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ZIGMĀRS UNGURS

19. septembrī uz pirmo sēdi sanāca jaunievēlētā 
(17.VIII) LNS Dome. 

Tās galvenais uzdevums bija ievēlēt LNS valdi.
Domnieki uzklausīja LNS prezidenta A.Pavlina 

informāciju par nepieciešamību ievēlēt LNS pārvaldes 
institūciju – valdi 5 locekļu sastāvā: prezidentu, divus 
viceprezidentus, divus valdes locekļus. Nobeidzot skaidrojošo 
uzrunu prezidents nosauca 4 valdes locekļus, kurus viņš 
ieteica DomeI ievēlēšanai valdē. Viceprezidentu amatam 
A.Pavlins izvirzīja S.Gerenovsku un E.Vorslovu, bet valdes 
sastāvā vēl ieteica apstiprināt D.Lāci un M.Lasmani.

Debates bija īsas. Daži domnieki (A.Bergmanis, R.Rizika) 
iebilda pret to, ka viceprezidenta  postenim izvirzīts 
E.Vorslovs, kurš šajā sēdē nepiedalās.

Arī M.Piterniece uzskatīja, ka E.Vorslova lēmums tik 
atbildīgā brīdī aizbraukt prom, nebija pareizs. A.Pavlins 
paskaidroja, ka viņš atrodas komandējumā, piedalās 
konferencē Igaunijā un no viņa saņemta iepriekšēja 
rakstiska piekrišana pildīt viceprezidenta pienākumus 
ievēlēšanas gadījumā. 

Par to, vai LNS būtu nepieciešami 2 viceprezidenti, 
A.Pavlins skaidroja, ka tā jau zināmā mērā ir LNS tradīcija, 
Domei nopietni jādomā par pēctecību un jāsagatavo darbam 
jauns prezidents.

Uz dažiem jautājumiem atbildēja arī pārējās izvirzītās 
kandidātes. D.Lāce skaidroja, ka par galveno uzdevumu 
valdes darbā uzskata projekta „Klusuma pasaule” realizāciju, 
bet S.Gerenovska un M.Lasmane apliecināja, ka gatavas 
pieņemt jauno izaicinājumu.

Dome ar 15 balsīm par, 4 – pret, 2 – atturoties ievēlēja 
valdi 5 iepriekš minēto locekļu sastāvā.

Domnieki apsprieda arī jautājumu par ētikas kodeksu 
(V.Strazdiņa ierosinājums). Prezidents ieteica nogaidīt: ja 

vēl būs kāds nepatīkams gadījums, tad atgriezīsies pie šī 
jautājuma. Viņš nobeidza Domes sēdi ar atziņu: „Var pateikt 
ļoti sliktas lietas solīdā veidā, bet var pateikt arī labas lietas 
nesolīdā veidā.” Tā teikt, pārdomām.

„KS” apsveica jauno viceprezidenti 
Sandru GerenovSku un lūdza atbildēt uz dažiem 
jautājumiem. Lūk, šīs sarunas pieraksts!

Lēmumu kļūt par LNS viceprezidenti pieņemt 
bija grūti, jo šogad mans 
galvenais mērķis veiksmīgi 
pabeigt mācības augstskolā. Ja 
man vajadzētu šobrīd dzīvot un 
strādāt Rīgā, tad gan noteikti 
nebūtu piekritusi. Vienmēr ir 
gods strādāt kopā ar Arnoldu 
Pavlinu, jo viņš ir saprotošs, 
viegli sastrādāties un no viņa 
var daudz ko  pamācīties.
Neuzskatu, ka  noticis kaut kas 
īpašs. Joprojām esmu Rēzeknes 
biedrības vadītāja, tagad 
protams, ir lielāku atbildība LNS darbā. Manā pārziņā būs 
nedzirdīgo integrācija, kultūra un darbs ar jauniešiem.

Kādi būtiski organizatoriskās un kultūras sfēras 
pārkārtojumi vai jauninājumi nepieciešami, tas būs 
redzams nākotnē. Vispirms vajadzētu sakārtot kultūrmasu 
darba atskaites un statistiskās atskaites – tās jāpielāgo 
mūsdienu prasībām.

Vai Rīgā būšu biežāk satiekama? Tas būs pēc darba 
nepieciešamības. Mūsdienās informāciju tehnoloģijas 
ir labs palīgs komunikācijā. LNS biedri var droši savus 
komentārus un priekšlikumus sūtīt uz e-pastu rezeknesrb@
lns.lv. 

Ja kādam būs vēlēšanās personiski tikties, to varēs 
noorganizēt Rīgā, LNS mītnē, iepriekš vienojoties. Priecāšos 
par jebkuru sadarbību!  

Jaunā valde ievēlēta

ILZE KOPMANE

Lai pateiktos par izcilajiem sasniegumiem, piektdien, 
2.oktobrī, Valsts prezidents Valdis Zatlers tikās ar LNSF 
delegācijas pārstāvjiem, starp kuriem bija sportisti - Māris 
Grēniņš, Laura Gaile un Jānis Smons, kuri izcīnījuši godal-
gotas vietas 21.Nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs (Deaflympics).

 Pasniedzot sportistiem piemiņas medaļas, Valsts prezidents 
norādīja: „Jums katram ir īpaši nopelni, jo, lai startētu sacensībās, 
trenētos un uzvarētu, ir vajadzīgs gribasspēks, mērķi un, pats galvenais, 
jāizcīna cīņa ar sevi un tikai tad ar pretiniekiem. Nav svarīgi, cik lielas 
ir sacensības, bet svarīga ir vēlēšanās tajās piedalīties un pierādīt sevi 
visas pasaules mērogā, ko jūs arī esat izcili paveikuši. 

Tādēļ apsveicu jūs ar uzvarām un ar cieņu novērtēju jūsu un jūsu 
treneru darbu, kas ieguldīts, lai pie godalgām tiktu.”

PATEIcībA Visu sportistu vārdā Liels paldies Taibejas 
misijai un tās vadītājam Deividam Vangam (David C. Y. Wang) 
par finansiālo atbalstu mūsu delegācijai.  LNSF valde

 

Valsts prezidents sVeic nedzirdīgo 
olimpisko spēļu medaļniekus   

Laikraksts “Kopsolī“ tiek izdots LNS projekta “Klusuma pasaule“
 aktivitātes 2.12 ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda (85%) 

un Latvijas valsts (15%) līdzfinansējumu.
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1. Kādi ir secinājumi pēc 
Nedzirdīgo Olimpiādes, vai 
kaut ko varēja labāk izdarīt 
mūsu olimpiskās komandas 
sagatavošanā? 

„Kopsolī” intervija ar  LNSF prezidentu VARI STRAZDIņu pēc olimpiskās delegācijas  atgriešanās no 
Taivānas.

paldies olimpiešiem

Turpinājumu lasiet 
3. lpp. 

Tagad sportisti ir 
atgriezušies. Kā viņiem 
klājās tālajā Taivānā?

Kā stāsta Varis Straz-
diņš, atklāšanas ceremonija 
bijusi grandioza. Tāda 
sajūta, ka visa sala (Taivāna 
ir sala Dienvidķīnas jūrā) 
iesaistījusies Nedzirdīgo 
spēļu organizēšanā. Varam 
būt lepni, ka olimpisko lāpu 
vienā no pēdējiem etapiem 
nesa mūsu Māris Grēniņš. 
Atklāšanas šovu noslēdza 
vērienīga uguņošana. 
Televīzija atklāšanas cere-
moniju translēja pilnā 
apmērā. 

Laura Gaile bija pirmā 
no mūsu komandas, kas 
ieguva godalgotu vietu. 
7. septembrī viņa cīņas 
mākslā teikvando izcīnīja 
sudraba medaļu 49 – 57 kg 
svara kategorijā. Vispirms 
viņa priekšsacīkstēs ar 
rezultātu 2:1 pieveica 
Reznichenko Karinu no 
Krievijas. Pusfinālā L. 

Pagājušajā laikraksta numurā publicējām interviju ar Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas prezidentu 
VARI STRAZDIņu par Latvijas nedzirdīgo sportistu gatavošanos 21. Nedzirdīgo olimpiskajām spēlēm.

piecas medaļas nedzirdīgo olimpiādē

Gaile sacentās ar turcieti 
Yenigun Elif un uzvarēja ar 
rezultātu 3:1. Finālā Laura 
tikās ar pašreizējo pasaules 
čempioni taivānieti Lu Szu-
Jou un zaudēja viņai ar 0:7. 

Jau nākamajā dienā, 8. 
septembrī, Māris Grēniņš 
izcīnīja zelta medaļu 100 
m skrējienā. Viņa rezultāts 
– 10,64 sek. Mārim pietrūka 
tikai 0,04 sek., lai pārspētu 
pašreizējo Nedzirdīgo Olim-
pisko spēļu rekordu – 10,61 
sek., kas kopš 1997. gada 
pieder ASV skrējējam Wendell 
Gaskin. Viņam pieder arī 
nedzirdīgo pasaules rekords 
– 10,21 sek.

Māris Grēniņš arī 
tāllēkšanā izcīnīja zelta 
medaļu ar rezultātu 7,49 
metri. Diemžēl Jānis Smons 
kvalifikācijas barjeru nespēja 
pārvarēt un finālā neiekļuva.

Savukārt Alnis Kuļikovs 
lodes grūšanas kvalifikācijas 
sacensībās aizmeta 12,07 m 
un iekļuva finālā. Bet tajā 

Alnis spēja aizmest 
tikai 11,68 m, kas no-
drošināja viņam 12. 
vietu. Par olimpisko 
čempionu šajā dis-
ciplīnā ar rezultātu 
16.26 m kļuva Lopez 
Joanel no ASV.

12. septembrī  Mā-
ris Grēniņš 110 m 
barjerskrējienā iegu-
va sudraba medaļu. 
Viņa rezultāts - 
14,38  sekundes bija 
labāks par iepriekšējo 
Nedzirdīgo olimpisko 
spēļu    rezultātu, tomēr 
ar to bija par maz,  lai  
uzvarētu finālā.   Mārim 
vajadzēja piekāpties 
jaunajam nedzirdīgo 

pasaules rekordistam ame-
rikānim Joshua Howard 
Hemb-rough, kura rezultāts: 
14,16 sekundes.

Trīssoļlēkšanā notika 
līdzīgi – arī sudraba medaļa 
Māris pārspēja līdzšinējo 
nedzirdīgo pasaules rekordu, 
tomēr krievu sportists Alexey 
Savostin ar rezultātu 15,51 
metrs viņu pārspēja par 5 cm.  
Otrs mūsu trīssoļlēcējs Jānis 
Smons ar rezultātu 14,45 
metri palika soli aiz medaļām 
– 4. vietā.  

Mūsu peldētājam Alekse-
jam Smirnovam diemžēl 
Olimpiskās spēles nebija 
veiksmīgas – visās disciplīnās 
viņš nespēja izkļūt no 
priekšsacīkstēm, lai cīnītos 
kādā finālā.

Olimpiskās komandas 
atgriešanās 17. septembrī 
Rīgas lidostā tika svinīgi 
sagaidīta ar apsveikumiem, 
ziediem un intervijām.

LNSF prezidents Varis 

Strazdiņš pastāstīja, ka 
Latvijas komanda bija 
viena no mazākajām 
skaitliskā ziņā, tomēr 
rezultātu ziņā uz citu 
valstu fona izskatījās ļoti 
labi. 

Olimpiādē pavisam 
piedalījās 98 valstu 
komandas, medaļas ieguva 
55 valstis. Latvija ar 2 zelta 
un 3 sudraba medaļām  ir 
21. vietā, apsteidzot pat 
tādas lielas un bagātas 
valstis kā Lielbritānija, 
Norvēģija, Polija, Šveice 
un daudzas citas. Taibejā 
tika laboti daudzi pasaules 
rekordi. Pašu sacensību 
organizatoriskajā ziņā viss 
bija augstā līmenī, vienīgi 
pasākumu laikā reizēm 
runātais  netika iztulkots 
nedzirdīgo zīmju valodā. 

