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Kongresa ievadā LNS vicepreziden-
te  Inese Immure klātesošajiem prezen-

tēja jauno LNS izdevumu ar nosaukumu 
– Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savie-
nība” laikmetu griežos: no 1. līdz 19. 
kongresam”. Nelielā grāmatiņa ar foto-
grāfijām un kongresu apskatu 48 lappu-
šu apjomā tika dāvāta katram  kongresa 
delegātam kā izziņas rokasgrāmata,  sā-
kot no nedzirdīgo  kongresu pirmsāku-
miem līdz mūsdienām. 

KOPSOLĪ
ISSN 1407 - 0170

Iznāk no 1954. gada

LATVIJAS NEDZIRDĪGO SAVIENĪBAS IZDEVUMS 

2017. gada augusts nr. 8 (1083) 

Tālāk lasiet 4. lpp.

Tālāk lasiet nākamajā lpp.

LNS 19. kongress  
ir noticis!

Radošo talantu parāde Liepājas 
 amatiermākslas festivālā 

Sestdien, 17. jūnijā, vairāk nekā 700 nedzirdīgie un viņu draugi no visas 
Latvijas, kā arī no Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas kopā pulcējās Liepājā 
koncertzālē “Lielais dzintars”, lai baudītu Latvijas Nedzirdīgo savienības 
21. amatiermākslas festivālu “Zīmes un Skaņas satiekas vasaras naktī”.

Pateicība
Brigita  Dreiže, Liepājas  paš-

valdības Sabiedrības pārvaldes 
speciāliste: 

Man festivāls bija viens liels pār-
steigums un piedzīvojums. 

Biju pārsteigta par priekšnesu-
miem, kurus izbaudīju bez zīmju 
valodas zināšanas. Mani pārstei-
dza emocijas. Ja mēs, kuri dzirdam 
un daudz ko pasakām  vārdos, tad 
nedzirdīgie cilvēki visu parāda ar 
dziļām emocijām.

Paldies par perfekti noorgani-
zēto pasākumu, par brīnišķīgajiem 
tulkiem, kuri visiem tika līdzi. Pal-
dies fantastiskajiem pasākuma va-
dītājiem,   visiem organizatoriem, 
dalībniekiem un brīvprātīgajiem!

Es nespēju vien dalīties ar kolē-
ģiem par pozitīvajām emocijām!

Lai Dieva svētība un aizsardzība 
jums gan ikdienas darbos, gan kal-
pošanā cilvēkiem!

19. un 20. augustā Rītausmā 
risinājās Latvijas Nedzirdīgo sa-
vienības 19. kongress. No 70 izvir-
zītajiem delegātiem piedalījās 67. 
Kongresu atklāja ar Latvijas himnas 
izpildījumu zīmju valodā.

Paldies! 
Festivāls noteikti nebūtu izde-

vies bez daudzu cilvēku atbalsta.
Paldies Ilzei Kopmanei un Val-

dim Krauklim par iepriekšējo 20 
festivālu vēstures pētīšanu un pre-
zentācijas materiāla sagatavošanu!  
Paldies Santai Kesenfeldei, Edītei 
Brencei, Diānai Jostai, Gundegai 
Paņko, Dacei Lācei, Mārai Las-
manei, Žanetei Škaparei  par pa-
līdzību izstādes organizēšanā.

Paldies  Kristapam Legzdi-
ņam par videomateriāla sagatavo-
šanu! Paldies Aināram Ostvaldam 
un Brigitai Lazdai par skaņas pār-
vēršanu zīmēs un otrādi! Paldies 
Aldim Ādamsonam par skatuves 
noformēšanu!

Paldies Ievai Kicai, Ilzei Ro-
ķei, Edgaram Celmiņam, Karīnai 
Pavlovai, Anetei Arājai, Sandrai 
Gerenovskai  organizatorisko jau-
tājumu risināšanā! Paldies bied-
rībām, īpaši Liepājas biedrībai 
– festivāla namamātei,  Jauniešu 
centram par gājiena un festivāla 
satura veidošanu!

Paldies  Viesturam Roziņam 
par sadarbību un maniem bērniem 
– Ievai  un Dāvim par nenovērtēja-
mo atbalstu!  Paldies  par atbalstu 
visiem pārējiem, kurus šeit neno-
saucu! Kopā izdarījām daudz!

LNS viceprezidente Inese Immure
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Var teikt,  esam  tikuši vēl vienu so-
līti uz priekšu LNS vēstures izpētē, jo 
brošūras sagatavošanā ieguldīts rūpīgs 
izpētes darbs.

Pēc  tam delegāti apsprieda LNS 
domes pārskata ziņojumu par LNS dar-
bības programmas 2013. – 2017. gadam 
izpildi.

 Pārskats uzskaitīja paveikto 18. 
kongresā apstiprinātajās sešās darbī-
bas jomās: LNS organizatoriskais darbs, 
sociālie pakalpojumi, informāci-
jas pieejamības nodrošināšana, 
jaunieši un izglītība, nedzirdīgo 
kultūra, veselības veicināšana, 
saimnieciskā darbība un nekus-
tamie īpašumi. Šajās jomās ie-
kļauti 39 darbības pamatvirzie-
ni.

Par organizatorisko dar-
bu stāstīja Brigita Lazda un 
Sandra Gerenovska. Atskaites 
periodā notikušas 16 LNS domes 
un 53 valdes sēdes. LNS pārstāv-
ji piedalījušies visās Eiropas Ne-
dzirdīgo savienības Ģenerālajās 
asamblejās, 2015. gadā piedalījās 
arī Pasaules Nedzirdīgo federāci-
jas Ģenerālajā asamblejā.

Realizēti 35 projekti par ko-
pējo summu 492 543,99 eiro. LNS 
reģionālās biedrības izvērtušas 
sadarbību ar pašvaldībām, pie-
saistot pašvaldību dotācijas LNS 
biedru aktivitāšu nodrošināšanai 
kopumā 161 973,32 eiro. Nerau-
goties uz to, ka no Latvijas aiz-
brauc daudzi cilvēki, LNS bied-
ru skaits palicis gandrīz nemainīgs. Uz 
2014. gada 1. janvāri tas bija 1737, bet 
uz 2017. gada 1. janvāri – 1701. Izveido-
ta centralizēta elektroniska LNS biedru 
reģistra datu bāze.

2015. gadā Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā Starptautiskajā dienā cilvēkiem 
ar invaliditāti Latvijas Nedzirdīgo savie-
nībai tika pasniegta balva “Digitālās in-
tegrācijas veicinātājs.”.

LNS bija iniciatore Baltijas valstu Ne-
dzirdīgo organizāciju sadarbības atjau-

nošanai – notikušas divas kopīgas sēdes.
Par sociālajiem pakalpojumiem 

stāstīja Edgars Vorslovs. Nodrošināta 
kvalitatīva un profesionāla Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības liku-
mā un Invaliditātes likumā noteikto un 
LNS deleģēto funkciju veikšana. 2013. 
gadā tam tika piešķirts finansējums 1 
529 033,98 eiro, bet 2017. gadā – 1 947 
814,00 eiro. Uzlabota sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumu pieejamība un pa-

kalpojumu saturs. Paplašināts surdoteh-
nisko palīglīdzekļu klāsts un pieejamība. 
Veicināta informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju izmantošana pakalpojumu 
sniegšanā. Pakalpojumi padarīti pieeja-
māki senioriem un personām ar intelek-
tuālās attīstības traucējumiem.

Par informācijas pieejamības no-
drošinājumu ziņoja Inese Immure. 
Vispirms jau saglabāts LNS tradicionā-
lais informācijas nesējs – adaptētās in-
formācijas izdevums laikraksts “Kopso-

lī” iespiestā veidā un e-versijā. No 2017. 
gada visi LNS biedri saņem elektronisko 
versiju savā e-pastā bez maksas! Sadar-
bībā ar LTV panākta plašāka informā-
cijas pieejamība televīzijā, nodrošinot 
raidījumus ar subtitriem vai surdotul-
kojumu. Saglabāta un attīstīta LNS mā-
jas lapa www.lns.lv. To lietojis 24 631 
cilvēks, bet LNS Facebook lapā ir 1039 
sekotāji.

Par sev tuvo tēmu “Jaunieši un 
izglītība” referēja Ivars Kalniņš. Pār-
skata periodā izveidots LNS Jauniešu 
centrs. Atbalstītas jauniešu iniciatīvas 
projektos un aktivitātēs, stimulēta viņu 
līdzdalība LNS dzīvē.

Tāpat tikusi veicināta jauniešu līdz-
dalība starptautiskajos nedzirdīgo pasā-
kumos un pieredzes apmaiņā. Jaunieši 
iesaistīti brīvprātīgo darbā. Izdevies vei-
cināt nedzirdīgo jauniešu profesionālo 
izglītību. 

Jaunieši noorganizēja Baltijas ne-
dzirdīgo jauniešu festivālu, kas notika 
2016. gada 15. oktobrī Rītausmā – tas 

bija liels sasniegums. Uz festivālu 
ieradās viesi ne tikai no Baltijas, 
bet arī citām valstīm.

Māra Lasmane ziņoja par 
nedzirdīgo kultūru un veselī-
bu veicinošiem pasākumiem. 
Tikušas radītas jaunas inovācijas, 
piemēram, viesrežisora F. Hasana 
pantomīmas iestudējums Rītaus-
mā. Ik gadu notiek tradicionālie 
amatiermākslas festivāli un Gada 
noslēguma pasākumi.

 Nedzirdīgo mākslinieku kopa 
“Cerība” organizē savas izstādes, 
arī amatnieki un rokdarbnieki iz-
stādīja savus darbus šogad festi-
vāla laikā Liepājā. Piesaistīti jauni 
amatiermākslinieki, pilnveidotas 
viņu radošās iemaņas.

Nedzirdīgie pašdarbnieki pie-
dalās starptautiskajos festivālos 
– bija Ungārijā, Lietuvā un Skotijā.

Nedzirdīgo kultūru populari-
zē arī ārpus nedzirdīgo kopienas, 
piemēram, nedzirdīgie pašdarb-
nieki tiek aicināti uzstāties dzirdī-
go pasākumos. 

Ieviesti jauni pasākumi fizisko akti-
vitāšu un veselīga dzīvesveida veicinā-
šanai, piemēram, biedrībās notiek nūjo-
šana, laivošana, makšķerēšana, dažādas 
spēles.

Tiek attīstīta un popularizēta latvie-
šu nedzirdīgo zīmju valoda – ieviesta 
Zīmju valodas diena 1. septembrī.

