vadībā, un līdz ar to ne-
dzirdīgie tagad jau labāk izprot, kā pareizi 
fotografēt apkārtējo pasauli, ir paplašinājies 
viņu redzesloks. Tagad reizi mēnesī sanāk 
kopā kādi 10 – 12 entuziasti un izskan doma, 
ka vajadzētu atjaunot fotostudiju, es pats arī 
individuāli konsultēju par jaunumiem foto-
pasaulē.  Kopīgi izsijājam fotogrāfijas, kas 
būtu interesantas un kuras varētu sūtīt uz 
fotokonkursiem.” 

Tagad fotonodarbības notiek divas reizes 
nedēļā –  pirmdienās un trešdienās Rītausmā.

Savu dalību izstādē 
komentē Biruta Zeļeno-
va: „Mani vecāki  filmēja 
un fotografēja. Tēvs gan 
vairāk zīmēja dažādu  
cilvēku portretus, tas 
viņam bija lielākais ho-
bijs.

 Fotoaparātu nopir-
ku tikai pirms 4 gadiem. To lietot mani mā-
cīja divi cilvēki –  divi Aivari:   mans brālis 
Aivars Priedītis ierādīja tehniskās lietas, kā 
vispār rīkoties ar fotoaparātu. 

Projekta „Klusuma pasaule”  foto no-
darbību vadītājs Aivars Slišāns  savukārt 
iemācīja  pareizi fotografēt. Viņu  vairāk in-
teresēja bildes ar cilvēkiem, nevis daba. Tā 
nu es arī centos vairāk fotografēt cilvēkus. 

 Kad  nodarbībās parādīju savas fotog-
rāfijas,  Slišāns  tās novērtēja kā labas un  
ieteica pieteikties fotokonkursā. Tā nu pirmo 
reizi mūžā piedalījos arī. Fotografēju to, kas  
pašai šķita interesants, un tā radās arī foto-
grāfija par veļas žāvēšanu, kuru izlika izstā-
dē galerijā „Centrs”.”

 Paldies Aivaram Priedītim, Aiva-
ram Slišānam un projekta „Klusuma  
pasaule” vadībai.” 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Valdis Krauklis

Sākumu lasiet 1. lpp.

            No kreisās: Aivars Slišāns un Jānis Janbergs pie 
               sava darba "Pirmā sniega prieks..." (fonā)

                                 B. Zeļenovas foto „Maskavas iela 237”
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SKOLU DZĪVE

Tikšanās Turcijā, kur daba runā…

Apmeklējām mācību stundas, iepazinā-
mies ar skolas telpām. Skolas vide ir mājīga, 
radoša un sakopta. Izvietotas daudzveidīgas  
atgādnes par skolas vērtībām, mācību stun-
dām vajadzīgo, projektiem un plāniem. Stun-
dās jaunieši droši pauž izsakās un diskutē. 
Mācību kabineti skolā aprīkoti ar īpašām ap-
skaņošanas iekārtām un visi  ievēro noteiku-
mu: pat tad, ja klasē ir viens audzēknis ar dzir-
des traucējumiem, visiem jārunā mikrofonā. 

Interesanti tas, ka meiteņu un zēnu in-
ternāta ēkas atrodas diezgan patālu viena no 
otras. Internātā jaunieši ir sadalīti 6 – 7 au-
dzēkņu grupās,  katram  sava istaba, ir kopī-
ga atpūtas telpa, pasākumu telpa, kinozāle un  
virtuve 

Patīkamu iespaidu radīja jaunieši, kuri 
uzņēmās atbildību, stāstot par skolu un inter-
nātu.

Skolā iepazināmies arī ar programmu 

BEST, kas palīdz jauniešiem ar dzirdes trau-
cējumiem karjeras izvēlē. 

Vācijā ir izveidots attālināts surdotulku 
pakalpojums (VerbaVoice), ko iespējams iz-
mantot ikvienam cilvēkam ar dzirdes traucē-
jumiem. Programma paver plašas iespējas bez 
tulka klātbūtnes sarunāties veikalā, pie ārsta 
un iegūt lekcijas transkriptu.

Skolas personāls mūs iepazīstināja ar 
nodokļu atlaidēm, sabiedriskā transporta at-
vieglojumu izmantošanas iespējām, valsts no-
teiktām darba kvotām cilvēkiem ar speciālām 
vajadzībām.

Nākamā šāda tikšanās, sanākot, kopā no-
tiks 2014. gada 12. – 17. oktobrī. 

Ziņo: Voldemārs Muižnieks,
 projekta koordinators

Aicina mācīties  
Valmieras  

vājdzirdīgo bērnu  
internātvidusskola – 

attīstības centrs
 2014./2015. mācību gadā 

skola uzņems izglītojamos šādās 
izglītības programmās:

1. Speciālās pirmsskolas izglī-
tības programma izglītojamajiem 
ar dzirdes traucējumiem;

2. Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
dzirdes traucējumiem;

3. Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem;

4. Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
smagiem garīgās attīstības vai 
vairākiem smagiem attīstības 
traucējumiem;

5. Speciālās vispārējās vidējās 
izglītības profesionāli orientētā 
virzienā programma izglītojama-
jiem ar dzirdes traucējumiem.