Ārpus sacensību vietām 
– viesnīcās, uz ielas  bija 
daudz brīvprātīgo palīgu, 
kas visi bija dzirdīgi un ļoti 
laipni, taču nedzirdīgajiem 
nebija iespējams ar viņiem 
saprasties. Šie brīvprātīgie 
esot speciāli mācījušies 
starptautiskās zīmju valo-
das kursos, diemžēl tas 
nedeva nekādu labumu.

Vēl cita problēma bija 
transports, daži citu valstu 
sportisti tā nesaskaņotas 
darbības dēļ pat nokavēja 
savus startus.  Par lai-
mi, Latvijas komandu 
transporta  problēmas 
neskāra. Intervijās lidostā 
visi komandas sportisti 
izteica apņēmību turpināt 
treniņus, lai varētu atkal 
piedalīties šādos gran-
diozos nedzirdīgo  sporta 
svētkos.

ZIGMĀRS UNGURS

Sagatavošanās periods faktiski 
sākās jau 2005. gadā, tiklīdz 
atgriezāmies no iepriekšējām 
Nedzirdīgo Olimpiskajām spēlēm 
Melburnā, Austrālijā. Taču, jo tuvāk 
nāca 2009.  gads un komandas 

komplektēšanas brīdis, jo sliktāk un 
sliktāk kļuva ar finansēm.

 Žēl, ka piedalīšanās Olimpiskajās 
spēlēs šoreiz notika vienlaikus ar 
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pie tiesnešiem, to bija grūti izdarīt, 
vienkārši nevarēja saprasties.

Visu Olimpiādes laiku sportistiem 
sacensību vietās bija pieejama 
bezmaksas masāža, es visus mudināju, 
lai izmanto šo iespēju atgūt spēkus.

3. Kāda jums likās 
taivāniešu sadzīve, 
savstarpējās attiecības, 
temperaments, vietējais 
dzīvesveids? 

Cik paspēju novērot, taivānieši ir 
ļoti laipni, sirsnīgi, uz ielām sveicina 
pat svešus cilvēkus, vienmēr smaida. 
Tur ir ļoti liels iedzīvotāju blīvums, 
rit saspringta biznesa dzīve, ir daudz  
dažādu banku – tiešām dažādas, nevis 
kā pie mums – visur vienu un to pašu 
banku filiāles. Tomēr cilvēki uz ielām 
ļoti mierīgi, atslābinājušies, nekur 
nesteidzas, pretimnākoši... Pat grūti 
saprast, kā tas viņiem izdodas. 

Satiksme gan man izskatījās 
mazliet haotiska.   Daudz moto-rolleru, 
motociklu, tiem ir speciāla vieta pie 
krustojumiem, priekšā automašīnām. 
Tiklīdz iedegas zaļā gaisma, tie pirmie 
kā skudru bars aiztraucas dažādos 
virzienos.

Taibejā redzēju pašus jaunākos 
Mazdas modeļus, ar tām braukāja 
Olimpisko spēļu organizatori. Jaunās 
Mazdas ir aprīkotas ar videokamerām, 
kas aizstāj spoguļus, visa apkārtne 
redzama auto salonā uz monitoriem. 
Policistu Taibejā daudz, uz katra otrā 
krustojuma, viņi līdztekus luksoforiem 
piedalās satiksmes regulēšanā. 
Ievēroju, ka ielās neredzēja nevienu 
ubagotāju, varbūt tā tas bija tikai 
Olimpiādes laikā.

4. Nu jau Olimpiskās spēles 
aiz muguras, kādi ir kārtējie 
darbi, acīmredzot jāsāk domāt 
jau par nākamo Olimpiādi?

Man tagad vispirms būs jānokārto 
prēmiju saņemšanas jautājums 
sportistiem par sasniegumiem 
šajās Olimpiskajās spēlēs. Iešu uz 
Ministru kabinetu, Saeimu un visur, 
kur vajadzēs, lai sportisti saņemtu 
nopelnītās prēmijas. To paredz MK 
Noteikumi.

Par tālāko sportistu sagatavošanas 
darbu...Diezgan smags jautājums. 
Mums ir talantīgi sportisti, kuri 
varētu sasniegt labus rezultātus, 
diemžēl viņiem pietrūkst apstākļu 
un motivācijas. Sportā neko nevar 
sasniegt bez piepūles, gribasspēka, 
pašdisciplīnas, mērķtiecības. Diemžēl 
šo īpašību pietrūkst daudziem mūsu 
sportistiem. 

Tagad, runājot par Māri, daži saka: 
ko nu, viņš jau tikpat kā dzirdīgais, 
vājdzirdīgais, spēcīgāks. Bet kāpēc 
cēloņus saviem zemajiem rezultātiem 

meklēt dzirdes pakāpē? Visiem 
ir vienādas iespējas. Tam nav 
nekāda sakara. Labāk trenējieties, 
sasniedziet rezultātus, nevis 
attaisnojiet savu kūtrumu ar to, ka 
nedzirdīgs.

Ir jāsaprot, ka Latvijas 
Nedzirdīgo sporta federācija 
nenodarbojas ar auklēšanu, mums 
nav vajadzīgs sporta tūrisms, kad 
uz sacensībām brauc nevis cīnīties, 
bet gan apskatīt citu valsti, patusēt 
ar citiem nedzirdīgajiem... Mums 
vajag sportistus, kuri grib kaut ko 
sasniegt, kuriem ir mērķis un griba 
trenēties un sevi parādīt. 

Es saku lielu paldies mūsu 
olimpiešiem, īpaši tiem, kuri spēja 
iekļūt pirmajā sešniekā, paldies 
viņiem par darbu un neatlaidību!

5. Drīz būs LNSF 
kārtējais kongress, 
pārvēlēšanas, vai kandidēsiet 
atkal uz prezidenta posteni?

Es tagad nevaru un arī negribu 
domāt par to, vai gribu arī turpmāk 
būt LNSF prezidents. Līdz 21. 
novembrim man ir laiks izdomāt, 
un es to arī izdarīšu. Kongresā 
notiks ne tikai vēlēšanas, bet arī 
statūtu izmaiņas, turpmākās 
darbības programmas pieņemšana. 
Statūtos neko īpašu nemainīsim, 
vienīgi šis tas ir jāpieslīpē. Ar 
līdzšinējās valdes darbu kopumā 
esmu apmierināts. Arī klubi normāli 
darbojas. Īpaši gribu uzvērt, ka mūs 
neapmierina skolu ieguldījums savu 
audzēkņu fiziskajā sagatavotībā 
un spor-tiskajos rezultātos. Skolu 
ie-guldījums ir nepietiekams, tās 
nespēj sagatavot labus sportistus. 
To pierāda mūsu izlases  sastāvs 
Taibejā salīdzinājumā ar citu 
valstu izlasēm, kurās bija skolēni 
- sportisti. Acīmredzot kaut kas 
tai sistēmā jāmaina, jāuzlabo. Tieši 
skolai jābūt tai vietai, kur ielikti 
pamati nākamo sportistu raksturā, 
motivācijā, fiziskajā attīstībā. 
Diemžēl mūsu skolas savas iespējas 
neizmanto.

Taibejas misija Latvijā palīdzēja 
mūsu olimpiskajai komandai ar 
finansējumu, lai aizbrauktu uz 21. 
Nedzirdīgo Olimpiskajām spēlēm. 
Kad mūsu olimpiskā delegācija 
atgriezās Latvijā ar 5 medaļām, 
Taibejas misija Latvijā  29. septembrī 
par godu mūsu olimpiešiem un viņu 
panākumiem noorganizēja svinīgās 
vakariņas viesnīcā Radisson SAS. 
Tas bija loti patīkams pārsteigums, 
jo līdz šim neviens no brīvas gribas 
nebija izrādījis tik īpašu uzmanību 
nedzirdīgajiem vispār. 

Liels paldies vēlreiz taivā-
niešiem, un jo īpaši misijas 
vadītājam Deividam Vangam. 

Paldies olimpiešiem
Sākumu lasiet 2.lpp.
ekonomisko krīzi. Krīze un līdz ar to 
finansējuma trūkums izjauca mūsu 
nodomu sūtīt uz Olimpiādi pilnu 
komandu – 11 cilvēkus, kuri bija 
izpildījuši normatīvus savos sporta 
veidos. 

Mums bija liels un piņķerīgs 
darbs, lai izstrādātu atlases 
normatīvus, kuriem par pamatu 
ņēmām starptautiskos normatīvus, 
pielāgojot mūsu apstākļiem. Tā 
mēs devām iespēju ikvienam 
sportistam pierādīt savas spējas, 
savu sagatavotību. 

Ļoti lielu lomu, ja ne pašu 
galveno, nospēlēja finansējums, tā 
apjoms. Līdz pat jūlijam centāmies 
dabūt pietiekamu finansējumu 
olimpiskajai komandai no valsts. 
Biju vizītē  uz LR Saeimu, Izglītības 
un zinātnes ministriju, Latvijas 
Olimpisko komiteju,  rakstījām 
neskaitāmas vēstules, bet velti. 
Ekonomiskais stāvoklis valstī bija 
noteicošais.  Sportistiem atklāti 
pateicām, ka nevaram uzreiz pateikt, 
cik sportistiem pietiks finansējuma, 
lai aizbrauktu uz Nedzirdīgo 
Olimpiskajām spēlēm Taivānā. Bet 
bija daži, kas nesaprata, kā var 
nebūt naudas.

2. Vai pašās sacensībās 
izlases dalībnieki spēja 
parādīt visu, uz ko spējīgi? 

Katrs cilvēks ir savādāks, un arī 
sportisti katrs citādāk pielāgojās 
vietējiem apstākļiem – klimatam, 
uzturam, apkārt valdošajam 
noskaņojumam. Neviens jau īpaši 
nesūdzējās, var teikt, ka visi 
nostartēja normāli, atbilstoši savam 
līmenim. Cita lieta ir pieredze, 
māka pietaupīt savus spēkus un 
koncentrēties tieši uz sacensību 
brīdi. Māris, piemēram, pirms 
saviem startiem visu dienu aizvadīja 
viesnīcā, vēsumā, lai āra karstumā 
nezustu spēki. Tāda atbildība un 
profesionāla attieksme pret startu ir 
ļoti patīkama.

Karstums – jā, tas traucēja, 
tomēr visiem sportistiem bija 
vienādi apstākļi. Varbūt vienīgi 
dienvidnieki, kuri pieraduši pie 
karstuma, bija labākā situācijā. Bet 
mūsu Māris taču noskrēja viņus 
visus!

Par tiesnešiem – neko sliktu 
nevaru teikt, gan vietējie tiesneši, 
gan uzaicinātie no citām valstīm bija 
ļoti profesionāli, nekādi pārpratumi 
vai konflikti neradās. Taču viens 
mīnuss – starp tiesnešu korpusu 
un nedzirdīgajiem sportistiem bija 
komunikācijas problēmas, trūka 
zīmju valodas tulku. Tāpēc, ja 
sportisti gribēja kaut ko noskaidrot 



Spilgtākās atmiņas ir 
no pirmā LNS pašdarbības 
festivāla, kuru man nācās 
organizēt Rēzeknē. Sāku 
strādāt biedrībā 2001. gadā 
1.aprīlī, bet 16.jūnijā jau bija 
paredzēts šis pasākums. Toreiz 
man nebija ne pieredzes, ne 
arī zināšanu, kā to organizēt, 
arī tik labas sadarbības ar 
pašvaldību vēl nebija. Mēs ar 
tulku Regīnu devāmies meklēt 
sponsorus. 

Pabijām vairāk nekā 
20 firmās. Kāds iedeva 5 
paciņas majonēzes, cits 
– kasti cepumiem utt., 
bet pašdarbniekus tomēr 
pabarojām un arī viesus 
uzņēmām pie pilniem 
galdiem. 