Savu jomu “Saimnieciskā dar-
bība un nekustamie īpašumi” pre-
zentēja Varis Strazdiņš. SIA “LNS 
Surdotehniskās palīdzības centrs” un 

OFICIĀLĀS VĒSTIS
Sākumu lasiet iepriekšējā lpp. "LNS 19. kongress ir noticis!"
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Īpašais  sveiciens 

Vai ziedi raisās 
tikai pavasarī?
Ir taču jauki arī 

tādi vēl,
Kas zelta rudenī 
viskrāšņāk kvēl!

LNS valde sveic skaistajās dzīves 
jubilejās  savus Goda  biedrus:
 DACI LĀCI  (18.07), no Valmieras
 JURI OZOLIŅU (25. 08), 
    no Kuldīgas;
Paldies jums par mūža  devumu LNS, 

un lai izdodas labi nākamie dzīves gadi 
– veselīgi, interesanti, saules    sirds sil-
tuma apstaroti.

LNS valde

SIA ”LNS Rehabilitācijas centrs” aizva-
dītā laika periodā labi veikušas aktīvu  
saimniecisko darbību valsts pasūtījuma 
ietvaros. Katra veikusi savus uzdevu-
mus, ir notikusi darbības pilnveide un 
attīstība iespēju robežās. 

Otras divas kapitālsabiedrības – SIA 
“LNS DANE” un “LNS nekustamie īpašu-
mi” darbojās brīvā tirgus apstākļos, iz-
mantojot LNS infrastruktūru un darba-
spēkam piesaistot nedzirdīgos cilvēkus. 
DANE beidzamajos 2 gados strādāja ar 
zaudējumiem. 

Pašlaik pēc Valsts kadastra datiem 
LNS īpašumā ir 32 nekustamie īpa-
šumi par kopējo kadastrālo vērtību 
2 737 291,11 eiro.

Debatēs uzstājās daudzi delegāti 
– par dažādiem vairāk vai mazāk sva-
rīgiem jautājumiem, arī par kongresa 
līmenim neatbilstošiem un  ikdieniš-
ķiem. Atbildes sniedza LNS valdes lo-
cekļi – atbildīgie par savām darba jo-
mām. Debates ar galavārdu nobeidza 
Edgars Vorslovs ar atziņām: “Nekļūdās 
tikai tas, kas neko nedara” un ”Visi LNS 
biedri – dzirdīgi un nedzirdīgi – ir vie-
nādi.” 

Delegāti pieņēma ziņojumu par ie-
priekšējos 4 gados paveikto LNS darbu 
un to novērtēja kā apmierinošu.

 Pirmās dienas nobeigumā notika 
jaunā LNS darbības stratēģijas plāna 
2017. – 2021. gadam izskatīšana un 
apstiprināšana. Bija tikai  viens  papil-
dinājums no delegāta Zigmāra Ungura 
priekšlikumu  nepieņēma un plāns tika 
apstiprināts bez izmaiņām. 

Jauno LNS Goda biedru apstip-
rināšana notika  ātri un bez aizķer-
šanās. Lūk, jaunie Latvijas Nedzirdīgo 
savienības Goda biedri: Līga Bauere, 
Anna Moiseja, Dzintra Ligita Herbs-
te, Indulis Pāže, Jautrīte Groma, Lili-
ta Janševska, Guļiko Kandelaki, Dace 
Piterniece, Ainārs Osmanis. 

LNS valdes locekļi saņēma LNS pre-
zidenta Pateicības rakstu par veikto 
darbu. Savukārt valde pateicās Edga-
ram Vorslovam, atzīmējot viņa iegul-
dījumu LNS attīstībā. Tas nebija viegli 
– būt pirmajam nedzirdīgajam prezi-

dentam savējiem pēc ilga pārtraukuma 
(kopš 1955. gada).

Nākajamā dienā notika LNS pre-
zidenta vēlēšanas. Prezidenta ama-
ta kandidāti Ivars Kalniņš un Brigita 
Lazda savu kandidatūru atsauca. Atli-
kušie – Sandra Gerenovska un Edgars 
Vorslovs īsi pastāstīja, kam pievērsīs 
lielāku uzmanību LNS darbībā. Abi at-
bildēja uz delegātu jautājumiem. Pēc 
tam viņi devās laukā no zāles, bet dau-
dzi delegāti uzstājās un izteica savas 
domas par abiem kandidātiem, vērtēja 
viņu piemērotību prezidenta amatam.

Aizklātajās prezidenta vēlēšanās 
par Sandru Gerenovsku nobalsoja 
vairākums – 37 delegāti, par Edgaru 
Vorslovu – 28. Tādējādi  pirmo reizi 
LNS vēsturē par prezidenti  ievēlēta 
nedzirdīga sieviete! 

Jaunā prezidente Sandra Gerenov-
ska izvēlējās  divas viceprezidentes – 
Brigitu Lazdu un Inesi Immuri.

Prezidente apstiprināšanai ietei-
ca arī jaunu valdes sastāvu. 

Lūk, jaunā LNS valde: Sandra Ge-
renovska, Brigita Lazda, Inese Immure, 
Zigmārs Ungurs, Māra Lasmane, Ainārs 
Osmanis, Juris Grundulis (juniors).

Domē ievēlēti šādi LNS reģionālo 
biedrību konferencēs izvirzītie bied-
ri: Sandra Gerenovska, Brigita Laz-
da, Inese Immure, Zigmārs Ungurs, 
Māra Lasmane, Ainārs Osmanis, Ju-
ris Grundulis (juniors), Anita Ceple, 
Elvīra Čaika, Mārīte Sarkane, Dace 
Lāce, Krista Kristīne Magone, Varis 
Strazdiņš, Ieva Geige – Preiss, Gun-
dega Paņko,Edgars Vorslovs, Santa 
Kesenfelde, Vilhelmīne Vicinska, Iv-
ars Kalniņš.

Kongresa laikā darbojās no jauna 
sakārtotais LNS Vēstures muzejs (atbil-
dīgā Regīna Rizika) un mākslinieku ko-
pas “Cerība” (kopas vadītāja Santa Ke-
senfelde) biedru mākslas darbu izstāde 
(apakšējā attēlā 2. lappusē). Abas akti-
vitātes raisīja lielu kongresa dalībnieku 
interesi. 

Zigmārs Ungurs
Foto: Valdis Krauklis un  

Juris Grundulis

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

Debates: atsauksmes un 
vērtējumi

Visumā LNS kongresa dalībnieki de-
batēs pozitīvi novērtēja LNS 4 gadudar-
bu gan no organizatoriskā, gan saturis-
kā viedokļa. Bet bija arī kritika.

Vairāk iebildumu un kritikas izpelnījās 
LNS vadības darba stils un komunikācijas 
trūkums ar LNS biedriem.

Pirmoreiz tik plaši tika apspriesta arī 
dzirdīgo un nedzirdīgo LNS biedru loma 
un vieta kopīgā darba procesā un izvirzī-
to mērķu sasniegšanā. Daudzi pieminēja 
ar labiem vārdiem iepriekšējā ilggadīgā 
prezidenta Arnolda Pavlina ieguldījumu, 
kas lielā mērā ir pamatā arī šīs četrgades 
veikumam. 
Lūk, nedaudz ieskats dažās no tām!

Jadviga Bočkāne: Uz Rītausmu nāk ar-
vien mazāk cilvēku. Tur vairs nav interesan-
ti. Esiet vairāk kopā ar tautu! Skaidrot sva-
rīgus jautājumus, piemēram, par pensijām.

Santa Kesenfelde: Mākslinieku kopas 
“Cerība” biedrus uztrauc baumas par gru-
pas likvidēšanu. Tikai mēs paši to izlemsim 
– būt vai nebūt grupai!

Regīna Rizika: Man sāp sirds par “Rīt-
ausmas”  likteni – tur jābūt vienam atbildī-
gam par visu. Otra rūpe – par LNS muzeju, 
kur vēl daudz darāmā, jo stendu tekstos 
daudz faktu kļūdu. Vēsture jāpētī arhīvos – 
un pacietīgi!

Anita Grahoļska, Viktorija Romano-
va, Vilhelmīne Vicinska: Surdocentram 
jāuzlabo attieksme pret klientiem.

Varis Strazdiņš: Nedzirdīgie nespēj no-
vērtēt dzirdīgo darba ieguldījumu LNS. Ir 
jāciena visi, kas strādā LNS labā. Ir maz ne-
dzirdīgo, kuri spētu veikt visu, kas vajadzīgs 
LNS. Cilvēciskās attiecības jākopj.

Guntars Beisons: Jāuzlabo informāci-
ja. Vajag tulkot TV lielos pasākumu tiešrai-
des. 

Ilze Kopmane
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Sākumu lasiet 1. lpp.  “Radošo talantu parāde Liepājas amatiermākslas festivālā”

Festivāls tradicionāli sākās ar 
amatiermākslinieku un viesu gājie-
nu pa Liepājas pilsētas centra ielām, tā 
pievēršot liepājnieku un pilsētas viesu 
uzmanību nedzirdīgo kultūrai. Šoreiz tas 
bija kā atraktīvs ceļojums cauri četrām 
dabas stihijām – gaiss, ūdens, uguns un 
zeme, ko dažādā veidā kolektīvi atspo-
guļoja gājiena laikā.

Pirmo reizi festivāla ietvaros notika 
arī LNS biedru – rokdarbnieku, tē-
lotājmākslinieku un amatnieku 
darbu izstāde. Ar saviem darbiem 
piedalījās LNS mākslinieku kopa 
“Cerība”, Rīgas reģionālās biedrības 
Jūrmalas grupa, Liepājas, Kuldīgas, 
Valmieras biedrības un LNS dienas 
centrs “Rītausma”. 

Viesi un koncerta dalībnieki sten-
dā izvietotos materiālos varēja iepa-
zīties ar iepriekšējo visu 20 festivālu 
norisi.

Festivāla lielkoncertā piedalī-
jās 14 kolektīvi no visas Baltijas, 
iepriecinot skatītājus ar 17 radošiem 
priekšnesumiem. Daži priekšnesu-
mi veidoti sadarbībā ar dzirdīgiem 
māksliniekiem.

Visus dalībnieku daudzveidīgos 
priekšnesumus vienotā un saistošā 
programmā apvienoja profesionāls 
režisors – Viesturs Roziņš. Tā kā 
festivāla pamatā bija ideja par rado-
šu tiltu starp nedzirdīgu un dzirdīgu 
cilvēku kultūru, to uz skatuves atrak-
tīvi izspēlēja pasākuma vadītāji: pro-
fesionālā nedzirdīgā aktrise Jolanta 
Znotiņa zīmju valodā un Leļļu teātra 
aktieris Artūrs Putniņš. 

