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Kā līdz tai nosoļojusi lielākā 
LNS biedrība?

Tuvākās pagātnes notikumus 
2 gadu garumā ļaudis izvērtēja 
un apsprieda dienas pirmajā pusē 
konferencē (skat.4.lpp.), bet uz 
tālāko pagātni atskatījās LNS 
vēstures zintnieks Ansis Smons. 
Sniedzot pārskatu, viņš sāka ar 
Rīgas Kurlmēmo skolas (1884) 
un Rīgas Kurlmēmo biedrības 
(1920.19.05) dibināšanu.

Viņš pārlaida skatienu arī citu 
biedrību tapšanai – Vispārīgā 
KB (1928), Rīgas KB „Ima-
nuel” (1929), Vidzemes KB 
(1929) utt., beidzot nonākot līdz 
I Latvijas Nedzirdīgo kongre-
sam (1930), kurā spriests par   
vienotas LNS izveidošanu. 

Un tā A. Smons atvedināja 
klātesošos līdz mūsdienām! 
Starp citu, senos „KS” komple-
ktos atrodama svētku reportāža 
par Rīgas biedrības 75. gadadie-
nas atzīmēšanu (1995). Tātad 
biedrība kļūst arvien jaunāka 
– jauki, vai ne?

Vēlāk tika pieņemts īsto gadu 

skaitīšanu sākt no 1949. gada 
29. maija, kad notika Rīgas 
nodaļas I konference.

Tās pirmais vadītājs bija 
G. poršs, sekoja J. Bariss, A. 
Smons, M. Caica, J. porša, E. 
stepaņuka, E. Bergmanis, E. 
Vorslovs, V. Kamare, tagad - 
M. Lasmane u.c., bet visilgāk 
biedrībai nokalpoja M. Piter-
niece (20 gadus!).

Rīdzinieki saņēma sirsnīgus 
sveicienus no reģionālām 
biedrībām, LNS prezidenta, 
citām organizācijām, saviem 
biedriem. Biedrība savukārt 
pateicās saviem aktīvistiem. 
Silti vārdi, ziedi, veltes, smai-
di, skaistas melodziesmas un  
saviļņojums – tādā patiesu emo-
ciju gaisotnē aizritēja vakars, 
kuru „diriģēja” 3 biedrības 
vadītājas: Māra lasmane, 
kura tieši todien nomainīja Vitu 
Kamari un Maruta Piterniece, 
kuras vadītajā namā svētki no-
tika. Paldies arī apmeklētājiem, 
jo „ja jūsu nebūtu, kam gan mēs 
strādātu!!!” (Maruta) 

sVĒTKI: RīGAs BIEDRīBAI - 60

Cilvēku vēlmi būt kopā svētku brīžos nevar apslāpēt ne 
krīze, ne grūti laiki, jo tā ir atelpa no ikdienas, iespēja sajust 
kopību, kura veidojusies un nostiprinājusies daudzu gadu 
gaitā. To apliecināja arī nesenā Rīgas biedrības sešdesmitgade 
maija nogalē.

  
✍ Ilze Kopmane

būs daudz pLašāka 
iNformācija

Šis ir pirmais „Kopsolī” numurs, kas 
iznāk jaunā LNS projekta „Klusuma pa-
saule” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda 
(85%) un Latvijas valsts (līdzfinansējumu 
15%).

Mūsu darba saturs arī turpmāk būs 
nemainīgi vērsts uz nedzirdīgo kopie-
nai būtiskas informācijas nodrošināšanu 
sociālās politikas, juridiskā, nodar-
binātības, rehabilitācijas  u. c. jomās.

Neapšaubāmi svarīgi Latvijas nedzir-
dīgajiem cilvēkiem ir arī uzturēt saikni 
ar nedzirdīgo kopienām aiz mūsu zemes 
robežām, lai apmainītos pieredzē, apgūtu 
labās prakses piemērus, paplašinātu savu 
redzesloku, vairotu zināšanas par to, kas 
notiek pasaulē un solidarizētos. Tāpēc vei-
dosim materiālu kopas par tēmu – kas, kur, 
kā notiek citās valstīs. 

Laikraksts saglabās vienotāja funkciju 
starp Latvijas nedzirdīgo organizācijām 
dažādos reģionos, izplatot informāciju, kas 
notiek katrā no tām.

Mūsu mērķis – nodrošināt vispusīgu 
informatīvo atbalstu un motivēt cilvēku ar 
dzirdes traucējumiem iekļaušanos sociālās 
rehabilitācijas un integrācijas procesos.

Šī projekta sociālās RH programmai 
reģistrējušies klienti turpmākajos četros 
gados laikrakstu, tāpat kā visus pārējos pa-
kalpojumus, saņems bez maksas.

Pārējie varēs laikrakstu saņemt parastajā 
kārtībā. Laikraksts tiks ievietots arī no jauna 
izveidotajā mājaslapā internetā. 

Tur bez tam papildus tiks ievietotas 
plašākas materiālu kopas par aktuāliem 
jaunumiem un koncentrētas iknedēļas ziņas 
– teksti krievu un latviešu valodā, kā arī  
video variantā. 

Sūtīsim arī īpaši steidzīgas ziņas uz mo-
bilo telefonu. Tas viss nodrošinās daudz 
plašāku informāciju nekā līdz šim, un tas ir 
tikai viens no daudziem aktivitāšu blokiem  
projektā.  Par pārējiem – turpmāk. 

Eiropas sociālais 
fonds Eiropas savienība

Ieguldījums tavā nākotnē

  
✍ Ilze Kopmane
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smiLteNē: vispirms 
darbs, pēc tam svētki

Konference notika 16. maijā. 
Monitoringa ziņojumu snie-
dza biedrības priekšsēdētāja        
Dzintra ligita Herbste. 

Nedaudz statistikas: 87 bied-
ri, trešdaļa vecuma pensionāru, 
puse darbspējīgo bezdarbnieki, 
ceturtā daļa dzīvo laukos. Ir gru-
pas Alūksnē, Balvos, Gulbenē un 
Jaunpiebalgā.

Gan Smiltenē, gan minētajās 
grupās regulāri notikuši dažādi 
pasākumi, biedri piedalījušies ar 
priekšnesumiem LNS festivālos, no 
kuriem viens pat noticis Smiltenē 
(2008).

Nodrošināta sociālās reha-
bilitācijas, komunikācijas un infor-
mācijas pasākuma norise. Sekmīga 
sadarbība ar invalīdu biedrību „At-
balsts”.

Iespēju robežās smiltenieši 
piedalījušies LNS projektos „Roku 
rokā”, „Darbs klusumā”, „Mēs 
– sabiedrības daļa 2”, „Klusās 
rokas”.

Pēc debatēm, kurās vairāk tika 
risināti sadzīves rakstura jautājumi 
(telpu remonti, māju izīrēšana 
utml.), uzrunu teica LNS prezi-
dents Arnolds Pavlins, aicinot 
smilteniešus aktīvāk iekļauties 
LNS aktivitātēs, lai cilvēki gūtu 
maksimālu labumu no tiem. Kon-
ferences dalībnieki šādu darba vir-
zienu iekļāva savā attīstības plānā.
jauNa vadība

Pēc diskusijas par Smiltenes 
biedrības turpmāko vadību tika 
nolemts – teikt paldies ilggadīgajai 
priekšsēdētājai Dzintrai Ligitai 
Herbstei, dodot iespēju iet pelnītā 
atpūtā un biedrības vadību uzticēt 
Lidai Šilinskai. Citu kandidātu 
nebija. Un viņa tika vienprātīgi 
ievēlēta, tāpat arī pārējais valdes 
sastāvs: s. Cīrule, A. sprudzāne, 
l. Kalnīte, Dz. Herbste,                         
L. Šilinska (attēlā).

Uz LNS kongresu dosies 4 
delegāti – L. Šilinska un pirmās 3 
valdes locekles.

60 gadu svētki
Konferences savā ziņā vienmēr 

ir svētki – atskats uz padarīto 
un prieks par veikumu, tikšanās 
ar biedriem, nākotnes ieceru 
iezīmēšana. Un ja nu vēl pie viena 
var nosvinēt savas biedrības apaļo 
sešdesmitgadi!