2014. /2015.  mācību gadā 1. 
– 5. klasē speciālās pamatizglītī-
bas programmā izglītojamajiem 
ar garīgās attīstības traucējumiem 
tiek uzņemti arī bērni bez dzirdes 
traucējumiem.

Dokumentus pieņem skolas 
kancelejā katru darbdienu no pl. 
9 līdz 13.

Vairāk informācijas par uz-
ņemšanu un nepieciešamajiem 
dokumentiem skolas mājaslapas 
sadaļā Uzņemšana: http://vvbis-
ac.valmiera.lv/ - sadaļā: Mācības 
- Uzņemšana.

Tālrunis uzziņām: 64222475
Informē: Rudīte Ortlova

No 7. līdz 11. aprīlim notika otrā projekta 
tikšanās (pirmā bija pie mums Valmierā pagāju-
šā gada novembrī) Turcijā, Mersinē –  pilsētā ar 
senu vēsturi pašā Vidusjūras krastā. Mūsu skolas 
projekta darba grupā bijām četri pedagogi un četri 
skolēni.  Šoreiz tie bija mūsu labākie vidusskolēni.

Visiem skolēniem tas bija pirmais lidojums 
ar lidmašīnu, tāpēc meitenes bija gluži uztrauku-
šās. Droši vien jau arī puiši, bet tas netika izrādīts. 
Pēc mazliet vairāk nekā 6 stundu lidojuma, pēc 
daudzām pārbaudēm,  pēc neprātīga skrējiena pa 
Stambulas lidostu, lai pārsēstos uz nākošo reisu, 
laimīgi bijām galā. 

Mūs sagaidīja silts dienvidu vakars Adanā un 
turku kolēģi. Kopā ar Slovēnijas un Spānijas sko-
lēniem un skolotājiem devāmies apmēram stundas 
braucienā uz Mersini.

Pirmajā dienā visi devāmies uz vietējo ne-
dzirdīgo skolu. Mūs sagaidīja ļoti draudzīgi sko-
lēni un skolotāji. Kamēr pārspriedām projekta dar-
ba jautājumus, skolēni jau bija ieguvuši draugus. 
Katra valsts prezentēja savu skolu. Visiem pār-
steigums bija mūsu dziedātā tautasdziesma „Bēdu 
manu, lielu bēdu”. Tad sekoja kopīga ekskursija pa 
skolu. Ar gandarījumu secinājām, ka mūsu skola 

ir jaukāka, skaistāk noformēta, 
klašu telpas mājīgākas. Pēc eks-
kursijas pa skolu pagalmā notika 
skolēnu koncerts. 

Ļoti svarīgs uzdevums bija 
galda spēles prezentācija. Tas 
ir viens no četriem mūsu projekta 
darba finālproduktiem. Katra sko-
la bija sagatavojusi spēli par savas 
valsts dabu un vēsturi 5 eksemplā-
ros, lai tās saņemtu arī partneri.

Turku kolēģi bija saklājuši ne-
parastu galdu – varējām nogaršot 
viņu gatavotos nacionālos ēdie-
nus. 

Skolas diena bija ļoti intere-
santa un bagāta. Redzējām, cik 
ļoti turku tauta  lepojas ar savu 
valsti, tās vēsturi, cilvēkiem.

Nākošajās divās dienās kopā 
ar turku kolēģiem un skolēniem devāmies ekskur-
sijās, kurās iepazinām gan vēstures objektus, gan 
skaisto dabu. Tarsus pilsētā apmeklējām otro (pēc 
Jeruzalemes) vecāko kristiešu svētvietu sv. Pāvila 
baznīcu, aku, vecpilsētu. Braucot kalnos apmeklēt 
7 gulētāju alu, piedzīvojām negaisu un spēcīgu lie-
tu. Visa apkaime ir saistīta ar Romas impērijas kul-
tūru, arhitektūru. Bezgala skaistas bija stalaktītu 
alas. Pārvarējām 450 pakāpienus, nokāpjot milzu 
zemes nogruvumā, lai ieraudzītu kristiešu baznīcas 
drupas un vēl zemāk lielu alu, kurā kristieši meklē-
ja patvērumu no vajātājiem. Protams, bija jātiek arī 
augšā, un tas nemaz nebija tik viegli. Šai vietai ir 
nosaukums „Debesis”, bet tikai dažus simtus met-
rus tālāk atrodas  otra vieta, otrs nogruvums „Elle” 
– baisa soda vieta, 70 metrus dziļš „caurums” 
zemē, kurā meta sodāmos grēciniekus.

 Un tam visam blakus skaistā Vidusjūra. Mūsu 
skolēni pat izpeldējās sāļajā ūdenī.