Otrs spilgtākais moments 
bija, kad no Oranje fonda 
piezvanīja un paziņoja, ka 
mūsu iesniegtais projekts 
guvis atbalstu un fonds kluba 
remontam mums nolēmis 
piešķirt paredzēto naudu. 
Iedomājies, tā vienkārši 
piezvana un saka, ka dos 
25000 eiro. Biju apstulbusi 
ne pa jokam, jo vienu gadu 
projektu rakstījām un pēc tam 
gadu gaidījām rezultātu. Biju 
jau atmetusi visas cerības. 
Vēl tagad tas liekas kā sapnī 
noticis, jo fonda līderus tā arī 
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Dzimšanas dienas svinības 
risinājās pašā Rēzeknes sirdī, 
restorānā „Latgale”, kur 
Rēzeknes biedrības saimniece 
sandra gerenovska mīļi sa-
gaidīja ielūgtos viesus. Tuvus 
un tālus ciemiņus priecēja 
jautra programma un gaumīgi 
klāts mielasta galds. Saviesīgā 
balle turpinājās līdz rīta 
agrumam. Dižā jubileja tika 
godam nosvinēta.

Šajā nozīmīgajā dienā 
biedrību sveikt ieradās arī 
Rēzeknes pilsētas mērs 
aleksandrs Bartaševičs un 
Domes deputāts Jānis krišāns 
(viņš ir arī LNS nekustamā 
īpašuma apsaimniekotājs 
Rēzeknē). Pašvaldība bija 
piešķīrusi biedrībai finansiālu 
atbalstu šī jubilejas pasākuma 
rīkošanai. Rēzeknieši saņē-
ma apsveikumus arī no 
LNS vadības, biedrībām, 
radniecīgām organizācijām u.c. 
Latvijas nedzirdīgo vēstures 
pārzinātājs ansis smons 
klātesošajiem īsumā pastāstīja 
par to, kā tapa Rēzeknes 
biedrība. 

Īsi vēstures fakti
Rēzeknes biedrības pirm-

sākumi meklējami 1949. gada 
20. novembrī, kad kopīgai 
darbībai nolēma apvienoties 
36 biedri. Par valdes priekš-
sēdētāju toreiz ievēlēja 

t. kazuli (Pivinu). Visilgāk 
biedrību (agrāk to sauca par 
nodaļu) vadīja J. lubgins 
(1954 – 1980). Viņa darbības 
laikā jūtami palielinājās 
biedru skaits (192 biedri). 
1964. gadā tika nodibināta 
teritoriālā pirmorganizācija, 
kas apvienoja Ludzas, 
Viļānu, Kārsavas, Varakļānu, 
Aulejas un Dagdas mazās 
pirmorganizācijas. Rēzeknieši 
ar atzīstamu degsmi darbojās 
sportā un pašdarbībā, jauno 
tradīciju kopšanā. Pēc tam 
biedrību vadīja V. kazule, bet 
par kultūras darbu atbildēja 
ļ. makuža, m. lasmane, V. 
abramāne, r. mizere u.c.

Aktīvākie Rēzeknes   bied-
rībā tolaik bija n. matjušenko, 
F. mauriņš, m. tipāne, a. 
kuzņecova, g. moroza, k. 
daņilova, J. lubgins, a. kazulis, 
n. kuzņecovs, o. uškāns, i. 
ivanovska, a. melnūdre, ļ. 
makuža u.c. 

Sešdesmitgade sagaidīta 
godam. Patlaban Rēzeknes 
biedrībā ir 105 biedri un 
darbojas grupa Preiļos. 
Kopš 2001. gada biedrību 
vada Sandra Gerenovska. 
Viņas čaklākie palīgi šobrīd 
ir ļ. makuža, F. mauriņš, m. 
senkāne, V. gorūza, V. kazule, 
r. mizere, i. geduša, m. 
truntika u.c. 

rēzeknes BiedrīBai – 60
IVARS KALNIŅŠ, Ilzes Kopmanes foto

Saulainajā 12. septembra sestdienā savu 60 gadu jubileju 
ar svinīgu pasākumu atzīmēja Rēzeknes biedrība – viena  

           no spēcīgākajām un aktīvākajām LNS biedrībām. 
Tajā pulcējās ne vien paši rēzeknieši, bet arī viesi no visas  

     Latvijas.
Rēzeknieši var pamatoti 

lepoties ar daudziem 
sasniegumiem – talantiem 
pašdarbības mākslā, neizsīks-
tošām kluba aktivitātēm, 
pārdomātu organizatorisko 
darbu. Biedrība gatavojusi 
un realizējusi projektus 
pati, piedalījusies lielos LNS 
projektos  ar  ES līdzfinan-
sējumu. Pašlaik Rēzeknes 
biedrība aktīvi iekļāvusies 
arī nacionālās programmas 
realizācijā projekta „Klusuma 
pasaule” ietvaros.

Novēlēsim, lai Rēzeknes 
biedrībā rodas un piepildās 
vēl daudzas spožas idejas 
līdz nākamās desmitgades 
jubilejai!

● ● ●

Rēzeknes biedrības vadītāja 
sandra gerenoVska 
piekrita sniegt interviju „KS”.
✿  ar kādu noskaņu tu 
sagaidīji rēzeknes biedrības 
dzimšanas dienu?

Pasākumu mēs ar tulku 
Inesi Gedušu plānojām ļoti 
rūpīgi un detalizēti. Sākumā 
valdīja rūpes un satraukums, 
vai viss izdosies. Taču viesu 
smaidīgās sejas izkliedēja visas 
šaubas. Par to mums patiess 
prieks un gandarījums. 
✿ kādas ir spilgtākās atmiņas 
tev no darba šajā biedrībā? Turpinājumu lasiet 

5. lpp. 



KopSoLī
2009. gada oktobrī

                         

5

neesmu satikusi. 
✿ kādas izmaiņas notikušas tavas 
vadības laikā?

Pirmkārt, mainījušās biedrības 
telpas. Pateicoties minētajam pro-
jektam, tās kļuvušas mājīgākas, 
skaistākas. Skumīgi, ka daudz 
biedru aizgājis viņsaulē. Priecē, ka 
jauniešiem patīk pulcēties kopā 
mūsu otrajās mājās. 
✿ Varbūt bija arī kādas vilšanās?

Bija, protams! Gadījās, paš-
valdība mūs finansiāli neatbalstīja, 
līdz ar to netika realizētas dažas 
ieceres. 
✿ un tomēr – rēzeknes biedrībai 
izdevies visai cieši sadarboties ar 
pašvaldību...

Es iekalu sev galvā, ka pašvaldībā 
strādā tādi paši cilvēki kā mēs. Saliku 
uz papīra visu, ko mūsu biedrībai 
visvairāk vajag, un ar tulku Inesi 
devāmies uz pašvaldību, jo nebiju 
droša, vai sapratīšu, ko tur runās, 
vai nebūs komunikācijas problēmu.

Lai pamatotu savas nepie-
ciešamības, iepriekš mazliet 
sagatavojos. Savas vajadzības ir 
nopietni jāpamato, nevis vienkārši 
deklarēt – „mums vajag”. Aicināju 
pašvaldības pārstāvjus uz mūsu 
biedrību, lai viņi sniegtu biedriem 
informāciju par pieejamiem pakal-
pojumiem pašvaldībā. Stāstīju, ko 
mēs darām, kādus pakalpojumus 
sniedzam, ar kādām grūtībām 
saskaramies. 

Tad pašvaldība reizi ceturksnī 
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem 
sāka organizēt sapulces, kurās 
varējām pastāstīt par savu darbu, 
par problēmām, panākumiem. 
Ieteicām arī, ko vajadzētu uzlabot 
pašvaldībā. Tā pašvaldība pamazām 
tika labi informēta, redzēja 
un iepazina mūs, un pēdējos 
gados tiešām izveidojusies laba 
sadarbība. 

Atskaites arī centos vienmēr 
nodot laikā, pēc viņu noteikumiem. 
Uzskatu, lai sadarbība izveidotos 
veiksmīga, ir savstarpēji labi 
jāiepazīstas. Sākumā mēs cits citam 
bijām kundzes un kungi, tagad jau 
uzrunājam vienkārši vārdos. 

Vēršoties citās pašvaldībās, sākumā 
vienmēr rakstiski iepazīs-tinu, kas mēs 
esam, kādi ir mūsu organizācijas mērķi 
un uzdevumi, ko darām ikdienā. Tikai 
pēc tam lūdzu atbalstu. Protams, ir 
jāpamato, ka konkrētās pašvaldības 
teritorijā dzīvo tik un tik cilvēku ar 
dzirdes traucējumiem, jo katra ir 
ieinteresēta atbalstīt tikai savējos. 

Šogad mums īpaši paveicies, jo par 
pašvaldības Domes deputātu kļuvis 
mūsu bijušā Rēzeknes uzņēmuma 
direktors Jānis Krišāns, līdz ar to arī 
krīzes laikā izdodas kādu santīmu 
dabūt. Tomēr savs cilvēks!
✿ ko, tavuprāt, rēzeknieši visvairāk 
vēlas saņemt no savas biedrības?

Tā ir palīdzība un atbalsts grūtos 
brīžos. Protams, viņiem patīk arī 
interesanti pasākumi – ekskursijas, 
pārgājieni/nometnes, kuras satuvina 
viņus kā biedrus, kur var iegūt jaunus 
draugus, atpūsties no ikdienas rūpēm.
✿ kādi nākotnes plāni ir rēzeknes 
biedrībai?

Nākotnes plāni un sapņi ir katram. 
Gribētos izremontēt mūsu biedrības 
kāpņu telpu, jo tā ļoti atgādina 
padomju laiku un, salīdzinot ar mūsu 
telpām, ir diezgan nemājīga. Uzlabot 
un paplašināt sociālos pakalpojumus. 

Pievērst vairāk uzmanības sociā-
lajam darbam ar dažādām mērķa 
grupām, tas ir, ģimenēm, atkarīgajiem, 
jauniešiem ar sociālpedagoģiskām 
problēmām, veciem, vientuļiem pen-
sionāriem utt. Piesaistīt profesionālu 
pasniedzēju, lai varētu uzlabot 
pašdarbību. 
✿ Varbūt jums ir kāds sapnis, kuru 
nav iespējams realizēt? 

1. Biedrībai iegādāties savu 
personīgo transportlīdzekli, ar kuru 
varētu braukt ekskursijās, pārgājienos/
nometnēs utt. 

2. Nodibināt savu firmu ar darba-
vietām nedzirdīgajiem,       piemēram, 
celtniecības un remontdarbu jomā, 
jo mums daudz biedru, kuri ieguvuši 
diplomus šai jomā. 

Tādā veidā varētu iegūt brīvus 
finansiālus līdzekļus mūsu biedrības 
uzturēšanai. 

3. Mūsu ēkā iebūvēt liftu, lai veci 
cilvēki un arī biedri no citām invalīdu 
organizācijām ar īpašām vajadzībām 
varētu nokļūt pie mums trešā stāvā. 

Rēzeknes biedrībai - 60 
Sākumu lasiet 4. lpp.

francis Mauriņš
1953. gadā iestājos 

Valmieras biedrībā, 
pēc tam pārcēlos uz 
Daugavpili. Tad pēc 10 
gadiem no turienes 
pārcēlos uz Rēzekni. 
Šajā biedrībā paliku 
līdz šodienai. 32 gadus esmu nostrādājis 
celtniecības jomā, par krāsotāju. 

Daudzus gadus biju Preiļu grupas 
vadītājs. Dzīvoju Preiļos, bieži braucu 
uz klubu Rēzeknē. Man patīk būt tur 
dažādos nozīmīgos svētkos, ekskursijās un 
interesantos pasākumos. Man netīk sēdēt 
mājās, turklāt veselība pagaidām turas, 
tāpēc varu atļauties aktīvu dzīvesveidu.