Lai viņu sacīto uztvertu arī attie-
cīgi dzirdīgā un nedzirdīgā publika, 
liela nozīme bija tulkiem. Jolantas 
emocijas un teikto balsī tulkoja Bri-
gita Lazda, savukārt Artūra tekstus 
ar ne mazākām aktiera dotībām de-
monstrēja un zīmju valodā tulkoja 
Ainārs Ostvalds. Pasākuma prog-
rammu papildināja arī vairāki video.

Pēc oficiālās atklāšanas, kurā 
LNS prezidents Edgars Vorslovs sim-
boliski pārgrieza lenti, sekoja īpašs vi-
deosveiciens festivāla dalībniekiem no 
vairāku Eiropas nedzirdīgo organizāciju 
vadības. Festivāla nosaukumā ietvertās 
zīmes un skaņas savukārt tika apspēlē-
tas divos video.

Priekšnesumus vērtēja žūrija: LNS 
prezidents Edgars Vorslovs, LNS valdes 
loceklis Ivars Kalniņš, Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācijas Sabiedrī-
bas pārvaldes speciāliste Brigita Dreiže, 
Liepājas teātra aktieris Kaspars Gods un 
nedzirdīgā aktrise no Zviedrijas Vineta 
Liksele, kas apbalvoja katraprāt labākos 

priekšnesumus ar sagādātajām sponso-
ru balvām.

Un tā:  “Rītausmas” teātra un jau-
niešu deju kolektīva teatrālais priekš-
nesums “Pazudušie burti” saņēma dā-
vanu kartes SPA apmeklējumam no 
Liepājas viesnīcas Fontaine Hotel. “Pa-
zudušie burti” izpelnījās arī LNS prezi-
denta īpašo balvu. Otra balva no prezi-
denta nonāca Smiltenes RB Alūksnes 
grupas rokās par “Večerinka pierobežā”. 

Liepājas apakšveļas ražotāja Lauma 
Lingerie dāvanu kartes ieguva Kauņas 
Nedzirdīgo biedrība par pantomīmu 
“Klusuma meklēšana” un dziesmu “Tu 
vari!”. 

Braucienu ar kuģīti pa Rīgas kanā-
liem no “Rigabycanal” ieguva LNS Jau-
niešu centrs iestudētais priekšnesums 
“Princese un Karalis satikās Liepājā”. 
Liepājas apakšveļas ražotāja V.O.V.A Lin-
gerie dāvanu karti žūrija piešķīra Rē-
zeknes RB par priekšnesumu “Sāncen-
sības gars”, Ventspils RB par pantonīmu 
“Pianists un ziedi” un Valmieras RB par 

melodeklamāciju “Likteņlīnijas”. Liepā-
jas pilsētas pašvaldības balva nonāca 
pie Liepājas RB par skeču “Atbalstīsim 
Latvijas preci”. Pasākuma organizatoru 
simpātijas iekaroja Kuldīgas RB latvie-
šu tautas deja “Pie Dieviņa gari galdi” 
un Kauņas nedzirdīgo biedrības me-
lodeklamācija “Un tas bija viss” – saņē-
ma dzirkstošo vīnu no veikala Eirovīns 
un pīrādziņus no konditorejas Cannelle 
bakery.

Visi 14 kolektīvi, kā arī amatu 
meistaru grupas  saņēma pateicību 
un ziedus no LNS valdes.

Festivāla noslēgumā visi dalīb-
nieki uz skatuves dziedāja LNS him-
nu “Še, kur līgo priežu meži!”, pēc 
kuras sekoja kopīga fotografēšanās. 

Pasākuma dalībnieki varēja no-
baudīt “Saldus gotiņas” konfektes. 
Savukārt skatītāji konkursā cīnījās 
par balvām no restorāna "Tinto" ap-
meklējumam, no Liepājas viesnīcas 
"Līva" 1 naktij 2 personām, speciā-
liem ausu ieliktņi peldēšanai, spe-
ciāliem ausu aizbāžņiem, kas novērš 
diskomforta sajūtu ausīs lidojuma 
laikā un ausu ieliktņiem bērniem, 
kas pasargā no skaļiem trokšņiem, 
mūzikas un ūdens, ko sarūpēja LNS 
Surdotehniskās palīdzības centrs, kā 
arī T kreklu no LNS ar zīmju valodas 
logo.

Koncerts ilga vairāk nekā 3 stun-
das, pēc tā skatītāji dalījās emocijās 
un izklīda Liepājas ielās un plud-
malē. Savukārt dalībnieki vēl varēja 
dalīties savos iespaidos, ieturoties 
turpat koncertzālē restorānā “Tinto”.

Festivālu organizēja LNS val-
de sadarbībā ar Liepājas reģionālo 
biedrību ar Liepājas pilsētas Kul-
tūras pārvaldes finansiālu atbalstu, 
īpašs paldies Brigitai Dreižei, kura 
sekmēja atbalstu no Liepājas Domes, 
kā arī gāja kopā ar māksliniekiem 
gājienā. Organizatori pateicas visiem 
festivāla atbalstītājiem, pašvaldī-
bām, kas ar balvām mākslinieku no-
kļūšanu Liepājā, kā arī par informatī-

vo atbalstu portālam liepājniekiem.lv un 
Kurzemes radio. Par festivāla telpām un 
gludo norisi paldies koncertzālei "Lie-
lais Dzintars" un personīgi – konferenču 
un pasākumu organizatoram Uldim Zu-
pam par veiksmīgu sadarbību.

LNS valde no sirds  pateicas arī vi-
siem brīvprātīgajiem par ieguldījumu 
festivāla tapšanā.

Paldies par atbalstu festivālam! 

Inese Immure
Foto: Anita Grahoļska,  

Egons Zīverts un Juris Grundulis
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Ar vēlmi parādīt savu labāko sniegumu

Raitā rindā visi priekšnesumi…
Festivāls sākās ar mājnieku – Lie-

pājas RB koncertnumuru. Svinīgi iz-
skanēja atklāšanas dziesma “Liedagā” 
(1. attēlā). Turpinājumā liepājniekiem 
bija priekšnesums kopā ar Otaņķu etno-
grāfisko ansambli – “Nu tik visi dūšīgi”:  
dzirdīgie dziedāja, nedzirdīgie melodek-
lamēja, bērni izvirzīti priekšplānā, ļoti 
jauki izskatījās skaistie tērpi. Vēl vienā  
liepājnieku sniegumā skečs “Atbalstīsim 
Latvijas preces!” bija apvienots ar līnij-
deju “Labais zēns”.  Jā, līnijdejas ir liepāj-
nieku stiprā puse!

Arī kuldīdznieces savā tautas dejā 
“Pie dieviņa gari galdi” (2. attēlā) bija ie-
kļāvušas mazas meitenītes un visas lie-
liski sadejojās – droši un skaisti, varēja 
redzēt, ka mēģinājumos labi pastrādāts. 
Arī tērpi pilnībā atbilstoši.

Ļoti patika Smiltenes RB Alūksnes 
grupas priekšnesums “Večerinka piero-
bežā” (4. attēlā). Labi izdomāts un teica-
mi izpildīts! Tērpi vien ko vērts –  lieliski!

Ventspils numura izpildījumā Oļega 
Civkunova  pantomīma “Pianists un zie-
di”  (6. attēlā) interesanta. Saturs labs, 
bet nesaprotams tikai, kāpēc pianists  
ģērbies triko tērpā.

Rēzekniešu priekšnesumā “Sāncen-
sības gars” (8. attēlā) patīkams pārstei-
gums bija ieraudzīt Malnavas koledžas 
tulces Ievas Strodes līdzdalība. Priekš-
nesumam laba ideja, un tās realizācija 
pārdomāta no sākuma līdz galam.

Rītausmas tautas deju kolektīvs uz-
stājās ar lēnu, svinīgu deju “Lec saulīte” 
(9. attēlā) – tika izmantots arī projek-
tors, un piemēroti attēli  padarīja šo iz-
nācienu  ļoti izteiksmīgu.

Valmieras RB pašdarbnieku me-
lodeklamācijā “Likteņlīnijas” (11. attē-
lā) lieliski bija Līga Landrāte un Aldis 

Ādamsons. Tas jau tā vienmēr notiek: 
kur Ādamsons, tur kvalitāte. Otrajā val-
mieriešu muzikālajā priekšnesumā “Sar-
kangalvīte un vilks” visi bija tā noskaņo-
jušies uz mūziku, ka pat koki dejoja. 

 Jauniešu centrs arī bija sagatavojis 
dinamisku priekšnesumu “Princese un 
karalis satikās Liepājā” (7. attēlā). Laba 
izdoma, jauki tērpi un atraktīvs tēlo-
jums.

Smiltenes RB sniegums uzslavē-
jams par saskaņotu un rūpīgi iestudētu 
priekšnesumu “Īstās mājsaimnieces”  
(10. attēlā).

Rītausmas teātra kolektīva un 
jauniešu deju kolektīva priekšnesums 
“Pazudušie burti” (12. attēlā) bija īsta 
“nagla”–  viens no lielākajiem un krāšņā-
kajiem uzvedumiem festivālā. Viens no 
labākajiem un interesantākajiem! 

Viesmākslinieku sniegums
Festivālu ar savu klātbūtni pagodinā-

ja arī  tuvāko kaimiņvalstu amatiermāk-
slas pārstāvji.

Lietuvas amatiermākslinieki no  
Kauņas Nedzirdīgo biedrības  demons-
trēja īpašu pantomīmas numuru “Klu-
suma meklēšana” kopā  ar izteiksmīgu 
melodeklamāciju “Tu vari” zīmju valodā. 
Sajūta tāda, ka derētu vairāk aktīva dar-
bošanās. 

 Šajā ziņā labāka bija  lietuviešu me-
lodeklamācija “Un tas bija viss” (3. attē-
lā) – tiešām spožs izpildījums, abu puišu 
atraktivitāte  pārsteidzoša!

 Igauņu viesmākslinieki no Pērna-
vas Nedzirdīgo biedrības uzstājās ar 
priekšnesumu “Pludmale” (5. attēlā). Iz-
pildītāji ļoti centās, pat pārāk, bet varēja 
just, ka numurā  pietrūkst izdomas un 
pamaz asprātības. To pašu var teikt arī 
par viņu otro priekšnesumu “Pavasaris 
laukos” .

Par festivāla norisi un balvām savā rakstā pastāstīja Inese Immure, bet 
gribētos dažus vārdus veltīt arī katram no priekšnesumiem. Katrs bija at-
šķirīgs, katram bija citi izpildītāji, bet visus tā izpildītājus vienoja milzīga 
vēlēšanās parādīt savu labāko sniegumu.

1.

2.

3.

4.

5.

8.7.1.6.
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Mums izdevās!

Kad uzņēmāties režisora pie-
nākumus, vai bija pārliecība, ka 
darbs būs tāds pats kā ar dzirdī-
giem cilvēkiem?