Neaizmirstamā atmiņā skolēniem paliks ne 
tikai redzētais, bet arī jauniegūtie draugi no visām 
valstīm. Nākošā tikšanās notiks jūnija sākumā Po-
lijā, Slavno pilsētā. 

Teksts: Maiga Paegle
Foto: no E. Jefremovas personiskā arhīva 

Rīgas skola vizītē Minhenē

„Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!” – tāds ir Valmie-
ras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra 
koordinētais Comenius skolu partnerības projekts. Tajā dar-
bojas 5 valstis – Polija, Slovēnija, Spānija, Turcija un mēs. 
Visās ir skolas, kurās mācās bērni ar dzirdes traucējumiem. 

No 17. līdz 20. martam četri Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes trau-
cējumiem skolotāji (Kristiāna Pauniņa, Daiga Brakmane, Agra Mitrone, Voldemārs 
Muižnieks), kas darbojas Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius 
projektā “I`m here, even if I can`t hear! I can do!” (Es esmu šeit, lai arī es nedzirdu! 
Es varu strādāt!), apmeklēja partnerskolu Minhenē un tikās ar partnerskolu no Poz-
naņas, lai veiktu pārskatu par projektā paveikto un darāmajiem darbiem projekta 
norises pirmajā gadā. 
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TAUTAS SPORTS

Stipro skrējiens 2014

Laiks ar mums rotaļājās – te spīdēja sau-
le, te lija lietus, te bira krusa, bet vējš bija 
auksts. Tas neatturēja vairāk nekā 6000 da-
lībniekus piedalīties šajāpasākumā. Mēs sa-
stapām daudzus stipriniekus. 

Mūsējo  šogad bija vairāk nekā pērn. 
Stipro skrējēju sarakstā individuāli vīriešiem 
piedalījās  Raitis Ozols, Jānis Kopmanis, 
Valdis Intsons, Aleksandrs Romanovs, 
brāļi Rolands un Jānis Bruģmaņi; sievie-
tēm –  Ilona Ozola, Inguna Krama, Natāli-
ja Reznika. Bet četrinieku komandā startēja 
Iveta Kraze ar Arvi Vocišu, Dāvi Liniņu, 
Vari Salmiņu; Kristaps Legzdiņš ar Emīlu 
Kramu, Sandi Ķikuru, Paulu Kesenfeldi; 
Aivis Grāvītis ar Katrīnu Ciekuri, Renā-
ru Simsonu, Jāni Valdmani; Kaspars Unte 
ar Emīliju Unti, Imantu Šnepstu un viņa 
draudzeni. 

Visu uzdevums trasē bija pieveikt līdz 
galam adrenalīna un pozitīvu emociju pilno 
skrējiens 9,1 km garumā ar 33 šķēršļiem. 
Vajadzēja kāpt, rāpties, rāpot, peldēt, vārdu 
sakot,   sakost zobus, pārvarēt šķietami ne-
pārvaramo un pierādīt sev, ko tu  spēj. 

Tad kurš nu tika līdz finišam, kurš neti-
ka… Uzreiz jāteic tā: nevis spēka trūkums, 
bet gan aukstums guva virsroku. Tomēr visi 
pierādīja, ka ir mērķtiecīgi un stipri, spējīgi 
savstarpēji sadarboties un palīdzēt cits citam 
tik neierastā situācijā. Lūk, dažu stiprinieku 
komentāri pēc sacensībām! 

I. Krama: „Neaprakstāma sajūta! Šo-
reiz tāds nežēlīgs aukstums. Laikam par 
daudz „vannas” tādā laikā, bet līdz finišam 
tiku, nejūtot savas rokas.”

I. Ozola: „Piedalījos pirmo reizi, I. Kra-
mas mudināta. Skrienot, kāpjot, brienot pa 
dubļiem un ūdeņiem, sajūta kā karā. Bet kā 
kareivji spēj izturēt ilgstoši…Es centos, sa-
kodu zobus un tiku līdz finišam.”

Daudzas komandas izstājās, kad kādam  
no četrotnes aukstums bija nepārvarams 
šķērslis. Neizpalika arī kuriozi: J. Bruģmanis 
pirms starta kārtīgi aplīmēja bikšu galus ar 
līmlenti, lai ūdens neieplūstu biksēs. Sacen-

sību laikā, 
r ā p o j o t 
pa ūdens 
„ v a n -
n ā m ” , 
ūdens to-
mēr tika 
biksēs, bet 
nevis no 
apakšējās, 
bet no bik-
šu augšē-
jās daļas. 
B i k s e s 
p i e p ū t ā s 
kā balons. 
Vienā no 
šķēršļiem 
kaut kas 
bikses aiz-

ķēra un tās pilnībā pārplīsa. Tā nu nācās fini-
šēt bez biksēm…

 Pēc skrējiena daudzi dalībnieki metās 
siltuma „klēpī” gan pie ugunskuriem, gan 
pirtī. Visiem tika pasniegta silta tēja, dažiem 
bija jāpalīdz to iedzert, jo pašiem rokas bija 
tā nosalušas, ka nevarēja noturēt krūzīti. Da-
žiem bija jāpalīdz arī saģērbties. Man pašai  
sanāca vienam brašam dzirdīgam palīdzēt 
noraut nost dubļainās botas. Bet, kā es vēro-
ju, visi bija gandarīti un laimīgi!