Pēteris kalvĪtis
Pēc Valmieras skolas 

beigšanas iestājos 
turienes biedrībā, bet 
no 1968. gada esmu 
Rēzeknes biedrībā. 
Sākumā strādāju apavu 
kombinātā, pēc tam 
elektroinstrumentu 
rūpnīcā. Štata 
samazinājuma dēļ no darba bija jāaiziet. 
Pēc tam strādāju mežā pie privātā 
uzņēmēja. 

Tā kā Rēzeknes klubs atrodas netālu 
no manām mājām, bieži iesaistos tā 
aktivitātēs. Man patīk organizētie 
pārgājieni, citi pasākumi. Interesants bija 
arī LNS pašdarbības festivāls Rēzeknē.

Mani iepriecina Sandras Gerenovskas 
veikums, kas patiešām vairo biedrības 
kultūras darba daudzveidību un piesaista 
biedru interesi un uzmanību.

Jeļena Jaņeviča
Rēzeknes biedrībā 

iestājos, kad man bija 
16 gadi. Šī biedrība ir 
īstā vieta, kur varu gūt 
man nepieciešamo 
informāciju, satikties ar 
pārējiem nedzirdīgiem 
cilvēkiem. Ja man ir kāds 
brīvs laiciņš, eju uz klubu 
pilnvērtīgi atpūsties. Tas atrodas izdevīgā 
vietā, mūsu cilvēki labprāt tur iegriežas. 
Biedrības vadītāja lieliski tiek galā ar 
visiem darbiem. 

Vispār viņa ir neaizvietojama. No 
visiem pasākumiem uz mani vislielāko 
iespaidu atstāja Jaungada un Jāņu kopīgās 
svinības. Neaizmirstamas! Nākotnē es 
vēlētos apmeklēt angļu valodas kursus 
tepat, šajā biedrībā. 

ko rēzeknieši saka Par 
savu biedrĪbu
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Par rainiešiem nav ko runāt, 
cepuri nost, jau vairākus gadus viņu 
programmas ir vienkārši fantastiskas 
un ar katru gadu izsmalcinātākas. 
Tikai šogad jau šī izsmalcinātība 
ir uz robežas – daudzi nedzirdīgie 
nesaprata, par ko ir stāsts. 

Simpātiski bija RNbIS dejotāji, 
cerams, paaugušies viņi vairs tik 
uzkrītoši neskatīsies uz vadītāju, 
šoreiz tas bija piedodams.

218. bērnudārzs pārsteidza 
ar saviem mazajiem aktierīšiem, 
cik viņi bija apburoši un arī droši 
savās darbībās! Arī aprunājoties ar 
skatītājiem, visi vienbalsīgi atzina to 
par visjaukāko, sirsnīgāko un mīļāko 
priekšnesumu.

Liepājnieki ar atraktīvo Aldi 
Ādamsonu kā vienmēr līmenī. Ir 
patīkami redzēt, ka vismaz vēl kaut kur 
blakus modernām dejām un dziesmām 
tiek cienīta arī latviešu tautas deja un 
latviešu tautai raksturīgās izdarības 
dančos un dziesmās.

Rēzekniešu humora piesitiens, kā 
jau ierasts, neliek vilties, katru reizi 
ar nepacietību gaidu viņu uznācienu, 
patīk, ka viņi elastīgi, atbilstoši 
aktualitātēm spēj izmainīt dažas 
nianses, lai viens un tas pats uzvedums 
katru reizi izskatītos citādāks.

Smilteniešus skatījos divreiz 
uzmanīgāk, jo jau Ventspils festivālā 
„iemīlējos” tirgotājā gruzīnā! Tāds 
talants līdz šim bijs noslēpts Smiltenes 
kambaros!

Rītausmieši (7) kā vienmēr 
krāšņi, skaisti, muzikāli un sirdij tuvi 

un saprotami – no comments.....
Daugavpils (8) Bordertauna 

iepatikās ar „integrēto” attieksmi pret 
dziesmā minēto deju izpildījumu. Bet 
Daugavpils kantora direktoru Čaikas 
kungu „aizmirsu” pieminēt... 

cēsu (9) grupa savu aerobiku 
bija vēl labāk noslīpējusi un izpildīja 
precīzāk nekā iepriekšējā uzstāšanās 
reizē, un man prieks par šiem gaišajiem 
jauniešiem, kuru sniegums 100% 
atbilst nosaukumam pašdarbība. 

Pļaviņas (10) ar katru gadu 
noslīpējas un uzlabojas.... drīz jau būs 
pavisam labi. Pļaviņieši vienmēr ir 
uzmanību pievērsuši sīkām uzveduma 
detaļām, kas, protams, ir svarīgas, bet 
nav labi redzamas no zāles. Jāpadomā 
par to, lai skatītāji pēdējā rindā arī 
redz gan slimības lapu, gan čupačupsu, 
gan citas sīkās detaļas un saprastu 
uzveduma nianses.

Alsviķi visvairāk priecēja tieši ar 
to, ka uzstājās ar prieku, atdevi un 
cieņu pret izpildījumu – tik apgarotas 
bija viņu sejas. Visu cieņu!

Kuldīgas dejotājas, protams, 
super, bet galvenais “čigāns” Ozoliņš 
paņēma publiku ar savu šarmu, un 
ne mirkli, arī koncerta noslēgumā, 
ugunīgais skatiens nebeidza svilināt 
publikas sirdis.

Krāšņais noslēgums vēl vairāk 
pastiprināja to svētku sajūtu, ka tā 
tiešām ir Nedzirdīgo Diena un ka 
Latvijas nedzirdīgie ir tik jauki un 
dzīvespriecīgi ļaudis, kas, spļaujot uz 
krīzi, smaida vēl platāk... 

par nedzirdīgo dienas koncertu 
IVETA LĀCE - MIEZĪTE, Valda Kraukļa foto

Šogad pirmo reizi man izdevās apsēsties pirmajā rindā 
un noskatīties visu koncertu, jo parasti esmu aizņemta 
aizkulisēs un dažus priekšnesumus neredzu. Koncerts 

patika ļoti, bija laba programma kopumā, liekas, ka labāka nekā 
citus gadus, katrs priekšnesums bija baudāms.
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eksPresinterviJas
ivars Kalniņš

JeVgēniJa kuļikoVa
Šī diena man allaž ir svētki, tāpēc vienmēr 

apmeklēju LNS tradicionālo Nedzirdīgo 
dienas koncertu. Šoreiz man vislabāk patika 
„Rītausmas” deju grupas priekšnesumi, 
skaistas bija arī Kuldīgas čigānu dejas. 

ruslans gerenoVskis
Koncerts bija izdevies. Man viss koncerts 

patika! Es ne tikai uzstājos, bet arī noskatījos 
citus priekšnesumus. Vispār šāds pasākums 
nepieciešams, lai mūsu cilvēki varētu ne 
vien parādīt savas dotības uz skatuves, bet 
arī vienkārši satikties ar savējiem. Koncerta 
noslēgums bija vienreizējs ar pārsteigumu 
Marutai Piterniecei.

anda tīdemane
Man šis koncerts arī likās jauks. 

Pašdarbības festivālā Ventspilī īpašu balvu 
ieguva cēsnieki par saistošo uzvedumu, to 
nebiju redzējusi. Bet man šoreiz to izdevās 
noskatīties, patiešām labs! Kopumā koncerts 
veiksmīgi organizēts. Domāju, lai skatuve 
neizskatītos patukša, uz tās mēs varētu nākt 
vēl lielākā skaitā.

Grūti teikt, vai Nedzirdīgo diena man 
ir svētki, jo es pati neaugu nedzirdīgo 
sabiedrībā, kura man asociējas ar jaunu 
draugu iegūšanu un interesantām tikšanām. 

arita dirnēna
Koncertā sajūtas bija brīnišķīgas. Ļoti 

patika bērnudārza audzēkņu uzvedums 
„Namiņš”, kā arī E. Čaikas un A. Ādamsona 
kopīgā melodeklamācija „Ir tāda zeme”. 
Raiņa skolas muzikālais uzvedums „Violets” 
ir skaists, bet tas šim pasākumam bija 
mazliet par garu. 

Lai izjustu īstu svētku noskaņu, vēlētos 
vakara ballīti visiem nedzirdīgajiem. Ir prieks 
satikt šeit savējos, kaut arī nav iespējams 
noķert visus, kurus vēlētos.

Jānis sausiņš
Šeit uzstājos kopā ar Raiņa skolas 

muzikālo uzvedumu „Violets”, par ko 
esmu gandarīts. No visas programmas 
man tas arī vislabāk patika. Man šķiet, 
koncertā deju priekšnesumu bija par daudz. 
Vēlētos nākamgad redzēt vairāk muzikālu 
priekšnesumu. 

Vēroju, ka šogad koncertā apmeklētāju 
bija nedaudz mazāk. Mana svētku noskaņa 
vairotos, ja es satiktu šeit pēc iespējas vairāk 
savu skolasbiedru.

ValēriJa kreicBerga
Šī diena, protams, man ir svētki. Tā arī 

turpmāk būtu jāatzīmē katru gadu. Var taču 
redzēt, ka mūsu cilvēki jūtas labi, priecīgi ne 
tikai par iespēju apmeklēt koncertu, bet arī 
satikties ar savējiem un pārrunāt dažādas 
lietas.

Koncertā man vislabāk patika mazo 
bērnudārznieku priekšnesums. Ir tāda 
sajūta, ka šodien ir sevišķa diena. Man 
prieks par Marutu Piternieci. Viņa tik skaisto 
koncerta noslēguma apsveikumu ir patiešām 
pelnījusi. Viņai par savu mūža veikumu 
pienāktos kāds valsts apbalvojums. Domāju, 
ka citi arī to atbalstītu. 
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ieguldījums tavā nākotnē

lūk, ko pastāstīja nodarbību 
vadītājs sociālo zinātņu maģistrs 
supervizors kārlis Viša:

„Supervīzija ir atbalsta pasākums 
profesionāļiem noteiktās darbības 
jomās. To mērķis – mazināt spriedzi, kas 
rodas darbā, tā saukto „izdegšanas” 
iespēju un veicināt darbinieku 
profesionālo izaugsmi.

Praktiski tas notiek, ar īpašām 
metodēm analizējot katra darbinieka 
dažādas darba situācijas un kopīgi 
meklējot risinājumu problēmām, kas 
rodas darbā.

Atšķirībā no lekcijām, piemēram, 
semināriem, dalībnieki nav pasīvi 
klausītāji, bet paši procesā aktīvi 
iesaistās un darbojas atbalsta grupas 
ietvaros, cits no cita mācoties un 
rodot kopīgas atziņas, secinājumus, 
risinājumus.”

Šajā supervīzijas atbalsta grupā 
iekļauti sociālie rehabilitētāji no LNS 
biedrībām. Supervizors K. Viša ļoti 
atzinīgi vērtē grupas darbu jau pirmajā 
nodarbībā: „Viņi ir atvērti cits pret 

šĪ lielā lns ProJekta ietvaros sākušās daudzas aktivitātes. 
Jūsu uzManĪbai – vairākas no tāM arĪ šaJā „ks” nuMurā.

citu, gatavi dalīties, dot 
un ņemt visu pozitīvo. Es 
jūtu, ka visus vieno kopīga 
rūpe par saviem klientiem, 
liela atbildība par savas 
nedzirdīgo kopienas likteni..

Šis darbs prasa lielu daudzpusību, 
plašas zināšanas, arvien jaunu metožu 
apgūšanu, jo jāapkalpo ļoti dažādi cilvēki, 
kuru vajadzības ir visai neprognozējamas. 
Tas, ka darbu grūti plānot, arī rada 
spriedzi, kura pa laikam jānoņem šādās 
nodarbībās.”

