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Tuvojoties LNS 17. kongresam, atskatāmies uz noieto ceļu. Šoreiz par visilgāko
prezidentūru LNS vēsturē!

2.3.

Skolas gadi – lielākā
daļa ļaužu tos kā skaistu
dzīves posmu atmiņā glabā
visu mūžu. Arī tie, kas beidz
šogad Raiņa skolu 4.

Jūlijā
pienāca
satraucošas
ziņas
par
pārkārtojumiem sociālās
apdrošināšanas jomā.
Mums jāglābj valsts,
saņemot mazākus pabalstus,
pensijas, algas utt. – starplikā
Nr.1 „Sociālās ziņas” 5.6.

Kad darba tirgus vairs
nedarbojas
un
darba
vietu atrast grūti, īstais laiks
– mācīties. To dara arī mūsu
jaunieši 7.8.

Nedzirdīgie pasaulē, arī
mūsējie starp tiem. Turklāt
sūta rakstus no tām.
U. Ozols par notikumiem
Īslandē 11.



Ir
arī
iepriecinoši
jaunumi! Celsim namu
liepājniekiem un piebūvi
rīdziniekiem – 1. starplikā
„LNS otrās mājas 2”
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Bez zaudējuma nav uzvaras. Bez sāpēm neizjust
prieku. Aspazija

Nākamais numurs 20. augustā

Laikraksta “Kopsolī“
izdošanu līdzfinansē Eiropas
Savienība.

Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas 12. klases izlaidums
Dailes teātrī 2009. gadā 20. jūnijā. Par to lasiet 4.lpp.
1. rindā no kreisās: skolas direktors J. Šmits, klases
audzinātāja I. Immure, tulks
Dz. Bērziņa.
2. rindā no kreisās:
L.Lukina,
A.Barkāne,
K. Jelagina, I. Rumpe.
3. rindā no kreisās:
K. Unte, M. Jocis, J. Sausiņš,
M. Antonovs.
Fotografēšanās brīdī klāt
nebija D. Dobelis

Foto: G. Bernhards

lis

Foto: V. Krauk

9.lpp.

Kārtējais
pašdarbības festivāls
šogad notika Ventspilī,
kur piedalījās vairāk nekā
simts pašdarbnieku ar 33
priekšnesumiem

3. lpp.

Jaunieši
iepazina Vecrīgas
daudzveidīgo arhitektūru
- namus, katedrāles un
baznīcas

Foto:M. Bluķe



Iznāk no 1954. gada

Foto: S. Ķikure

Goda likums

Strādājot sabiedrībai, tu strādā sev.
Darbs tautas labā – lielākā laime.
Strādā radoši!
Darba minūte – tautas bagātība.
Tavam veikumam jābūt
vislabākajam.
Tavs kontrolieris – tava sirdsapziņa.
Pastāvīgi mācies.
Zināšanas – amata pamats.
Pats proti, iemāci citu.
Radi skaistumu darbā un dzīvē.

Šīs mūsdienīgās atziņas LNS valdes grupa smēlās dziļi
pazemē Jāņu dienas priekšvakarā. Lasiet – 3.lpp.
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Visilgākās prezidentūras laiks

✍ JADVIGA BOČKĀNE

Tas sākās 1992. gadā, kad mūžībā aizgāja LNB
priekšsēdētājs Jānis Liepa un līdz nākamajam
– LNS 13. kongresam biedrības vadība tika
uzticēta toreizējam viņa vietniekam Arnoldam
Pavlinam. Viņš bija biedrībā labi pazīstams cilvēks
– audzis nedzirdīgo ģimenē, lieliski pārvaldīja zīmju
valodu, ar augstāko izglītību un ilggadīgu darba
pieredzi, sākot no tulka darba, pēc tam LNS avīzes
redaktors, Daugavpils MRU direktors.

Trīspadsmitais
kongress

Tas bija laiks, kad
parādījās pirmie signāli
par biedrību uzņēmumu
grūtībām, ražošanas lejupslīdi. Valstī sākās ekonomiskais haoss, un arī LNS
smagi juta tā sekas: vilka
parādu jūgu, izjuta finansu
trūkumu, bezdarbu.
Tomēr neviens nesēdēja
rokas salicis vai vaimanājot
par grūtiem laikiem. Lai
uzturētu LNS darbību,
dažādām firmām tika izīrētas
brīvās telpas uzņēmumos, meklēti jauni
risinājumi, citi darbības
virzieni un finansu piesaistīšanas veidi.
No 13. kongresa (1993)
laikiem tika ieviesta arī
jauna kārtība, kas veicināja
atklātību, atvērtību un
stagnācijas
pārvarēšanu
– pārskata ziņojums par
paveikto darbu pirmoreiz
netika nolasīts kongresā,
bet gan iepriekš izsūtīts
delegātiem, lai viņi to
labi iepazītu un kongresā
ierastos ar pārdomātiem
priekšlikumiem.
Notika sabiedrības demokratizācija, un tas skāra
arī mūsu – nedzirdīgo
sabiedrību. Kongresā tika mainīts nosaukums:
no LNB uz LNS. Baznīcā
iesvētījām Latvijas karogu.
Tika izstrādāta jauna LNS
simbolika (autors pašu
mākslinieks R. Kesenfelds,
1994).
13. kongress bija ļoti
būtisks, ļoti nozīmīgs.
Kādam jābūt nākamam

biedrības prezidentam – ap
šo jautājumu virmoja krustugunis: vai dzirdīgam vai
nedzirdīgam?
Balsot par to, ka biedrība jāvada nedzirdīgam
cilvēkam, tobrīd nozīmēja
balsot par ideju, nevis par
konkrētu cilvēku. Diemžēl
mūsu vidū vienkārši tāda
– piemērota nedzirdīga
cilvēka šim postenim nebija. Tā bija reālā bēdīgā
situācija. Delegāti to sajuta un saprata. Tā arī tika
ievēlēts A. Pavlins, un
šis kongress noslēdzās ar
devīzi: „Turēsimies cieši
kopā, pārvarot grūtības ceļā
uz atjaunotni un labākiem
laikiem.”
Pēc gada tika izveidots LNS Surdotehniskās
palīdzības centrs (1994),
liekot pirmsākuma pamatā
labus sakarus un atbalstu
no dāņu firmas „Oticon”,
kas ļāva nodrošināt mūsu
ļaudīm arvien labākus
dzirdes aparātus un citus
palīglīdzekļus. Par šī centra
direktoru iecēla J. Barisu.
LNS
valde,
redzot
uzņēmumu ražošanas kritisko stāvokli, nolēma
pārņemt
savā
bilancē
ražošanas ēkas, noliktavas, garāžas, kopmītnes,
dzīvojamās mājas utt.
Tas bija tālejošs, pareizs
lēmums, jo pēc tam kādu
laiku šie īpašumi spēja
uzturēt vai visu biedrības
darbu.
Bulgārijā Sofijā 17. Vispasaules nedzirdīgo sporta
spēlēs dalību ņēma arī mūsu
labākie sportisti. Vienīgo
medaļu – bronzas – izcīnīja

augstlēcējs U. Āre (1993).
1995. gadā LNSF atdalījās no LNS rūpju loka,
līdzekļus darbam un sporta
pasākumu
organizēšanai
turpmāk saņemot no Sporta
pārvaldes.
Surdocentra vadītājam
J. Barisam aizejot mūžībā,
viņa pienākumus uzņēmās
A. Pavlins (1996).

Četrpadsmitais
kongress

Pateicoties ANO Attīstības programmas atbalstam,
1997. gadā notika vērienīgs
pasākums – LNS 14. kongress Reiterna namā. Tematika bija ļoti plaša – vispirms
forums, pēc tam kongress.
Daudz sirsnīgu vārdu
tika veltīts prezidentam
A. Pavlinam – nedzirdīgo
tauta pateicās par to, ka viņš
nebaidījās tik smagā kritiskā
brīdī uzņemties atbildību,
ka arī prata šo atbildības
smagumu godam nest.

Svarīga lieta
– zinību apgūšana

Rīgas
Pedagoģijas
un
izglītības
vadības
augstskolā sāk studijas
grupa nedzirdīgo studentu
(1998).
LR Valsts valodas likumā
nedzirdīgo zīmju valodai
tiek piešķirts oficiāls statuss
(1999).
Mūsu ļaudis sāk iepazīt
tehnoloģijas jaunumus –peidžerus, pēc tam mobilos
telefonus. Viņi ielūkojas
interneta pasaulē, veido
datorsaziņu caur e – pastu,
apgūst mesendžeru utt.
Tiek nodibināta jauna
patstāvīga
organizācija
– Zīmju valodas centrs
(1998).
Tomēr viegli mums nebija – dzīvojām un strādājām
pēc sen zināmās rūgtās
dzīves patiesības; „Bagāts
dara, kā grib; nabags, kā
var.”
Pateicoties dažādu programmu un fondu atbalstam
(piemēram, Sorosa, ASV

– Baltijas, Karalienes Julianas, PHARE u.c.), biedrību
darbs varēja turpināties.
LNS 80 gadu jubilejas svinības norisinājās
Melngalvju namā (2000).
Notika forums „Mēs –
sabiedrības daļa”, tika izdota grāmata „Sabiedrībai par
nedzirdību”, nosvinēta arī
avīzes „Kopsolī” 40 gadu
jubileja.
Rīgas MRU bijušās
kopmītnes ēku kapitāli
izremontēja un tajā izveidoja LNS Rehabilitācijas
centru, kurā tagad mitinās
LNS valde un visas LNS
centrālās
organizācijas.
Tostarp arī 2001. gadā
dibinātais Komunikācijas
centrs.
Izcils notikums visai
Nedzirdīgo savienībai: pirmoreiz LNS vēsturē augsto
LR valdības apbalvojumu
– Trīszvaigžņu Ordeņa I
pakāpes Goda zīmi saņēma
mūsu cilvēks – LNS prezidents A. Pavlins (2006).