Nākamajā dienā apvaicājos mūsu stipri-
niekiem par pašsajūtu un iespaidiem. Lūk, 
viņu pārdomas un secinājumi.

I. Kraze: „Kad internetā rādīja stipro 
skrējiena video, biedēja trakums ar dubļiem, 
bet startam biju gatava, uztraukuma nebija, 
biju gatava lēkt aukstā ūdenī un mērķtiecī-
gi skrēju līdz finišam. Labi tas, ka komandā 
man palīdzēja puiši, uz kuriem varēju paļau-
ties. Pēc finiša biju gandarīta par paveikto, 
iepriekš nebiju iedomājusies, ka ir tik grūti 
aukstā laikā pārvarēt šķēršļus. Vai nākamgad 
piedalīšos, – viss būs atkarīgs no laika aps-
tākļiem un sagatavošanās. Komanda mums 
laba un sajūtas arī joprojām ir foršas!”

R. Ozols: „Ar mums viss kārtībā! Pro-
tams, muskuļu sāpes ir. Ilonai  arī zilumi un 
skrāpējumi, izskatās pēc spīdzināšanas (labi, 
ka neziņoja policijai…). Esam patiešām gan-
darīti.”

Arī pārējie dalībnieki atbildēja līdzīgi, ka 
ir gandarīti un nākamgad arī piedalīsies. Tā-
tad stiprs cilvēks ir labsirdīgs cilvēks. Stipro 
skrējiens ir cīņa ar sevi, nevis ar konkuren-
tiem vai par rezultātiem.

Daudzpusīgais sportists Pēteris Kursītis, 
lai gan nebija klāt Stipro skrējienā, tomēr 
var salīdzināt to ar citu pieredzi: „Varu sa-
līdzināt to ar Zviedrijas „Buļļu skrējienu” 
(Tjur Ruset), kas notiek katru gadu oktobrī 
Stokholmas apkārtnē. Piedalījos tajā pagā-
jušajā gadā. Tas ir krosveidīgs skrējiens pa 
akmeņainu, dubļainu strautu, bet pa ezera 
malu skriešana ir līdz pat krūtīm ūdenī, ir arī 
kāpelēšana pa pauguru, savukārt pa kanjonu 

uz leju.
 Cinevillā bija aizraujošāks skrējiens gan 

pašiem skrējējiem, gan skatītājiem, jo viss 
bija redzams kā uz delnas. Un šķēršļi bija ar 
dažādām sarežģītības pakāpēm. 

Apbrīnoju mūsu stiprinieku drosmi pie-
dalīties un arī līdzjutēju klātbūtni.”

Un nobeigumā – komentē svarīgākais 
cilvēks mūsu sporta dzīvē LNSF prezidents 
Varis Strazdiņš: „Stipro skrējiens ir kaut 
kas savādāks, ekstrēmāks un varbūt arī neie-
rastāks par ikdienā pierastajiem sporta vei-
diem. Ne velti tas ir vienīgais Baltijas valstīs! 
Lai veiksmīgi tādā piedalītos, sportistam jā-
būt labā vai vismaz regulāri trenētā sportiskā 
formā. 

Ja nav fiziskās bāzes, dalībnieks var no-
darīt neatgriezenisku ļaunumu savai veselī-
bai. 

Par tiem, kas veiksmīgi sasniedza finišu, 
tiešām liels prieks! Viņu tehniskos rezultātus 
var apskatīt LNSF mājas lapā (www.lnsf.lv).

Viņi pierādīja, ka ar sakostiem zobiem 
var tikt līdz finišam. Malači! Mans novēlē-
jums būtu vispirms apzināties savus spēkus, 
un, ja ir varēšana un vēlēšanās pierādīt sevi, 
tad sākt gatavoties jau tagad. Lai nākošajā 
gadā varētu par sevi teikt –  es to varu iz-
darīt!”

Teksts: Elfa Zariņa
Foto: Raitis Ozols

Tā kā 4. maijs bija svētku diena, ar draugiem nolēmām aizbraukt 
paskatīties „Stipro skrējienu” Tukumā,  kinopilsētiņā Cinevilla, kur tas 
notika jau 6. reizi. Šis skrējiens ir vienīgais ekstremālais masu izturības 
skrējiens Baltijā. Tā bija citādāka iespēja svinēt Neatkarības atjaunoša-
nas dienu – skrienot par Latviju!