Pirmkārt jau jāsaka, ka festivāls “Zī-
mes un Skaņas satiekas vasaras naktī” 
nebija mana pirmā pieredze ar nedzir-
dīgiem cilvēkiem un viņu kultūru. Esmu 
vadījis nometnes ar nedzirdīgu jauniešu 
līdzdalību, apmeklējis nedzirdīgo aktie-
ru meistarklases Čehijā.  Kā skatītājs un  
kā žūrijas pārstāvis viesojies vairākos 
nedzirdīgo pasākumos Rīgas Raiņa va-
karskolā. 

Esmu pat  īsu laiciņu pamācījies sur-
dotulkos SIVA koledžā, taču daudzo  te-
ātra projektu  dēļ  studijas pārtraucu. 

Vai jums ir pieredze iestudēju-
mos ar nedzirdīgiem mākslinie-
kiem?

Mana lielā mīlestība pret nedzirdīgo 
kultūru radās, iepazīstoties ar nedzirdī-
go aktrisi Jolantu Znotiņu. Radījām tā-
das teātra izrādes kā “Sabojātie” Dailes 
teātrī un “Pērs Gints un Solveiga” Teāt-
ra muzejā. Joprojām  sadarbojamies un 
plānojam kopīgas teātra izrādes.  

 Mans sapnis saistās ar profesionālu 
Zīmju teātri Latvijā, kurā būtu apvieno-
jušies dzirdīgie un nedzirdīgie māksli-
nieki un izrādes notiktu zīmju valodā.

No šīs savas pieredzes varu teikt – 
darbs  ar  nedzirdīgajiem amatiermāk-
slas pārstāvjiem  atšķiras.  Tas saistās ar 

vidi, kurā katra no sabied-
rības grupām uzturas, 
un ar uztveres mehānis-
miem. Varētu teikt, ka ne-
dzirdīgo kultūra ir mana 
aizraušanās un jauns izai-
cinājums.

Kad sākāt strādāt, kādi bija ie-
spaidi, kādas problēmas radās? 
Kas patika, kas ne?

Patiesībā varētu runāt ne tikai par 
nedzirdīgo/dzirdīgo kultūras atšķirī-
bām, bet arī par profesionālās un ama-
tiermākslas atšķirībām – tās ir arī starp 
dzirdīgajiem. Šajā festivālā  liels izaicinā-
jums man bija  darbs ar amatiermākslas 
kolektīviem. Tā  man bija pirmā piere-
dze.

 Nesen dzirdīgo sabiedrībā izraisījās   
konflikts par nākamiem  Deju svētkiem. 
Vairāki reģionu kolektīvi protestēja 
pret jaunumiem dejas horeogrāfijā, bet 
radošā komanda nepadevās, jo  katrs 
jaunums sākumā izraisa pretestību. Un 
tā īstenībā ir, piemēram, kā cilvēki  sa-
traucās arī par Gaismas pils būvniecību, 
protestēja. Bet šobrīd  jauki, ka Rīgā  tik 
skaista vieta, kur  var mierīgi pasēdēt, 
palasīt grāmatas, pavērot Rīgu no aug-
šas. 

Vai tāda situācija bija arī mūsu 
festivāla programmas veidošanas 
gaitā?

Un kā gan varētu būt savādāk – 20 ga-
dus nedzirdīgo amatiermākslas festivāls 
bija organizēts bez profesionāla režiso-
ra, un tad pēkšņi 21. gadā Inese Immure 
pasauc kaut kādu Roziņu, lai radītu kaut 
ko jaunu. Protams, visiem uzreiz jautā-
jumi – kas nu būs? kāpēc to vajag, ja  jau 
20 gadus labi varēja  iztikt! Kādēļ kaut 

kas jāmaina?
 Bet man ļoti patīk šādi celmlauži – jo 

tikai caur entuziasmu piedzīvojam prog-
resu. Tāpēc ļoti, ļoti cienu Inesi Immuri – 
viņa ir lielisks cilvēks, ar milzīgām darba 
spējām un  ļoti labu sirdi. Un esmu ļoti 
priecīgs, ka viņa mani uzaicināja. Mēs 
kopā tikām cauri šai pretestībai! 

Tagad atskatoties, kā novērtējat 
festivālu? Vai viss izdevās, kā 
iecerēts? 

Mums tiešām tas izdevās! Kā teica 
festivāla žūrijas loceklis un Liepājas te-
ātra aktieris Kaspars Gods, amatiermāk-
sla no profesionālās mākslas atšķiras ar 
to, ka amatiermākslā galvenais ir māks-
linieka radošums un viņa prieks  “spīdo-
šās acīs".

Festivāls piepludināja Liepāju ar po-
zitīvismu un enerģiju, radīja vietu, kur 
satikties zīmēm un skaņām. Un šogad 
skatītāju vidū tiešām bija daudz vairāk 
dzirdīgo nekā citreiz. 

Vienmēr var analizēt plusus un mī-
nusus, bet es domāju, ka galvenais ir 
sasniegtais mērķis, un to mēs izdarījām. 
Saņēmām ļoti daudz pateicības vārdu un 
iedrošinājumu gan no vietējiem, gan ār-
zemju viesiem. Tāpēc šādas pārmaiņas 
nedzirdīgo kultūrā ir ļoti vajadzīgas. 

Novēlu nedzirdīgajiem ļaudīm  
vairāk ļauties nezināmajam un neiz-
pētītajam, vairāk meklēt jauno – būt 
kā tādiem jūrasbraucējiem, zinātnie-
kiem, pētniekiem, kas atklāj jaunas 
pasaules daļas un jaunus mikroele-
mentus – tā ir interesantāk! Novēlu 
lai festivāls būtu mūžīgā attīstībā un 
tikai augtu un pilnveidotos ar katru 
gadu. 

Zigmārs Ungurs

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

Ir jābūt festivālā katram  
pašam!

Nav iespējams vārdos aprakstīt  
visu Liepājā redzēto un kur nu vēl 
arī izjusto, apbrīnu un lepnumu par 
nedzirdīgo tautas talantu parādi 
vairāku stundu garumā  – no krā-
sainā festivāla dalībnieku  gājiena 
pilsētas ielās līdz lielajam kopko-
rim vienviet uz skatuves  noslēgu-
mā, izpildot LNS himnu “Še, kur līgo 
priežu meži”. Ir jābrauc un jābūt 
festivālā katram pašam!

Festivāls Liepājā beidzies, lai 
dzīvo nākamais 2018. gadā Valmie-
rā! Viss turpinās! 

Zigmārs Ungurs
Foto: Anita Grahoļska, Egons 

Zīverts un Juris Grundulis 

9.

10.

11.

12.

Kopsolī aicināja nedzirdīgo 
amatiermākslas festivāla “Zīmes 
un Skaņas satiekas vasaras nak-
tī” režisoru VIESTURU ROZIŅU 
tagad, ar laika distanci, pavērtēt 
notikušo festivālu. 
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Un tā četru RC darbinieču sastāvā 
(Sandra Gerenovska, Brigita Lazda, Sar-
mīte Biščuha un Dana Kalpiņa – Geida) 
vienā augusta dienā ar kuģi ieradāmies 
Stokholmā, kur mūs sagaidīja Sandras 
vīrs Ruslans, kurš mūs izvadāja pa Stok-
holmas svarīgākajām vietām. Viņš jau 
gadu dzīvo un  strādā Stokholmā, līdz 
ar to ļoti veicināja mūsu pārvietošanos 
pa sarežģīto satiksmes 
sistēmu, kur vairākos 
stāvos ir metro, tramvaji  
un autobusi. 

Uz tikšanos ar Zvied-
rijas tulku asociācijas 
vadītāju un viņas kolēģi 
ieradāmies laicīgi, patei-
coties tam, ka mums jau 
bija izplānots maršrutus 
– tas nav viegli, jo pārsē-
dāmies trīs reizes, pārejot 
no viena metro stāva uz 
citu. Marta Bergstrēma un 
Asa Bilēna (Åsa Byléhn) 
mūs sagaidīja ļoti smaidīgas un atvērtas 
atbildēm uz mūsu jautājumiem. Sand-
ra sākumā pastāstīja par sistēmu, kā 
tiek organizēts tulku darbs Latvijā, cik 
mums ir tulku, cik nedzirdīgo un visu 
citu zviedrietēm interesējošo informā-
ciju. Tas palīdzēja saprast, kas tad tieši 
Zviedrijā notiek savādāk, lai par to arī 
mums stāstītu.

Abas zviedru tulces sīki aprakstī-
ja tulku situāciju Stokholmā, taču par 
reģioniem viņas nemācēja precīzi at-
bildēt, jo katrā reģionā tulku darbs or-
ganizēts citādāk. Tulki var būt pakļauti 
pa tiešo pašvaldībai vai nodarbināti 
privātfirmās, arī kā pašnodarbinātie. 
Arī budžets katrā reģionā ir citādāks, 
atkarībā no nedzirdīgo skaita reģionā. 

Tāpat atšķiras arī 
tulku skaits un atal-
gojums. 

Par tulku pie-
ejamību ir tieši 
tāpat kā Latvijā 
– ja konkrētajā brī-
dī nedzirdīgajam 
klientam vajag tulku 
un kāds ir brīvs, tad 
pakalpojumu var 
saņemt tūlīt, taču 
visbiežāk tulkiem ir 
jau laicīgi izveidots 
darba plāns. Ja vai-
rākiem klientiem 
vienlaikus vajag 
tulku, bet tulki ir 
aizņemti, tad darbi-

nieki, kas koordinē tulku grafiku, skatās, 
kuram klientam ir ārkārtas situācija, 
piemēram, tulkošana slimnīcā vai poli-
cijā – tam arī tulku piešķir nekavējoties, 
bet pārējiem  jāvienojas par citu laiku.

Nedzirdīgie var izvēlēties sev 
konkrētu tulku, ja tas ir pieejams, taču 
ja tajā laikā iecerētais tulks ir aizņemts, 
tad jāsamierinās ar jebkuru tāpat kā 

Latvijā.
Tulki pārsvarā ir nodarbināti uz 

pilnu darba laiku katru darba dienu 
no pl. 8 līdz 17, saņemot atalgojumu 
par pilnu mēnesi, nerēķinot nostrādāto 
stundu skaitu. Taču rodas problēmas, ja 
tulku vajag vakarā vai brīvdienās, jo tul-
ki var atteikties strādāt ārpus sava dar-
ba laika, savukārt, ja piekrīt, tad saņem 
papildu atalgojumu. Zviedrijā ir viena 
privātfirma ar 24 videooperatoriem, 
kas nodrošina tulka pakalpojumus caur 
WEB, un šie pakalpojumi ir pieejami 24 
stundas diennaktī. 