Tā tas bija Smiltenē – savās 
jaunajās mājās (trešajās pēc kārtas 
tās pastāvēšanas vēsturē), Gau-
jas ielā 28, ziedošu ķiršu ieskautā 
„līvānietē” vienā no  Smiltenes 
pakalniem. Cerams, te būs ilgāka 
palikšana, jo šī māja ir LNS 
īpašums. Sabraukušie viesi no  
Latvijas atzina, ka smiltenieši  
iekārtojušies tīri glīti: darba kabi-
neti, veranda; maza zālīte un nolik-
tava augšstāvā. Visi biedri atzīst, te 
daudz labāk nekā vēsajos akmens 
mūros pirms tam.

Te mazs atskats vēsturē! 
Smiltenieši savu nodaļu (biedrību) 
nodibināja 1949. gada 14. augustā. 
Tad kopā sanāca 29   biedri. Pakā-
peniski dibinājās grupas Vidzemē, 
kas iekļāvās šajā biedru apvienībā. 
Uz kādu laiku pievienojās pat 
Valmieras un Alūksnes nodaļas. 
Biedru skaits tad pārsniedza simtu, 
bet vidēji tas svārstījies 80 – 90 
cilvēku robežās.

Svinīgā uzrunā Dz. Herbste 
pieminēja biedrības dibinātāju 
V. lagzdiņu un viņa pēctečus 
šajā amatā , uzteica pašreizējos 
aktīvistus F. Meļķi, M. lebe-devu, 
V. ņekrasovu, A. spru-dzāni, 
Cīruļus u.c.

LNS prezidents (attēlā - vidū) 
sveica klātesošos ar vārdiem: 
„Šodienas krīze ir sīkums, ja atce-
ramies laiku, kad spējāt sanākt 

kopā un nodibināt savu biedrību, 
saglabāt to 60 gadus. Galve-
nais vienmēr ir, lai būtu cilvēki, 
kas vēlas un spēj daudz  ko darīt 
kopīgās lietas labā...”

Smiltenieši aizvadīja jauku 
pēcpusdienu, kavējoties atmiņās, 
daloties pārdomās par tagadni un 
iecerēm nākotnē.

vaLmiera: jebkurā 
gadījumā – attīstība

Biedrības monitoringa zi-
ņojums patīkami pārsteidza.

Tas bija it kā tradicionāls, 
tomēr aizraujošs un pievilcīgs 
satura izklāstā, tajā skatienā, 
ar kādu valmierieši analizē 
savu veikumu, izvērtē notiku-
mus un problēmas biedrības 
darbā: lietpratīgi, paškritiski, 
asprātīgi un kā vienmēr opti-
mistiski.

Šajā pusē neviens nesūdzas, 
nežēlojas par grūtībām, bet meklē 
risinājumus, cerot, ka „nedzirdīgo 
kopiena pastāvēs, varbūt mainīsies 
tās formas, bet jebkurā gadījumā 
priekšā būs tikai attīstība...” (citāts 
no pārskata)

Biedrībā pašlaik nedaudz pāri 
simtam biedru apvienots 3 grupās 
– Valmierā, Cēsīs, Limbažos. Puse 
no tiem strādā. Ir biedri, kas vēlētos 
mācīties bezdarbnieku kursos. Ir 
arī jaunieši, kas beiguši arodskolas, 
bet lielākais lepnums – R. Jansone, 
kura ar izcilību beigusi Latvijas 
Universitāti.

Pašdarbība biedrībā iecienīta, 
koša un piesātināta spilgtiem noti-
kumiem un izteiksmīgiem tēliem. 
Kaut arī nenoliedzama ir krīzes iet-
ekme uz tās dzīvotspēju.

Arvien lielāku svaru gūst 
sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mi, it īpaši iespējas, kas paveras šai 
jomā ES finansētajos projektos.
Lai nodrošinātu savu interešu 
aizstāvību, Valmieras RB 
iestājusies pilsētas sociālo NVO 
koalīcijā, kā arī sadarbojas ar 
vietējo pašvaldību, sociālajiem 
dienestiem, invalīdu un nedzirdīgo 
organizācijām, nedzirdīgo sporta 

pĀRsKATI. VĒRTĒJUMI. pĀRDoMAs. IZVĒlE

Tālāk 3. lpp. ☞
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pārskati. Vērtējumi. 
Sākumu lasiet 2.lpp. 

klubiem, Sarkano krustu, Bērnu 
fondu u.c.

Ziņotāja Dace Lāce: “Reti kurš 
LNS projekts paliek bez Valmieras 
RB līdzdalības. Pašiem vismīļākais 
– “Mūsu iespējas – mūsu nākotne” 
ar daudz interesantiem un vērtīgiem 
pasākumiem, piemēram, mutvārdu 
žurnāliem “Es mīlu Latviju”, 
Līgodienu Valmierā, skaisto starp-
etnisko festivālu Daugavpilī...”

Ziņotāja teica paldies brīvprā-
tīgajiem palīgiem l. landrātei, 
A. Šņepstei, N. Jefremovai, I. 
Kurzenkovam, l. Gumbrim, A. 
Purmalim, J. Immuram u.c.

Valmierieši ir pārliecināti: „LNS 
uzņēmusi pareizo kursu un veikusi 
lielus ieguldījumus attīstībā, vei-
dojot jaunus sociālā atbalsta pa-
kalpojumus nedzirdīgajiem, tāpēc 
svarīgi neapstāties, nepazaudēt 
iegūto, izmantojot gūto pieredzi 
jaunu projektu realizēšanā

Debatēs biedri atzina: strādāts ir 
labi, jāattīsta tālāk iestrādes, sadar-
bojoties ar citām LNS biedrībām 
un citām nedzirdīgo organizācijām, 
jāpiedalās visos iespējamos projek-
tu konkursos, arī citu nevalstisko 
un nodarbinātības organizāciju 
aktivitātēs.

Konferencē klātesošie nešaubīgi 
uzticēja biedrības turpmāko vadību 
Dacei lācei ar valdes locekļiem: 
I. Jirgensoni (vietniece), N. Je-
fremovu, M. Jegorovu, J. Immu-
ru. Kongresa delegāti būs: valdes 
locekļi (izņemot M. Jegorovu) plus 
līga landrāte, Anita Šņepste.

Jauki organizēts bija arī 
noslēgums, pie kafijas tases 
pārrunājot pasākuma norisi un 

radošos plānus, kas valmieriešiem 
būtu  jāīsteno perspektīvā.

daugavpiLī: soLi 
pa soLim

pārskata ziņojumu snie-
dza Daugavpils RB vadītāja 
Elvīra Čaika.

Šajā vienā no Latgales no-
vada nedzirdīgo centriem 
apvienojušies 112 biedri, lielākā 
daļa pilsētnieku. Strādā puse no 
darbspējīgajiem. Interesants 

fakts: tikai 9 ir nepilsoņi, jo, patei-
coties līdzdalībai projektā „Mūsu 
iespējas – mūsu nākotne”, 25 bied-
ri ieguva LR pilsonību. Lielākā 
daļa – ar pamatskolas izglītību, ir 
pat 5 analfabēti.

Atskaites periodā rīkoti dažādi 
pasākumi, kuros nedzirdīgie var 
parādīt savas spējas un talantus, 
kontaktēties ar citiem, atpūsties un 
smelties enerģiju ikdienas darbiem. 
Ziņojumā ietverta arī pateicība 
tiem ļaudīm, kas ilgus gadus 
piedalījušies pašdarbības kolektīvu 
mēģinājumos un koncertos: J. 
Dmitrijevai, A. Grinšponei, T. 
Barbosovai,     Č. slavinskim,     I. 
stapkēvičam, I.Čaikam.

Ziņojumā atzīts, ka sociālās 
rehabilitācijas darbs ir kvalitatīvi 
uzlabojies un nedzirdīgie intensīvi 
izmanto dažādus pakalpojumus: 
surdotulkojumu, konsultācijas, 
informācijas zīmju un rakstu valodā 
utt. Izdevies nokārtot atbildes par 
apkuri, malkas iegādi, medikamen-
tiem tiem, kam tās pienākas.

Biedrība guvusi atzinību savas 
pilsētas akcijā „Solis vienlīdzības 
virzienā”, piedalījusies vietējā 
Invalīdu forumā, darbojas LNS 

projektos un piesaista līdzekļus no 
Daugavpils Domes.