Piecpadsmitais

LNS
15.
kongresā
(2001) atzīmēti šādi galvenie veikumi: remonts
Elvīras ielā 19 – Zīmju
valodas un Komunikācijas
centru nodibināšana, Surdotehniskās palīdzības centra
filiāļu izveide visā valstī –
Rēzeknē, Ventspilī, Liepājā,
Alūksnē, Daugavpilī; Kuldīgas biedrības atjaunošana;
nekustamo īpašumu atgūšana.
Daudz jauniešu sekmīgi
mācās arodskolās, Raiņa
vakarskolā, bezdarbnieku
kursos, koledžās un augstskolās. Piemēram, augstāko
izglītību ieguvuši:
I. Immure, A. Osmanis,
Mākslas koledžu absolvējuši
J. Austrums, D. Lukša, A.
Kišūne, par skārdniekzelli
kļuvis S. Lasmanis utt.
Pasaules sporta arēnā
ieguvuši medaļas LNS biedri: R. Puksis, A. Intsone,
Turpinājumu lasiet
nākamajā lpp.
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Sākumu lasiet 2.lpp.
M. Plaude, I. Sivko, I. Langmane, M. Artjomova.
Vienīgais mūsējais kalnā
kāpējs G. Moisejs uznesis
Monblānā laikraksta „KS”
numuru.
Un atkal – 15. kongresa
delegāti par prezidentu arī
šoreiz vienbalsīgi ievēlēja
A. Pavlinu.
2002. gadā Valmieras
biedrība saveda kārtībā
kluba
ēku,
veiksmīgi
realizējot pašu sagatavoto
un Nīderlandes Sadarbības
fondu finansēto projektu.
Arvien vairāk ļaužu
saņem digitālos dzirdes
aparātus, paplašinās sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu
klāsts, attīstās zīmju valodas kopšanas darbs.
Piedzīvojām
daudz
skaistu kultūras notikumu
ar gadskārtējiem festivāliem
LNS biedrību centros, koncertiem Nedzirdīgo dienā,
svinībām LNS gadskārtu
jubilejās, došanos ārzemju
braucienos utt.
Uzņemta režisora V. Kairiša videofilma „Romeo un
Džuljeta”, kurā galvenajās
lomās bija nedzirdīgie
jaunieši (R. Fedotova un
A. Slempers).
2003. gadā LNS vēsturē
pirmoreiz beidz augstskolu, Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības augstskolas diplomus saņemot, jaunie pedagogi: U. Ozols, L.
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Kleina – Brūvere, I. Krama, A. Intsone, D. Delle, S.
Pliska un I. Sala.
Rīgas nedzirdīgo skolas
skolotāja G. Priede Latvijas
Universitātē iegūst maģistra
grādu.
Tiek nodibināta Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „Efraims”
(2003).
Izdota I. Kalniņa grāmata
par nedzirdīgo kultūru.
Visi nozīmīgākie sasniegumi, lielākie veikumi
notikuši, pateicoties LNS
uzvarām daudzos projektu
konkursos, kas nodrošināja
finansu atbalstu daudzu
vērtīgu ieceru piepildīšanai. Arī šajā ziņā lielākie
nopelni ir projekta autoram
A. Pavlinam un viņa prasmei, neatlaidībai, katrreiz
iesaistot to realizācijā daudzu cilvēku, arī nedzirdīgo,
komandu.

Sešpadsmitais

16. kongress pirmoreiz
risinājās ārpus Rīgas –
Rēzeknē ES finansētā projekta „Runājošās rokas”
(2004) ietvaros.
Karstpunkts atkal bija
LNS
prezidenta
vēlēšanas, jo A. Pavlins jau
iepriekš strikti atteicās no
kandidēšanas uz šo posteni.
Kā kandidāts tika izvirzīts
E. Vorslovs.
Tomēr arī šoreiz uzvarēja
veselais saprāts – atkārtoti,
„piespiedu kārtā” ievēlēja
A. Pavlinu. Jāatzīst, mēs
apzinājāmies, ka vēl ne-

vēstures liecības

esam tik varoši, lai milzīgo
atbildību par nedzirdīgo kopienas likteni uzticētu kādam
citam, nepieredzējušākam
cilvēkam.

Labās lietas, kas
priecē

LNS prezidents saņēmis
Sabiedrības
vienotības
balvu (2008), esam skaisti atzīmējuši LNS Gada
cilvēkus – 2008, izdota
LNS Goda biedriem veltīta
grāmata, esam atguvuši
īpašumā Jāņa sētu, tiek
projektētas jaunbūves Rīgā
un Liepājā.
Beidzot mums pašiem
Rīgā ir no Kurzemes
priekšpilsētas pašvaldības
apmaksāts sociālais darbinieks J. Gromas personā
nedzirdīgo rīdzinieku apkalpošanai utt.
Kļūstam arvien vairāk
atpazīstamāki sabiedrībā,
ar mums rēķinās, mūsu
viedokļus uzklausa un atbalsta. Par to liecina kaut
vai nupat uzsāktais lielais
projekts četriem gadiem
– “Klusuma pasaule“ un
daudzi citi jau realizētie
projekti.
Mēs droši dodamies
plašajā pasaulē. Esam Pasaules nedzirdīgo federācijas un Eiropas Nedzirdīgo
organizācijas biedri, un
mums arī tur ir ko teikt, ar
ko lepoties.
Mums viss izdosies –
ar šādu pārliecību sagaidīsim 17. kongresu šogad
un LNS 90 gadu jubileju

LNS 80 gadu jubilejas svinībās
nedzirdīgo tauta pulcējās
Melngalvju namā
(2000. gada maijā)

Vienmēr savējo vidū, kopā ar uzticamajiem līdzgaitniekiem - biedrību
vadītājiem.
LNS 85. gadskārtas svinībās
Latviešu biedrības namā
(2005. gada maijā)

Iepazinām
Vecrīgu

Irīna Kristoforova
Jauniešu
organizācija maijā un jūnijā
pulcēja divas grupas
ekskursijai pa Vecrīgu.
Trīs stundās, gides un
tulka pavadībā izstaigājot Vecrīgas šaurās
ieli-ņas,
iepazinām
tās daudzveidīgo arhitektūru.
Ar jaunu skatu vērojām Rātslaukumu, Melngalvju namu, Ģildi,
viduslaiku pilsētas nocietinājumus,
krāšņās
jūgendstila ēkas, klausoties stāstījumu par Rīgas
tapšanu un attīstību
vairāk nekā 800 gados.
Jaunieši bija patiesi
ieinteresēti, uzdeva daudz
jautājumu.
Paldies gidei Larisai
Pavlinai un tulcei Brigitai Aldersonei, kas sniedza mums tik daudz jaunu
un krāsainu iespaidu.
Šo ekskursiju atbalstīja
Rīgas Dome. 

Jāņu dienā
bunkuros

Skaistas, tik zaļas
un ziedošas Latvijas āres priecēja LNS
valdes grupas skatus
braucienā līdz Līgatnes
dabas parkam, kuru
darbinieki bija nolēmuši iepazīt Jāņu dienas noskaņās.
Bet vispirms gide visus aicināja nokāpt dziļi
pazemē, kur zem Līgatnes
ciemata izvietots milzīgs
komplekss – padomju
bunkuri jeb toreizējā padomju Latvijas rīcības
štāba mītne ārkārtējos
gadījumos.
Vecākā paaudze atsauca
atmiņā jau sen aizmirstos
likumus un tikumus, jaunie brīnījās – vai tiešām
tā bija? Bet morāles
kodekss pie sienas lika
atzīt – jā, tā vajadzētu
strādāt arī šodien.
Pēc drūmās pazemes
apskates pastaiga pa taku
Vienkoču dabas parkā
likās bezgala jauka un
veldzējoša dvēselei. 
„KS” preses dienests
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skolu dzīve

uz redzēšanos, raiņa skola!

✍IVARS KALNIŅŠ

D

ažas dienas pirms Jāņiem no Dailes teātra
uz visām pusēm plūda apskurbinošu ziedu
smaržu jūra. Atkal tajā Raiņa skolas izlaidums! Nedzirdīgie absolventi ar žilbinošiem smaidiem apliecināja kārtējo uzvaru. Viņiem lielākoties
šis izlaidums nav pirmais vai otrais. Viņu kontā
ir izlaidumi Rīgas un Valmieras skolās, Barkavas
arodskolā, Sociālās integrācijas centrā un citur.
Ar zinību dokumentiem bagāti absolventi šoreiz!
Nedzirdīgo sabiedrības
vidējais izglītības līmenis
palielinās. Šoreiz to veicinājuši Raiņa skolas absolventi: Anita Barkāne,
Mareks Antonovs, Ilze
Rumpe, Jānis Sausiņš, Lilita Lukina, Kaspars Unte,
Māris Jocis, Kristīne Jelagina un Dmitrijs Dobelis. Viņu skolas gaitas līdzi
izstaigāja klases audzinātāja
Inese Immure.
Trīs gadi ātri aizskrējuši,
un skola jauniešiem devusi
daudz. Kā norādīja šīs skolas direktors Juris Šmits
savā uzrunā, pasaulē ir tikai
trīs labākās skolas: Oksforda, Kembridža un Raiņa
skola. Skolēni piedzīvojuši
raibus notikumus – to vidū
melodeklamāciju
grupas
„Alias” spožie panākumi,
neskaitāmi saistoši pasākumi, atraisītas ekskursijas,
auglīgas mācības, stiķi un
niķi skolas klasēs un koridoros...
Izlaidumu sākot, tika
parādīts unikāls uzvedums
„Violets”, kuru izpildīja
muzikāli apdāvināto dzirdīgo un nedzirdīgo jauniešu
integratīvā grupa „Alias”.
Pēc tam sekoja absolventu sveikšana. Vakara
pusē absolventi savu prieka enerģiju tērēja ballītē,
bet nākamajā dienā daži
devās pelnītā ceļojumā uz
Itāliju, citi gatavojās Jāņu
nerātnībām, izvēlējās vēl
kaut ko savu.
Interesanti ieklausīties,
ko absolventi domā par
Raiņa skolu un kādi ir viņu
nākotnes plāni. Te, lūk,
viņu komentāri!

Māris Jocis
Man patīk mācīties šajā
skolā, lai gan mācības nebūt
nav vieglas. Lielu iespaidu
uz mani atstāja ikgadējās
kopīgās ekskursijas. Nākotnes plāni? Vienkārši dzīvot
savu dzīvi. Mācīties jau gribas, bet neredzu iespējas,
vai atradīšu darbu pēc tam.
Ceru, ka strādāšu ārzemēs.
Vajag taču nopelnīt naudu
iztikai un vēl kaut kam.
Mareks Antonovs
Šobrīd ir vasara, neko
nedaru, vienkārši atpūšos.
Septembrī atkal mācīšos,
bet pagaidām neatklāšu,
kur un kā apgūšu jaunas zinības.
Jānis Sausiņš
Man visjaukākās atmiņas
ir par līdzdalību grupā „Alias”. Daudzas uzstāšanās
notikušas ar panākumiem,
bija liels prieks dziedāt kopā
ar dzirdīgajiem. Man patika
mācīties un būt šajā skolā.
Vēl nezinu, kāds ir mani
nākotnes plāni, iespējams,
došos uz ārzemēm strādāt.
Kaspars Unte
Raiņa vakara vidusskolā
sāku
mācīties
paralēli
Barkavas arodskolai. Divus
gadus vienu nedēļu mēnesī
braucu mācīties uz Rīgu,
trīs nedēļas uz Barkavu.
Viegli nebija, bet izturēju.
Par Raiņa vakara vidusskolu varu teikt pašus labākos
vārdus. Neaizmirstamā atmiņā paliks jaukās ekskursijas pa Latviju kopā ar klasesbiedriem un audzinātāju.
Tagad dzīvoju savā dzimtajā
pilsētā Alojā. Strādāju firmā
„Wesemann”, kura Alojā
maina kanalizācijas un