Uzticība maratonam

Šogad Nordea  maratonā piedalījās 
vairāk nekā 23000 dalībnieku no 65 pasau-
les valstīm. Starp viņiem bija arī apmēram 
30 mūsu nedzirdīgo skrējēju (Ilona Keiša, 
Ints Skudra, Jānis Kopmanis, Ainārs Os-
manis u.c.).

 Paldies par  informāciju Raitim Rūrā-
nam. Viņš pats  maratonā piedalījās jau 8. 
reizi –  kopš 2007. gada. Viņš ir sajūsmā, ka 
arvien pieaug skrējēju skaits – tā ir šī skrējie-
na pievilcība, un viņu tas iedvesmo: jo vairāk, 
jo labāk!

 Raitis  skrējis dažādas distances: 2008. 
gadā veica pilnu 42 km distanci, bet šogad  
izvēlējās 5 km.  

Plašāk: www.lns.lv 
Attēlā: Raitis Rūrāns ar 8 gados sakrāta-

jām Nordea Rīgas maratona piemiņas meda-
ļām. Z.Ungura foto un teksts
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SPORTS

Latvijas skolēni Baltijā startē labi

Mūsu  delegācija devās uz  to  
25 personu sastāvā : 2 pedagogi, 
šoferis un 22 skolēni.

Ļoti labi startēja  peldētāji, 
izcīnot komandu vērtējumā I 
vietu un sasniedzot daudz per-
sonīgo rekordus.  Šajā disciplī-
nā sportistu vidū sekmīgi notiek 

paaudžu maiņa, jo liels bija tieši 
jauno peldētāju  īpatsvars.  Un tā 
1. vietā Latvija ar 264 p.; Lietuvai  
167,  Igaunijai 84.p. 

Individuāli  izcīnītas 26 me-
daļas / 15 Z , 5 S , 6 Br. / . Labā-
kie komandā bija: Z. Embrekte,  
V.Ķuzis, L. Vaivade, R. Fausts,  

S. Vazdiķis, E. Zariņa, K. Zilbere 
un E. Kovaļonoks, A.  Vazdiķis. 

1. vietu izcīnīja arī dam-
bretisti – to paveica  Valmieras 
skolēni Armands  un Arnis Hil-
debranti, Elīna Žurakovska un El-
vīra Jonušauska ar 4,5 punktiem. 

2. vietu izcīnīja  meiteņu un 
zēnu basketbola komandas. 

Latvijas meitenes ļoti sīvā 
cīņā uzvarēja igaunietes ar 43:37, 
bet cīņā  ar Lietuvu 47:64. Jāuz-
teic Zane Embrekte un Kristīne 
Magone – viņas  iekļuva simbo-
liskajā izlasē

Vēl spēlēja – Līva Vaivade, 
Alīna Višņevska, Guna Pelse, 
Ilze Āre , Maira Valtere un Lita 
Kovaļevska.

Latvijas zēni  pārliecinoši un 
ar lielu atdevi spēlēja pret Igau-
niju, esot vadībā visu laiku un uz-
varot  ar rezultātu 52:43. Ar Lie-
tuvu?  –  ko tu stipram padarīsi:  
viņi  mums revanšējās par pagā-
jušā gada  zaudējumu. Simbolis-

kajā izlasē no mūsējiem iekļauti:  
S.  Ķikurs,  S.Vazdiķis, A. Zvīd-
ris, V. Potašeno, A. Štālbergs, H.  
Hļebņikovs, N.  Rabkēvičs.

2. vietā arī šaha komanda, 
kuru pārstāvēja  valmierieši  –  
Armands Hildebrants, Kristaps 
Razumovskis , Elvīra Jonušauska 
un Elīna Žurakovska ar 3 punk-
tiem. 1.v. Lietuva – 7,5.

3. vieta galda tenisā  pēc ļoti 
spraigas cīņas par katru punktu 
un setu. 

Komandā spēlēja A.  Zvīdris, 
A.  Stirāns, M. Čepulis, K. Mago-
ne, E. Driķe un L. Igare. Indivi-
duāli labākā no mums Kr. Mago-
ne  – 4.v. + komanda 3. vietā

KOPVĒRTĒJUMĀ  Lat-
vijai 2. vieta, un Lietuva ir re-
vanšējusies par pagājušā gada 
zaudējumu.

3. vietā Igaunijas komanda.
Plašāk: www.rnbi.lv. 

Teksts un foto: Jevgenijs  
Puhovs, komandas vadītājs

2014. gada 29. martā tika sasaukta atskai-
tes – pārvēlēšanu sapulce. Uz to ieradās 13 
biedri, tātad nebija kvoruma, un sapulce ne-
varēja notikt. Atkārtoto sapulci sasauca 17. 
aprīlī, tajā piedalījās šādi kluba biedri: Andris 
Bergmanis, Jānis Kopmanis, Juris Grundulis 
– seniors, Pēteris Logins, Vladimirs Mostovs, 
Kristaps Ķikurs, Aleksandrs Romanovs, San-
dis Ķikurs, Juris Ķikurs, Vladimirs Lagunovs, 
Harijs Rencis un Vladimirs Koreņiks. 