Padarīts daudz, bet viss gaida 
turpinājumu vēl augstākā pakāpē. 
Par to liecināja biedru debates 
gan par krievu valodu, gan krievu 
un latviešu zīmju valodu, gan 
informācijas saņemšanu saprotamā 
valodā, 112 telefona pakalpojumu 
izmantošanu u.c.

Vēlēšanas noritēja raiti: 
priekšsēdētāja E. Čaika, valdes 
locekļi bez tam – R. Radkeviča, 
J.Dmitrijeva, l. Zībarte, G. 
Gura.

Uz kongresu deleģēti: M. Ged-
miniene, I. Čaika, V. Gura, J. 
Dmitrijeva, R. Radkeviča, E. 
Čaika.

rēzekNē: kā tikt 
cauri ikdieNas rūpēm

To rēzeknieši prot, un 
tas jūtams, ieskatoties viņu 
veikumā, kas tika apkopots 
konferencē 9. maijā. par to 
ziņoja biedrības priekšsēdētāja 
Sandra Gerenovska.

Uzmanība un sirsnība jūtama 
jau viņas nosauktajos galvenajos 
biedrības uzdevumos: rūpēties 
par savu biedru darba un sadzīves 
uzlabošanu, veicināt kultūras dzīvi, 
palīdzēt grupām, vairāk vērības 
veltīt vecākiem ļaudīm. Tā arī 
darījuši! Rūpes bijušas tādas, kas 
nesušas augļus: izdevies mazināt 
bezdarbnieku skaitu, vairot 
zināšanas, pārkvalificēties, izkārtot 
subsidētās darbavietas, organizēt 
datorkursus utt.

Notikuši daudzi gan plānos 
paredzēti pasākumi, gan pēc biedru 
ierosmes ārpuskārtas organizētie. 
Jo galvenais taču – lai interesenti, 
lai ir tas, kas ļaudīm nepieciešams, 
sagādā prieku un noderīgs.
pateicības
Priekšsēdētāja izteica pateicību 
saviem brīvprātīgajiem palīgiem: 
R. Mizerei, V. Gorūzai, V. Ka-
zulei, M. seņkānei, A. Caicai, 
ļ Makužai, J. lubginam, kas 
rūpējas par vecākiem biedriem, vāc 
jaunākās ziņas, aprūpē puķudobes, 

“paldies, ka palīdzēji!”

Tālāk 4. lpp. ☞

3



REģIoNĀlAJĀs BIEDRīBĀs
kopsoLī

2009. gada  jūLijā4

organizē atpūtas brīžus, vada 
interešu klubus utt.

„Ko gan es bez viņiem iesāktu?” 
tā atzina ziņotāja. Paldiesu saņēma 
arī grupu vadītāji, tuvākais palīgs 
visās lietās I. Geduša, kā arī 
visi pasākumu apmeklētāji un 
pašdarbnieki no 108 biedru lielās 
saimes.
goda biedre

Konferences delegāti atzinīgi 
novērtēja arī savas biedres Tek-
las Pivinas devumu biedrības 
dibināšanā un attīstībā, piešķirot 
viņai Rēzeknes biedrības Goda 
biedres nosaukumu.

Rēzeknieši ir arī čakli un 
veiksmīgi LNS projektu komandas 
dalībnieki, kas savu ieguldījumu 
devuši jo daudzās aktivitātēs 
aizvadītajā periodā. Tāpēc viņiem 
ir pieredze, zināšanas un vēlme 
aktīvi darboties tālāk, iekļaujoties 
jaunos projektos.
vēLēšaNas

Par priekšsēdētāju ievēlēja    
Sandru Gerenovsku, vēl valdē: 
V. Gorūza, V. Kazule, R. Mizere, 
M. seņkāne. Uz kongresu dosies: 
S. Gerenovska, M. Sarkane, A. 
Vindačs, M. seņkāne, V. Gorūza.

pļaviņās: visvairāk 
vajadzīgs tuLks

Šī nepieciešamība tika 
apliecināta vairāku konfe-
rences delegātu runās. 

Ja nav iespējams nodrošināt 
pilnu tulka štata vietu Vidus-
daugavas reģionā dzīvojošajiem 
nedzirdīgajiem ļaudīm ar 
apkalpošanas centru Pļaviņās, 
tad vismaz  lai tulks ierodas tur 1 
– 2 reizes mēnesī. Tāda vēlme tika 
ierakstīta nākotnes vīzijās.

No ziņojuma konferen-
cei: biedrībā strādā sociālais 
speciālists, sniedzot informatīvos 
un rehabilitācijas pakalpojumus, 
konsultācijas sociālo problēmu 
risināšanā. Viņš sadarbojas ar 
pilsētas sociālo dienestu (pārstāve 
piedalījās arī šajā konferencē).
Pašlaik biedrībā ir 54 biedri kopā 

Pļaviņu un Līvānu grupās. Bied-
riem ir iespēja apmeklēt kultūras 
notikumus, iekļauties pašdarbībā 
(pantomīmas grupā), uzstāties 
festivālos u.c. pasākumos. Pieeja-
mi preses izdevumi, TV, video 
materiāli.

LNS turpmāk vajadzētu panākt, 
ka pašmāju un populāriem ārvalstu 
TV raidījumiem būtu pievienoti 
subtitri latviešu valodā. Biedri 
vēlētos arī saņemt videomateriālus 
par notikumiem LNS dzīvē – citās 
biedrībās, Rīgā, Rītausmā. 
vēLēšaNas
Par priekšsēdētāju tika ievēlēts 
Ainārs osmanis, valdē bez viņa: 
l. Rūrāns, A. Bučis, V. Mauriņš, 
G. Šarkelis. Kongresa delegāti: A. 
osmanis, l. Rūrāns, V. Mauriņš. 
LNS Domes sastāvam ieteikts       
A. Osmanis. Visi minētie ievēlēti 
lielā vienprātībā.

rīgā: NomaiNās 
biedrības vadība

lielās atskaites diena 
pienāca 29. maijā. Ziņojumu 
sniedza priekšsēdētāja Vita 
Kamare. 

\

Ziņojuma ievadā – grupu 
sapulcēs izteikto problēmu  apko-
pojums: tulku trūkums ikdienā, 
masu mediju nosodījums sakarā 
ar negatīvām publikācijām; zems     
biedru vidējais izglītības līmenis; 
TV informācijas ierobežotība; 
bezdarbs; transporta atlaižu un 
informācijas deficīts ārpus Rīgas.
kas darīts, Lai tās 
risiNātu?

Visa valde strādājusi sa-

biedriskā kārtā, bez atlīdzības, 
priekšsēdētāja bijusi bērna kop-
šanas atvaļinājumā, tāpēc darbs 
nepavisam nav veikts ar pilnu at-
devi.

Uzskaitē 1052 biedri, kas apvie-
nojušies 13 grupās: lielākās no tām 
– Latgales (250), Kurzemes (212), 
Vidzemes (159), Zemgales (104); 
mazākā – “Cerība” (6).

Galvenās kultūras aktivitātes 
notiek KC “Rītausma”: pašdarbība, 
ekskursijas, tematiski un atpūtas 
pasākumi. Ievērojamākie notiku-
mi: grupas “Cerība” mākslas darbu 
izstāde Daugavpilī, Tukuma grupai 
– 50, līdzdalība festivālos, koncer-
tos. Biedrībā strādājis speciālists – 
sociālais rehabilitētājs (V. Kamare, 
pēc tam M. Lasmane).

Daudzus jautājumus risinājusi 
Kurzemes Sociālā dienesta dar-
biniece J. Groma. Viņas ziņas 
iecienījuši Rītausmas apmeklētāji.

Saņemts arī atbalsts no Rīgas, 
Tukuma, Jelgavas, Jūrmalas 
Domes (finansu, transporta, telpu 
utt. veidā), kā arī no fonda “Klu-
sums” un – arī biedri ziedojuši sa-
vai biedrībai. 

Visiem paldies!

debatēs 
Biedri veikto darbu tomēr 

visumā novērtēja kā apmierinošu, 
vienlaikus aizrādot uz aktuāliem 
jautājumiem, kam jāpievērš lielāka 
uzmanība. Galvenie būtu – izglītības 
veicināšana jauniešu vidū, skolu 
darba kvalitāte, nodrošinājums 
ar   vispusīgu informāciju, jaunu   
bied-ru iesaistīšana, TV raidījumu 
pieejamība, tulku pakalpojumu 
nepietiekamība u.c. 

pārskati. Vērtējumi.
Sākumu lasiet 3.lpp. 