Mums radās jautājums, vai tiešām 
ir tā, ka nedzirdīgie tulka pakalpojumu 
caur WEB var saņemt nekavējoties, uz-
reiz? Bet mums izskaidroja, ka reizēm 

arī uz WEB ir jāgaida, ir gadījumi bijuši, 
kad nedzirdīgajam rindā jāgaida pat 30 
min. un vairāk.

Ļoti stingri skatās uz to, lai pakalpo-
jums tiktu pieteikts caur tulku aģentū-
ru, jo, ja klients vienojas ar tulku pats, 
tad aģentūra tulkam nemaksā – pakal-
pojums jāapmaksā pašam klientam.

Ir organizācijas, kas pašas maksā 
par tulku pakalpojumu. Piemēram, ja 
kādā uzņēmumā strādā nedzirdīgais un 
notiek svarīga sapulce, tad darba de-
vējs pats piesaka tulku nedzirdīgajam. 
Nedzirdīgajam nav pašam jāuztraucas. 
Tāpat ir ar skolas vecāku sapulcēm. Ja 
kādam nedzirdīgam vecākam ir dzirdīgs 
bērns, tad skola pati piesaka tulku ne-
dzirdīgajam vecākam.

Šobrīd Zviedrijā uz 10 000 nedzirdī-
gajiem un 30 000 zīmju valodas lietotā-
jiem ir 20 tulku aģentūras, kurās strādā 
600 – 700 tulku. Zviedrija tulku darba 
sistēmu pārņēmusi no Amerikas, un 
šādu sistēmu tā veido jau no 1969. gada. 

Izrādās, ka zviedri bija pirmie, kas 
izstrādāja apmācību sistēmu tulkiem. 
Pirmās mācības bija tikai 6 nedēļas, 
un pirmie tulki, kas mācījās, protams, 

bija nedzirdīgu vecāku 
bērni (“codas”). Bija inte-
resanti uzzināt, ka tulku 
apmācības programmā 
ir iekļauts arī mācību 
priekšmets “Neredzīgo 
– nedzirdīgo tulkošana” 
(pie mums nav). Šobrīd, 
lai iegūtu tulka kvalifikā-
ciju, ir jāmācās 4 gadus, 
mācības ir bez maksas un 
tulka diploms apliecina, 
ka tulks var strādāt.

Zviedrijā plaši tiek iz-
mantoti arī nedzirdīgie 

tulki. Nedzirdīgie tulki mācās 1 gadu 
un pēc tam var strādāt kā zīmju valodas 
tulki. Šobrīd tas notiek projekta ietvaros 
ar cerību, ka nākotnē arī nedzirdīgiem 
tulkiem būs izveidota mācību program-
ma augstskolās. Zviedru tulki uzskata, 
ka nedzirdīgie tulki ir ļoti vajadzīgi, jo 
tie labāk spēj izprast nedzirdīgā cilvēka 
psiholoģiju, iztulkot nedzirdīgam dabis-
kā, nedzirdīgam saprotamā zīmju valo-
dā. 

Tulka pakalpojumu var saņemt 
visi, neatkarīgi no tā, vai ir Zviedrijas 
pilsonība. Pakalpojumu var saņemt 
imigranti, arī bēgļi un arī latvieši, kas 
devušies darba gaitās uz Zviedriju. 

Dana Kalpiņa-Geida, Brigita Lazda
Foto: Ruslans Gerenovskis

Pieredzes apmaiņā Zviedrijā

Pateicoties bieži dzirdētajai Zviedrijas tulkošanas 
sistēmas cildināšanai, SIA “LNS Rehabilitācijas centrs” 
(RC) vadītāja Sandra Gerenovska sazinājās ar Zviedri-
jas tulku asociācijas vadītāju Martu Bergstrēmu (Mär-
ta Bergström) un sarunāja vizīti pie viņiem Stokholmā. 
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Smilteniešu ceļojumi  
uz Lietuvu un  

Ziemeļigauniju
20 biedri bijuši ekskursijā pa Lie-

tuvu pierobežu. Izbrīnīja Pasvales avo-
ta dziļums  – 20 metri. Biržos ir mākslīgi 
veidots Širvenas ezers. Dalībnieki  tam 
pārgāja pa Lietuvā garāko koka tiltu 
(525 m), kas aizved uz Biržu pilsētu.

 22 ekskursanti divas dienas pabi-
juši Ziemeļigaunijā. Vērojuši dažādus 
apskates objektus – vecticībnieku sādžu, 
Peipusa ezeru,   Kallastes 
smilšakmens klintis 5 m 
augstumā u. c. Nogaršo-
juši vietējās žāvētās ezera  
zivis. 

Ziemeļu grupa 
 Helsinkos

 Rīgas biedrības 
Ziemeļu grupa – 26 da-
lībnieki ar prāmi aiz-
kuģoja uz  Somijas gal-
vaspilsētu Helsinkiem.  
Viņi apskatīja slavenākos 
Helsinku tūrisma objek-
tus, pabija arī Somijas 
Nedzirdīgo asociācijā. 

Rīdzinieki  
Vidzemes ceļos

Braucienā pa Vidzemi devās Rī-
gas RB biedru grupa. Viņi apskatī-
ja briežu dārzu “Jaunozoli” ar vairāk 
nekā 500 briežu lielu ganāmpulku, 
kā arī citus tūrisma objektus Vidze-
mē.  Izbaudīja seno veselības rituālu 
pie Svētavota Cēsu dabas parkā. 

Tukumnieki sacenšas 
makšķerēšanā

Sacensības notika  Slampes pa-
gastā – vietējo saimnieku Guntas 
un Aināra Gilbertu dīķī. Piedalī-
jās Tukuma, Jūrmalas un Jelgavas 
grupu biedri: 9 vīrieši, 6 sievietes un 
 5 bērni. 

Bērniem uzvarēja Anna Elīna Pāne 
ar zivju kopsvaru 2,061 kg. Otrajā vietā 
Reinis Ugo Brūveris – 2,052 kg, bet tre-

šajā – Natalija Leiškalne – 1,812 kg. 
Sievietēm uzvarēja Ilona Pole – 

2,461 kg, otrajā vietā Agnese Turjanica – 
2,406 kg, trešajā – Irina Kraukle ar 1,802 
kg.

Vīriešu konkurencē pirmā vieta Mā-
rim Veidmanim – 1,731 kg. Otrajā vietā 
Leonīds Pāns – 1,659 kg, bet trešajā – 
Andis Piņķis ar 1,658 kg.

Lielāko zivi izmakšķerēja Irina 
Kraule – 475 gramus smagu karūsu. 

Tukuma grupai – 60!
 Tukuma ledus hallē notika Rīgas 

RB Tukuma grupas 60 gadu jubile-
jai veltīts pasākums. Ieradās vairāk 
nekā 45 svinētāji (attēlā). 

Pateicības raksti par atsaucību, at-
balstu un veiksmīgu sadarbību tika pa-
sniegti gan sadarbības partneriem un 
atbalstītājiem, gan Tukuma grupas un 
citiem LNS biedriem. Lai tikpat diži  gru-
pa sagaidītu nākamo  jubileju! 

Par spīti lietum,  
sacensības notiek! 

 Jau sesto gadu pēc kārtas atpūtas 
bāzē pie Rāznas ezera „Ezerkrasti” 
noritēja Rēzeknes RB  pasākums „Va-
sals sportā”. No  23 cilvēkiem tika izvei-
dotas 5 komandas.

Kopvērtējumā uzvarēja „Draiskuļi”: 
Raitis Zvīdris, Vadims Potašenko, Pā-
vels Isats, Sandra Mjaisāne. 

Kuldīgā cīnās uz  
baļķa un  ar švammēm
No 22. līdz 23. jūlijam atpūtas 

kompleksā „Polīši” notika  aktīvās 
atpūtas pasākums „Kuldīgas tūrists 
2017”. Pieteicās 16 komandas – kopā 
32 dalībnieki no Kuldīgas, Kuldīgas no-
vada, Rīgas, Liepājas, Siguldas, kā arī 

Ukrainas. Programmā bija kombinētā 
stafete, cīņa uz baļķa, uzdevums ar lai-
vu, švammju kauja. 

Par uzvarētāju  kļuva komanda ar no-
saukumu „Alsundz-
nieki” (Sandis Ķi-
kurs un Madara 
Birmane); nakts 
stafetes uzvarētāji 
– Valdis Ošenbergs 
un Diāna Grenēvi-
ca. 

Arī augustā noti-
ka vairākas aktivitā-
tes. Kuldīgas biedri 
devās uz Kalna ka-
piem, kur  sakopa 
biedrības pirmā 
priekšsēdētāja Er-
nesta Intsona atdu-
sas vietu. 

Pie kuldīdznie-
kiem viesojās un par 
uztura jautājumiem 

sniedza padomus šīs jomas speciāliste 
Daina Rusule. 

12. – 13. augustā notika arī ikgadē-
jais laivošanas pasākums ar 22 dalībnie-
kiem. 

Valmierieši iepazīst  
tuvāko  apkārtni

Tulce Taiga Puķjāne  Valmieras  
biedrības biedriem ar savu busiņu 
organizēja mazu ekskursiju pa Val-
mieras apkārtni. Stalbē biedri apbrī-
noja laukakmeņu - metāla darbnīcu un 
neparastus darinājumus. Apskatīja arī 
Ungurmuižu, kas celta bez nevienas nag-
las, Vaidavas keramikas ražotni u.c. 

Informācija un foto  
no biedrību arhīviem

Biedrību vasaras aktivitātes
Mūsu biedrības jūlijā un augus-

tā ļoti aktīvi organizējušas dažā-
das sportiskas sacensības, devušās 
ekskursijās, ļoti daudz redzējušas 
un safotografējušas. Tāpēc infor-
mējam pārskata veidā, bet pilns 
teksts un daudz interesantu foto 
ir LNS mājaslapā sadaļā “Biedrību 
ziņas”.

Pateicība
Sirsnīgs paldies Latvijas Nedzir-

dīgo savienības biedriem, Rītausmas 
drāmas kolektīvam, krustmeitai Dai-
gai ar ģimenei – visiem, visiem mūsu 
tēva draugiem un paziņām, kas skum-
ju brīdī bijāt kopā ar mums, izvadot 
Anatoliju Stepaņuku pēdējā gaitā 
šī gada 2. jūnijā Jaundubultu kapos. 

Paldies par skaistajiem ziediem, 
par labajiem vārdiem vainagu lentā, 
sacītajiem pie kapa un bēru mielasta 
laikā!

Saule nenodzisa, palika pasaule visa,
Tikai cilvēks gāja projām – 

uz zemes mājām.