ūdens sistēmas. Sagatavoju
grodus pirms ievadīšanas
kanalizācijas sistēmā. Esmu
ar darbu ļoti apmierināts.
Zināmā mērā tas saistīts ar
apgūto profesiju. Brīvajā
laikā nodarbojos ar sportu.
Ilze Rumpe
Man vislabāk atmiņā paliks ekskursijas, un humorpilni notikumi skolas dzīvē,
bija interesanti. Vēlos ceļot
arī turpmāk. Tiešām neticami, ka tik ātri beidzās
skolas laiks. Vajadzētu vēl
mācīties tālāk, bet nezinu,
kur. Pašlaik strādāju, vismaz ir darbs.
Kristīne Jelagina
No skolas laika man
vislabāk patika kopā ar klasi apmeklēt dažādus muzejus. Runājot par mācībām,
man allaž grūtības sagādāja
matemātika, tāpēc nereti saņēmu vājas atzīmes.
Esmu reģistrējusies kā bezdarbniece, apmeklēšu NVA
profesionālās
apmācības
floristikā. Bet par tālāku
nākotni vēl grūti spriest.
Anita Barkāne
Atmiņas par skolu ir
jaukas. Man patika mūsu
draudzīgā klase un klases
audzinātāja Inese Immure.
Īpašs paldies no manis
mūsu tulkam Dzintrai. Patika arī ekskursijas, kurās
daudz uzzinājām. Tagad
strādāju par gludinātāju
firmā ‘’Vaide”, bet vēlos
turpināt mācīties. Par saviem sapņiem skaļi nevēlos
runāt. Būtu labi, ja rastos iespēja mācīties kopā
ar vājdzirdīgajiem. Starp
savējiem justos drošāk.
Lilita Lukina
Tas, ko iemācījāmies,
daudzi pasākumi skolā un
ārpus tās, citā sabiedrībā,
jauki tusiņi, skolasbiedri
– tas viss ies līdzi dzīvei kā
neaizmirstamas atmiņas.
Ceru mācīties par frizieri,
tāds ir mans mazais sapnis.
Bet vispār es vēl meklēju
tās īstās durvis, kuras atvērt
uz patstāvīgo dzīvi. 

Kopsolī
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Ekskursija uz
Saeimu

✍IVARS KALNIŅŠ

Jauniešu
organizācijas projektā, kuru
apstiprināja
Rīgas
Dome, ir paredzētas
dažādas aktivitātes, tostarp iepazīšanās ar
valsts iestādēm. Jūnija
sākumā jaunieši izlēma
noorganizēt ekskursiju
uz Saeimu.
Pēc
Saeimas
apmeklēšanas esam guvuši
priekšstatu par to, kas un kā
notiek šajā tautas pilī. Mēs
esam iepazinuši Saeimas
vēsturi. Aplūkojuši plauktus ar vērtīgām dāvanām,
ko atveduši īpašie viesi no
dažādām pasaules valstīm.
Tagad spējam atšķirt
vairākas Saeimas zāles.
Pasēdējām vietās, kur
deputāti garajās darba
stundās pūlējušies tautas labā. Pabrīnījāmies
par
plecīgā
deputāta
V.
Ščerbatiha
diezgan šauro darba krēslu.
Paskatījāmies uz vietu,
kur šad tad A. Kalvītis
saldi dusējis. Nostājāmies
ap apaļo galdu, uz kura
Valsts prezidenta vēlēšanu
dienā stāvējusi urna, kurā
mesti deputātu balsošanas
biļeteni .
Uzzinājām arī, pa kuru
ieeju ienāk un iziet deputāti
un kurā zāles pusē atļauts
uzturēties masu medijiem.
Mēs apsēdāmies pie lielā
galda Sarkanajā zālē un
iejutāmies deputāta lomā.
Ekskursija
izdevās.
Minēto informāciju nodrošināja gide un, protams,
tulks, bet mūsu grupas
„aste” bija Saeimas apsargs.
Organizācijas plānā ir
vēl vairākas šādas ekskursijas arī uz citām iestādēm,
ja vien būs līdzīgas
iespējas.
Sekojiet LNJO informācijai! 

Kopsolī
2009. gada jūlijā

5

SOCIĀLĀS ZIŅAS

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Sociālais
fonds

LNS projekts “Klusuma

pasaule“

Tematiskā starplika Nr.1

Eiropas Savienība

IZMAIŅAS PENSIJU UN PABALSTU JOMĀ

no aprēķinātās pensijas (vēl papildu 10%
samazinājums
netiks
piemērots).
Pensijas 70% apmērā
netiks samazinātas tiem
pensionāriem, kuri ir:
1) zemnieku (zvejnieku)
saimniecības īpašnieki;
2) autoratlīdzības
saņēmēji;

3)
fiziskās
personas, kuras veic nekustamā īpašuma apsaimniekošanu vai gūst
ienākumus no personīgās
palīgsaimniecības
un
ir
reģistrējušās
kā
saimnieciskajā darbībā
gūtā ienākuma nodokļa
maksātājas, bet neveic
sociālās iemaksas.
Šajos gadījumos pensijas tiks samazinātas
10% apmērā.
Kas jāzina pašnodarbinātajiem pensionāriem?
Ja
pašnodarbināto

pensionāru
ienākumi
kādā mēnesī sasniedz vai
pārsniedz MK noteikto
minimālo robežu (šogad
Ls 180), viņiem jābūt
reģistrētiem VID un jāveic
sociālās apdrošināšanas
iemaksas. Šajā gadījumā
tiks piemērots 70% samazinājums.
Ja
pašno-darbinātā
ienākumi
nesasniedz
minimālo apmēru un
sociālās apdrošināšanas
iemaksas netiek veiktas,
pensija tiks samazināta
10% apmērā. 

1995. gada 31.decembrim. Invaliditātes un
apgādnieka zaudē-juma
pensijas
šie
samazinājumi neskar. Tātad
invalīds, kurš nav sasniedzis pensijas vecumu
un sa-ņem invaliditātes
pensiju, saņems pensiju
pilnā apmērā. Taču uz
invalīdiem, kuri saņem
vecuma pensiju, minētie
pensiju ierobežojumi attiecas.
No 2009. gada 1. jūlija
priekšlaicīgi pie-šķirtā
vecuma pensija laika
posmā līdz vispārējā pensijas vecuma sasniegšanai
kopā ar piemaksu tiks
izmaksāta 50% apmērā.

Tās personas, kuras
pensionējušās
priekšlaicīgi līdz 2009.
gada 30.jūnijam, līdz
vispārējā pensijas vecuma
sasniegšanai saņems pensiju kopā ar piemaksu 70%
apmērā no aprēķinātās.
Pensija
netiks izmaksāta
strādājošiem
pensionāriem.
No 2010. gada tiks
mainīts to cilvēku loks,
kuri var doties pensijā
ātrāk. Valdība plāno
attālināt pensijas vecuma
robežu līdz 62 gadiem arī
cilvēkiem ar invaliditāti
uz mūžu.
Vienlaikus nevarēs saņemt invaliditātes pensiju

un bezdarbnieka pabalstus, kā arī valsts pensiju
un atlīdzību par nelaimes
gadījumu darbā.
Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa neapliekamais
minimums
pensijas
saņēmējiem tiek saglabāts
165 latu mēnesī (1980
latu gadā).
Pārtraukts
valsts
apmaksāts
pakalpojums — pensiju piegāde
mājās, t.i., par piegādi
būs jāmaksā 1,22 lati,
kas jau automātiski tiks
atvilkts no pensijas. Taču
ikviens var atvērt kontu
kredītiestādē vai pastā un
saņemt pensiju bez maksas. 

mācīsies vispārējās vai
profesionālās izglītības
bērniem un
iestādē. Par bērniem, kuri
vecākiem
Ģimenes
valsts būs dzimuši pēc 2010.
pabalsts par visiem gada 3.maija, ģimenes
bērniem būs vienāds valsts pabalstu piešķirs
— astoņi lati mēnesī. To tikai no bērna viena gada
izmaksās par bērnu līdz vecuma.
Par bērniem, kuri būs
19 gadu vecumam, ja viņš

dzimuši pēc 2010.gada
5.aprīļa, viens no bērna
vecākiem sakarā ar bērna
piedzimšanu vai aizbildnis par bērna vecumā
līdz gadam paņemšanu
aizbildnībā saņems tikai
bērna piedzimšanas pabalstu – bez piemaksām

296 latu apmērā.
No 2009. gada 1.jūlija
līdz 2010. gada 2.maijam personai, kura bērna
kopšanas laikā vienlaikus
strādās, vecāku pabalstu
izmaksās 50% apmērā.

Valsts budžeta deficīta samazināšanai LR
Saeimā ir pieņemts likums “Par valsts pensiju
un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no
2009.gada līdz 2012.gadam”, kas stājās spēkā no
šī gada 1. jūlija. Labklājības ministrija sniedz
skaidrojumu.

Pensijas

No 2009.gada 1.jūlija
līdz 2012.gada 31.decembrim samazinātas valsts
vecuma un izdienas pensijas par 10%.
Strādājošo
(darba ņēmēju un pašnodarbināto) vecuma un
izdienas pensija samazināta
70%
apmērā

Uzmanību!

Izmaiņas tiks piemērotas ar viena mēneša
nobīdi.
Piemēram,
ja pensionārs turpina
strādāt arī pēc 2009.gada
1.jūlija, tad pensijas izmaksas ierobežojums attiecas jau uz 2009.gada
jūliju, savukārt, ja darba
attiecības tiks uzsāktas
vai izbeigtas ar 2009.gada
1.jūliju, tad izmaiņas tiks
piemērotas no 2009.gada
augusta.
Samazinājumi
attiecas tikai uz pamatpensiju, neskarot piemaksu
pie
pensijas
par
apdrošināšanas
(darba) stāžu
līdz

Pabalsti

Turpinājumu lasiet
nākamajā lpp.
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Izmaiņas pensiju un pabalstu jomā ...
Sākumu lasiet 2.lpp

Kopsolī
2009. gada 20. jūlijā

gadījumā, ja cilvēks
saņems bezdarbnieka pabalstu.
Izmaksas izmaiņas tiks
Izmaiņas neskars vepiemērotas ar viena cāku pabalsta saņēmējus,
mēneša nobīdi.
kuri atrodas bērna kopVecākiem šo pabalstu šanas atvaļinājumā un līdz
no 2010. gada nemaksās ar to negūst ienākumus

kā darba ņēmēji vai
pašnodarbinātie. Minētās
personas vecāku pabalstu
saņems pašreiz noteiktajā
kārtībā 70% apmērā no
vidējās apdrošināšanas
iemaksu algas.
Par bērniem, kas

dzimuši, sākot ar 2010.
gada 3. maiju, vecāku
pabalsts tiks piešķirts
tikai tām personām, kuras
atradīsies bērna kopšanas
atvaļinājumā un negūs ienākumus kā darba ņēmēji
vai pašnodarbinātie. 

Citi pabalsti

izmaksas periodu varēs
pagarināt, bet ne ilgāk
kā līdz 52 kalendārajām
nedēļām gadā.
Savukārt, ja slimo ar
pārtraukumiem – uz laiku ne ilgāku kā 52 nedēļas
trīs gadu periodā.
Bezdarbnieka
pabalstu izmaksās par

pagarinātu laiku līdz 9
mēnesī. 45 Ls mēnesī
saņems bezdarbnieki:
✓ ar darba stāžu no 1
līdz 9 gadiem – pēdējos
piecus mēnešus;
✓ ar darba stāžu no
10 līdz 19 gadiem – trīs
mēnešus.
Samazināts
periods,

kurā
jābūt
veiktām
iemaksām, lai noteiktu
tiesības uz bezdarbnieka
pabalstu – iemaksām
jābūt veiktām 9 mēnešus
12 mēnešu periodā.
Atlīdzību par darbspēju zaudējumu varēs
saņemt tikai cilvēki ar
invaliditāti. 