Tālāk 5. lpp. ☞

Foto: Valdis Krauklis



Ak, laimīt, atskaties,
Ak, laimīt, prom nesteidzies!

No R. Paula dziesmas
“Pērļu zvejnieks”

pārskati. Vērtējumi.
Sākumu lasiet 4.lpp. 

Noslēgumā viceprezidente             
M.Piterniece aicināja pašiem 
vairāk censties – informāciju var 
iegūt Kopsolī, internetā, drīz sāks 
darboties Informācijas centrs. 
Jāatjauno tradīcija – ciešāk sadar-
boties ar skolām, jauniešiem.

LNS prezidents A. Pavlins, 
novērtējot konferences gaitu, atzi-
na: cilvēki maz runājuši par savas 
biedrības veikumu, to, kas darīts 
vai nav paveikts un kas jādara šo 
„vajag” problēmu risināšanā.

Konferences dalībnieki dar-
bu atskaites periodā atzina par 
apmierinošu. Perspektīvā iezīmēta 
aktīva darbība LNS projektos; 
sadarbība ar reģionu biedrībām, 
pašvaldībām, citām NVO; jauniešu 
iesaiste; informatīvais atbalsts bez-
darbniekiem u.c.

Uz Rīgas biedrības vadības 
posteni izvirzīti 7 kandidāti, bet seši 
no tiem atsauca savas kandidatūras. 
Un tā vienbalsīgi tika ievēlēta 

Māra lasmane. 
Viņa ieteica valdes 
sastāvu, un tas tika 
ievēlēts šāds: V. 
Kamare, A. Moi-
seja, F. lepeša, 
M. Piterniece, J. 

Groma, A. Bergmanis. Revidenta 
pienākumus veiks V. Krauklis. Uz 
kongresu kā delegāti dosies visi 
konferences delegāti (52).

Ne tik raiti risinājās kandidatūru 
ieteikšana LNS Domei. Balsošana 
notika 3 kārtās (pēdējā – aizklāti). 
Apstiprinātie Domes kandidāti:
A. pavlins, M. piterniece, E. 
Vorslovs, M. Lasmane, I. Im-
mure, J. Groma, A. Moiseja, V. 
strazdiņš, R. Rizika, I. Kalniņš, 
A. Bergmanis, V. Kamare.

Atklātā balsojumā vienprātīgi 
LNS prezidenta amatam Rīgas 
biedrība izvirzīja Arnolda Pavlina 
kandidatūru, jo „otras līdzīgas gal-
vas mums nav” (O. Anufrijeva). 

Materiālus par konferencēm, 
apkopoja  Ilze Kopmane

BIEDRīBU pAsĀKUMI
smiLteNē
9.07 – Dosimies pa atmiņu takām  
  uz Tepera ezeru
18.07 Sadraudzības sporta diena
25.07 Atpūtas pēcpusdiena   
          Alūksnē
Pirmdienās, trešdienās – jaunākā 
informācija, preses apskati, 
pārrunas.

rēzekNē
Katru otrdienu pl.13. notiks 
avīžu žurnālu koplasīšana

4.07 pl. 12 Tradīciju  pasākums  
        “Laidene”
5.07 pl. 12 Pēterdiena
11.07 pl. 10 Pārgājiens uz                    
           Untumiem
12.07 pl. 7 Interešu klubs 
         “Zelta zivtiņa”.
16.07 pl.16 Mutvārdu žurnāls   
                 “ Gribam visu zināt!”. 
18.07 pl. 13 Nedzirdīgo kopienas  
          nostiprināšanai 
        “Cāļu salidojums”.
23.07 pl. 16 Lekcija, pārrunas par  
          nedzirdīgo dzīvi. 
25.07pl. 9 Labās prakses apmaiņa  
        “Paskat, kā viņi var!”

pļaviņās 
26.07 pl.12 Jēkaba diena 

veNtspiLī
18.07 pl. 12  Draudzības spēle  
          volejbolā Kuldīgā 
6.06 pl. 13 LNS pašdarbnieku 
festivāls „Pie jūras dzīve mana”

Lūdz paLīdzību!
Meklējam 

pazudušo biedru      
Teodoru paegli 
(49g). 

Jau sešus mēnešus viņa 
dzīvesvieta nav zināma. Ja 
kāds viņu redzējis, lūdzu ziņot 
Rīgas biedrībā.

  paLdies!
Pateicos Jautrītei Gromai 

par uzmanību un pūlēm, ko viņa 
man veltīja, lai nokārtotu manu 
aprūpi mājās un pēc tam arī 
iekārtotu mani pansionātā.

Jūtos labi, paldies!
Ausma Bušmane

ziNāšaNai: kā tikt uz 
eLvīras ieLu

Uzmanību - notiek 2. un 8. 
tramvaja sliežu remontdar-
bi no 10. jūnija līdz augusta 
beigām.  Atcerieties, ka...
 pāri Akmens tiltam kursē tikai 4. 

un 5. maršruta tramvaji;
 1., 2. un 8. maršruta tramvaji re-

montdarbu laikā nekursē.;
 slēgtie tramvaja maršruti, tiks 

nodrošināti daļēji, aizstājot tos ar 
citiem;
 10. maršruta tramvajs kursēs 

tikai Pārdaugavā līdz Uzvaras 
bulvārim un tālāk līdz galapunktam 
Tapešu iela;
  pieturvieta Grēcinieku iela 

(Daugavmalā) slēgta.

Visērtāk Elvīras  ielā nokļūt, 
braucot no centra ar 9., 25. 
trolejbusu vai autobusiem līdz 
pieturai - Kandavas iela.

Līdzjūtības
  Izsakām dziļu 
līdzjūtību Dmitrijam 
Kļušenkovam, sie-vu Ņinu 
mūžībā aizvadot.

RNŠD klubs “ŠaDa“
 Sirds nepukst vairs. 
Bet vēl tai bija skanēt
Un acīm mirdzēt, dzīvi vērojot...

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību tuviniekiem, Aigaru 
Barzdeviču mūžībā aizvadot.

(1983.27.07 - 2009.31.05) 
Rīgas biedrība
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Galvenā redaktore Ilze Kopmane
Datormakets: Irīna Kristoforova

Nākamais numurs 20. jūlijā

 Bet tava vieta, 
Kas bija šai dzīvē,
Ir, bija nu vienmēr būs.
  Visdziļākā līdzjūtība vecākiem 
un tuviniekiem, Aigaru 
Barzdeviču kapu kalniņā gul-
dot.      Klasesbiedri un skolotājas



DARBA TIRGū
Kopsolī

2009. gada jūlijā

NEDZIRDĪGIE SKENĒ GRĀMATAS

  
✍ Ivars Kalniņš, teksts un foto
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Pirms gada bija kāds pārsteidzošs 
notikums, kad apmēram 40 nedzirdīgie 
un vājdzirdīgie cilvēki pieteicās uz AS 
„Gaismas upe” izsludinātām datorop-
eratora darbavietām. To varētu uzskatīt 
par vislielāko nodarbinātības skaitu 
nodrošinājumu vienā firmā pēdējos 
20 gados, kad mūsu ļaudis atkal strādā 
diezgan lielā kolektīvā. 

Iestājoties valsts eko-
nomiskajai krīzei, arī šajā 
firmā notikušas pārmaiņas. 
„Kopsolī” korespondents de-
vās uz firmu „Gaismas upe”, 
kuras vadītājs Jānis Pūķis 
piekrita sniegt interviju.
Pirms nepilna gada 

jūsu firmā bija nodarbināti 
kādi 40 cilvēki ar dzirdes 
traucējumiem. No viņiem 
bija dzirdamas labas atsauks-
mes par darba apstākļiem 
un atalgojumu. Bet tagad 
ir tikai 5 nedzirdīgie dar-
binieki. Kāpēc?