Bet kādi ir grupas dalībnieku pirmie 
iespaidi?

dace lāce: Šīs nodarbības mums ir 
jaunums, ar kuru sastopamies pirmoreiz. 
Liekas, tas būs ļoti labs pasākums, jo dod 
iespēju it kā nopurināt no sevis ikdienā 
sakrājušās problēmas, apzināties, ka tu 
tāds neesi viens un arī citiem ir līdzīgas 
sajūtas.

elVīra Čaika: Šis ir tikai ievads, pats 
sākums, kad sākām apjaust, ko nozīmē 
šis svešais vārds – supervīzija. Mums 
būs jāmācās izrunāties un citam citu 

atbalstīt mūsu darbā ar klientiem. 
Katrā ziņā garlaicīgi nebūs, pasniedzējs 
nodarbības vada interesanti.

sandra gerenoVska: Man, 
mācoties augstskolā „Attīstība”, jau 
daudzkārt nācies piedalīties šādās 
nodarbībās kopā ar studiju biedriem. Te 
esmu visu kolēģu vidū, un tas noteikti 
sniegs kādu jaunu atziņu. Katrā reizē 
ikviens var iegūt sev kaut ko jaunu, ja 
vien vēlas to pats.

lida šilinska: Esmu ļoti priecīga 
par iespēju būt šeit, tomēr skaidri 
apzinos – man vēl daudz jāapgūst – 
attieksmē pret kolēģiem, klientiem 
jāmaina sevi. Patlaban jūtos nedroši, 
baidos izteikt savas domas – varbūt tas 
būs nepareizi, ko citi domās par mani 
utt.. Ceru arī, ka šeit gūtais atbalsts no 
kolēģu puses man palīdzēs darbā ar 
klientiem. 

tas ir kaut kas jauns un nebijis līdzšinējā lns sazarotajā darbībā, 
tāpēc sevišķi interesanti bija uzzināt par šīm regulārajām nodarbībām, 
kuras sākās 16. septembrī  un turpināsies ik palaikam visa projekta 
periodā.

suPervĪziJas

Tā saucas informatīvais bloks, kuru vada Ainars Ostvalds. Arī šī aktivitāte jau sākusies, jo notikuši jau 
vairāki semināri (Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā) ar mērķi – paaugstināt nedzirdīgo cilvēku zināšanu apjomu darba 
likumdošanā, vairojot mērķgrupas - nedzirdīgo cilvēku  iespējas iegūt informāciju un motivāciju risināt savas 
sociālekonomiskās problēmas.

Izbraukuma darba grupa četru cilvēku sastāvā (A. Ostvalds. L. Niedola, A. Ādamsons, E. Kļava) radošās 
darbnīcas apmācībās organizē gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības: lasa lekcijas, vada pārrunas, atraktīvas 
spēles, demonstrē slaidus, veic aptaujas, izsniedz izdales materiālus.

Cilvēku reakcija dažāda. Stāsta A. Ostvalds: „Rēzeknē varējām just, ka cilvēki jau sagatavoti, zinošāki 
nodarbinātības jautājumos, uzdeva jautājumus, diskutēja par dzirdēto. Acīmredzot, tā ir projektā „Klusās rokas” 
veikto aktivitāšu paliekošā ietekme. Daugavpilī ļaudis toties ar lielu interesi uztvēra visu, ko stāsta, – jūtams, ka tas 
viņiem bija jaunums.”

Šādā veidā grupa katru gadu apmeklēs visas biedrības, lai arvien stāstītu kaut ko jaunu pilnveidotā variantā.

sociālo – darba atbalsta asistentu PrograMMa
Šajā blokā paredzēts kopā ar SIVA ekspertiem un speciālistiem izstrādāt jaunu amatu profesiju standartu un  

pēc tā apstiprināšanas sagatavot sociālo – darba atbalsta asistentu programmu, lai nodrošinātu 5 cilvēku apmācību 
šai profesijai. Jau projekta darbības laikā pēc 2,5 gadu apmācībām viņi uzsāks darbu 5 reģionos nedzirdīgo cilvēku 
apkalpošanā. A.Ostvalds: „Mūsu darba grupa uzsākusi nepieciešamo materiālu vākšanu, apkopošanu un analīzi. 
Ļoti ceru, ka valsts iestādes nekavēs mūsu ieceru izpildi ar ilgu standarta apstiprināšanas procedūru.” 

tavas tiesĪbas un PienākuMi



KopSoLī
2009. gada oktobrī

 Projekta ietvaros klienti tiek nodrošināti ar avīzi 
„Kopsolī”, ziņām internetā (LNS mājaslapā), individuālo 
informāciju un mobilām ziņām.
 Esam padomājuši par klientiem, kuru rakstiskā 

valoda ir krievu valoda. Viņiem piedāvājam avīzes 
„Kopsolī” kopsavilkumu krievu valodā elektroniskā versijā, 
kuru var izlasīt LNS mājaslapā.  
 Lai nedzirdīgie zinātu svarīgākos notikumus 

nedzirdīgo sabiedrībā, Latvijā un pasaulē, reizi nedēļā 
piedāvājam videoziņas zīmju valodā. Katrām videoziņām ir 
klāt teksts gan latviešu, gan krievu valodā.  
 Projekta ietvaros tiek izstrādāta jauna LNS 

mājaslapa ar pievilcīgāku dizainu un labāku informācijas 
pārskatāmību. Līdz gada beigām tai vajadzētu būt gatavai. 
 Visiem klientiem, vienalga, vai viņi dzīvo Rīgā, Valmierā vai 

Daugavpilī, ir iespēja saņemt arī individuālo informāciju par viņus 
interesējošiem jautājumiem. Informāciju  var saņemt uz vietas, e- 
pastā, mobilajā telefonā, mesendžerā vai caur web kameru. 
 Klienti jau atzinīgi novērtējuši iespēju saņemt īsziņu (mobilo 

ziņu) ar aicinājumu piedalīties dažādās lekcijās un citos pasākumos. 
Aktivitātes „Informācijas pieejamības nodrošinājums - nedzirdīgo 

sociālās rehabilitācijas pamatnosacījums” īstenošanu veic ilze 
kopmane, zigmārs ungurs, ivars kalniņš, gunta Birnīte, Juris 
grundulis, pēteris Vilisters, irīna kristoforova un ilona liniņa. 

inFormēts cilVēks ir stiprs cilVēks

 
nodrošināt nedzirdīgos cilvēkus ar pieeju informācijai un veidot viņu izpratni par notikumiem pasaulē un nedzirdīgo 

sabiedrībā – tāds uzdevums ir projekta „klusuma pasaule” aktivitātei „informācijas pieejamības nodrošinājums - nedzirdīgo 
sociālās rehabilitācijas pamatnosacījums”.

inese iMMure, 2.12. aktivitātes vadītāja

lns informācijas centrs un laikraksta „kopsolī” redakcija no 1. oktobra atrodas Jāņa sētā 5, iii stāvā 
un projekta „klusuma pasaule” klientiem (zilā karte) piedāvā arī uzziņu pakalpojumus. nedzirdīgie var iegūt 
tur informāciju uz vietas, kā arī sūtot jautājumus uz e – pastu vai mesendžeru: infocentrs@lns.lv, rakstot 
īsziņu uz telefonu 26278525. informācijas iegūšanai var izmantot arī teksta telefonu – 67456633.

informācijas centrs piedāvā uz vietas arī palasīt avīzes „diena” , „neatkarīgā avīze”, „latvijas avīze” u.c., 
sniedz palīdzību informācijas sameklēšanā internetā. Jūsu rīcībā - publiskais dators. turpmāk arī avīzi 
„kopsolī” nāciet saņemt uz Jāņa sētu!

uzmanīBu! lns informācijas centra uzziņu pakalpojumi tiek sniegti: 
pirmdienās  pl. 13 – 19; otrdienās 10 – 14; trešdienās   pl. 12 – 17; ceturtdienās pl. 10 – 14. 

sākusies bezdarbnieku aPMācĪba
ilZe KOPMane

28. septembrī sākās apmācības projekta „klusuma 
pasaule” semināru ciklā „nedzirdīgo nodarbinātībai”. 
pirmā 8 dalībnieku grupa nokomplektēta ar 
bezdarbniekiem no dažādiem latvijas reģioniem – 
Valmieras, daugavpils, Ventspils u.c. 

LNS rīcībā esošie statistikas dati liecina, ka projekta 
klientu vidū vairāk nekā trešdaļa nedzirdīgo cilvēku šobrīd 
ir bezdarbnieki (160). Apmācību programma izstrādāta 
un jau izmēģināta iepriekšējo LNS projektu „Mēs 
sabiedrības daļa” (I un II) ietvaros un paredz obligātu 
motivācijas un rehabilitācijas nodarbību apvienojumu ar 
mērķi – veicināt nedzirdīgo cilvēku konkurētspēju darba 
tirgū.

Nodarbības vada pieredzējuši speciālisti – psihologs, 
konsultants profesionālās karjeras jautājumos, jurists. 
Semināra dalībnieki tiek iesaistīti tādu tēmu apgūšanā 
kā pašvērtējums un pašapziņas celšana, profesionālā 
piemērotība, darba likumdošana, savas rīcības 
programmas izstrāde darba meklēšanā u.c.

Pēcpusdienās notiek rehabilitācijas procedūras – 
fizioterapijas nodarbības.

Aptaujātie semināra dalībnieki ļoti atzinīgi vērtē jau 
iegūtās zināšanas un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Nākamā grupa apmācības uzsāks 30. novembrī pēc 
tam – 2010. gada martā.

pieteikties apmācībās var projektā „Klusuma 
pasaule” reģistrētie klienti (zilā karte), kuriem klientu 
kartē atzīmēts 3.punkts „Motivācijas programmas 
bezdarbniekiem apguve” un kuri reģistrējušies kā 
bezdarbnieki NVA. 

aPgūst datorPrasMi 
 ilZe KOPMane

 Mūsdienu 
moderno tehnoloģiju 
sabiedrībā 
datorprasme 
nedzirdīgajiem 
cilvēkiem ir ļoti 
nozīmīga. Datora 
izmantošana ar 
internetu viņiem 
paver labas iespējas 
– informācijas avotu 
paplašināšanos, ko-
munikāciju ar sabiedrību, pieeju 
darba meklēšanai utt. Pēc speciāli nedzirdīgajiem 
izstrādātas 42 stundu programmas sākušies datorprasmes 
apmācības kursi Daugavpilī, Ventspilī, Smiltenē, Rīgā.

Projekta „Klusuma pasaule” aktivitātes „IT tehnoloģijas 
– dzirdes invalīdu sociālajai rehabilitācijai „@ - pasaule”” 
vadītāja Aija Sannikova informēja:„Patlaban apmācības 
kursu apgūst 20 dalībnieki 4 grupās. Nodarbības vada šajā 
jomā pieredzējuši LNS darbinieki E. Čaika, I. Rutkovska, 
I. Kraze, A. Šilinska. Nodarbībām iznomāti datori, 
nodrošināta interneta pieeja, izdales materiāli, galdi un 
krēsli utt.

Saskaņā ar projektā reģistrēto klientu pieteikumiem 
pakāpeniski tiks veidotas arvien jaunas apmācību grupas 
– kopā 62, ietverot 310 dalībniekus. Datorus attiecīgi 
pārvietos uz citiem apmācību centriem Valmierā, Daugavpilī, 
Rēzeknē.”

 Jāatzīmē, ka dažādas apmācību programmas izstrādātas 
un testētas projektā „Klusās rokas” (2007) un nu tās plašā 
apjomā tiek pielietotas LNS praksē. 
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ieguldījums tavā nākotnē

tā kā bezdarbniekiem ir 
paredzētas dažādas atbalsta 
programmas, mācību ies-
pējas un tamlīdzīgi, ir ļoti 
svarīgi, lai arī nedzirdīgajiem 
nestrādājošajiem būtu bez-
darbnieka statuss. citādi 
piedāvātās iespējas izmantot 
nevarēs.