Tālāk situāciju komentē Rīgas sporta 
kluba „Nedzirdīgo sports” valdes priekšsē-
dētājs Andris Bergmanis:

„Klubā mums ir 106 biedri, tāpēc brīnījos, 
ka uz pirmo pārvēlēšanas sapulci ieradās tikai 
13 biedri. Tā kā nebija kvoruma, nācās sapul-
ci pārcelt. Kā zināms, otrajā reizē sapulce var 
notikt, ja ieradušies ne mazāk kā 2 biedri. Arī 
uz otro sapulci ieradās ļoti maz – tikai 12 bied-
ri, bet viens no sapulces aizgāja, tā ka faktiski 
bija tikai 11 biedri. Mani tas sarūgtina, ka uz 
treniņiem biedri sanāk kuplā skaitā, bet nevar 
vienu reizi 4 gados atnākt uz kopsapulci. Tāpat 
arī daudzi negrib maksāt kluba biedru naudu. 

Kad sapulcē pienāca laiks ievēlēt jaunu 
kluba priekšsēdētāju, visi pēc kārtas atteicās, 
arī es. Esmu klubu vadījis 13 gadus sabiedris-
kā kārtā, un man pietiek, nervi sabojāti. Vēl 5 
gadus kopš 1996. gada biju kluba valdes lo-

ceklis, tātad kopā  darbojos 18 
gadus. Man tiešām pietiek, lai 
nāk jaunie vadīt! Es nepaliktu 
pat tādā gadījumā, ja man pēk-
šņi par kluba vadīšanu sāktu 
maksāt algu. Ir grūti strādāt, 
ja nav sadarbības ar Latvijas 

Nedzirdīgo sporta federāciju, kura mūs neat-
balsta. Nezinu, kāda ir LNSF attieksme pret 
citiem klubiem, bet mums ar viņiem nav nekā-
das sadarbības. Pavisam citādi ir Lietuvā un 
Igaunijā, tur  sporta federācija cieši sadarbo-
jas ar klubiem. 

Ļoti slikti, ka neviens cits negribēja uz-
ņemties vadītāja pienākumus. Ja nav vadītāja, 
tad nav arī kas strādā un organizē sacensī-
bas, tātad klubs automātiski jālikvidē. Kāpēc 
neviens negribēja būt par vadītāju? Domāju, 
ka visi baidās no „papīru darbiem”, no grā-
matvedības. Visi arī strādā, nav laika nodar-
boties ar kluba lietām. Kluba darba organizē-
šana prasa daudz laika un pūļu, arī nervus.”

Tagad, pēc biedru sapulces lēmuma par 
likvidāciju, sāks strādāt likvidācijas komisija 
šādā sastāvā: Andris Bergmanis, Vladimirs 
Mostovs un Juris Grundulis – seniors.

Varis Strazdiņš, LNSF prezidents par 
kluba kopsapulci: „Kas tad tur īsti noti-
ka? Jo tāds jautājums joprojām parādās no 
sportistiem. Līdzšinējais kluba priekšsēdētājs 
Andris Bergmanis atskaites ziņojumā sniedza 
ieskatu, kāds darbs veikts. Aizvadītajos četros 
gados aizvadīta virkne vietējo un starptautisko 
sacensību.

 Ziņojumā par finanšu stāvokli daudziem 
klātesošiem radās jautājums par to, ka  pē-

dējos 3 gados klubs regulāri strādājis ar pa-
matīgiem zaudējumiem  (vairāk par 750 EUR 
jeb 530 LVL). No kādiem līdzekļiem zaudējumi 
radušies, ja ienākumi nesedza izdevumus!? Uz 
to neviens nesaņēma nekādu atbildi. 

Revīzijas komisijas ziņojums (bez paraks-
ta) tika parādīts uz lielā ekrāna ar atzinumu, 
ka viss ir kārtībā! Nedaudzajiem klātesošajiem 
gan tā nelikās. Debatēs izlēma atļaut runāt ti-
kai delegātiem ar balsstiesībām. 

Tāpēc viesu uzruna vai novēlējums no 
manas puses izpalika! Manuprāt, tas ir rupjš 
cilvēktiesību pārkāpums jeb diskriminācija. Jo 
esošie RSK „NS” statūti un arī LR Satversmes 
civillikuma 100. pants nosaka, ka ikvienam 
cilvēkam ir tiesības izteikt savu viedokli. 

Iepriekšējo četru gadu kluba darbs izpali-
ka bez vērtējuma. Ierosinājumi par turpmāko 
darbību nebija. Tad kluba vadības vēlēšanas. 
Uzreiz jāsaka, ka tādam pienākumam būtu  jā-
izvēlas cilvēks vismaz ar nelielu pieredzi vai 
zināšanām! Redzēt no malas, kā to dara, ir 
viens, bet kad pašam jāvada tas process…. 