Galvenais iemesls ir darbam 
nepieciešamo finansu samazināšanās. 
Mūsu naudas uzkrājumi pamazām 
izsīkst, tāpēc darbība jāsašaurina. Mūsu 
darbs saistīts ar digitālās bibliotēkas 
izveidošanu. Tas sadalīts vairākos 
etapos, viens no tiem – grāmatu 
ievadīšana elektroniskā versijā. Tas 
prasa ilgstošu, rūpīgu pieeju. Lai 
šo problēmu atrisinātu un turpinātu 
iesākto, iestājoties valsts ekonomiska-
jai krīzei, sāka trūkt līdzekļu algām, 
uz kādu laiku nācās darbu pārtraukt. 
Tā kā darba līgumos bija noteikts 
termiņš, tie arī beidzās. Lai arī turpmāk 
nodrošinātu nedzirdīgajiem darbu pie 
mums, pieteicāmies Nodarbinātības      
valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā 
subsidēto darbavietu projektu kon-
kursā ar Eiropas Sociālā fonda 
finansējumu. 

Apstiprināja tikai 6 vietas (5 
nedzirdīgie). Viņu algas ir divas reizes 
mazākas, bet darba apjoms nedaudz 
izmainījies.

Jūs subsidētajā darbā pie-
ņēmāt tikai 6 cilvēkus, kāpēc ne 
divkāršu vai trīskāršu skaitu?

Bija doma pieteikt 40 vietas, bet 
NVA vadība varēja piedāvāt pieteikties 
ne vairāk kā uz 10. Rezultātā saņēmām 
apstiprinājumu uz sešām vietām.

Kādi ir strādājošo darba 
pienākumi?

Pamatā viņiem iedodam grāmatas, 
tās jāieskenē, turklāt uzmanīgi un 
rūpīgi, lai nesabojātu pašas grāmatas. 
Dažas grāmatas ir ļoti vērtīgas, arī 
tādas, ko mūsdienās reti kāds lasa. 
Jāstrādā ar tām precīzi, lai attēli 
nebūtu šķībi. Ievadot datorā, tekstiem 
un attēliem jābūt skaidri redzamiem 
un kvalitatīviem, sakārtotiem pareizā 
secībā, nevienu lapu neizlaižot. Arī 
attēlu krāsa jāieskenē atbilstoša. 
Ievadītie materiāli jāsaglabā folderī un 
jāaizsūta uz datu bāzi, kur pārbauda 
visas ieskenētās grāmatas, piemēram, 
ievadīšanas datumus, grāmatu nosau-
kumus u.c. Reizēm gadās kļūmes, kas 
jānovērš pēc tam. Jāatzīst, ka lielu ap-
jomu darbs ir diezgan vienmuļš. 
Kur ņemat grāma-tas, kas 

jāieskenē? 
Sākumā tās bija tikai augstskolas 

Dažs labs atceras laiku pirms kādiem 20 gadiem, kad dažādās 
darbavietās bija nodarbināti simtiem nedzirdīgo un vājdzirdīgo 
cilvēku. Valsts neatkarības periodā rūpniecības nozare lēnām iznīka 

un atbrīvotie nedzirdīgie cilvēki atrada darbu dažādā veidā, strādājot gan oficiāli, 
gan neoficiāli – individuāli, lielākos vai mazākos kolektīvos kopā ar dzirdīgiem 
vai nedzirdīgiem. 

“Turība” bibliotēkas grāmatas. Ta-
gad tās ir no dažādām bibliotēkām, 
piemēram, no Misiņa bibliotēkas. 

Zaļās bibliotēkas. Daļa 
arī Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) u.c. Ar 
LNB nav īpašas sadarbības 
attiecības, jo tai pašai ir arī 
bibliotēkas digitalizācijas 
projekts. 
Cik grāmatu vēl pali-

cis ko skenēt? Ja nu visas 
grāmatas būs ieskenētas, 
ko darīsiet ar darbiniek-
iem?

Es teikšu, šis darbs 
būtībā ir bezgalīgs. 
Sākumā plānojām grāmatas 
digitalizācijas darbus 
neredzīgajiem. Bet ar to 
šis darbs nebeidzas, jo jau-

nas grāmatas visu laiku nāk klāt. Tās 
papildina, tulko no oriģinālās valodas, 
iespiež, izdod. Mēs ņemam arī izdevu-
mus svešvalodās. Digitālās bibliotēkas 
veidošana ir nepārtraukts pro-cess. 
Projektā paredzētā digitālā bibliotēka 
speciāli studentiem, neredzīgiem un 
citiem pagaidām ir tikai vīzija.
Kur varēs lasīt ieskenētās 

grāmatas?
Tas ir sāpīgs punkts. Domājams, 

grāmatas būs pieejamas mājaslapā vai 
interneta tīklos. Pamatā darbs ir ielikts, 
bet ... es teikšu tā: māja ir uzcelta, bet 
ieiet iekšā vēl ne var, jo jāiziet vairāki 
posmi, lai interneta tīklos ievadītie 
materiāli kļūtu atpazīstami, un tas pra-
sa lielāku datortīkla ietilpību, līdz ar to 
nepieciešama arī lielāka nauda. 

Vēl šur tur problēmas: smagākā 
– saistību kārtošana ar autortiesību 
aģentūru par izplatīšanu. 
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Kāda ir nedzirdīgo darbinieku at-

tieksme pret jums kā darba devēju? 
Kā jūs komunicējat? Vai esat mēģinājis 
apgūt zīmju valodas pamatus?

Attiecības ar viņiem man personīgi ir 
visnotaļ labas. Toreiz, kad bija nodarbināti 
40 nedzirdīgie darbinieki, visādi gadījās. 
Viņi visu laiku vēlējās dabūt vairāk 
vieglāku grāmatu, lai būtu labāka izpeļņa. 
Par darba apjomu, atalgojumu un citiem 
jautājumiem mēs vienmēr centāmies rast 
kompromisu. Bet pašreiz ar 6 darbiniek-
iem labāka izpratne. Viņi ir saprotoši, nav 
nekādu problēmu. Ja kaut kas izrunājams, 
sarakstāmies vai vienkārši viņi manu teik-
to nolasa no lūpām. Neesmu mēģinājis 
iemācīties zīmju valodu. Bērnībā, dzīvojot 
Liepājā, man bija iespēja komunicēt ar 
četriem nedzirdīgajiem. Tā kā toreiz sapras-
ties nebija šķēršļu, tā man ar to pietika.
Vai varat salīdzināt nedzirdīgos dar-

biniekus ar dzirdīgiem kolēģiem? Kas 
viņos, jūsuprāt, ir īpašs?

No mana viedokļa, nedzirdīgie cilvēki 
veido savu ko-pienu, kurā ir noteikta 
identitāte, atšķirīgs pasaules uzskats un 
uztvere. Viņiem ir paasinātas emocijas. 
Tās nekam netraucē. Varbūt mans viedok-
lis ir subjektīvs, bet viņi ir spējīgi izteik-
ties emocionālāk. Protams, tādi nav visi, 
bet vairums. Jūtama arī zināma īpatnība 
– viņi parasti visu uztver praktiski ātri un  
to, ko dzirdīgiem cilvēkiem ilgi izklāsta 
un jāpierāda. Varbūt vainojama speciālā 
izglītība.
Vai gadījies kāds kuriozs saskarsmē 

vai darbā ar šiem cilvēkiem?
Īpaši daudz jau nav, bet gadījies ir. 

Pārsvarā nepareizi veidota valoda vai 
neprecīzi uzrakstīts grāmatas nosaukums. 
Piemēram, kāds Raiņa dzejoļu krājuma 
nosaukumu „Tālas noskaņas zilā vakarā” 
ierakstīja datu bāzē kā „Tahtas noskaņas 
sila vakarā”.
Varbūt jums bijušas vilšanās darbā 

ar nedzirdīgiem cilvēkiem?
Tās bijušas vairāk ar dzirdīgiem dar-

biniekiem nekā ar nedzirdīgiem kolēģiem. 
Tās pārsvarā izraisa darba attieksmes 
jautājumi. Neatrisināmu jautājumu jau nav. 
Vai organizējat kopīgus izbrauku-

mus vai pasākumus ārpus darba?
Toreiz, kad bija 40 nedzirdīgie dar-

binieki, divas reizes notika šādi izbrauku-
mi ārpus Rīgas, uz kādu viesu namu, kur 
varējām atpūsties, organizēt spēles, pērties 
pirtī, ieēst u.c. Pašlaik finansu problēmu dēļ 
kā visi tādus nevaram atļauties. Uz vietas 
atzīmējam dzimšanas dienas. 

darbs un  maize uz diviem gadiem

ElfA ZARIņA: 
Tolaik, kad apguvu datu ievadīšanas operatores 

iemaņas, man iepatikās šis darbs, tā arī paliku augst-
skolas „Turība” bibliotēkā, kur bija liels darbinieku 
skaits, bet otra grupa, arī liela, atradās Skolas ielā. Bija 
manāma konkurence starp abām, bez tam, tuvojoties 
līguma beigām, jūtams asums starp dažiem kolēģiem, 
jo valdīja neziņa, kuriem no mums turpmāk darbs tiks.