Paldies saka: Dēli Juris un  
Andris ar ģimeni.
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“Cerībai” vasaras plenērs jau trešo reizi

Piemēram, šovasar kluba biedri bija uzai-
cināti tikties ar bērniem gan Valmieras Vāj-
dzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības 
centrā, gan Rīgas Internātvidusskolā bērniem 
ar dzirdes traucējumiem. Negaidīta, bet patī-
kama iniciatīva no pedagogiem!

Pirmā tikšanās notika ar Valmieras 

skolas bērniem (attēlā). Motobraucējs And-
ris Keders saorganizēja brīvos kluba biedrus, 
un deviņi no viņiem ieradās skolā. Kluba bied-
ri parādīja bildes un video par savām aktivi-
tātēm, motoceļojumiem, pavizināja bērnus 
uz saviem motocikliem. Bērniem tas bija kaut 
kas jauns un visiem ļoti patika.

Valmierā viesojās šādas nakts pūces: And-
ris Keders, Roberts Priede, Valdis Alps, 
Mārtiņš Liepa, Imants Šņepsts, Vitolds Vo-
lonts, Juris un Jānis Bruģmaņi, Aivars Bečs.

Rīgas Internātvidusskolā bērniem ar 
dzirdes traucējumiem notika bērnu vasaras 
nometne “Meža skola”. Nakts pūces devās arī    
uz šo nometni. Tikšanās laikā motobraucēji 
apdāvināja bērnus ar konfektēm “Gotiņa” – 
speciāli pēc pasūtījuma, ar kluba emblēmu. 
Motociklisti ar prieku palīdzēja bērniem dažā-
dos nometnes darbos: zāģēja zarus, salika tos 
uz baskāju takas, lai bērni staigā pāri. Moto-
ciklisti pavizināja bērnus pa skolas laukumu.

Nometnē viesojās Roberts Priede, And-
ris Keders, Raitis Ozols, Imants Šņepsts, 
Agnija Bērziņa, Uldis Āre, Elvis Blīgzna,  
Vitolds Volonts. 

Teksts un foto: Santa Strauja

Plenēra mērķis bija attīstīt Rīgā dzīvojošo 
radošo jauniešu – kopas “Cerība”biedru  iztēli 
un jaunradi, veidojot mākslas darbus dažādās 
zīmēšanas un gleznošanas tehnikās. Plenērā 
bija lieliska iespēja ikvienam – gan mūsu jau 
pieredzējušiem māksliniekiem, gan arī  jau-
niešiem izmēģināt savus spēkus un radīt dar-
bus trijās gleznošanas tehnikās. Starp jauna-
jiem māksliniekiem bija arī daži pedagogi, kas 
palīdzēja atrisināt uz vietas radušās neskaid-
rības darbu radīšanas procesā, piemēram,  ie-
teikt labāko rakursu, krāsu salikumu utt.

Plenēra dalībniekiem bija iespēja iz-
baudīt  un atainot savos darbos jūras un tās 
piekrastes tik daudzveidīgo dabu utt. 

Izmantojām akvareļu krāsas, pasteļa krī-
tiņus, tonēto papīru, kā arī gleznoja akrila un 

eļļas tehnikā uz audekla.
Noorganizējām kopīgas 

pusdienas ar tradicionālo 
“auksto zupu” un vakari-
ņās – sašliku pie ugunskura. 
Šoreiz visi nakšņojām teltīs. 
Vakara skats ar saulrietu pie 
jūras bija burvīgs. Bija silti, 
mīļi –  sajūta tāda, ka visi šai 
vietā gaidīti!

Otrā dienā devāmies 
ekskursijā uz Vidzemes ak-
meņaino jūrmalu, Ķurmraga 
bāku, Veczemju klinti – vē-
rojām jaukus dabas skatus. 
Iegriezāmies arī Minhau-
zena muzejā, kur  redzējām 
gleznotāja Edgara Vintera 

personālos mākslas darbus, kas radīti  Duntes 
studijā.  Turpat pārrunājām  arī savu nāka-
mo radošo darbu plānus. Īpašs paldies Rūtas 
Bernauas vecākiem par iespēju apmeklēt šo 
Minhauzena  muzeju.

No sirds pateicos visiem “Cerības” bied-
riem – Edgaram Celmiņam, Viktoram Baiko-
vam, Rūtai Bernauai, Madarai Indriksonei, 
Paulai Kesenfeldei, Rūdolfam Kesenfeldam, 
Robertam Kesenfeldam, Agnesei Kišunei un 
viņas meitai Zentai, Dāvim Martinsonam, Ie-
vai Vilciņai par dalību vasaras plenērā!

LNS Nedzirdīgo svētkos sarīkosim iz-
stādi, kurā būs redzami šī plenēra darbi.

 Santa Kesenfelde
Foto: Paula Kesenfelde

29. un 30.jūlijā Tūjā pie jūras notika Rīgas RB grupas 
“Cerība” izbraukums dabā – plenērs par tēmu “Vasara pie 
jūras”. Laiks bija labvēlīgs – silts un saulains. Pasākumu 
noorganizēja un vadīja “Cerības” priekššēdētāja Santa un 
šīs vietas idejas autore Paula.  Piedalījās 12 mākslinieki.

Nakts pūces tiekas ar bērniem

Nedzirdīgajiem motobraucējiem Lat-
vijā ir savs klubs “Nakts pūce”, ir arī sava 
emblēma un  19 biedru. Lai gan klubs 
oficiāli nav reģistrēts, tomēr diezgan ak-
tīvi darbojas. 

JAUNA PIEREDZE  
SPĀNIJĀ

Sadarbībā ar jauniešu 
biedrību “SAY!” LNS Jaunie-
šu centra pārstāve Krista 
Kristīne Magone ar surdo-
tulci Aneti Arāju un Jūr-
malas Bērnu un jauniešu 
interešu centra projekta 
“PROTI un DARI” koordina-
tori Agnesi Kārkliņu pieda-
lījās “MAKE IT ACCESSIBLE” 
(“Padari to pieejamu”) apmā-
cībās no 2. līdz 9. jūlijam To-
ledo, Spānijā.

Apmācībās piedalījās 
8 valstu – Bulgārijas, Horvā-
tijas, Itālijas, Latvijas, Poli-
jas, Rumānijas, Spānijas un 
Turcijas pārstāvji ar saviem 
surdotulkiem. Jaunieši dalī-
jās pieredzē, un katrs iepa-
zīstināja klātesošos ar savas 
valsts nedzirdīgo kultūru.

Apmācību laikā uz vietas 
notika sajūtu darbnīca, ātro 
randiņu NVO, zīmju poēzijas 
darbnīca, kultūras vakars, 
mūzikas darbnīca, nedzirdīgo 
teātris un citas interesantas 
aktivitātes.

TRAKIE PIEDZĪVOJUMI 
BEZ TEHNOLOĢIJĀM 

NR.2”
21. – 23. jūlijā LNS Jau-

niešu centrs otro reizi or-
ganizēja vasaras pasākumu 
„Trakie piedzīvojumi bez 
tehnoloģijām nr.2”.

Pārgājiens notika trīs 
dienas, un katra diena bija 
citā vietā. Vispirms dalībnie-
ki gāja no Mērsraga līdz En-
gurei, otrajā dienā tālāk līdz 
Bērzciemam. Piedalījās 15 
jaunieši.

Rezultāti: 1. vietu ie-
guva „Gaidām NLO” (Krista 
Blīgzna, Artūrs Beitiks, Val-
ters Rutko), otro vietu „OK” 
(Kristaps Legzdiņš, Elīna 
Žurakovska, Rolands Bru-
ģmanis). Jāteic, viņi varēja 
būt pirmie, bet nokavēja sā-
kumu un saņēma 5 mīnusa 
punktus. 3. vietā „JLJ” (Jānis 
Skudra, Loreta Krūka, Jānis 
Bruģmanis).

No www.lns. lv sadaļas 
“Jauniešu centrs”

 LNS JC  
aktivitātes

https://www.facebook.com/madara.indriksone?fref=mentions
https://www.facebook.com/rudolfs.kesenfelds?fref=mentions
https://www.facebook.com/agnese.kisune?fref=mentions
https://www.facebook.com/agnese.kisune?fref=mentions
https://www.facebook.com/davis.martinsons.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/ieva.vilcina.75?fref=mentions
https://www.facebook.com/ieva.vilcina.75?fref=mentions
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Lasīt un rakstīt ir jāprot!

Dailis stāsta, ka 2015. gadā,  
darbu meklējot, aizbraucis pie 
tēva uz Īriju un tagad jau  di-
vus gadus darbojas labdarības 
jomā kopā ar citiem nedzirdī-
gajiem –  veikalā TESCO vāc zie-
dojumus trūcīgajiem bērniem.

Īrijā no darba brīvajā laikā 
regulāri kontaktējas ar vairā-
kiem turienes nedzirdīgajiem. 
Pirmdienās apmeklē nodarbī-

bas zīmju valodā un  apgūst au-
tobraukšanas teoriju, pēc tam 
plāno mācīties praktisko au-
tobraukšanu un iegūt tiesības. 
Laba iespēja – mācības ir bez 
maksas.

Viņš  izmanto arī atlaidi ne-
dzirdīgajiem fitnesa klubā – par 
pakalpojumiem  jāmaksā tikai 
150 eiro gadā. 

Izmantojot pabalstu, dažā-

das atlaides un dzīvojot taupīgi, 
Īrijā var tīri  labi iztikt. 

Dailis beidzis Valmieras Vāj-
dzirdīgo skolu 2015. gadā,  un 
viņš nākotnē vēlas atgriezties 
Latvijā. Viņš atzina, ka ir prie-
cīgs būt dzimtajā pilsētā Val-
mierā, kas pa viņa prombūtnes 
laiku kļuvusi vēl skaistāka un 
sakoptāka. 

Klubā Dailis sirsnīgi, ar pa-
tiesu interesi izrunājās ar pā-
rējiem biedriem,  tad atvadījās, 
sakot: “Uz redzēšanos!”  Tagad 
Dailis jau  ir atpakaļ savā taga-
dējā mītnes zemē – Īrijā. 

Dace Lāce
Foto: Sintija Kārkliņa

 Tagad  uzzinājām labu jau-
numu –  Armands iestājies Lat-
vijas Universitātes Fizikas un 
matemātikas fakultātē. Viņš 
iekļuvis budžeta vietā, tātad va-
rēs mācīties par brīvu. APSVEI-
CAM! Bet nu paskatīsimies at-
pakaļ uz viņa mācību pieredzi.

Kā tu, mācoties 3 gadus 
Kuldīgas ģimnāzijā, komu-
nicēji ar skolasbiedriem 
un skolotājiem?