✓ sociāli apdrošināta
cilvēka ģimenes loceklim vai cilvēkam,kurš
faktiski uzņēmies apbedīšanu,
ja
miris
sociāli
apdrošinātais,
bezdarbnieks,
pensijas vai valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta
saņēmējs;
✓ ģimenes loceklim vai
cilvēkam, kurš uzņēmies
apbedīšanu, ja sociāli
apdrošinātais
vai
tā
apgādībā bijušais ģimenes
loceklis miris mēneša
laikā pēc darba attiecību
vai pašnodarbinātības iz-

beigšanas.
Apbedīšanas pabalsta apmērs noteiktos
gadījumos ir šāds:
✓ apdrošinātā cilvēka
nāves gadījumā – mirušā
apdrošinātā mēneša vidējās
apdrošināšanas
iemaksu algas divkāršā
apmērā;
✓bezdarbnieka
pabalsta saņēmēja nāves
gadījumā – valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta
trīskāršā apmērā;
✓apdrošinātā
cilvēka apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves

gadījumā – valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta
trīskāršā apmērā;
✓pensijas saņēmēja nāves gadījumā – mirušā
divu mēnešu pensiju
apmērā;
✓valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja
nāves gadījumā – valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā.
2009. gadā valsts
sociālā
nodrošinājuma
pabalsts ir 45 lati, invalīdiem kopš bērnības – 75
lati. 

Slimības
pabalsta izmaksas ilgums
sama-zināts no 52 līdz
26 nedēļām, ja persona
slimo nepārtraukti. Pamatojoties uz Veselības
un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas atzinumu, slimības pabalsta

Par apbedīšanas

pabalstu
Turpmāk VSAA šo
pabalstu izmaksās, tikai
pārskaitot
saņēmēja
kredītiestādes vai pasta
norēķinu sistēmas kontā.
VSAA lēmumus par
pabalstu piešķiršanu pabalstu pieprasītājiem turpmāk rakstiski nepaziņos.
Atgādinām:
valsts
piešķir apbedīšanas pabalstu:
✓ sociāli apdrošinātam
cilvēkam tā apgādībā
bijuša ģimenes locekļa
nāves gadījumā;

Tavas darba

un darbinieka darba tiesisko attiecību ilgumu,
tiesības
Sākumu skat. KS, nr 5. 6.lpp. darbinieka veikto darbu,
ieturētajiem nodokļiem
Izbeidzot darba at- un valsts sociālās apdrotiecības, darbiniekam ir šināšanas obligāto iejāsaņem:
maksu veikšanu.
✓visas
darbiniekam
DL 112. pants nopienākošās naudas sum- saka, ka ir jāizmaksā
mas;
atlaišanas pabalsts šādos
✓ja samaksa nav laikus darba tiesisko attiecību
izmaksāta darba devēja izbeigšanās gadījumos:
vainas dēļ, tad darba
✓ja darbinieks uzsaka
devējs atlīdzina radušos darba līgumu svarīga
zaudējumus;
iemesla dēļ, kas, pama✓pēc darbinieka pie- tojoties uz tikumības
prasījuma – rakstveida un taisnprātības apsizziņu par darba devēja vērumiem, neļauj tur-

pināt darba tiesiskās diskā
persona vai
attiecības;
personālsabiedrība. 
✓ja darbiniekam nav
Ievērībai!
pietiekamu profesionālo
spēju nolīgtā darba
Šādas starplikas turpmāk veidosim, ievērojot
veikšanai;
✓ja darbinieks nespēj lasītāju pieprasījumu.
Ikviens
var
uzdot
veikt
nolīgto
darbu jautājumus
savu tiesību
veselības stāvokļa dēļ un un pienākumu jomā,
to apliecina ārsta atzi- ierosināt tēmas, par kurām
skaidrot nākamajās „KS”
nums;
✓ja tiek samazināts starplikās.
Rakstiet MSN, SMS,
darbinieku skaits;
ziņojiet e – pastā un visā
✓ja ir atjaunots darbā citā iespējamā veidā, varat
darbinieks, kurš agrāk arī griezties redakcijā.
veica šo darbu;
“Zināšanas dod garšu un
✓ja
tiek
likvidēts spēku dzīvei.“ M. Gorkijs
darba devējs – juri-
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Bez darba

puiši - bezdarbnieki apgūst profesiju

✍IVARS KALNIŅŠ, foto IGORS GRŽIBOVSKIS

Šī

gada sākumā tika nokomplektēta pirmā profesionālo apmācību
bezdarbnieku grupa, kas apgūs apdares darbu strādnieka amatu.
„Kopsolī” korespondents devās pie šīs grupas, lai uzzinātu, kā puišiem
veicas ar mācībām. Viņiem jūlija sākumā beidzās pirmā – teorētiskā daļa un sākās
prakses laiks. Vienā jaukā dienā viņi devās iepazīties ar Knauf akadēmiju, līdzi
viņiem arī korespondents.

Kas
par
brīnumu!
Puišiem šī firma sarūpējusi
kafiju un tēju, pusdienās
– picas, bet beigās – T-kreklus ar firmas simboliku. Šo
iestādi puiši apmeklē otro
reizi. Ne tikai lai iepazītos
ar firmas darbību, bet
arī uz vietas izmēģinātu
špaktelēšanas darbus. No
malas vērojams, ka grupā
valda pozitīva saskaņa un
labvēlīga saprašanās ar
pasniedzējiem.
Korespondents izlēma
noskaidrot brīnumu cēloni un
lūgt interviju ar pasniedzēju
Sandru
Miklaševiču,
Latvijas Amatniecības kameras apdares darbu biedrības
vadītāju.
 Ko jūs pasniedzat
nedzirdīgo puišu grupai?
Es puišiem pasniedzu
apdares darbu tehnoloģiju,
materiālmācību, būvfizikas
pamatus, tāmēšanu.
Apdares darbu tehnoloģijā ietilpst: apmešana,
sausā būve (darbs ar reģipsi),
flīzēšana, krāsošana, tapešu
līmēšana un grīdu klāšana.
Kāds bija jūsu priekšstats par nedzirdīgajiem,
pirms jums piedāvāja

mācīt nedzirdīgos puišus?
Mans priekšstats bija ļoti
virspusējs, jo praktiskas saskares ar šādiem cilvēkiem
nebija.
Tikko puišiem beidzās
teorētiskā daļa, tagad –
prakse. Kā viņiem veicās
mācībās?
Sākumā es ļoti baidījos,
vai atradīšu kontaktu, vai
pratīšu iemācīt, bet gala
rezultāts, manuprāt, ir ļoti
labs, ko es vērtēju pēc
puišu zināšanām, kuras viņi
varēja parādīt dažādos testos. Ļoti palīdzēja arī puišu
priekšzināšanas.
Kā jūs komunicējat
ar viņiem, ja tulks nav
tuvumā?
Komunikācija notiek ļoti
dažādi – ir žesti, kas, izrādās,
nav nemaz grūti, jo tas viss
kā dzīvē, tāfele, papīrs,
videoprojektors un Rolands
Barkans (vājdzirdīgais šo
kursu audzēknis – autora
piez.), kurš ļoti palīdzēja
tulka prombūtnes laikā.
Kas jūs pārsteidza
darbā ar viņiem? Kādas
vilšanās bija?
Pārsteigumi bija nepārtraukti, jo tik atvērtus

un jaukus puišus es vēl
nebiju sastapusi, lai gan
profesionālās
izglītības
struktūrā jau strādāju 23
gadus.
Pārsteidza
ļoti
lielā interese. Vilšanās
gan nekādas nebija, tikai
pozitīvas emocijas!
Darba devēji lielāku
priekšroku dod dzirdīgiem darbiniekiem nevis nedzirdīgiem. Ko jūs
ieteiktu darba devējiem?
Viennozīmīgi es ieteiktu strādāt ar nedzirdīgiem
darbiniekiem, jo viņiem
salīdzinājumā ar daudziem
dzirdīgajiem
ir
daudz
augstāka darba kultūra un
kvalitāte.
Varbūt jūs esat pamanījusi, ka puišiem ir kādi
trūkumi? Kādi tie varētu
būt?
Trūkumi
ir
visiem
cilvēkiem, bet, par šiem
konkrētajiem
cilvēkiem
runājot, daži ir nedaudz
ierāvušies sevī, bailīgi. Bet,
vairāk uzmundrinot un atbalstot šos puišus, tie ir
atplaukuši.
Vai jums būtu kādi
ieteikumi, lai šie puiši
veiksmīgi konkurētu dar-

ba tirgū?
Turpināt būt tikpat
aktīviem, pilnveidot savas
zināšanas un prasmes, sadarboties ar Knauf Akadēmiju
un Latvijas Amatniecības
kameru.
Jūs esat sieviete, kas
specializējas šajās jomās.
Kā nedzirdīgie izturas
pret jums?
Ļoti
jauki,
sirsnīgi
un galanti. Būtu prieks,
ja šādas manieres būtu
arī dzirdīgajiem. Tieši
šo īpašību dēļ es viņus
ļoti iemīļoju un centos
maksimāli daudz parādīt un
iemācīt.
  
Vai nedzirdīgie puiši
nenožēlo savu dalību NVA
organizētajā profesionālo
apmācību kursā?
Te, lūk, viņu atbildes:
Mārcis Rušiņš:
Apgūt šo profesiju ir ļoti
svarīgi. Namdara darbus
agrāk esmu strādājis, man
nebija ne jausmas, ka esmu
darbā kādas kļūdas pieļāvis.
Šajā
apmācību
kursā
man ir iespēja noskaidrot
sarežģītas un nezināmas
lietas.
Pasniedzēja
ir
pārsteigta, ka mēs esam
zinoši daudzās lietās, jo mēs
taču agrāk esam strādājuši
šajā jomā. Ir vērts arī apgūt
materiālu nosaukumus un
to lietošanu, jaunas tehnikas
utt. Kad diploms būs rokā,
būs jāmeklē darbs.
Igors Gržibovskis:
Esmu apmierināts ar
šiem kursiem. Lai gan esmu
krievs, ar mācībām latviešu
valodā tieku galā. Pirms
kursiem esmu strādājis
šajā jomā, gadījās arī kādas
ķibeles. Šeit var uzzināt, kā
tās var novērst. Apgūstam
jaunus jēdzienus un vārdus.
Man visvairāk patika ekskursija uz Knauf akadēmiju
un pie kāda mākslinieka,
kuram pieder dekoratīva
apmetuma darbnīca. Viņam
ir unikāli un ekskluzīvi darTurpinājumu lasiet
nākamajā lpp.
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BEZ darba
materiāli, kas pilnveido
un dažādo darbu. Pēdējā
laikā visur prasa atbilstošu
diplomu, tāpēc esmu šeit.
Darbu sameklēšu, bet viegli
nebūs, diploms tik un tā būs
vajadzīgs. Vēlētos turpināt
mācības līdz zeļļa diplo-

nestāvēs plaukta nostūrī.
Laiks rādīs, vai darbs būs.
Zigmārs Alksnis:
Sākumā gribēju par namdari izmācīties, bet profesiju
aizlieguma nedzirdīgajiem
dēļ pieteicos apgūt apdares
darbu strādnieka profesiju.