Tagad esmu ļoti priecīga, ka atkal nokļuvu šajā darbā, šoreiz citā 
vietā – Skolas ielā. Esmu nodrošināta ar maizi uz vismaz 2 gadiem. 
Skatoties uz pašreizējo valsts situāciju, man nebūtu citu darba iespēju. 
Skenējot reizēm vien-laikus palasu šīs grāmatas, īpaši aforismus un 
psiholoģiskus citātus, par kuriem bieži dalāmies šeit pārdomās. 

Varētu teikt, mums ir izglītojošs darbs. Ar darba kolēģiem saprotamies 
lieliski. Mēs mīlam savu priekšnieku, viņš pret mums ir pretimnākošs.

IlZE JACKĒVIčA: 
Pateicoties māsas ieteikumam, es sāku strādāt šo dar-

bu. Pašā sākumā darbavieta bija augstskolas „Turība” 
bibliotēkā. Man šis darbs patīk, nejūtu kādas problēmas. 
Alga šim laikam samērā laba, darba apstākļi arī. Pēc 
darba nav jāmazgājas kā celtniekiem, namdariem vai 
citiem, varam kaut vai tūlīt kaut kur aiziet, piemēram, uz 
kino. Darba kolektīvs mani apmierina. Nav nepieciešams 

lielāks skaits darbinieku, citādi var sākties nesaprašanās kā agrāk. 

SANITA GABRĀNE:
 Darbavieta izdevīga, jo pa ceļam ir skola, uz kuru 

vedu meitu. Te ir nodrošinājums ar sociālo nodokli, tā 
kā varu būt mierīga. Darba kolēģi savējie, varam veikt 
informācijas apmaiņu, uzzināt daudz ko jaunu. Mani 
īpaši aizrauj bērnu literatūra un reizēm arī svešvalodas. 
Patīk būt šajā mazajā komandā, mazāk domstarpību ar 
grāmatām, kad visi centās savākt sev izdevīgāku darbu. 

MĀRTIņš PuZulIS
Šajā firmā strādāt man ļoti patīk, jo te ir sakārtota, 

patīkama vide ar elastīgu darba laiku, turklāt tā atrodas 
netālu no manas dzīvesvietas. Iepriekš esmu strādājis 
celtniecībā. Mans pašreizējais priekšnieks ir saprotošs, 
atsaucīgs, izpalīdzīgs un vienkārši labs cilvēks. Darba 
kolēģi ir draudzīgi un jauki. Man patīk viss.

Brīvdienās atpūšos kopā ar ģimeni, pārsvarā pie dabas 
(pikniks, zveja). Mans sapnis ir kļūt par sporta skolotāju vai treneri. Pēc 
iespējas apmeklēju peldēšanas un orientēšanās sporta treniņus. Esmu 
piedalījies peldēšanas sacensībās vairākās valstīs (Austrālijā, Polijā, 
Beļģijā u.c.), un tā sapelnījis dažādas apmēram 80 dažādas medaļas. 
Cenšos būt optimists!

RAIMoNDS EPNERS:
Pirms nokļuvu šeit, veicu gadījuma darbus. Laiki 

mainījušies, parādās labākas darba iespējas, kaut arī šis 
darbs brīžiem ir garlaicīgs. Tas nekas, jo citas iespējas jau 
nepastāv. Galvenais ir darbs, nauda iztikai ir. 

Man patīk gan darba kolēģi, gan priekšnieks. Tagad ne 
par ko nesūdzos. Noteikts darba laiks – tas ir arī svarīgi. 
Ejot mājās, vairs nav par to jādomā. 

Domas par darbu var vienkārši atlikt uz rītdienu. 
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ražošaNas attīstība, 
Nodaļu darbs

Visos uzņēmumos darbs vērsās 
plašumā – to augstu novērtēja 
valdība, apbalvojot Rīgas MRU 
šūšanas ceha brigadieri M. Celmu 
ar Darba sarkanā karoga ordeni, ar 
ordeni “Goda zīme” V. Jankelānu 
no Rēzeknes MRD, no Rīgas G. 
Lavrenovu un no Daugavpils 
MRD M. Ivanovu ar medaļu „Par 
varonīgu darbu un citus. Daudzi 
nedzirdīgie: (A. Gūtmanis, l. 
skricka, A. Bāliņš, J. Asarītis, B. 
un J. Timermaņi, s. Jaurēna u.c.) 
ar labu darbu iemantoja cieņu sa-
vos darba kolektīvos.

Rūpējoties par strādnieku darba 
apstākļu uzlabošanu Daugavpilī, 
tika nodots ekspluatācijā  jaunais 
ražošanas korpuss (1975).

Kultūras darbā pastāvīgas             
uzslavas izpelnījās Ventspils nodaļa 
(V. Šaberte), Daugavpils nodaļa 
(s. sigņejevs un J. Vaivode) un 
Pļaviņu nodaļa( o. Grigoroviča), 
kā arī fizkultūras un sporta darba 
komisija (Ē. Caune).

Kultūras nams “Rītausma” 
veidojās par kultūras darba cen-
tru, sniedzot metodisku palīdzību 
nodaļām un klubiem. Tur darbojās 
Tautas universitātes fakultātes 
nodarbības ar  uzaicinātiem           
lektoriem no Zinību biedrības,  
aģitbrigāde, bibliotēka, drāmas un 
deju pulciņi, uzplauka pantomīma.

CV pielika lielas pūles savu 
biedru izglītības līmeņa celšanā, 
sniedzot materiālo palīdzību 

internātskolām Rīgā, Rēzeknē un 
Valmierā, kā arī bērnudārziem, 
kurus apmeklē bērni ar dzirdes 
traucējumiem.

Daudz nedzirdīgo mācījās 8. 
Raiņa vakara vidusskolā. Šīs sko-
las darbu ar nedzirdīgajiem atzinīgi 
novērtēja Maskavas Pedagoģisko 
zinātņu akadēmijas Defektoloģijas 
institūta līdzstrādnieki. Pirmo 
reizi notika nedzirdīgo audzēkņu 
neklātienes grupas izlaidums.

CV veica lielu organizatorisko 
darbu, lai izveidotu nedzirdīgo 
autovadītāju eksperimentālo 
apmācību grupu, un 26 jauni 
autovadītāji saņēma pirmās auto un 
moto vadītāju apliecības biedrības 
vēsturē (1976). Tas bija pirmais 
ievērojamais panākums nedzirdīgo 
rehabilitācijā, kura tik tikko 
aizsākās.

O. Krūmiņam ar karā iedragāto 
veselību tik atbildīgā daudzu darbu 
un ieceru pārpilnā ikdienā neizturēja 
sirds, un viņš aizgāja mūžībā, 
būdams darbā vēl liktenīgās dienas 
rītā (1976. IV).

vadībā jāNis Liepa
lNB dzīve un darbs 

turpinājās. Kārtējā lNB 
CV plēnumā (1976) un 
lNB 10. kongresā (1978) 
CV priekšsēdētāja amatā 
vienbalsīgi tika apstiprināts  
sociālās nodrošināšanas mi-
nistrijas ieteiktais Jānis liepa.

No DEVīTĀ līDZ DIVpADsMITAJAM KoNGREsAM

  vadībā oļģerts krūmiņš
No 1971. gada latvijas Nedzirdīgo biedrības (lNB) 

priekšsēdētāja pienākumi tika uzticēti nedzirdīgo sistēmā il-
gus gadus nostrādājušam arī dzirdīgam cilvēkam oļGERTAM 
KRūMIņAM.