Lai iegūtu bezdarbnieka 
statusu, noteikti ir jāreģistrējas 
jebkurā Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA) filiālē 
neatkarīgi no deklarētās 

dzīvesvietas.
par bezdarbnieku var kļūt 

cilvēks, kurš:
 nestrādā; 
ir sasniedzis 15 gadu   

          vecumu; 
nav sasniedzis   

          pensijas vecumu; 
nemācās klātienē   

          vidusskolā un 
    profesionālā skolā; 
neveic komercdarbību.
lai reģistrētos par 

bezdarbnieku vajadzīgi šādi 

dokumenti:
pase 
algas nodokļu grāmatiņa 

(ja  nav, tad to var nokārtot 
Valsts ieņēmumu dienestā) 
izglītības dokumenti 
DEĀK izziņa – „rozā lapa”
NVA filiāļu klientu ap-

kalpošanas centru adreses 
atrodamas www.nva.lv 

sVarīgi!
Ja esat reģistrēts bez-

darbnieks, tad nedrīkstat 
nelegāli strādāt algotu darbu!

Šī gada pirmajos septiņos 
mēnešos Valsts darba ins-
pekcija pārbaudīja  2727 
uzņēmumus, kuros atklāti 706 

nelegāli nodarbināti strādnieki. 
Par nelegāli nodarbinātiem 
strādniekiem sauc personas, 
kas strādā, bet ar kurām darba 
devējs nav noslēdzis rakstveida 
darba līgumus. 

Valsts darba inspekcija 
konstatējusi, ka šogad  6 
– 10 % no 706 nelegāli 
nodarbinātajiem cilvēkiem  ir 
reģistrēti bezdarbnieki. Tātad 
saņem gan bezdarbnieka 
pabalstu, gan darba algu. 

Finanšu policija pret šiem 
bezdarbniekiem, kas vienlaikus 
nelegāli strādā, uzsākusi 10 
kriminālprocesus, 5 personām 
ir izvirzīta apsūdzība. 

KĀ IEGŪT BEZDARBNIEKA STATUSU?

lai palīdzētu bezdarb-
niekiem tikt galā ar bezdarba 
periodu, sabiedriskā orga-
nizācija „nāc un dari” 
īsteno atbalsta programmu 
bezdarbniekiem visā latvijā. 

Programma piedāvā bez-
darbniekiem „Iespēju karti”, 
kuru uzrādot var saņemt 
atlaides tajos lielveikalos, 
aptiekās, frizētavās, tūrisma 
objektos, kino utt., kuri ir 
pievienojušies šai atbalsta 
programmai. 

Piemēram, daudzus 
muzejus var apmeklēt bez 
maksas. Iespējams saņemt 
arī dažādas dāvanu kartes un 
ielūgumus uz pasākumiem.

„Iespēju karti” var 
saņemt tikai Nodarbinātības 
valsts aģentūrā reģistrētie 
bezdarbnieki! 

„Iespēju kartei” var 

pieteikties 3 veidos:
1. Aizpildot pieteikuma 

anketu interneta portālā 
www.nacundari.lv.

2. Aizpildot pieteikuma 
anketu uz vietas Nodar-
binātības valsts aģentūras 
filiālēs visā Latvijā.

3. Aizpildot pieteikuma 
anketu uz vietas Rīgā, Katoļu 
ielā 57 – 304 katru pirmdienu 
no pl. 10 – 15.

Nevajag pieteikties visās 
trijās vietās, bet tikai vienā no 
tām – tajā, kur katram ērtāk. 

No 1. oktobra „Nāc un dari” 
aicina visus bezdarbniekus, 
kuri dzīvo ārpus Rīgas, “Iespēju 
kartei” pieteikties tikai mājas 
lapā www.nacundari.lv. 

Šādu lēmumu pieņēma, 
lai ikviens bezdarbnieks, kurš 
dzīvo ārpus Rīgas, „Iespēju 
karti” varētu saņemt ātrāk – 

to izgatavos 2 nedēļu laikā un 
nosūtīs pa pastu.

Ja nevarat kartes 
saņemšanai pieteikties inter-
netā, tad var to izdarīt kādā no 
“Iespēju kartes” pieteikuma 
anketu apkopošanas punk-
tiem”. 

nodarbinātības Valsts 
aģentūras (nVa) filiāles:

Liepāja, Graudu iela 50;
Ventspils, Meža iela 7;
Jūrmala, Viestura iela 6; 
Jelgava, Skolotāju ielā 3;
Olaine, Zemgales iela 33; 
Bauska, Rātslaukums 4;
Valmiera, Meža iela 7;
Ogre, Rīgas iela 14;
Jēkabpils, Jaunā iela 79e;
Valka, Raiņa iela 16;
Daugavpils,            

      Varšavas  ielā 18;
Gulbene, Ābeļu ielā 8;
Rēzekne, 18.novembra 
iela 35.

„Iespēju karte” ir derīga 9 
mēnešus. Ja šajos 9 mēnešos 
vēl nebūsiet atraduši darbu, 
karte tiks pagarināta.

Kuri uzņēmumi piedāvā 
atlaides, to var uzzināt 
interneta portālā: http://
w w w. n a c u n d a r i . l v / l a t /
iespeeju_karte_atlaides_
piedaavaajumi.php

Uzņēmumu piedāvājumi 
mainās katru nedēļu, tāpēc 
pašiem jāseko informācijai 
šajā interneta portālā.

neskaidrību gadījumā 
rakstīt uz e pastu:  liene@
nacundari.lv vai zvanīt: 
29413280. 

uzmanīBu!
Ja jums ir grūtības ar 

anketas   aizpildīšanu, 
griezieties savā Nedzirdīgo 
biedrībā pie kluba vadītājas 
vai sociālās palīdzības 
organizatora. Viņi jums 
palīdzēs. 

2009. gada septembra 
vidū sākās nodarbinātības 
programma, kas piedāvā 
darba prakses vietas tiem 
bezdarbniekiem, kuri 
nesaņem bezdarbnieka 

pabalstu. programmu finansē 
labklājības ministrija un 
eiropas sociālais fonds.  

NVA sadarbībā ar 
pašvaldībām bezdarbniekiem 
organizē vienkāršus, 

mazkvalificētus darbus, 
kurus veicot nav vajadzīgas 
īpašas zināšanas vai prasmes, 
piemēram, teritorijas labie-
kārtošanā, sociālajā aprūpē, 
sabiedrisko ēku remontā, meža 
atjaunošanā vai sakopšanā un 
citos līdzīgos darbos. 

Par darbu maksās 
stipendiju 100 latus mēnesī. 
No stipendijas nodokļi netiek 

atvilkti.
Bezdarbnieki varēs strādāt 

no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem 
gada laikā.

ieVērīBai!
Ja vēlaties strādāt šādā 

veidā, dodieties uz savas 
pilsētas Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA)  filiāli 

var Pieteikties uz vienkāršieM 
darbieM

Turpinājumu lasiet 
nākamā lpp.
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un piesakieties darbam 
pašvaldībā. Tie nedzirdīgie 
bezdarbnieki, kas dzīvo 
Rīgā un Rīgas rajonā, var 
pieteikties Jēzusbaznīcas ielā 
11, 119. kabinetā. Vispirms 
jūs pierakstīs rindā. Kad būs 

Sociālās ziņas
Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

nokomplektēta grupa, NVA 
nosūtīs pašvaldības darbos.  

Vēl ne visās pašvaldībās 
ir skaidrs, cik daudziem 
bezdarbniekiem būs interese 
strādāt. Nav zināms arī tas, 
cik lielu naudas summu iedalīs 
katrai pilsētai un pagastam, 
tātad – cik bezdarbniekus katra 

no tām spēs nodarbināt.
NVA ziņo, ka pašvaldības 

ir informētas par iespējamo 
darba vietu skaitu katrā 
novadā, un tām pašām jānāk 
ar savu piedāvājumu, cik darba 
vietu tās spēs nodrošināt. 

Daļa pašvaldību savus 
priekšlikumus jau iesniegušas, 

citas vēl to apkopo.
Piemēram, Jūrmalas 

pašvaldībā 23. septembrī darbu 
jau sāka 113 bezdarbnieki. 
Tur izveidotas visas 366 
paredzētās darba vietas, 
tāpēc oktobrī darbu uzsāks 
vēl 253 bezdarbnieki pilsētas 
sakopšanas darbos. 

grozījumi ministru ka-
bineta noteikumos paredz, 
ka trūcīgajām personām, 
kuras laika periodā no 
1.oktobra līdz 31.decembrim 
būs samaksājušas 12,5 latus 
par kompensējamajiem 
medikamentiem vai medicī-
nas ierīcēm, pārējos iz-
devumus segs valsts. 

2010. gadā visi izdevumi 
par kompensējamajiem me-
dikamentiem tiks apmaksāti, 

ja trūcīgā persona būs 
samaksājusi 50 latus gada 
laikā.

Trūcīgajiem pacientiem no 
oktobra vairs nebūs jāmaksā 
pacientu iemaksas. 

Trūcīgajām personām 
vairs nebūs jāmaksā arī 15 
latu līdzmaksājums par vienā 
ārstēšanās reizē veiktajām 
ķirurģiskajām operācijām, 
kā arī, saņemot ārstēšanos   
dienas stacionārā, viņi 

varēs bez maksas pirms vai 
pēc ārstēšanās uzturēties 
ārstniecības iestāžu izveidota-
jās „viesnīcās”. 
papildus inFormāciJa:

 Iedzīvotāji var tikt atzīti par 
trūcīgiem Ministru kabineta 
noteikumos noteiktajā kārtībā 
(noteikumi nr. 214 03.03.09).

Attiecīgo izziņu pēc 
iesnieguma saņemšanas 
un izvērtēšanas izsniedz 
pašvaldības sociālais dienests. 
Lai varētu saņemt sev 
pienākošos atvieglojumus 
un atbalstu, Veselības mi-

ATVIEGLoJUMI TRŪcīGAJIEM
nistrija aicina trūcīgos 
iedzīvotājus laicīgi iesniegt 
nepieciešamos dokumentus 
izziņu saņemšanai.

Bērniem vairs nebūs 
vajadzīgs ģimenes ārsta nosū-
tījums pie bērnu ķirurga un 
pediatra.

Pieaugušajiem ģimenes 
ārsta nosūtījums vairs nebūs 
vajadzīgs, lai apmeklētu acu 
ārstu.

Tiks atjaunota rinda uz 
endoprotezēšanas operācijām, 
bet ar noteikumu, ka pašam 
pacientam jāsamaksā 50 %  no 
operācijas cenas. 

uzņēmums „latvenergo” 
dāvinās bez maksas 500 
kilovatstundas 100 tūkstošiem 
trūcīgo ģimeņu visā latvijā.

Trūcīgajām ģimenēs jā-
vēršas vietējās pašvaldībās, 
kur tās izlems, kam piešķirt 
bezmaksas norēķinu karti par 
500 kilovatstundām aptuveni 

37 Ls vērtībā. Kartes varēs 
saņemt ar 1. novembri, tās būs 
derīgas 1 gadu un darbosies tik 
ilgi, kamēr 500 kilovatstundas 
būs iztērētas.

Šādas kartes tiks izsniegtas 
sadarbībā ar pašvaldību so-
ciālajiem dienestiem. Vispirms 
kartes varēs saņemt garantētā 

minimālā ienākuma(GMI) 
saņēmēji, kā arī trūcīgās 
ģimenes ar bērniem.

Lai atbalstītu maznodro-
šinātos rīdziniekus, arī akciju 
sabiedrība «Rīgas siltums» 
nolēmusi ziedot 50 tūkstošus 
megavatstundu (MWh) sil-
tumenerģijas vairāk nekā 1,5 
miljonu latu vērtībā. 

Par konkrēto ziedojuma 
sadali rīdziniekiem lems 
Rīgas domes Labklājības 
departaments, kas no-

teiks atbalsta apmēru 
maznodrošinātajām perso-
nām. Ziedojums tiks izlietots 
2009./2010. gada apkures 
sezonā.

Minētos atvieglojumus 
varēs saņemt rīdzinieki, bet 
iespējams, ka arī citur vietējie 
uzņēmumi atradīs iespēju 
palīdzēt maznodrošinātajiem.