Gunārs Vītiņš:
Mācībās man ir nedaudz
grūti, bet patīk. Daudz ko
uzzinu. Nākotnē tomēr
vēlos strādāt galdniecībā.
Man pašreiz nav darba , bet
negribas sēdēt mājās, tāpēc
apmeklēju šos kursus un
apgūstu šo profesiju. Man
visvairāk patīk praktiska
darbošanās. Sarežģītas lietas man nav tuvas, jo tās
prasa galvas lauzīšanu.
Maksims KUĻIKOVS :
Godīgi sakot, man negribas mācīties, bet mūsdienās
diploms taču ir svarīgs.
Man patīk praktiskie darbi
nevis apgūt teoriju. Stipendija ļoti noder. Vēl
gribētos mācīties par autoatslēdznieku. Pašreizējos
ekonomiskajos apstākļos
darbu atrast ir grūti, es apsveru domu doties uz savu
dzimto Krieviju.
Jānis Smons:
Ar
kursiem
esmu
visnotaļ apmierināts. Man
ir iespēja apgūt 5 svarīgas
tēmas: sausa būve, apmetumi, flīzēšana, reģipšu un
tapešu likšana. Nenožēloju,
ka atnācu mācīties, man vajag diplomu – tas nākotnē
būs ļoti svarīgi. Es gribētu
turpināt mācības, lai iegūtu
zeļļa nosaukumu.
Alnis Kuļikovs:
Man šeit visvairāk patīk
jaunā tehnika, moderni instrumenti un dekoratīvie

mam. Man ir plāns doties
strādāt uz ārzemēm.
Raimonds Vīlips:
Šī joma man ir tuva,
tāpēc krīzes laikā nolēmu izmantot šos kursus. Diploms
noderēs ne vien Latvijā, bet
arī ārzemēs. Mani priecē,
ka šajā kursā varu pilnveidot savas zināšanas.
Man ir vēlēšanās, tāpat kā
citiem puišiem, iegūt zeļļa
diplomu. Tomēr plānoju doties ārpus Latvijas strādāt.
Rolands BarkAns:
Trīs
gadus
esmu
strādājis, tad ekonomisko,
pārmaiņu dēļ paliku bez
darba, tāpēc sadomāju
apmeklēt šos kursus. Manas
zināšanas uzkrājās, īpaši
jauno tehnoloģiju, darba
paņēmienu u.c ziņā. Lai gan
mēs esam zinoši daudzās
lietās, vienmēr vajag pilnveidot prasmes. Mums
katram ir sava pieredze
konkrētajos darbos – vienam flīzēšana, otram apmetuma likšana, varam viens
no otra iegūt informāciju,
līdz ar to mūsu pieredze
nokļūst apritē. Šī profesija
noderēs ne tikai darbos, bet
arī savām vajadzībām.
JuriJs Kozlovs:
Šie kursi man patīk,
daudz ko uzzinu, īpaši
strādājot ar jaunām tehnikām. Mācāmies ekonomēt
laiku, veicot kādus darbus.
Mani fascinē špaktelēšanas
tehnikas. Ceru, ka diploms

Sākoties mācībām, biju
nodomājis, ka neko jaunu
neapgūšu, jo pats esmu
strādājis šajā jomā, tomēr
es maldījos. Pasniedzēja
bija pārsteigta, ka mēs uzdodam tik daudz jautājumu,
turklāt Brigita perfekti
tulkoja. Pieredzes apmaiņā
pie viena mākslinieka
dekoratīvā apmetuma darbnīcā – man viss bija pilnīgs
jaunums.
Runājot
par
Knauf akadēmiju, tur bija
kaut kas īpašs un uz vietas
varēja uzzināt par jaunām
tehnoloģijām.
Ivars Klāsups:
Biju nodomājis, ka
diploms būs tikai papīrs,
pēc kāda laika sapratu, ka
mana doma nebūt nav pareiza. Tas ir svarīgi. Pateicos dzīves draudzenei
Birutai, kas mudināja mani
mācīties šeit. Mani vairāk
vilina prakses darbi, nevis sēdēšana solos. Laiki
mainās, viss, kas jauns nāk,
tas jāapgūst. Kad diploms
būs rokā, es ceru strādāt
ārzemēs, jo Latvijā darbu
atrast nebūt nav viegli.
BRIGITA ALDERSONE
Man kā tulkam ir tā
priekšrocība tulkot dažādus
pasākumus,
seminārus
un kursus, kas domāti
nedzirdīgajiem.
Šoreiz
LNS Komunikācijas centrs
mani norīkoja tulkot NVA
rīkotajos bezdarbnieku kursos apdares strādniekiem.

Foto: No J. Znotiņas
personiskā arhīva

Puiši - bezdarbnieki
apgūst profesiju
Sākumu lasiet 2.lpp.
bi. Pēc diploma iegūšanas
došos meklēt darbu. Ja
gadījumā to neatradīšu, tad
būs jābrauc uz ārzemēm.

Kopsolī
2009. gada jūlijā
Teikšu, ka man laimējās – šī
12 puišu grupa, patiešām
ir jauka un interesanta, ar
viņiem ļoti viegli strādāt.
Puiši kursu laikā uzdod dažādus jautājumu,
interesējas par darba tehniku, kā pareizi veikt
dažādus darbus, ar kādiem materiāliem un paņēmieniem labāk strādāt utt.
Citreiz izprovocē pasniedzēju, lai pārbaudītu,
vai tiešām viņa
labi
pārzina celtniecības jomu.
Pasniedzēja arī slavē savus kursantus – viņa bija
izbrīnīta par nedzirdīgo interesi par mācībām.
Prakses meistars atzīst, ka ar grupu ir viegli
strādāt un komunicēt, ka
nedzirdīgajiem pret darbu
ir daudz lielāka atbildības
sajūta nekā dzirdīgajiem.
Šis darbs ir arī liela
pieredze man. Tā vien liekas,
ka, pabeidzot šos
kursus, varēšu pati veikt
dažādus apdares darbus.
Esmu arī no puišiem
iemācījusies dažādas zīmes,
ko viņi lieto celtniecībā.
Tātad mācāmies cits no cita
un izpalīdzamies.
Priecē arī tas, ka puiši
sapratuši: šobrīd bez izglītības neiztikt,
ir jāmācās,
jāpiedalās dažādos
semināros un kursos. Tā ir
iespēja pašiem attīstīties,
iegūt jaunas zināšanas un
celt savu pašvērtējumu.
No autora:
Šīs
profesionālās
apmācības
grupas veidošanas kampaņa
nav bijusi veltīga, jo mūsu
puiši izpratuši profesionālās
izglītības nozīmību darba
tirgū mūsdienās. Vai viņiem
būs darbs pēc tam? – tikai
tas ir jautājums.
Cienījamie
lasītāji,
ja jums ir zināma kāda
informācija par brīvām
darbavietām, ziņojiet par to
puišiem pirmajiem.
Jūs taču nevēlaties, lai
mūsu „zelta rokas” aizceļotu
no Latvijas?

Kopsolī
2009. gada jūlijā
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PAŠDARBĪBAS FESTIVĀLS

MĒS NEDZIRDAM, TOMĒR DEJOJAM UN DZIEDAM

✍ IRĪNA KRISTOFOROVA, foto VALDIS KRAUKLIS

20. jūnijā Ventspils bērnu pilsētiņas brīvdabas estrādē notika 13.
LNS pašdarbības festivāls „Pie jūras dzīve mana”. Festivāls sapulcināja
vairāk nekā 100 pašdarbnieku no visas Latvijas – Rīgas, Daugavpils,
Smiltenes, Liepājas, Pļaviņām, Kuldīgas, Valmieras, Rēzeknes.
Vispirms festivāla dalībnieki
devās ielu gājienā, mājot ar Māras
Lasmanes no papīra darinātiem
ziedu pušķiem jūras krāsā saskaņā ar
festivāla tematiku un nosaukumu.
Diemžēl, atklājot festivālu, radās
tehniskas problēmas ar mūzikas
atskaņošanu, tāpēc šoreiz pašmāju organizatori iecerēto dziesmu „Pie jūras
dzīve mana” nenodziedāja.
Toties uzmundrinošu uzrunu teica
LNS prezidents Arnolds Pavlins: „Ar
katru gadu mūsu pašdarbnieku pu
labāks, talantīgāks.”
Vispār labu sniegumu rādīja visi,
katrs savā veidā, tāpēc īpaši izcelt
kādu nevaru. Koncerts bija krietni
garš, daļa skatītāju nogura un devās
vērot skaisto, glīti sakopto Ventspili.

dejas „Saulīte lecama”, „Ik rudens
valodiņ”, „Pieci vilki kazu rāja” un
līnijdeju „Zirgu deja”. Pārsteidzoša
bija „Indiāņu deja”. Man tā vien
gribas šeit publiski paslavēt deju
kolektīva vadītāju Aldi Ādamsonu,
jo liepājnieki bija ne tikai daudz jaunu
deju apguvuši, bet arī labi padomājuši
par to vizuālo noformējumu.

Lai uzvar Gaisma!

KC “Rītausma” pašdarbnieku
„Apburtās princeses” uzvedums bija
samērā garš – skaista pasaka, krāšņi
tērpi, stāsts par mūžīgo Gaismas un
Tumsas, Dzīves un Nāves cīņu. Ne
visu sapratu līdz galam.
Varbūt šis nopietnais uzvedums
vairāk iederētos iekštelpās, kur
skatītāji vairāk pievērstos satura
izpratnei. Patīkami bija tas, ka izrādē

zīmes”
skatītājiem ļoti patika.
Smiltenieši ar ceļa zīmēm radoši
atainoja dažādas norises: pagriezienus,
līčločus, kritumus un kāpumus dzīvē.

Smieklu vētrā

No smiekliem līdz asarām skatītājus
saviļņoja humorists Igors Čaika
no Daugavpils, kā vienmēr lieliskā
aktieriskā formā. Visi labi izsmējās,
vērojot uzvedumus „Aizmirsti” un
„Esi uzmanīgs”. Bet dziesma „Bordertauna” izcēlās ar pievilcīgām
kustībām un atbilstošiem tērpiem.

Kā pasakā

No Valmieras ļaudis ieradās
ar dziesmu ciklu „Mēs dzīvojam
pasakās”, kuru izpildīja divi jauni talanti – pašas gatavoja, pašas mēģināja.
Sveicu par drosmi spert pirmo soli uz
skatuves.Klausoties dvēsele ietrīcējās.
Skatītāju simpātijas izpelnījās arī
pavisam jauns žanrs – akrobātikas
uzvedums „Smaidi uz veselību”,
kuram fonā skanēja jauka dziesma.
Priekšnesums izdevās, varēja just
Rītausma

Liepāja
Gājiens
Pašdarbnieki sniedza koncertu
četras stundas ar 33 priekšnesumiem.
Mazliet par tiem!