Viņš ilgus gadus vadīja lNB Alūksnes un Rēzeknes mācību un 
ražošanas darbnīcas. ņemot vērā lielo pieredzi ražošanā, lNB val-
de 1969. gadā  o. Krūmiņam uzticēja Nedzirdīgo biedrības galvenā 
grāmatveža pienākumus, bet pēc ievēlēšanas priekšsēdētāja amatā 
9. kongresā līdz pat savas dzīves pēdējam mirklim viņš prasmīgi 
un ar lielu atbildības sajūtu vadīja lNB darbu. 

Ielūkosimies viņa darbības laukā 1971. – 1976. gadā! 

  
✍ Jadviga Bočkāne Galvenais avots, no kā 

biedrība ieguva līdzekļus visam 
daudzveidīgajam darbam – 
kultūras, fizkultūras un sporta 
pasākumiem, ārstnieciskās un 
materiālās palīdzības sniegšanai, 
kapitālajai celtniecībai -  bija 
biedrības mācību un ražošanas 
uzņēmumu peļņa.

Tāpēc tika gādāts par dzīvok-
ļiem strādājošo ģimenēm, par 
darba apstākļu uzlabošanu, 
kultūras attīstību. Piemēram, Rīgā 
iecerēts uzcelt jaunu MRU un ga-
tavots būvlaukums blakus kultūras 
namam „Rītausma”, iekārtota at-
pūtas bāze pie Dzirnezera, Rīgas 
rajonā un Rēzeknē pie Rāznas 
eze-ra; Daugavpilī uzcelta (1983) 
39 dzīvokļu kopmītne un Smiltenē 
5 t.s. Līvānu saliekamās mājas 
(1984).

Biedrība sniedza ievērojamu 
materiālo palīdzību nedzirdīgo 
skolām un bērnudārziem – tika 
uzsākta apmācība pēc Leon-
gardes metodes(dzirdes uz-
tveres attīstīšana), diemžēl ilgi 
tā neturpinājās. Ar LNB vadības 
gādību nedzirdīgie saņēma Dānijā 
ražotus 75 augstas klases dzirdes 
aparātus. Ar to palīdzību LNB bied-
ri varēja daudz sekmīgāk strādāt, 
un atraisīt savas radošās spējas.

Pirmoreiz nedzirdīgie tūristi 
LNB   organizētā grupā devās ceļo-
jumā pa Bulgāriju un Rumāniju 
(1977).Turpmāk tādi braucieni no-
tika katru gadu.

Kultūras namā “Rītausma” 
joprojām ļaudis mācījās 8 Tau-
tas universitātes fakultātēs: 
Veselības, Juridiskā, Dabas drau-
giem, Ģeogrāfijas, Vēstures u.c., 
izveidojās interešu klubi. 

Visos pasākumos vērojama 
liela apmeklētāju atsaucība. Visās 
nodaļās un klubos darbojās daudzi 
tradicionālie pašdarbības un prak-
tisko zinā-šanu pulciņi: tautiskās 
dejas, pantomīmas, daiļ-lasītāju,  
estrādes,  rokdarbu, adīšanas, 
šūšanas u.c. Īpaši bija 1. Baltijas re-
publiku Estrādes deju svētki, kuros 
piedalījās 10 nedzirdīgo deju
kolektīvi ar 100 dalībniekiem. 

pRoJEKTI

Tālāk 7. lpp. ☞
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sĀCIEs DARBs GRUpĀs 
No 1. jūnija projektā darbu uzsākušas kompetenču gru-

pas, kas gatavo lNs kopējā Rīcības plāna sadaļas iekļaušanai 
lNs darbības programmā turpmākajiem četriem gadiem.

Ilze Kopmane, grupas “Informācija” vadītāja
N o t i k u s i 

pirmā darba gru-
pas sēde, kurā 
tika izstrādāts 
detalizēts akti-
vitāšu plāns 
plānotā mērķa 
sasn iegšana i . 
Grupas locekle 
I. Immure jau 
bijusi darba 
vizītē Itālijas 

Nedzirdīgo organizācijā Milānā, kur guvusi pieredzi, kas mums 
labi noderēs. Aicinu visus interesentus iesniegt mums savus 
priekšlikumus informācijas pakalpojumu pilnveidošanai. Nāciet 
uz “KS“ redakciju, pastāstiet. Projekta ietvaros veidosim arī 
brīvprātīgo informatoru tīklu. Aicinām piebiedroties!

Zigmārs Ungurs, grupas “Integrācija” vadītājs:
Kompetences grupas “Nedzirdīgo integrācija” pirmā sapulce 

notika 10. jūnijā. Tās sastāvā ir Iveta Lāce-Miezīte, Andželika 
Bruže un eksperts Ivars Balodis( nepiedalījās sapulcē), vada 
Zigmārs Ungurs. Tā kā Saeimā strādājošajai Andželikai ir ļoti 
saspringts darba laiks sakarā ar valsts budžeta grozījumiem, 
tad pirmā sapulce tika noorganizēta viņas darbavietā Saeimas 
Sociālo un darba lietu komisijas telpās. Cerams, ka tas mūs ie-
dvesmoja uz veiksmīgākām idejām un risinājumiem.

Pirmā sapulce parasti ir tāda kā taustīšanās – darba metožu 
meklēšana, situācijas apzināšana un ideju meklēšana par doto 
tēmu. Mūsu ierosinājums: sasaukt visu kompetenču grupu 
vadītāju sapulci un vienoties par Rīcības plāna koncepciju un 
struktūru, iezīmētu katras grupas konkrēto sektoru, lai to zinātu 
citi un darbības nedublētos. Mūsu tēma, piemēram, saskaras ar 
tēmu “Nedzirdīgo kultūra” un “Informācija” un ir ļoti plaša, to 
var realizēt daudzos virzienos.

Nekas šai pasaulē nevirzās uz priekšu bez piepūles, un arī 
nedzirdīgo integrācijā sabiedrībā liels šķērslis ir pašu nedzirdīgo 
pasivitāte, zems izglītības līmenis, rakstītās valodas neizprašana. 
Piemēram minēšu: ļoti spēcīgs integrācijas līdzeklis ir internets, 
taču daudziem nedzirdīgajiem to izmantot kavē tieši rakstītās va-
lodas neizprašana. Tāpēc noteikti uzsvērsim izglītības kvalitātes 
uzlabošanu. Diemžēl šī joma nav LNS pārziņā, un mēs varam 
tikai lūgt un mudināt izglītības iestādes un to pārraugus pievērst 
tai lielāku vērību. Mūsu grupas darbības metode visumā  ir 
ļoti vienkārša: analīze – jaunas idejas – sintēze. Strādāsim 
galvenokārt individuāli, kopā sanāksim pēc vajadzības. 

pRoJEKTI
No devītā līdz divpadsmitajam 
Sākumu lasiet 2.lpp. 

Pašdarbnieki piedalījās arī arodbiedrību 
organizētajās skatēs, kur guva pelnītu 
atzinību. Labi panākumi bija arī foto un 
kino amatieriem, kas Baltijas republiku 
skatēs ieguva godalgotas vietas. Salidoja arī 
Baltijas sportisti. Pirmo reizi (1989) zīmju 
valodā parādīts TV raidījumu cikls dzirdes 
invalīdiem.  Šai laikā tika iedibināta skai-
sta tradīcija novērtēt un godināt labākos no 
labākajiem (1985). Kā pirmajiem LNB Goda 
biedra nosaukums piešķirts: Ē. Abakokam, 
p. pavlinam, G. poršam, J. poršai, A. Cel-
mam, M. Rublovskai, o. Grigorovičai,    
J. Leimanim u.c.
priekšsēdētājs – 16 gadus

Jāņa liepas vadībā nedzirdīgo orga-
nizācija aizvadīja svarīgiem      noti-
kumiem bagātus sešpadsmit gadus, 
atkārtoti viņu ievēlot par priekšsēdētāju 
arī lNB 11. kongresā (1982) un 12. 
kongresā (1988).

80. gadu beigās – 90. gadu sākumā 
mūsu valstī, arī nedzirdīgo organizācijā 
veidojās sarežģīts laikposms: grūti dzima 
jaunā demokrātiskā izpratne, sākās poli-
tikas un ekonomikas pārejas grūtības. Arī 
nedzirdīgie aktīvi atbalstīja Tautas fronti, 
Latvijas neatkarības idejas.