Rakstiski tikai,  jo es vispār 
nerunāju. Sākumā visi apmai-
nījāmies ar telefona numuriem. 
Daudzi sāka man zvanīt un brī-
nījās, kāpēc neatbildu. Gadījās 
pārpratumi, piemēram, A, B un 
C klases organizēja ekskursiju, 

izrādās, zvanījuši arī man, 
lai informētu, bet es taču 
nevaru atbildēt. 

Tāpēc neko nezināju un 
šī ekskursija pagāja man 
garām. Pēc tam arī citas 
klases uzzināja, ka esmu 
nedzirdīgs, nevaru zvanīt 
un sazinos tikai ar SMS. 
Daudziem tas bija pārstei-
gums, vairāki ieinteresējās 
par zīmju valodu un gribē-
ja, lai es pamācu zīmes.

Mani pārsteidza, ka 
dzirdīgo skolā es psiho-
loģiski jutos daudz labāk 
nekā Valmieras skolā. Kul-
dīgas skolā bija mierīgāka 
sadzīve un attiecības mie-

rīgākas, citāda kultūras izprat-
ne, notikumu uztvere savādāka. 
Piemēram, ja es kādu dienu 
atnācu uz skolu noskumis, visi 
lika mani mierā, jo redzēja, ka 
slikti jūtos. Un tikai nākamajā 
dienā pajautāja, kāpēc vakar 
biju sabēdājies. Valmierā bija 
savādāk, visi uzreiz man mes-
tos klāt,  prašņātu, kas noticis, 
kāpēc pārdzīvoju, – miera tur 
nebija un kļuva vēl sliktāk.

Kā Kuldīgas skolā  
izmantoji tulku?

Bija 5 priekšmeti, kuros iz-
mantoju tulku, jo tur bija daudz 
stāstīšanas, piemēram, latviešu 
valoda, vēsture – tur bez tulka 
neiztikt. Bet citos priekšmetos 

varēju iztikt, piemēram, man 
ļoti labi padevās matemātika. 
Žanete jau ļoti labi tulkoja. Ja 
redzēja, ka es kādu vārdu ne-
saprotu, pati to izskaidroja ļoti 
saprotami,  un tas man līdzēja,  
lai labi mācītos.

Vai tu ieteiktu arī citiem 
nedzirdīgajiem mācīties 
dzirdīgo vidusskolās?

Visi to nespētu. Tikai gudrā-
kie, tie, kuri daudz lasa un kuru 
zināšanu līmenis ir augstāks. 
Tiem, kuri mācījušies nedzirdī-
go skolā, nav nekāda priekšsta-
ta, cik daudz būs jāmācās dzir-
dīgo vidusskolā.

Ir jau arī tādi nedzirdīgie, 
kuri uzskata, ka sabiedrībā 
pietiek ar viņu dzimto – zīmju 
valodu, tātad nevajag mācēt la-
sīt un rakstīt. Priekš komunikā-
cijas ar dzirdīgajiem esot taču  
tulks!

Esmu pilnīgi pret! Lasīt un 
rakstīt ir jāprot, tulks nevar 
visu mūžu būt blakus. Bez lasī-
šanas nevarēs bagātināt zinā-
šanas. Nedzirdīgo pasākumiem 
gan jānotiek zīmju valodā. Go-
dīgi sakot, dzirdīgo pasākumi 
man nav interesanti, nedzirdī-
go –  gan ir.

Paldies par interviju! 
Zigmārs Ungurs 

Foto: no A. Hildebranta  
Facebook

Iepriekšējā “Kopsolī” jūnija/
jūlija numurā publicējām inter-
vijas ar Armandu Hildebrantu 
sākumu “Sākumā bija šoks”. 
Šajā augusta numurā varat izla-
sīt intervijas nobeigumu.

Mūsējais no Īrijas
Valmieras biedrībā nesen iegrie-

zies no Īrijas atbraukušais Dailis 
Grīnliņš, lai nomaksātu ieilgušos pa-
rādus – biedru naudu par 3 gadiem. 
Klubā notika interesanta saruna 
par to, kāpēc aizbraucis no Latvijas,  
par viņa dzīvi un darbu Īrijā.

VZ apskats
VZ Nr. 96  Infra-

sarkano staru pirts uz 
organismu iedarbojas 
daudz spēcīgāk un ārst-
nieciskāk nekā parastā 
pirts. 

Lūk, infrasarkanās 
pirts labumi: samazina 
saslimšanas risku ar 
sirds slimībām, pazemi-
na augstu asinsspiedie-
nu. Novērš nieru darbī-
bas traucējumus. Palīdz 
pret locītavu un musku-
ļu sāpēm, pret reimatis-
mu un radikulītu.

VZ Nr. 98  Vai jūs zi-
nāt, ka LNS ir viena no 
dalīborganizācijām Lat-
vijas cilvēku ar īpašām 
vajadzībām sabiedris-
kajā organizācijā SUS-
TENTO? 

Pašlaik tajā ir 48 
dalīborganizācijas, ie-
skaitot LNS. Visām šīm 
organizācijām kopā 
ir vairāk nekā 50 000 
biedru. 

VZ Nr. 99  2015. 
gadā ugunsgrēkos gāja 
bojā 88 cilvēki; 2016. 
gadā – 95, bet šogad 4 
mēnešos – jau 34! 

Lielākā daļa gāja 
bojā no saindēšanās ar 
indīgajiem dūmiem, kas 
rodas, ja sadeg sadzīves 
priekšmeti un mēbeles. 
Ja izcēlies ugunsgrēks, 
pirmais noteikums – 
nekrītiet panikā!

VZ Nr. 100  Jau sim-
tā videoziņa! Kā ziņas 
tiek veidotas, kāds ir 
to ceļš  no idejas un  
tēmas izvēles līdz ie-
vietošanai mājaslapā?

VZ Nr. 102  Tagad 
32 Latvijas Pasta no-
daļās pakalpojumu sa-
ņemšanai iespējams 
pieteikties attālināti. 

Tas nozīmē – varat 
sēdēt mājās vai citā 
vietā un pieteikties  
rindā. 

Plašāk zīmju valodā 
skatiet: www.lns.lv sa-
daļā "Videoziņas".
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Mūsējam  
atkal zelts!

Visveiksmīgākais 
un spēcīgākais no mū-
sējiem bija Māris Grē-
niņš. Viņš ieguva zelta 
medaļu tāllēkšanā ar re-
zultātu 7,21 metrs. AP-
SVEICAM!

 Sudraba medaļa tika 
Ivanam Pakinam (7,17 
metri), bet bronzas – 
Maksimam Kuļikovam 
(7,15 metri), abi no 
Krievijas. Mūsu Sergejs 
Soklakovs aizlēca 6,44 
metrus un ieņēma 11. 
vietu.

Grēniņš piedalījās arī 
110 metru barjerskrē-
jienā, bet palika cetur-
tais aiz trim Krievijas 
sportistiem. Trīssoļlēk-
šanā viņam šoreiz piek-
tā vieta, bet Soklakovam 
sestā.

Mūsu labākā peldē-
tāja Zane Embrekte 50 
metru distancē brīvajā 
stilā finālā palika cetur-
tajā vietā un tikai 0,06 
sekundes atpalika no 
bronzas medaļas ieguvē-
jas. Zane arī 100 metros 
brīvajā stilā tika finālā 
un ieguva sesto vietu. 
Vēl viņai 11. vieta 50 
metros brasā, 13. vieta 
50 metru peldējumā uz 
muguras un 17. vieta 50 
metros tauriņstilā.

Peldēšanas sacen-
sībās vīriešiem 50 met-

ros brīvajā stilā 19. vietu 
ieguva Rūdolfs Stupāns, 
37. vietā Artis Vazdiķis. 
50 metru peldējumā uz 
muguras Stupāns ieguva 
23. vietu, bet Vazdiķis – 
28. 

100 metru peldēju-
mā uz muguras Stupā-
nam 18. vieta, Vazdiķim 
– 20. 100 metros brīvajā 
stilā Stupānam 21. vieta, 
Vazdiķim – 37. Peldē-
šanā 50 metru distancē 
tauriņstilā Vazdiķim 36. 
vieta, 200 metros brī-
vajā stilā Stupānam 16. 
vieta un Vazdiķim 25. 
vieta. 200 metru kom-
pleksajā peldējumā Stu-
pānam 15. vieta.

Boulinga sacensī-
bās sievietēm 17. vietu 
vienspēlēs ieguva mūsu 
Līva Vaivade, bet du-
bultspēlēs kopā ar Anitu 
Valdmani – septītā vieta. 

Viņas abas piedalījās 
arī sacensībās trijiem, 
kur ieguva 20. vietu.

Vīriešu vienspēlēs 
56. vieta Vladimiram 
Lagunovam, 65. – Mārim 
Dukuram, 85. – Serge-
jam Vorobjovam, 86. – 
Guntaram Beisonam. 

Dubultspēlēs Lagu-
novs/Vorobjovs 42. vie-
tā, Beisons/ Dukurs 40. 
vietā. 

Sacensībās trijiem 
Dukurs/ Lagunovs/ Vo-
robjovs 21. vietā. Sacen-
sībās četriem piedalījās 
visi 4 mūsu vīrieši bou-
lingisti un ieņēma 13. 
vietu.

 31. jūlijā Latvijas de-
legācija atgriezās mājās. 
Paldies visiem  spor-
tistiem par izturību no 
pirmā līdz pat  pēdē-
jam startam!

Sekojiet informācijai 
un intervijām videozi-
ņās augustā. 

LNS Informācijas 
nodaļa

Kad brauci uz Olimpiskajām 
spēlēm Samsunā, vai cerēji 
uz kādu medaļu? Vai sagata-
vošanās periods bija lietde-
rīgs, cītīgi trenējies? 

Ja godīgi, es pat nezināju, vai 
braukšu uz olimpiskajām spēlēm. 
Kur nu vēl cerēt uz kādu medaļu. 
Kad startēju tāllēkšanas  finālā,  ti-
kai tad piezagās doma – būšu ļoti 
laimīgs arī par trešo vietu. 

Sagatavošanos pirms olimpis-
kajām spēlēm patraucēja darbs, 
netiku uz sporta nometni, nepade-
vos, braucu uz  nometni piektdien 
pēc darba un svētdien vakarā at-
pakaļ uz mājām, lai pirmdien būtu 
darbā. Pilnvērtīgi varēju trenēties 
tikai  sestdienās un svētdienās 
–  pa diviem treniņiem dienā. Tā 
veselas trīs nedēļas, bez atpūtas. 
Tomēr pēc treneres sastādītās 
programmas pilnīgi viens 
trenējos katru dienu arī pēc 
darba. 

Kā tu pats vērtē savu 
startu visās 3 disciplī-
nās, kurās piedalījies? 
Varbūt varēja būt vēl 
labāki rezultāti?