Uz priekšsēdētāja amatu izvirzīja, ja ne-
maldos, gandrīz visus klātesošos, un visi savas 
kandidatūras noņēma. Tā kā nebija kas vēlas 
klubu vadīt, uzreiz ierosināja to likvidēt. Go-
dīgi sakot – radās iespaids, ka tas tiek darīts 
pēc iespējas ātrāk, lai kaut ko nenokavētu! At-
klātais balsojums: no 11 delegātiem  9 balsoja 
par darbības izbeigšanu jeb likvidēšanu. 

 Tā tika pārtraukta ilggadīgā kluba 
darbība, kas tika atjaunots 1994./1995. 
gadā un tuvojās savas 80 gadu jubilejas  
atzīmēšanai.” 

Teksts: Zigmārs Ungurs

Baltijas valstu nedzirdīgo skolēnu spartakiāde šogad  notika 
Viļņā no  12. līdz 15. martam. 

RSK „Nedzirdīgo sports”– likvidēts!
Nesen mūsu nedzirdīgo sabied-

rību satricināja ziņa, ka pēkšņi 
likvidēts Rīgas sporta klubs „Ne-
dzirdīgo sports”, kuram nākamgad  
26. augustā apritētu 80 gadi. Kā gan 
tas varēja notikt?
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Mīļi sveicam!

91
  3.06 BIERANTS DREIŽIS, Liepājas
23.06 RŪDOLFS KAKTIŅŠ, Rīgas

75
 29.06 ALLA MAHORTOVA, Rīgas

70
17.06 INTA ŠIMKUS, Rīgas
22.06 LAIMONIS PAULĒNS, Rīgas

65
12.06 DMITRIJS SERGIJENKO, Rīgas
29.06 VALENTĪNA BĒRZIŅA, Kuldīgas

60
24.06 LIGITA GURKEVICA, Rīgas

55
19.06 NIKOLAJS ALEKSEJEVS, 

Daugavpils
50

11.06 VALENTĪNA GRUNDULE, Rīgas
12.06 SVETLANA KRISTOFOROVA, 

Rīgas
13.06 AIVARS BEČS, Rīgas
24.06 OLGA VOLONTE, Rīgas biedrība

RĪGĀ
   4., 11., 14., 18., 25. 06 pl. 16  Aktuāli 
                                                   notikumi
  7. 06 pl. 9  Pensionāru ekskursija uz 
                    Tukumu
14., 15. 06 pl. 8  Ekskursija uz Lietuvu
21. 06 pl. 15  Līgo svinēšana

JELGAVĀ
3. 06 pl. 17 Dejošana
10., 17. 06 pl. 17  Jaunākās ziņas
21. 06 pl. 17  Vasaras saulgrieži

TUKUMĀ
  5. 06 pl. 17  Dejošana
  7. 06 pl. 13  LNS pašdarbības festivāla 
                       koncerts
  8. 06 pl. 12  Atpūtas pasākums 
                     „Varavīksnes krāsas”
21. 06 pl. 17  Līgo svētki

PĻAVIŅĀS
3., 10., 17. 06 pl. 12  Avīžu koplasīšana un 
                            info par nedzirdīgo dzīvi
6., 20., 27. 06 pl. 12  Informācijas diena
14. 06 pl. 12  Līgo sarīkojums

VALMIERĀ 
  2., 9., 12., 16. 06 pl. 14  Informatīvā 
                                         diena
  5., 30. 06 pl. 14  Pārrunas
  7. 06 pl. 7  Dodamies uz LNS 
                    pašdarbības festivālu
11. 06 pl. 12  Uz suņu un kaķu patversmi 
19. 06 pl. 14  Suvenīru izgatavošana
19. 06 pl. 16  Vasaras lapenei – 10 gadi
23. 06 pl. 20  Līgo diena (uz ielūgumiem)
26. 06 pl. 14  Interešu klubs „Es daru tā”

ALŪKSNĒ
9., 13. 06 pl. 12  Informācijas diena
21. 06 pl. 12  Tematiskais vakars „Jāņu 
                       dienu gaidot”

SMILTENĒ
  5., 17. 06 pl. 12  Informācija
19. 06 pl. 12  IK „Briedums”
26. 06 pl. 12  Laikrakstu apskats

RĒZEKNĒ
  3., 10. 06 pl. 12  Koplasīšana „Sapratne”
  5., 17. 06 pl. 12  Infodiena
  6., 13., 20. 06 pl. 18.30  Veselības akti-
vitāte
  7. 06 pl. 6  Piedalīšanās festivālā „Uz 
Tukumu pēc smukuma”
12. 06 pl. 12  IK „Saimniecīte”
14. 06 pl. 11  Bērnības svētki
19. 06 pl. 12  Pārgājiens