Recepte un...

Sākumā rēzeknieši piedāvāja
humoristisku uzvedumu „Recepte
skaistiem matiem”, kur Sandras
mati visos vējos plīvoja, frizieris tos
sakārtoja dažādās frizūrās, izmantojot
arī parūkas.
Arī
uzvedums
„Jampadracis
lasītavā” viņiem izdevās lieliski.
Saviļņoja un patīkami pārsteidza
melodeklamācija „Neskaties pulkstenī,
neskaties. Pulkstenis esi tu pats...”.

Tautiski un

pārsteidzoši

Liepājnieki prezentēja tautiskās

bija, daudz jaunu aktieru. Malači!
Savukārt melodziedātāji, izpildot
dziesmas „Kamene”, „Es smejos par
tevi”, „Romance”, rādīja profesionālu
izpildījumu ne tikai dziedot, bet
izspēlējot nelielu teātri, kas skatītājus
piesaistīja. Pārdomāti bija arī tērpi.
Daudz ko jaunu parādīja dejotāji
dejās „Čarlstons”, „Roķītis,” „Sporta
zāle”. Prieks, ka ar katru gadu vairāk
jauniešu atrod laiku deju nodarbībām.
Apsveicami!

Pretkrīzes

programma

Smiltenieši ar uzvedumu „Krīze
maciņā” stāstīja par aktuālu problēmu
– krīzi. Interesanti gan bija! Arī
asprātīgā pantomīma „Dzīves ceļa

teicamu sagatavotību. Akrobātiskie
jaunieši no Cēsīm atrada laiku
mēģinājumiem Valmierā. Malači!

Ugunīgas dejas

Kuldīdznieki
ar
pantomīmu
„Kontrole
uz
ceļa”
asprātīgi
stāstīja par satiksmes noteikumiem.
Melodeklamāciju „Pieskāriens” izpildīja mazpazīstama meitene – Amanda.
Bija skaisti, bet pēc dziesmas satura
vēl labāks izpildījums būtu pārī.
Skatītājiem vislabāk patika „Romu
deja”, kas pārsteidza ar ugunīgām
emocijām, labi iestudētām deju
kustībām, skaistu melodiju. Īpaši skatus pievilināja skaistie čigānu tērpi.
Nu gandrīz profesionāli!
Turpinājumu lasiet
nākamajā lpp.
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Jaunieši

PAŠDARBĪBAS FESTIVĀLS

Daugavpils

Kuldīga
Mēs nedzirdam, tomēr dejojam ...
Sākumu lasiet 9.lpp.

„Maskas slimnīcā” un „Labais un
Ļaunais”.

Jauniešu organizācija izpildīja
melodeklamāciju ”Māmuļai Latvijai”, priekšnesumā iekļaujot mākslinieciskas kustības atbilstoši dziesmas
vārdiem. Cik vēroju, tas labi izdevās,
skatītājiem patika.
Rīdzinieki ar uzvedumiem „Salons” un „Jaunā tehnoloģija” skatītājos raisīja smieklu jūru.
Pļaviņas demonstrēja pantomīmu
„Lidmašīna”.
Pašmāju organizatori –
ventspilnieki priecēja ar uzvedumiem

Nobeigumā izskanēja dziesma
„Ir tāda zeme”, kuru izpildīja Elvīra
Čaika ar Aldi Ādamsonu. Klausoties visiem skudriņas pārskrēja tieši
piedziedājumā, kas it kā apvienoja
mūs visus pašdarbniekus un skatītājus
no visas Latvijas:

Raibā virknē

Sports

✍ JURIS ĶIKURS

Ieraudzīt brīnumus

Zemgales plašajos klajumos,
Kurzemes biezajos eglājos,
Apstājos brīdi un ieklausos,
Kā pie debesīm cīruļi vītero.
Vidzemes gleznainos pakalnos,
Latgales zilajos ezeros

Es kā brīnumā raugos un vēlos,
Lai šai zemē laimīgs ikviens.

Man liekas, šo dziesmu turpmāk
vajadzētu izvēlēties kā visu mūsu
festivālu nobeiguma himnu.

Paldies visiem!

Nobeigumā prezidents teica paldies visiem klātesošajiem un īpašas
balvas piešķīra kolektīvam no Cēsīm,
E. Čaikai un A. Ādamsonam.
Pārējie
pašdarbnieki
saņēma
dāvanu kartes no lielveikala Maxima.
Tiksimies nākamgad Pļaviņās!
Šai rakstā iekļauti arī skatītāju
vērtējumi.

“varējām būt pirmie...“

No 9. līdz 14. jūnijam RSK „Nedzirdīgo sports”
basketbolistu – veterānu komanda piedalījās
starptautiskajās nedzirdīgo sacensībās Baltkrievijas
galvaspilsētā Minskā.
Komandas sastāvā –
A. Lungēvičs, M. Ašmanis,
J. Skudra, A. Liniņš, A.
Logins, J. Ķikurs, A. Bergmanis, H. Rencis.
Bija ieradušās komandas no Igaunijas, Lietuvas
– Kauņas, Viļņas (2), Krievijas – Maskavas, Ukrainas
– Kijevas. Tātad arī Latvija
un Baltkrievija.
Septiņu komandu konkurencē mēs izcīnījām 3. vietu. Pirmie bija pašmāju
spēlētāji – baltkrievi, otrie
Kauņas basketbolisti.
Kā komandas kapteinis
vērtēju iegūto vietu šādi:
varējām būt arī pirmie, bet,
kā jau sporta gadās, liela

loma ir veiksmei. Šoreiz
mums nepaveicās. Bet pateicos skolotājam
J. Puhovam par iespēju izmantot
sporta zāli treniņiem no maija mēneša (no rudens jau
trenējāmies 51. vidusskolā,
taču pavasarī vairs nebija
par ko maksāt...).
Man bija gandarījums
arī par mūsu saliedēto komandu. Paldies komandai!
Pēc sacensībām piedalījāmies atceres pasākumā
Minskas nedzirdīgo kultūras
namā par godu ilggadīgajam
biedrības priekšsēdētājam
N. Šarko.
Interesanti bija vērot
pašdarbnieku
koncertu:
melodeklamācijas, klaunādi,

Sveicam Juri ar pirmo
rakstu “Kopsolī”!
tautiskās dejas, pantomīmu.
Nedaudz pastaigājām pa
pilsētu, ielūkojāmies veikalos, kur pārsvarā baltkrievu
pašu preces – gan pārtikas,
gan rūpniecības, turklāt
dārgas.

Bijām
arī
„Lido”
ēstuvē, ko tur ierīkojis
mūsu Ķirsons. Var redzēt,
iecienīta
vieta,
daudz
cilvēku, kaut arī cenas
tādas pašas kā pie mums.
No sarunām ar paziņām
secināju, ka Baltkrievijā
algas arī apmēram kā tagad
pie mums.
Nobeigumā manas domas par pašreizējo situāciju nedzirdīgo basketbolā
Latvijā.
Pašlaik mums sportā
klājas grūti, it īpaši
nedzirdīgo sportā. Par visu
mums jāmaksā pašiem. Arī
braucot uz šīm sacensībām,
apmaksājām paši ceļu,
naktsmītni, uzturu utt.
Par izcīnītām godalgotām vietām olimpiādēs,
starptautiska līmeņa sacensībās balvas smieklīgi mazas, ja zinām, ka, piemēram,
Ukrainā, turpat Baltkrievijā
Turpinājumu lasiet
nākamajā lpp.
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ĀRZEMJU ZIŅAS

sapņi 2009

“Varējām būt pirmie...“
Sākumu lasiet 10.lpp

✍ ULDIS OZOLS

tās sasniedz 50 tūkst. dolāru
utt.
Turklāt Krievija saviem
izciliem sporta veterāniem
maksā mūža stipendiju 350
dolāru mēnesī utml. Ar ko mēs
varam šodien stimulēt jauno
paaudzi piedalīties sportā,
ja ikdienā kat-ram cilvēkam
pašam jādomā par tālākās
izglītības, veselības, ģimenes
ikdienas vajadzību apmaksu?
Runājot par mūsu jaunajiem, spēlētāji tomēr bija gatavi paši apmaksāt izdevumus
braucienam nākamgad uz Eiropas čempionātu basketbolā
jauniešiem, bet LNSF komandu
nepieteica. Tā zūd motivācija
līdzdalībai sportā vispār. Nevar gaidīt atdevi tikai no vienas
puses, jāstimulē interese, un to
var izdarīt, meklējot un atrodot
iespējas spēlētājiem piedalīties
nozīmīgās sacensībās.
Es mīlu basketbolu, arī
mani divi dēli jau ir tajā iekšā,
tāpēc nevaru palikt vienaldzīgs
un pārdzīvoju to, kas notiek ar
šo sporta veidu.
Domāju par basketbola
nākotni un ceru atrast dialogu
ar tiem mūsu ļaudīm, kas
zināmā mērā šī sporta veida
likteni var ietekmēt, virzīt uz
attīstību.

24. maija līdz 31. maijam Īslandes galvaspilsētā Reikjavīkā notika
Nedzirdīgo starptautiskais teātra un nodarbību festivāls „SAPŅI
2009”. Šeit ieskats festivāla norisē, ko no turienes atsūtījis ULDIS OZOLS.

Draudzības
spēles Ventspilī
13. maijā Ventspils 6.vidusskolas sporta zālē notika
draudzības spēle volejbolā.
Volejbolā piedalījās mūsu
biedri un Liepājas biedrības
jaunieši.
Cīņa bija grūta un sīva.
Tomēr pašmāju komanda bija
pārāka un ieguva pirmo vietu.
Noslēgumā uzvarētāji un otrās
vietas ieguvēji saņēma balvu
un diplomus.
30. maijā Ventspilī notika
draudzības spēles basketbolā,
piedaloties 3 komandām
– no Ventspils, Liepājas un
Kuldīgas biedrībām. Spēles
ilga 5. stundas, un atkal ventspilnieki bija pārāki punktu un
ieguva pirmo vietu. 

No

Šajā festivālā piedalījās lektori, režisori
un aktieri no Īslandes, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Čehijas, Anglijas, Singapūras,
Kanādas un ASV. Programmā tika
iekļautas dažādas kustību un aktiermākslas
nodarbības un teātra izrādes un šovi, bet
programmas nagla bija pasaulē pirmā opera zīmju valodā no Somijas „The hunt of
king Charles” (latv. val. Karaļa Čārlija
medības).Visi to vēroja ar lielu apbrīnu un
interesi.

vadīja nedzirdīga lektore no ASV. Tas
tiešām ir ļoti sarežģīts process, it īpaši, ja
nav pieredzes.
Nav tā, ka vienkārši jāmācās no galvas vārdi un teikumi, bet galvenais, lai
varētu izprast teksta jēgu.
Beigās visiem bija īss uzdevums
uz vietas. Lektore izdalīja klausītājiem
filozofiskus tekstus no Viljama Šekpīra
lugas Hamlets, un mums tie bija rūpīgi
jāpārdomā un jāpastāsta zīmēs. Mērķis
bija izprast to jēgu. Visi bija patiešām uztraukti, bet viss beigās izdevās labi.
Ne tikai vakaros notika teātra izrādes,
bija arī teātra un kustību mākslas
nodarbības katru rītu, kuras vadīja dānis
Larss Hennings un zviedrs Oterstends.
Nodarbības bija virzītas uz ķermeņa
valodas izkopšanu, pašsajūtu un emociju atraisīšanu, drosmes attīstīšanu
un tā tālāk. Diemžēl pats nepiedalījos
nodarbībās.