Ļoti labi vērtēju, izspie-
du no sevis maksimumu 
katrā disciplīnā –  uz vēl 
kaut ko vairāk nebiju gatavs. Ja 
nu varētu tā  pa īstam –  tikai tre-
nēties un nestrādāt, tad būtu pa-
visam citi mērķi un citi rezultāti…   

Kādi ir tavi turpmākie plāni 
sportā? Vai varam cerēt, ka 
arī no nākamajām nedzirdī-
go olimpiskajām spēlēm at-
vedīsi kādu medaļu?

Plāni ir noturēt sevi labā fiziskā 
formā vieglatlētikā. Tagad, kad brī-
vāks laiks un nav treniņi vieglatlē-
tikā, trenējos arī šaušanā 10 metru 
distancē ar Air (gaisa) pistoli. Ap-
zinos, ka vieglatlētikā visu mūžu 
nespēšu sportot augstā līmenī. Lē-
nām jāpāriet uz mierīgāku sporta 
veidu. Dievs vien to zina, kas būs 
pēc četriem gadiem! Ir plāns vēl  
nākošajā olimpiādē vieglatlētikā 
startēt.    

Kur tu strādā, kas tev  
jādara un vai darbs patīk?

Strādāju Babītes novada paš-
valdībā par projektu vadītāju būv-
niecībā. Realizēju projektus būvju 
tapšanas procesā. Tā nu sanāca, ka 
tieši uz Olimpiādes gadu sakrita 
daudz objektu un darba. Darbs ļoti 
patīk, jo nav vienveidīgs. Varu  re-
dzēt, kā realizējas projekti un top 
skaistas ēkas. 

Tu arī mācies? Kur un par 
ko? 

Mācos  Rīgas Tehniskajā uni-
versitātē inženierzinātņu  maģis-
trantūrā (būvniecības katedrā). Ar 
mācībām ir sarežģīti,  fiziski bieži 
vien nav laika visu apvienot. Laika 
gaitā ceru lēnām iegūt maģistra 
grādu.  

Apsveicam ar zeltu un pal-
dies par interviju!  

Zigmārs Ungurs
Foto: M.Grēniņš no Facebook 

Kā jau zināms, 
no 15. līdz 30. jūli-
jam Turcijas pilsētā 
Samsunā notika 23. 
Vasaras nedzirdīgo 
olimpiskās spēles, 
kurās piedalījās arī 
11 Latvijas nedzir-
dīgie sportisti.

Māris Grēniņš:  
“Ja varētu tikai trenēties…”

Vienīgo medaļu – turklāt 
zelta – no 23. Vasaras nedzir-
dīgo olimpiskajām spēlēm 
pārveda Latvijā vieglatlēts 
Māris Grēniņš. Viņš piekrita 
atbildēt uz dažiem “Kopsolī” 
jautājumiem.

Nākamajā numurā: LNSF pre-
zidents Varis Strazdiņš par Starp-
tautiskās Nedzirdīgo sporta ko-
mitejas (ICSD) 46. Kongresu un 
boulingistu treneres intervija.
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Mīļi sveicam!
Šoruden septembris laikam 

būs pavisam zaļš un svaigs. 
Lai tas savā spirgtumā vairo 
jūsu dzīvības spēkus, lai  jums 
laba veselība, izturība un ne-
rimstoša interese tālākā gāju-
mā pa Dzīvi!

85
   3.09. Vilhelmīne Ostrovska, 

Rīgas  

80
17.09. Visvaris Jēkulis, 

Liepājas
24.09. Vilma Gregore, Kuldīgas

75
13.09. Roze Fauste, Rīgas
16.09. Jānis Mīlgrāvis, Rīgas
28.09. Edīte Jirgena, Valmieras
28.09. Amālija Keirāne, 

Daugavpils

65
14.09. Olga Katkovska, Rīgas

60
17.09. Anita Slavinska, 

Daugavpils 

55
  7.09. Edmunds Ansons, Rīgas
11.09. Daiga Vīgante, Rīgas
16.09. Pēteris Logins, Rīgas

50
11.09. Edmunds Nikolajevs, 

Rīgas
19.09. Agita Intsone, Rīgas
23.09. Olga Ščerbicka, 

Kuldīgas
24.09. Ralfs Ancāns, 

Rīgas biedrība

RĪGĀ
6., 13., 20.09 pl. 16  Laikrakstu un  
                                        žurnālu apskats
27.09 pl. 16  Miķeļa diena „Rudens – 
                          bagāts vīriņš”
30.09 pl. 7  Ekskursija „Izbaudīsim īstu 
                        Latgales rudeni”

JELGAVĀ
5., 19.09 pl. 17  Informācijas, pārrunas 
                                (Sarmas ielā 4)
16.09  Jelgavas grupas 65 gadu jubileja

TUKUMĀ
7.09 pl. 17.30  Informācijas, pārrunas
30.09 pl. 10  Nometne  un veselības 
                           sporta spēles

PĻAVIŅĀS
16.09  pl. 12  Tematiskais pasākums 
                           „Nedzirdīgo diena”

SMILTENĒ
2.09 pl. 12  IK „Soļos marš”
7.09 pl. 12  Pārrunas
14.09 pl. 12  Nedzirdīgo ziņas
21.09 pl. 12  Pasākums „Veltīts 
                           nedzirdīgo dienai”
23.09  Vispasaules Nedzirdīgo diena 
              Rīgā
28.09 pl. 12  Informācijas diena

ALŪKSNĒ
5.09  pl. 12  Informācijas diena
12.09 pl. 12  Laikrakstu apskats
19.09 pl. 12  Medicīniskā informācija
22.09 pl. 12  Nedzirdīgo dienas 
                 pasākums „Sadodamies rokās!”
26.09 pl. 12  Pārrunas

JAUNPIEBALGĀ
9.09 pl. 12  Tematiskais pasākums 
                       „Svētki un atmiņas”

VALMIERĀ
05., 12., 19., 26.09 pl. 15.30  Radošas 
               nodarbības „Kustības veselībai”
7.09 pl. 14  Laikrakstu koplasīšana
13.09 pl. 9  Maza ekskursija 
                       „Tepat ir skaisti”
14.09 pl. 14  Telpu noformēšana
                      “Sagaidot Nedzirdīgo dienu”
20.09 pl. 9  Konkurss sēņu lasīšanā
21.09 pl. 14  Informācija par 
                           nedzirdīgo dzīvi
23.09 pl. 8  Kolektīvs apmeklējums 
                     “Nedzirdīgo diena Rītausmā” 
28.09 pl. 14  IK „Es daru tā…”: Cepsim 
                           ābolkūku
30.09 pl. 12  Pasākums „Mums svētki”

RĒZEKNĒ
5., 14.09 pl. 13  Avīžu un žurnālu 
                                koplasīšana „Sapratne”
7.09 pl. 12  Informācija
12.09 pl. 10  IK “Saimniecīte” - „Recepte 
                           možam garam”
19.09 pl. 12  Labās prakses pieredzes 
                           apmaiņa
21.09 pl. 13  Zīmju valodas diena
26.09 pl. 12  Mutvārdu žurnāls „Gribam 
                           visu zināt!”
28.09 pl. 12 Avīžu un žurnālu 
                          koplasīšana „Sapratne” 

DAUGAVPILĪ
5.09 pl. 13  Laikrakstu apskats
9.09  LNS Daugavpils RB dzimšanas 
            diena 
12.09 pl. 13  IK „Nezinīši’’
19.09 pl. 13  Informācija par nedzirdīgo 
                           dzīvi
27.09 pl. 13  Laikrakstu apskats

KULDĪGĀ
2.09 pl. 7  Ekskursija:  „Skrīveru 
                    saldumi”, atrakciju parks 
              „Avārijas brigāde”, ,„Likteņdārzs”  
5., 12., 19., 26.09 pl. 10  Vingrošana
8.09 pl. 10  Konkurss „Labākais 
                        sēņotājs’’
9.09 pl. 12   Nedzirdīgo diena
11.09 pl. 12  Tēvu diena 
                          (organizē sievietes)
19.09 pl. 11  Sieviešu klubiņš
23.09 pl. 8  Nedzirdīgo diena Rīgā

VENTSPILĪ
5. 12.09 pl. 11  Laikrakstu un žurnālu 
                                apskats 
9., 30.09 pl. 17   IK „Veselība”
14.09 pl. 14  Tēvu diena
16.09 pl. 13  Ventspils RB – 65 gadi!
21.09 pl. 12  Psiholoģija sadzīvē
28.09 pl. 8  Konkurss - Visi  pēc 
                        dzērvenēm

LIEPĀJĀ
1., 16. 20.09 pl. 11  Nūjošana
5., 12.09 pl. 13  Laikrakstu un žurnālu 
                                 apskats
7., 14., 21., 28.09 pl. 18  Dejošana
9.09 pl. 12  Nedzirdīgo diena  Beberliņos
19., 26.09 pl. 12  Laikrakstu un žurnālu 
                                   apskats
26.09 pl. 13  Informācija par nedzirdīgo 
                           dzīvi

Pasākumi biedrībās septembrī

Redaktore: ILZE KOPMANE 
Korespondents: ZIGMĀRS UNGURS

E–pasts: kopsoli@lns.lv
Tel: 29180534

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

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

DAŽĀDI

Līdzjūtības
Miris mūsu biedrs  

NORMUNDS KRAZE  (21. 02. 
1982 –  29. 07. 2017).

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
ģimenei, piederīgajiem, draugiem, 
Normundam  pāragri mūžībā aiz-
ejot. 

LNSF,  LNS Rīgas biedrība

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu mūsu biedrei Anitai Mitrov-
skai  - Ķuzei, mūžībā pavadot vīru  
PĒTERI MIERVALDU ĶUZI 
(12.10.1942 – 12.07.2017).                                                                                                         

Smiltenes RB 

 Nākamais numurs 
15. septembrī

Īpašie sveicieni
MĀRTIŅAM BERGMANIM un  

LUDMILAI RERUHAI!
“Nu jums mīlas zelta rasa  

dvēselītē iebirusi…”
Apsveicam savu  jauno pāri, no-

vēlam ilgu un laimīgu laulību!

LNS Daugavpils RB biedru saime

Saskan divas vīna glāzes,
Saskan divi gredzentiņi.
Tā lai saskan jūsu dzīve,
Mūžu kopā dzīvojot.

Sveicam LAURU un KASPARU  
UNGERUS, kopīgo dzīves ceļu sākot!

Smiltenes RB

Visi laipni lūgti uz Starptautiskās nedzirdīgo dienas 
pasākumu programmu  

23. septembrī no pl. 11 kultūras centrā “Rītausma”.
Atzīmēsim mūsu dienu kopā!
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