Rīdziniekiem vēl viena laba 
ziņa: maksa par siltumu būs 
par 27 % mazāka nekā vidēji 
pagājušajā apkures sezonā. 

Saeima ir pieņēmusi 
grozījumus pensiju likumā 
“Par valsts pensiju un 

valsts     pabalstu izmaksu 
laika periodā no 2009.
gada līdz 2012.gadam”, 

kuri paredz no 1.novembra 
atcelt vecuma pensijas 
ieturējumus pensionāriem – 
invalīdiem, kā arī atmaksāt 
no 1. jūlija neizmaksātās 
pensiju daļas (10% pensijas 
ieturējumu nestrādājošiem 

pensionāriem un 70% 
ieturējumu pensionāriem, kas 
ir invalīdi –  darba ņēmēji vai 
pašnodarbinātie).

naudu paredzēts izmaksāt, 
sākot ar šā gada novembri.

pENSIoNĀRIEM INVALīDIEM 
IZMAKSĀS pILNU pENSIJU

Tik strauju valsts nodevu 
apmēra pieaugumu valdība 
attaisno ar to, ka nodevas 
par notariālajām darbībām 
nav celtas kopš 2001. 
gada un turklāt Latvija 
starptautiskajiem aizdevējiem 
ir apsolījusi palielināt 

nenodokļu ieņēmumus valsts 
budžetā.

Pēc noteikumu stāšanās 
spēkā par notariālā akta 
taisīšanu būs jāmaksā 2,5 lati 
līdzšinējā viena lata vietā, par 
paraksta īstuma apliecināšanu 
uz dokumenta – 0,50 Ls 

līdzšinējo 0,20 Ls vietā, bet 
par dokumenta tulkojuma 
citā valodā pareizības 
apliecināšanu – 0,50 līdzšinējo 
0,20 latu vietā.

Noteikumi arī paredz, ka 
no valsts nodevas maksāšanas 
ir atbrīvotas fiziskās per-
sonas – par dokumentiem 
uzturlīdzekļu piedziņas lietās, 
valsts pabalstu un pensiju 
piešķiršanas un saņemšanas 
lietās, aizbildniecības, 

adopcijas un paternitātes 
lietās, pensionāri, kā arī 1. 
un 2. grupas invalīdi – par 
dokumentiem krimināllietās, 
politiski represētās    personas 
– par dokumentiem reabi-
litācijas lietās u.c. 

Sociālās ziņas 
apkopoja Zigmārs 

Ungurs

VALSTS NoDEVAS pAR NoTARIĀLo 
DARBU IZpILDI TIKS pAAUGSTINĀTAS
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Tāpēc savu skatījumu uz 
šogad notiekošo Nedzirdīgo 
dienas pasākumu Rīgas 
Latviešu biedrības 
namā sniegšu no šīm 
pozīcijām – skatoties caur 
fotoobjektīvu.

Pirmais, kas noteikti 
visiem uzreiz bija redzams 
– mums Nedzirdīgo diena 
ir kā laukos baznīca 
svētdienā. Satiekas seni 
paziņas, draugi, kuri ilgi 
nav redzējušies, tiek iepazīti 
arī jauni cilvēki, atjaunota 
pazīšanās, notiek rosīga 
informācijas apmaiņa: kas 
ar ko un kāpēc noticis...
Vārdu sakot, cilvēki ir 
aizņemti ar cilvēkiem, un 
tas ir tik jauki, jo nav taču 
lielākas greznības pasaulē 
kā cilvēciskas attiecības 
starp cilvēkiem, kā teicis 
Ekziperī.

Koncertā pirmā uzstā-
šanās bija Rīgas Raiņa 8. 
vidusskolai (skat. 1. attēlā). 
Var teikt, ka tā bija jauktā 
grupa – dzirdīgie kopā ar 
nedzirdīgajiem. Protams, 
tas ir brīnišķīgi, taču, ja 
paskatāmies tā uzmanīgāk 
caur fotoobjektīvu, tad 

uzrodas viens liels BET. 
Ne par pašu priekšnesumu, 
bet gan par tā dalībnieku 
izkārtojumu uz skatuves.

Nevar būt tā, ka 
Nedzirdīgo dienā dzirdīgais 
un nedzirdīgais kopā 
dzied vienu dziesmu, un 
dzirdīgais stāv priekšplānā, 
bet nedzirdīgais stāv soli 
aiz viņa kā mazāk nozīmīgs 
vai kā piedeva dzirdīgajam. 
Ne jau uz dzirdīgo solisti 
skatījās publika! Un vēl: 
piesakot programmu, 
dzirdīgā meitene runājot 
šķērsoja skatuvi, aizsedzot 
nedzirdīgo, kura viņas 
runāto atkārto zīmju valodā. 
Nedrīkst aizsegt! Ne uz 
brīdi! Tādā dienā nedrīkst.

Vārdu sakot, priekš-
plānā visu laiku bija 
jāatrodas nedzirdīgajiem, 
bet dzirdīgiem neuzkrītoši 
un necenšoties aizēnot 
nedzirdīgos, bija jāatrod sava 
vieta kopējā skatuviskajā 
izkārtojumā. Šķiet, par to 
vienkārši nebija padomāts. 
Bet uzvedums bija labs.

Tālāk uzvedumus 
sniedza arvien mazāki 
un mazāki cilvēciņi – no 

nedzirdīgo skolas, pēc 
tam no 218. bērnudārza 
(skat. 2. attēlu). Skaistajā 
krāsainajā uzvedumā paši 
gandrīz vai pazuda starp 
lielajiem pasaku tēliem un 
dekorācijām. Jauki!

Mani pārsteidza lie-
pājnieki (skat. 3. attēlu).

Skatoties viņu tautas 
dejas, indiāņu deju, 
zirgu deju, nodomāju, ka 
tādiem iestudējumiem nu 
noteikti vajadzīgs režisors 
– horeogrāfs... Ja viņiem 
tāda nav un visu iestudējuši 
paši – nu, tad paklanos līdz 
zemei!

Aldim Ādamsonam 
ir ļoti labas aktiera un 
dejotāja dotības, iekšējais 
temperaments. Ja viņš tāpat 
turpinās, tad mēs vēl daudz 
patīkamu pārsteigumu 
no viņa pieredzēsim.  Arī 
citi uzvedumi bija lieliski, 
tostarp smilteniešu super 
andelmanis – vēl mazliet 
slīpējuma un var laist gaisā 
caur Latvijas TV!

Skatoties „Jampadraci 
lasītavā” (4) rēzekniešu 
izpildījumā, sākumā 
nesapratu, kur viņi to 
impozanto tēlu – tantiņu 
izrāvuši, kas tā tāda, no 
kurienes, nekad agrāk 
neredzēta, bet tik lieliski 
tēlo? Tikai pēc tam atpazinu 
Sandru. Šķiet, tā aktierim 
ir visaugstākā uzslava – ja 
viņu neatpazīst... 

Runājot par tempera-
mentu, iedzīvošanos tēlā, 
kā pārpārēm bija Aldim un 
Sandrai, es tomēr vēlētos 
redzēt vairāk aizrautības 
un jaunības dzirksti 
alsviķiešu (5) dejojumos. 
Jaunieši, nedejojiet kā 
pienākumu pildot! Raujiet 
vaļā no sirds, ka lai put!

Kuldīgas (6) čigānietes 
pilnīgi elpu aizrāva, smukas 

skatiens caur FotooBJektīVu

beidzamajos gados lielākajos LNS pasā-
kumos parasti ierodos ar fotoaparātu – 
gan darba pienākumu, gan intereses dēļ. 

Arī šoreiz uz gada lielo notikumu – Nedzirdīgo 
dienu atnācu gan ar fotoaparātu, gan ar vērtējošu 
skatienu: kur kāds labs, interesants, vizuāli 
pievilcīgs moments, ko būtu vērts iemūžināt...

ZIGMĀRS UNGIRS, teksts un foto

1 2 3
4
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meičas smukos tērpos 
smuki dejo – skaties tik 
un tīksminies! Pārsteidza 
Juris Ozoliņš, nudien grūti 
iedomāties, ka viņā, parasti 
tik lēnīgā, prātīgā cilvēkā, 
slēpjas tāds temperaments 
un dejas soļa vieglums.

Žēl, ka pasākuma no- 
slēgums bija ar skumīgu

 noskaņu – ne tikai koncerta 
dalībnieki atvadījās no 
skatītājiem, bet arī ilg-
gadējā lielo kultūras 
pasākumu organizētāja    
Maruta Piterniece atvadī-
jās no šī darba. Varēja vērot 
ļoti aizkustinošas ainas, pat 
piemirsu fotografēt...

Marutai puķu – klēp-
jiem, asaras, emocijas...

Turpmāk kultūras 
dzīves organizētāja būs 
jaunā viceprezidente 
Sandra Gerenovska. 

PateicĪbas
Kolektīva vārdā vissirsnīgākie 

paldies par jaukajiem apsvei-
kumiem KC “Rītausma“  - mūsu 
kopējo māju 40 gadu jubilejā 
visām LNS biedrībām, LNS, 
Komunikācijas centram, Zīmju 
valodas centram, Kopsolī, LNSF, 
NIAF “Klusums“, LNJO. 

No sirds pateicos visiem 
par man sagādāto pārsteigumu 
Nedzirdīgo dienas noslēguma 
koncertā. Paldies par kopā 
aizvadītiem gadiem! Jūsu 
mīlestība atspoguļojās sarkano 
rožu klēpī! Tā atsver visus 
pārdzīvojumus, negulētas naktis. 
Novēlu nepagurt, jaunām idejām 
piepildīt mūsu kultūras dzīvi. 

ar cieņu, Maruta Piterniece.
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Šī nama vēsture būtu 
aprakstāma biezā grāmatā, 
kurā dzirkstītu cilvēku prieks, 
mīlestība apbrīna, talantu 
atraisītība un jūtu dziļums. 
Atmiņas par neskaitāmiem 
skaistiem notikumiem glabājas 
mūsu sirdīs, un tās nekas nespēj 
nodzēst arī pēc daudziem 
gadiem.   

19. septembrī, Nedzirdīgo 
dienas priekšvakarā, kultūras 
centrs „Rītausma”, klātesot 
daudziem viesiem – bijušiem 
un tagadējiem pašdarbniekiem, 
kultūras nama darbiniekiem, 
reģionālo biedrību vadītājiem, 
LNS struktūrvienību un citu 
organizāciju pārstāvjiem, nosvi-
nēja savu 40 gadu jubileju. 

Šī nama dzimšanas dienas 
svētkus svinīgi atklājot, uz 
mākslinieku kopas „Cerība” 
noformēto skatuvi kāpa šī nama 
direktore  maruta piterniece. 
LNS prezidents arnolds pavlins 
savā apsveikumā atzina: 
„„Rītausma” ir mūsu lepnums, 
spēks, vērtība. Galvenais, lai 
mēs būtu kopā, tad kultūras 
centram būs droša nākotne.”

regīna rizika savukārt 
emocionāli stāstīja par KC 
„Rītausma” atklāšanu un 
vēstures apgaitu. 

Skatītājus priecēja daudz-
pusīga koncert-programma, 
īpaši tautas dejas Rīgas Latviešu 
biedrības tautas deju ansambļa 
„Vija” izpildījumā. Apsveikumi 
sekoja cits citam, līdz beidzot 
krāšņas ziedu buķetes piepildīja 
skatuvi, izplūstot smaržai 
pa   visu zāli. Šūpļa diena tika 
atzīmēta godam.

Aizkustinātā kultūras 
centra „Rītausma” saimniece 
maruta piterniece, kas šo 
namu sauc par nedzirdīgo 
otrajām mājām, piekrita 
atbildēt uz „KS” uzdotajiem 
jautājumiem.
kā jūtaties kc „rītausma” 
dzimšanas dienā?