Nedzirdīgie dzied Operā Kaisle, cīņa un sapņi
Pirms izrādes notika lekcija par Operas
grupas izveidi un īsi priekšnesumu paraugi
par to, kā rūpīgi tika izvēlētas zīmju valodas nianses un tehnika, piemēram, dzirdīgie
operā dzied dažādos skaņu toņos, bet kā to
nedzirdīgajiem parādīt zīmēs? Lūk, kā: kad
dzied zemos toņos, tad rokas vairāk liecas
uz leju, tricinās, ķermenis arī; kad balss
augsta, tad zīmes – augstākas un slīdošas...
Kājas jātur pie zemes, mugura taisna un
galva augšā (pēc iekšējām jūtām), lai zemē
nenokristu. Sejas dzīvas, izteiksmīgas, emocijas dziļas. Nevis burtiski rāda visu zīmēs,
bet tās lieto tikai galvenās domas izpausmei. Nebūtu nekādas jēgas un saprašanas,
ja visu mēģinātu izdziedāt burtiski. Tas
tiešām ir ļoti grūts un sarežģīts darbs, kam
vajadzīga stipra komanda .
Skatuves augšmalā bija lasāmi divrindu subtitri īslandiešu un somu valodā.
Galvenās lomās bija 2 aktieri – no Īslandes
un Kanādas, pārējie somi un viens
amerikānis. Pirms tam notika rūpīga aktieru atlase no dažādām valstīm, iepriekš
nosūtot pieteikumu uz aktieru atlasi Helsinkos, lai atrastu atbilstošus aktierus šajā
jaunajā Operas projektā.

...un iejūtas dzejas
pasaulē

Tālāk bija lekcija par literāro tekstu
tulkošanu zīmju valodā, piemēram, lasot
un stāstot dzejoļus, poēmas. Nodarbību

Teātra izrādē Lostinn (latv. val. Kaisle), ko bija iestudējuši divi aktieri no
Īslandes un Čehijas. Viņi izpildīja cilvēka
dzīves ainas dažādos vecuma posmos
no dzimšanas līdz vecumam – par viņu
mīlestību, kaislību un naidu. Apmeklētāji
šo izrādi varēja skatīt tikai no 16 gadu
vecuma.
Arī pantomīmas izrāde Mistero
Buffo no Singapūras / Anglijas bija
nopietns stāstījums to, kā cilvēki cīnās
pret nabadzību, narkotiku, alkohola
atkarībām. Visi bija sajūsmināti, jo viens
aktieris izpildīja tik dažādas lomas.
Izrāde Dream boys (latv. val. Sapņu
zēni) no Zviedrijas vēstīja par nedzirdīgo
geju dzīvi un viņu tiesībām būt, par to, kā
dzirdīgie geji uztver nedzirdīgos gejus,
kā viņi integrējas un adaptējas dzirdīgo
pasaulē.
Neskatoties uz smago ekonomisko situāciju Īslandē, festivālu
atbalstīja vairākas pašvaldības, Īslandes Nedzirdīgo asociācija, Īslandes
Universitāte (atvēlot auditoriju lekcijām),
pilsētas teātris.
Ģenerālsponsors bija Ziemeļvalstu
Kultūras fonds. Šis festivāls notika otro
reizi, pirmoreiz tāds bija Īslandes ziemeļu
pilsētā Akureirī (2006), kad norisinājās
Ziemeļvalstu
Nedzirdīgo
kultūras
festivāls. 

sludinājumi

Ziedojumi

Rīgas biedrība pateicas ziedotājiem:
Spodrītei Beinartei
(1Ls); Birutai Briedei,
Gotfrīdam Briedim (1,5
Ls); Marinai Artjomovai,
Jevgenijai Kuļikovai,
Ilzei Jackevičai, Hortenzijai Kalnai (2 Ls);
Spodrītei Jurānei (3 Ls).

Līdzjūtības


No tevis tik daudz bija ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas,
tās nepazūd.
Mums atmiņās ilgi
vēl kopā būt...

Rīgas
Nedzirdīgo
ev. lut. draudze izsaka
visdziļāko līdzjūtību māsai
Maijai Pūcei un dēlam,
vīru un tēvu Viesturu Pūci
mūžībā aizvadot.



No zemes paņem ziedu
bagātību,
No ļaudīm – viņu mīlestību.
Mēs atcerēsimies to labestību,
Ko dzīvē sēji nemitīgi.

Skumju brīdī esam kopā ar mūsu biedres Maijas
Pūces ģimeni, Viesturu
Pūci smilšu kalniņā pavadot.
Rīgas biedrība
RSK „Nedzirdīgo sports”

12

Biedrību pasākumi
Rēzeknē
4.08 un 18.08 “Sapratne“ - avīžu un
		
žurnālu koplasīšana
6.08 Tematisks vakars “Kaķēnu audzēšana”
8.08 – 09.08 Labās prakses un pieredzes apmaiņa
“Paskat, kā viņi var!” LNS Ventspils RB
11.08 Ekskursija “SIA Rationalis”
13.08 Latvisko tradīciju pasākums “Labrenča diena”
25.08 Informācija nodarbinātības jomā
25.05 Mutvārdu žurnāls “Gribam visu zināt”
28.08 Pārgājiens/nometne “Pie Rāznas”
Daugavpilī
12.08 Latvisko tradīciju pasākums
“Māras dienā klimpas vāru”
13.08 Ekskursija uz pilsētas muzejiem un izstādēm
15.08 Nedzirdīgo prasmju konkurss – amatnieku
darbu izstāde
20.08 Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi
4.08, 11.08, 18.08, 25.08 Avīžu koplasīšana
Valmierā
8.08. – 9.08 Pieredzes apmaiņa Ventspilī
11.08 Mutvārdu žurnāls “Gribam visu zināt!”
15.08 Latviskā tradīcija: “Trešā Māra –
Kāpostu Māra”
18.08 Lekcija “Medikamenti – reklāmas un patiesība”
25.08 Informācija par nedzirdīgo dzīvi
6.08, 13.08, 20.08, 27.08. pl.16
“Sapratne” – koplasīšana
Smiltenē
4.08., 14.08 Atpūtas pēcpusdienas Alūksnes pilssalās
un pie Tepera ezera
6.08, 11.08, 18.08, 20.08 Laikrakstu koplasīšana
24.08, 27.08 LNS ziņas
Jaunāko ziņu apskati – pirmdienās, trešdienās.
Visi pasākumi sākas pl.12

Prāta spēle nr.6

Sveicināti! Piektā kārtā saņemtas 9 atbildes ar šādiem rezultātiem: maksimāli
iespējamos 20p. savākuši: J. Ozoliņš, J. Bočkāne, I. Palīce, A. Nikiforovs, A. Krasnovska, G. Skvarnavics, L. Pauniņa, V. Pūce (20p.); P. Kārkliņš (14p.).
Paldies! Pareizās atbildes: debija, eldorado, tume, kotiks, jetijs, vedekla, gastrīts,
falanga, pečori, Žiu, 1000 kg.
Šeit jauni uzdevumi! Noteikumi iepriekšējie. Lūgums atbildes līdz 10. datumam
sūtīt man eda-vec@inbox.lv vai kopsoli@lns.lv. Varat ziņot arī SMS: 29180534 vai
29989521 vai pa pastu. Ikviens var pievienoties spēlei jebkurā kārtā.
7. Populāra dziesma (2 p.)
1. Karavīra zeķes (1 p.)
17 16 Ā 18 10 15 4 9
1 2 3 4
2. Piemaksas no valsts budžeta (1 p.) 8. Peldoša izrakteņu iegūšanas ierīce (2 p.)
5 15 1 18 1
5 6 3 Ā 7 4 8 1 9
9. Tējnīcas Vidusāzijā (3 p.)
3. Viegla nāve (1 p.)
19 1 4 20 1 11 1 9
10 4 3 1 11 Ā 12 4 8 1
10.Tauta Sibīrijā (3 p.)
4. Saldie kartupeļi (2 p.)
21 10 11 7 4
13 1 3 Ā 3 10
9
2008.gadā Francijā franču sievietēm
5. Norvēģu šaurie līči (1 p.)
vidēji dzimst 1,8 bērni, bet musulmaņu14 8 6 15 5 4
.......(3 p.)
c. 8,1 bērni
6. Aukstie ieroči (2 p.)
a.
3,4
bērni
d. 12 bērni
1 15 13 1 16 10 3 4
b. 5,2 bērni

Kopsolī
2009. gada jūlijā

Mīļi

sveicam!

80

19. VIII Harijs STEGLAVS,
Rīgas biedrība

70

3. VIII Jānis VINDOLS,
Liepājas biedrība,
4.VII Ņina IVANOVA,
Rīgas biedrība
10. VIII Astrīda ĶUDE,
Liepājas biedrība
11.VIII Valentīna TIHONE,
Daugavpils biedrība
23.VIII Regīna
RAZUMOVA,
Daugavpils biedrība
24.VIII Vladimirs
KUDRJAVCEVS,
Rīgas biedrība

65

26. VIII Indulis LĀCIS,
Valmieras biedrība

60

27. VIII Jānis MESTERS,
Rīgas biedrība
30. VIII Anna GRIŠUŅINA,
Rīgas biedrība

55

13. VIII Gražina
LOČMELE,
Rīgas biedrība

50

24. VIII Valentīna
STASKEVIČA,
Daugavpils biedrība

Uzmanību!

Paziņojums projekta
“Klusuma pasaule“
sociālās rehabilitācijas
programmas klientiem
(ar zilo karti)!
Rīdziniekiem avīze
“Kopsolī“ tiks
izsniegta Elvīras ielā 19
Informācijas centrā vai
redakcijā, pārējiem savās biedrībās
un grupās.
Saņemot bezmaksas
“Kopsolī“,
lūdzam parakstīties.
Neskaidrību gadijumā
lūdzu sazināties: e - pastā:
kopsoli@lns.lv, 29180534
(SMS), TT. 67471559

Redakcija: Elvīras 19, Rīga, LV – 1083, tel. 67471559. Indekss 1012. Iespiests SIA “Elpa –2“, Rīgā, Doma laukumā 1.

Kopsolī
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PROJEKTI
Ieguldījums tavā nākotnē
Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts
finansēts Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts

“LNS OTRĀS MĀJAS 2“

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

Starplika Nr.1

Ko paredzēts
izdarīt?