DAUGAVPILĪ
  3., 10., 17.06 pl. 13  Laikrakstu apskats 
                                   un sociālie jautājumi
  5.06 pl. 13  IK  „Nezinīši’’
19.06 pl. 13  Lekcija par veselību
20.06 pl. 10 „Daugavpils cietoksnis”
26.06 pl. 13  Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi

VENTSPILĪ 
  3., 26. 06 pl. 12  Laikrakstu un žurnālu 
                              apskats
  7. 06 pl. 8  Piedalīšanās Tukuma festivālā 
10., 17. 06 pl. 12  Infodiena
14., 21., 28. 06 pl. 12  Psiholoģija sadzīvē
14., 21., 28. 06 pl.17  IK „Veselība”
20. 06 pl. 12  Līgo diena

KULDĪGĀ
  4. 06 pl. 18  Dejošana
  5., 12., 19., 26. 06 pl. 12  Informatīvā 
                                           diena
  7. 06 pl. 12  Piedalīšanās Tukuma festivālā
13. 06 pl. 12  IK „Novusa draugi”
23. 06 pl. 18  Līgo vakars

LIEPĀJĀ
  5., 10., 17., 26. 06 pl. 12  Pārrunas
  5., 10., 17. 06 pl. 14  Laikrakstu un 
                                    žurnālu apskats
   5., 12., 19., 20., 26., 27. 06 pl. 18  
                                                      Dejošana
  6., 13. 06 pl. 17.30  Dejošana
23. 06 pl. 11  Līgo svētki
26. 06 pl.14  Informācijas diena

LĪVĀNOS
13. 06  Sapulce

Pasākumu plāns jūnijam

PAZIŅOJUMI

 Izsakām dziļu līdzjūtību 
ANTOŅINAI GRĪNŠPONEI, 
mīļo māmuļu uz mūžu zaudējot.
 Aizgājis mūžībā mūsu biedrs 

TIMOFEJS KUZŅECOVS 
(1939. 9. 05 – 2014. 5.03).

 Izsakām līdzjūtību tuvinie-
kiem, viņu mūžībā pavadot. 

Daugavpils biedrība

Redaktore: ILZE KOPMANE 
Korespondents: ZIGMĀRS UNGURS

Aicina   
„Ābeļzieds”

  5. 06 pl. 15  Vingro/nūjo, dejo!
12. 06 pl. 13  Vingro/nūjo, dejo!
19. 06 pl. 15  Vingro/nūjo, dejo!
26. 06 pl. 13  Infolaiks, vingro/
                       nūjo, dejo! 

Līdzjūtības

IEPAZĪŠANĀS
 Vīrietis (73) vēlas iepazīties ar 

sievieti, kas ir bārene, bez bērniem (līdz 
55 gadu vecumam). Ir dzīvoklis ar ērtī-
bām sociālā mājā. Sūtiet sms 26758497

 Nedzirdīgs vīrietis (39 g.) 
labprāt iepazīsies ar nedzirdīgu sievieti  
(30 – 35 g.). 

Lūdz atsaukties un rakstīt vēstuli uz 
šādu adresi: Igoram, Rumbulas iela 7 
dzīv. 100, Rīga, LV -1035  (vēlams krie-
vu valodā).

E–pasts: kopsoli@lns.lv
Tel: 29180534, 67471559

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

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

0 Nākamais numurs 
28. jūnijā

Īpašais sveiciens
 MAIJAI VILCIŅAI

Ar labu darbu tev ir pilnas rokas, 
Ar labiem vārdiem – pilna sirds.
Ik zars no tava dzīves koka
Tik brīnumjaukos ziedos mirdz.

Mīļi sveicam 55 dzīves gadu jubi-
lejā! 

Ar patiesu cieņu: Hilda un  
Elmārs Seski

„KS” lasītāju ievērībai
Lūdzam pagarināt laikraksta „Kopsolī” abonēša-

nu tiem, kuri avīzi pasūtījuši uz pusgadu.

Uzmanību 
volejbolistiem un līdzjutējiem

Jūrmalā, Majoru pludmalē 12. – 13. jūlijā no-
tiks starptautisks turnīrs – Latvijas Nedzirdīgo 
čempionāts smilšu volejbolā 2014. 

Dalībnieku pieteikumi jāiesūta un dalības nauda 
jāsamaksā līdz 1. jūlijam. Ar kluba pieteikumu da-
lības nauda ir 6 EUR. Ja nav kluba biedrs vai bez 
pieteikuma, vai pēc 1. jūlija, tad dalības nauda – 12 
EUR.

Sacensības 12. un 13. jūlijā risināsies no pl. 11 – 
19. Ja būs pieteicies daudz komandu, tad sacensību 
sākuma laiks var tikt mainīts – par to paziņos.

Lai cik liels ir pavasaris darbā,
Tas zūd, rudens salnām atnākot.
Dzīves pavasari sirdī glabā,
Un nekādas salnas neskars to!

Vislabākie novēlējumi visiem  
jubilāriem! 
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