Pirmoreiz risinājās daudzi citi nozīmīgi 
notikumi: pirmās demokrātiskās direktora 
vēlēšanas Daugavpils MRU, nedzirdīgo 
pikets pie Augstākās Padomes, pie-
prasot savu deputātu tajā, nedzirdīgais 
deputātu kandidāts vietējo padomju (tagad 
– pašvaldību) vēlēšanās Georgs Poršs,      
dievkalpojums Rīgā ar surdotulkojumu, 
strādājošie sāk saņemt pilnu invaliditātes 
pensiju, notiek nedzirdīgo tautfrontiešu 
kongress, laikraksts “Kopsolī” par godu 30. 
gadu jubilejai sarīko starptautisku semināru 
– redaktoru saietu Jūrmalā, tiek noskaidrotas 
arī LNB Dāmas un LNB Kungi  - šeit daži 
pazīstami vārdi viņu vidū: Skaidrīte Baure, 
Inese Immure, Regīna Rizika, Antoņina 
Grīnšpone, Arnolds Pavlins, Juris Veidema-
nis, Pēteris Kursītis... Tenisiste I. Ozoliņa 
izcīna bronzas medaļu pasaules olimpiādē 
Jaunzēlandē, LNB biedri dodas uz atpūtas 
bāzi Polijā u.c.   

Šai ļoti atbildīgajā, sarežģītajā visas 
dzīves pārbūves laikā sadega Jānis Liepa, 
aizejot mūžībā, būdams darba ierindā līdz 
pēdējam brīdim (1992.15. VII).

LNB vadība līdz nākamajam - 13.  kon-
gresam tika uzticēta Arnoldam Pavlinam. 
Par to nākamajā numurā. 
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Tuvojas noslēgumam projekta 
“lNs – otrās mājas2” pirmais 
posms -  sagatavošanās periods.

Celtniecības darbu koordinatore 
Anna Bogdanova informē:

„Pašlaik organizējam iepirku-
mu būvobjektu projektēšanai, kas 
saistīti ar abu celtniecības objektu 
projektēšanu saskaņā ar projekta 
grafiku. Darbi jāpaveic līdz gada 
beigām, lai pēc tam – 2010. gadā jau 
ieliktu pamatus abām ēkām un pilnībā 
uzceltu divus rehabilitācijas centrus 
– namu Liepājā, piebūvi Rīgā.

Pēc tam notiks to iekārtošana, un 
plānots, ka durvis klientiem vērsies 
jau 2011. gada pavasarī. ”

Red. Plašāku ieskatu šī projekta 
norisē sniegsim speciālajās starplikās 
„Kopsolī”. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība 
(85%) un Latvijas valsts (15%).

Eiropas savienība
Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds

  
✍ Vita Stupāne

slUDINĀJUMI DAžĀDI
kopsoLī

2009. gada jūLijā10
78. Finansiālo un sociālo apstākļu 
dēļ no Valmieras piedalījās tikai 5 
cilvēki. 

Šogad maršruts bija savādāks kā 
citus gadus, negājām tieši gar pašu 
jūru, bet devāmies uz Dunti ciemos 
pie barona Minhauzena. 

Kad daiļā Jakobīne Duntes muižā 
bija izstāstījusi un izrādījusi mums 
visus Minhauzena piedzīvojumu 
lieciniekus un pierādījumus, tad 
devāmies iekšā mežā pa 5 km garo 
pasaku taku, lai paši satiktos ar 
brīnumainajām lietām. 

Redzējām gan Minhauzena 
puszirgu, gan lidojošās zivis, gan 
milzu vali, kas aprija kuģi, gan 
padzērām tēju kopā ar lāčiem, gan 
skaitījām dālderus milzu naudas 
lādē...

 Arī ar jūru apsveicinājāmies un 
zaķkāpostus ēdām. 

 Piedzīvojumiem un iespaidiem 
bagātā diena deva tādu pozitīvo 
lādiņu un spēku, ka mājup devāmies 
tik sprauni, it kā no Minhauzena 
lielgabala lodes būtu izšauti. 

Limbažos tradīcijas 
turpiNās!

            

Kā jau 
daudziem 
zināms, 
Valmie-
ras RB 
limbažu 
grupai ir 
tradīcija 
katru 
gadu 1. 
maijā 
doties  pārgājienā gar jūru, 
izstaigāties, izvingroties, 
saelpoties svaigo gaisu un 
smelties spēku turpmākajam 
gadam.

 Arī šogad, nu jau 25. gadu pēc 
kārtas, Jelgavkrastos uz Tallinas 
šosejas pulcējās bariņš aktīvistu, 
kopā 17 cilvēki, jaunākai 
dalībniecei 4 gadi, vecākajam 

  
✍ Iveta Lāce, 

foto: Edvīns Lankovskis

par darbu, protams, vispirms, jo tas taču pats 
galvenais! 

Izdevās tā, kā bija šeit Latvijā (internetā) sarunāts. 
Ar vietējās starpniekfirmas palīdzību dabūju darbu 
no Londonas netālā mazpilsētā. Strādāju vispirms 
šokolādes fabrikā, tagad citā firmā pie produkcijas 
fasēšanas konveijera. Katram savs mazs darbiņš, līdz 
beidzot galā aizvākotas kastītes var ceļot uz veikalu.

liekas, viegli nav, diezgan vienmuļš darāmais?
Nežēlojos, man nav grūti. Esmu jau pieradusi cel-

ties agri no rīta, strādāt līdz 10 stundām dienā, vakarā 
pārrodoties ap septiņiem. Bet sākumā strādāju 2 – 3 
dienas nedēļā, tagad jau kādas 5 dienas. 

Darba telpas patīkamas.  Vienīgi slikti tas, ka ne-
varu plānot savu laiku, jo darba grafika nav – man 
zvana iepriekšējā vakarā, ka no rīta jāiet uz darbu.

Nu un kā ar dzīvošanu un iztikšanu?
Kopā 7 cilvēki īrējam lielu, labiekārtotu, apmē-

belētu māju dārza vidū, tā kā izmaksas nav dārgas. 
Veikalos šeit viss daudz lētāks nekā Latvijā. Biju 
šokā, iepērkoties Rīgā. Par 20 latiem man sanāca ne-
liels iepirkumu maisiņš, tur – pilni ratiņi ar pārtiku 
visai nedēļai. Cenu ziņā latvieši pirmie Eiropā.

Ko darāt brīvajā laikā?
Cenšamies apgūt tuvējo apkārtni, Londonu, 

citas tuvākās pilsētas. Esam iepazinušies arī ar 
nedzirdīgajiem, bet draudzēties ciešāk nav laika. 

Plašāk neko nezinu par viņu dzīvi, par valsts atbal-
stu utt., jo pārāk maza vēl pieredze šajā zemē. Esmu 
pieredzējusi tikai to, ka valsts gādā par cilvēku sociālo 
drošību – sociālie darbinieki ļoti atsaucīgi risina vi-
sus jautājumus, pie viņiem rindās nav jāstāv un pašam 
nekur nav jāiet. Ja pie viņiem griežas kādā lietā, viņi 
paši visu nokārto un ātri paziņo rezultātu.

Vai krīze jūtama arī Anglijā?
Godīgi sakot, mēs to nejūtam. Cilvēki dzīvo mierīgi, 

nesatraucas par rītdienu. Un es pielāgojos šim ritmam, 
ar prieku izdzīvojot katru mirkli, kas man dots.

Bet kā ar ilgām pēc dzimtenes, mājām?
Kā nu bez tā! Protams, ilgojos, it īpaši pēc draugiem. 

Daudz kā te pietrūkst, bet mierina doma – tas tikai uz 
laiku. Esmu jauna, paspēšu visu, arī izstudēt. Bet tam 
jāsakrāj nauda.

Dzīvē jau bieži notiek kā miglā un nav zināms, kas 
tālāk būs. Tad vienkārši jāļaujas laika straumei, kurp 
tā aiznesīs. Šobrīd ļaujos tai. 

DZīVoT AR pRIEKU

Uz īsām brīvdienām latvijā 
bija atlidojusi Daina plata-
ce. „Ks” par viņu rakstīja 
pagājušajā rudenī, kad Daina 
devās līdzi draugam uz Angli-
ju, uzteicot sekretāres darbu 
lNs valdē. Kā klājas svešajā zemē? – tā „Ks” 
pajautāja, kad viņa ielūkojās arī redakcijā.