AIJA SANNIKOVA
✍2009.
gada 30.
aprīlī LNS

prezidents A.Pavlins parakstīja
līgumu par projekta ,,LNS
– otrās mājas 2’’ realizēšanu.
Projekta ilgums ir 24 mēneši.
85% (519 215,00 LVL) no projekta izmaksām sedz Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonds
(ERAF), bet 15% (91 626,00
LVL) Latvijas valsts.
Projekta gaitā tiks izveidoti
(uzcelti) un aprīkoti divi sociālās
rehabilitācijas centri – Rīgā, Elvīras
ielā 19 un Liepājā, 1905. gada ielā
35. Tas ļaus paplašināt sociālo pakalpojumu pieejamību personām ar
dzirdes invaliditāti un personām ar
prognozējamu dzirdes invaliditāti,
uzlabosies valsts atbalsta sistēmas
sociālo pakalpojumu kvalitāte un
daudzveidība.
Projekts sniegs būtisku ieguldījumu dzirdes invalīdu sociālās
atstumtības mazināšanā un veicinās
viņu integrāciju darba tirgū.

Projektā strādā vairāki cilvēki:
vispārējo vadību veic projekta
vadītāja A.Sannikova, projekta
finanšu jautājumus kārto LNS
grāmatvede A.Kivleniece, par
projekta norises inženiertehnisko
jomu atbild A.Bogdanova, projekta lietvedību veic LNS sekretāre
S.Ķikure, projekta juridiskos
jautājumus kārto SIA ,,Jaunmājas’’.
Sociālās rehabilitācijas centra izveide Rīgā paredz, ka pie jau
esošās LNS administratīvās ēkas
Elvīras ielā 19 uz neapbūvēta zemes
gabala tiks uzcelta trīsstāvu piebūve
un tā būs tieši savienota ar esošo
apbūvi. Kopējā jaunuzceļamās
piebūves
platība
apmēram
400 m2, bet plānojamais telpu
skaits – 25. Ēkas komunikācijas
paredz pilnīgu savienojumu ar
pilsētas komunikāciju tīklu, vides
pieejamības nodrošināšanu (lifts,
durvju ailas, tualetes) cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
Atbilstoši
teritorijas
labiekārtošanas
nosacījumiem
projektēšanas darba uzdevumā
ietilpst autostāvvietu, ceļu un lauku-

Intervija ar projekta vadītāju

Sannikovu

❏ Lūdzu, pastāstiet, kā
risinās projekta realizācija
tā sākumposmā!
Šajā laikā no 2009.gada
aprīļa līdz jūlija vidum ir
sagatavoti un apstiprināti
Centrālajā Finanšu un
līgumu aģentūrā (turpmāk
CFLA) Grozījumi projekta
norisē (laikā, finansēšanā)
un precizēts jaunizveidojamo sociālās rehabilitācijas
centru apraksts, izstrādāti
detalizēti projekta norises
plāni (vadības, finanšu,
publicitātes u.c.), izveidota
projekta lietvedības sistēma,
veikts juridisko pakalpojumu iepirkums un šobrīd

Aiju

notiek būvprojektēšanas iepirkums.
❏ Kas notiks tālāk
un kad LNS iecerētās
jaunās „otrās mājas”
– sociālās rehabilitācijas
centri pilnīgā gatavībā
nonāks to darbinieku un
apmeklētāju rīcībā ?
Projekts ,,LNS – otrās
mājas 2’’ pilnībā tiks realizēts 2011.gada aprīlī.
Taču visā projektēšanas,
būvniecības un aprīkošanas
laikā
projekta komanda gaida LNS biedru
ierosinājumus par vislabāko
risinājumu
projekta
realizācijā.
Sociālās rehabilitācijas
centru atklāšana varētu
notikt 2011. gada aprīlī

Eiropas Savienība

mu, sadzīves atkritumu konteineru
vietas ierīkošana, kopā 484 m2
platībā. Visa teritorija ap uzbūvēto
piebūvi tiks apzaļumota un gājēju
un braucēju ērtībām noklāta ar
bruģakmeni.
Sociālās rehabilitācijas centra
izveide Liepājā notiks uz Latvijas Nedzirdīgo savienības īpašumā
esošās 383 m2 zemes. 2010.gadā
tur uzbūvēs divstāvu ēku apmēram
240 m2 platībā (ar autostāvvietu).
Tajā būs izveidotas un projekta
gaitā aprīkotas 17 telpas. Ēkas
apsildīšana notiks, izmantojot zemes siltumsūkni. Ēkas plānojums
nodrošinās
vides
pieejamību
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ap
uzcelto ēku tiks sakārtota nožogota
teritorija.
Abas uzceltās ēkas 2011.gadā
tiks aprīkotas ar mūsdienīgu biroja tehniku un mēbelēm. Tas
dos iespēju realizēt sociālās
rehabilitācijas pasākumus dzirdes
invalīdiem videi draudzīgos un
estētiski un funkcionāli kvalitatīvos
apstākļos.

(informācija par to būs LNS
mājaslapā www.lns.lv un
laikrakstā ,,Kopsolī’’).
Visi interesenti tiks
aicināti piedalīties centru
atvēršanas svētkos.
❏ Kā jūs kā projekta
vadītāja vērtējat šīs lielās
ieceres rezultātu – ietekmi
uz nedzirdīgo kopienas
dzīvi?
Projekta aktualitāti nosaka tas, ka tikai 10% invalīdu
Latvijā ir atraduši darbu, ap
50% nedzirdīgo darba tirgū
nav pieprasīti. Profesionālās
izglītības sistēma dzirdes
invalīdus apmācīt nav
gatava, darba tirgus piedāvājums neefektīvs un nepieejams.
Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu klāsts, reģionālais pārklājums, apjoms un
finansējums nedzirdīgajiem
katastrofāli neapmierinošs,

infrastruktūra – novecojusi.
Projekts sniegs būtisku
ieguldījumu sociālo pakalpojumu pieejamībā un
nodrošināšanā, izveidojot
tieši vājdzirdīgajiem un
nedzirdīgajiem invalīdiem
piemērotas telpas.
❏ Ko vēlaties pateikt
ļaudīm, kas strādā projekta realizācijā, un tiem,
kuri ar cerībām gaida savas mājas gatavas esam?
Visā
projektēšanas,
būvniecības
un
telpu
aprīkošanas laikā projekta
komanda gaida LNS biedru
aktīvu interesi un līdzdalību,
lai mēs kopīgi atrastu labāko
variantu.
Priekšlikumus var nosūtīt elektroniski uz epastu lns@lns.lv vai griezties personīgi LNS birojā
Elvīras ielā 19, Rīgā darba
dienās . 

Kopsolī
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darbības un
sasniedzamie
rezultāti
I. 2009. gada
aprīlis – jūnijs:
Līguma noslēgšana
ar sadarbības iestādi
– Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru; projekta vadības un finansu
sistēmu izstrāde, iepirkumu organizēšana juridiskiem pakalpojumiem,
publicitātes pasākumu
nodrošināšana.
II. 2009. gada
jūlijs – decembris
Būvniecības uzsākšana: tehniskie
sagatavošanas darbi.
Būvprojektu iepirkuma
procedūra.
Būvuzraudzības un
publicitātes stendu iepirkums.
III. 2009.gada janvāris
– 2010. gada decembris
Būvniecības darbu
norise Rīgā un Liepājā.
IV. 2011. gada janvāris
Objektu nodošana
ekspluatācijā un
nostiprinājums
Zemesgrāmatā.
Aprīkojuma iepirkums.

KAD SAPNIS PAR MĀJĀM SĀK PIEPILDĪTIES
Gundega Paņko,
izdarīt tā, kā tas paredzēts
Liepājas biedrības
priekšsēdētāja

Mums, liepājniekiem,
tas ir sens sapnis – būt
kādreiz pašiem savās mājās.
Tādu mums nekad nav bijis. No pašiem biedrības
pirmsākumiem esam ik
pa laikam pārcēlušies no
vienām telpām uz citām,
mitinājušies dažādās ēkās
pilsētā, ko mums atvēlējusi
pašvaldība. Jau saskaitīt
grūti, cik to bijis. Pavisam
vienpadsmit!
Šobrīd arī aizņemam
telpas, kas ir privatizētas,
un to īpašnieks mūs var izlikt, kad vien viņam ienāks
prātā. Tā kā šis Eiropas atbalsts mūsu projektam ir
ļoti, ļoti laikā – gaidīts un
patiesi nepieciešams.
Paldies LNS vadībai,
ka atrada iespēju savlaicīgi
iegādāt
zemi
Liepājā,
1905. gada ielā 35, kur
tagad drīz vien sāksies
jaunā rehabilitācijas kompleksa celtniecība, lai pēc
tam iekārtotu arī mūsu
reģionālās biedrības centru.
Varu teikt, mūsu biedri jaunu un savu māju
godam pelnījuši, jo nekad
– neesam stāvējuši malā
no
notikumiem
mūsu

savienībā, klātesot lielākos
un mazākos pasākumos
savu
iespēju
robežās.
Arī jaunieši to jūt, tāpēc
iesaistās mūsu biedrībā,
piedalās pašdarbībā, sporta
pasākumos.
Mēs esam nodibinājuši
labus kontaktus arī ar
pilsētas Sociālo dienestu un
saņemam atbalstu, kad un
kā tas iespējams, savukārt
kuplinot ar pašdarbību
pilsētā notiekošās masu

Liepājnieki gaida savas mājas

aktivitātes. Jāatzīst, patlaban lielākās rūpes sagādā
jaunā projekta “Klusuma
pasaule“ uzsākšana – tik
daudz papīru, atskaišu tur
būs jāaizpilda. Par darbu
nebaidos, bet vai tas papīru
kaudzēs nenoslīks, vai pietiks laika un spēka visu

V. 2011. gada
februāris – marts
Sociālās rehabilitācijas
centru iekārtošana

minētajā vietā putekļus dzenā Liepājas vējš. Laikam
gaida, lai varētu papurināt
nākamos celtniekus – saraujiet, mājas mums vajadzīgas.
Ļoti!
Paldies Eiropas Savienībai,
kas to saprata un nolēma
atbalstīt šo LNS ieceri. 

Zemesgabala
plāns Liepājā

VI. 2011. gada aprīlis
Telpu nodošana to
lietotāju rīcībā. Projekta
nobeigums.

Novēlēsim šī lielā
plāna realizētājiem
veiksmīgus rezultātus
visos darba posmos!

un nepieciešams?
Tā iznāk, ka mums ir divas lielas saistītas vēlēšanās
– ātrāk tikt savās jaunajās
mājās un spēt labi paveikt
nacionālajā programmā izvirzītos lielos uzdevumus.
Ne velti saka, savā mājā pat
sienas palīdz. Uz to cerēsim.
Novēlu arī visiem pārējiem
kolēģiem spēku, izturību
līdz veiksmīgiem galarezultātiem.
Visus
gaidīsim
ar
sālsmaizi mūsu jaunajās
mājās, teiksim, pēc pāris
gadiem. Bet pagaidām gan

Zemesgabala
izvietojums
kvartālā (Liepājā)
Tā varētu izskatīties piebūve
Elvīras ielā 19, Rīgā.

Foto: No Liepājas biedrības arhīva

Galvenās
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