Tādas īstas svētku sajūtas 
tomēr nav, jo visu laiku prātā 
izdzīvošanas problēmas 
un neprognozējamā nama 
nākotne.

kultūras centram ir bagāta 
vēsture, kāds notikums jums 
šķiet visspilgtākais?

Man grūti tādu nosaukt, 
jo te esmu tikai septīto gadu. 
Varētu atzīmēt to, ka šajā laikā 
nams ticis atjaunināts, veikti 
vairāki remonti. Pats galvenais – 
jaunais jumts atrisināja daudzas 
problēmas, kuras vēl varēja 
rasties vecā jumta bojājumu 
dēļ.

un visbēdīgākais? Vai tās 
varētu būt finansu grūtības?

Bēdīgākais, ko Rītausmiņa 
ir piedzīvojusi – telpās, kas bija 
izīrētas naktsklubam, nezināmi 
ļaundari sarīkoja sprādzienu. 
Protams, kā visiem, arī mums ir 
finansu problēmas, bet, par spīti 
visam, esam izdzīvojuši un uz to 
ceram arī turpmāk.

ar ko šis nams var lepoties 
līdzās citiem pilsētas kultūras 
namiem?

Lepoties? Varbūt kādreiz 
tiešām varēja, bet tagad  atlicis 
tikai mazumiņš – plaša skatuve 
un ļoti laba akustika. Iekšā namā 
darbība neapsīkst, lielāka vai 
mazāka rosība notiek. Mums ir 
ļoti pašaizliedzīgi pašdarbnieki, 
kuri piedalās arī pilsētas skatēs, 
un ne jau tie vājākie tur esam, 
bet savādāki gan. Arī dejotāji 
izmanto katru iespēju piedalīties 
skatēs, festivālos, neskatoties uz 
to, ka sastāvs vislaik mainās.

kādu vēlaties redzēt kc 
„rītausma” nākotni?

Mūsu Rītausmiņai vēlētos 
vieglāku nākotni, lai varētu 
daudzas jaukas idejas īstenot, lai 
mazāk būtu rūpju – kā izdzīvot. 
Lai katrs te justos gaidīts un 
vajadzīgs.

Vija šaberte, kādreizējā 
kultūras nama direktore 
(telefonintervijā):

„Visspilgtāko notikumu 
vai neveiksmīgāko pasākumu 
nenosaukšu, jo atmiņas par 
kultūras namā nostrādāto 
laiku esmu noglabājusi vienā 
lielā kopumā – kā par manā 
dzīvē piepildītāko, bagātāko un 
skaistāko laiku, kuru ne tikai es, 
bet visa darbinieku komanda 
atdeva apmeklētājiem pilnībā 
ar visu savu enerģiju, radošo 
izdomu un spēku. Tajā bija gan 
asaras, gan liels prieks. Tas bija 
to vērts, un es neko nenožēloju, 
jo mēs pretī saņēmām mūsu 

apmeklētāju pateicību un 
atsaucību. 

Par to vēlreiz paldies 
toreizējiem maniem cīņu-
biedriem kultūras laukā – Lilitai 
Lainei, Ilzei Rudusai (Kopmanei), 
Dzintrai Jankovskai, Jautrītei 
Gromai u.c.

Paldies arī par ielūgumu uz 
k/n „Rītausma” jubileju, bet, 
godīgi sakot, pagājuši daudzi 
gadi, esmu nolikusi šo laiku 
malā un vairs nevēlos uzjundīt 
atmiņas, kas man izraisītu 
nevajadzīgus pārdzīvojumus.

Novēlu visu labāko 
tagadējiem kultūras darbi-
niekiem un, protams, visai 
nedzirdīgo saimei. Lai veicas!”

skaidrīte Baure, bijusī 
kultūrmasu organizatore, 
vēlāk arī mākslinieciskā 
vadītāja: 

„Šajā namā esmu no-
strādājusi vairāk nekā 10 gadus. 
Atceros, sākumā daudziem 
bija grūti uzticēties man, tik 
jaunai darbiniecei. Darbs bija 
ļoti saspringts, neatlika laika 
personīgai dzīvei. Regīna Rizika, 
tolaik metodiķe, bija mana 
pirmā audzinātāja, kas mani 
ievadīja šajā darbā. 

Nevaru nepieminēt 
arī toreizējo direktori Viju 
Šaberti, kas ar skaistu stāju 
un izteiksmīgu zīmju valodu 
apbrīnojami vadīja daudzus 
pasākumus. Man patika viņas 
stingrība un augstās prasības 
pret darbu, kuru mēs veicām. 

Kultūras darbu uzsākot, 
mana pirmā radošā ideja bija 
– organizēt skaistuma konkursu 
„Mis LNB – 88”. Sākumā V. 
Šaberte gan šaubījās par tās 
realizāciju, kaut arī to atzina par 
ļoti labu.

 Pasākums tomēr izdevās, jo 
tajā ieguldījām ļoti lielu darbu. 
Šo grandiozo pasākumu vēl 
tagad ar labu vārdu atceras 
daudzi. 

Vēl atmiņā arī Baltijas 
republiku nedzirdīgo jauniešu 
salidojums, uz kuru sabraukuši 
entuziasti no Igaunijas un 
Lietuvas, kā arī no Latvijas.

 Toreiz biju pati jauna, tāpēc 
uz dažādiem pasākumiem nāca  
daudz.”

kultūras centram „rītausma” – 40

Kc „Rītausma” ir viens no lielākajiem Eiropas nedzirdīgo kultūras centriem. Tajā jaunie un vecie 
nedzirdīgie cilvēki 40 gadu garumā radījuši talantīgus kultūras darbus, es teiktu, pat šedevrus, kas 
raisījuši skatītājos dziļas pozitīvas emocijas un neaizmirstamus pārdzīvojumus. 

IVARS KALNIŅŠ
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noMināciJa 
„labākie – 2009”

pagājušajā gadā lns aizsāka 
jaunu iniciatīvu – gada nomināciju ar 
noslēguma ceremoniju gada beigās, 
kas pamazām kļūst par tradīciju. 

Arī šogad netrūkst ievērojamu 
notikumu, pasākumu, kuros darbu 
nesavtīgi ieguldījuši mūsu cilvēki 
– gan algoti, gan sabiedriskās 
kārtas darbinieki, tāpēc LNS vadība 
nolēmusi – pienācis laiks atkal 
novērtēt notikumu nozīmību un 
cilvēku veikumu. 

LNS vēlas noskaidrot 5 nomi-
nācijas, aptaujājot mūsu cilvēkus 
visā Latvijā. Uz nominācijām nevar 
cerēt LNS vadība. Lasītāji, ceram uz 
jūsu atsaucību! Aizpildiet šo anketu!

gada nedzirdīgais 
cilvēks_______________________

gada notikums vai 
pasākums____________________

(Piemēram: TV ziņu surdotul-
kojums 26 minūšu garumā, LNS 
pirmskongresa grupu sapulces biedrībās, 
Raiņa skolas dzejoļu daiļlasīšanas un 
melodeklamāciju konkurss, nedzirdīgo 
bezdarbnieku apmācības, LNJO biedru 
konference, projekta „LNS – otrās 
mājas 2” realizācijas sākums, projekts 
„XXI gadsimts. Nedzirdība. Izaicinājumi 
un risinājumi”, Lieldienas „Rītausmā” 
un citos klubos, LNS biedrību un 
organizāciju jubilejas, izlaidumi skolās, 
pašdarbības festivāls Ventspilī, pirmais 
diplomēto surdotulku izlaidums, projekta 
motivācijas programmas aktivitātes, 
LNS kongress, Nedzirdīgo diena Latviešu 
biedrības namā, latviešu sportistu uzvara 
Olimpiskajās spēlēs un daudzi citi)

gada sabiedriskais 
darbinieks____________________
(cilvēks, kas aktīvi strādāja bez 
atlīdzības)

gada algotais 
darbinieks____________________

gada nedzirdīgais 
pašdarbnieks__________________

Gada beigās, kad būs  noskaid-
rotas minētās  nominācijas, notiks 
svinīgs pasākums ar rezultātu 
publisku paziņošanu un Gada 
laureātu sveikšanu.

Aizpildot anketas, lūdzam obligāti 
atzīmēt, kurā biedrībā esat biedrs. 
Lūdzam savu skatienu vērst arī tālāk 
par biedrības ietvariem. Labi ļaudis 
un notikumi varētu būt ne tikai LNS 
centrā, Rīgā, bet arī citās biedrībās.

 Šāda pieeja tiks īpaši novērtēta. 
Ja anketā būs ierakstīts jūsu vārds un 
no kuras biedrības esat, piedalīsieties 
atbildētāju loterijā. gaidīsim atbildes 
līdz 1. decembrim.

Piezīme: anketas var izdrukāt 
arī no lns mājaslapas.

kultūras namu „rītausma” atklāja 1969. gada 19. jūlijā. šis notikums mums, 
nedzirdīgo saimei, bija nozīmīgs un skaists. liels nopelns nama tapšanā bija toreizējam 
latvijas nedzirdīgo biedrības priekšsēdētājam paulam timermanim – šis cilvēks ar zelta 
burtiem ierakstāms lns vēsturē. Viņš bija arī šī kultūras nama krusttēvs, deva tam vārdu 
„rītausma”. šis vārds simboliski nozīmē to pašu ko aurora seno romiešu mitoloģijā -  
rītausmas dieviete, no kuras asarām cēlusies rīta rasa. Viņa nesusi gaismu dieviem un 
cilvēkiem. 

Atklāšanas ceremonija bija ļoti svinīga, uz to ieradās daudz ļaužu – ne tikai nedzirdīgie, 
bet arī apkārtējie iedzīvotāji, viesi no Maskavas, Ļeniņgradas, citām Padomju Savienības 
republikām. Mūzikai skanot, priekšsēdētājs P. Timermanis pārgrieza lentu, pasniedza atslēgu 
pirmajam šī nama direktoram Jānim Barisam. Viņš bija vājdzirdīgs cilvēks, kā arī pirmais no 
mūsu vidus, kurš ieguvis augstāko izglītību. Direktora vietnieks bija Eduards Štāls, kuram lieli 
nopelni savukārt bija LNS muzeja nodibināšanā.

Toreiz kultūras nams apkalpoja ne tikai nedzirdīgos Rīgā un visā Latvijā, bet arī apkārtējos 
iedzīvotājus – tāda bija izpildu komitejas pavēle. Darbojās ļoti daudz pulciņu gan nedzirdīgiem, 
gan dzirdīgiem bērniem un pieaugušajiem. 

Metodiskā daļa sniedza palīdzību visām nodaļām ar lekcijām, scenārijiem, padomiem, 
ieradās vietējos nedzirdīgo klubos ar mutvārdu žurnāliem. Kultūras namā notika lekcijas, 
politpulciņi, tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem. Katru gadu tika rīkotas republikāniskās 
pašdarbības, kino – foto un siena avīžu skates, rokdarbu izstādes utt. Tika organizēti ģimenes 
vakari, bērnības, pilngadības, 1. Maija, Oktobra, 8.Marta un citi svētki. Atpūtas vakaros spēlēja 
dzīvā mūzika – orķestris ar solistiem. Pārpildītā Lielajā zālē regulāri viesojās teātra izrādes no 
Liepājas, Valmieras, Jelgavas, ko noskatījās dzirdīgo publika. Katru svētdienu rādīja mākslas 
filmas par ieejas biļetēm. Bija arī regulāra diskotēka jauniešiem. 

Daudzos plašos pasākumus varēja rīkot, pateicoties LNB uzņēmumu peļņai, kas nodrošināja 
arī kultūras nama uzturēšanu. Pašdarbnieki sniedza daudz viesizrāžu vai visā padomju 
savienībā. Arī pensionāriem un tautas kārtības sargiem deva iespēju braukt ekskursijās ārpus 
Latvijas.

Grandiozs notikums bija 1972. gadā Maskavā. Pašdarbnieki uzstājās ar režisores E. Elksnes 
unikālo uzvedumu „Dzintarzeme – Latvija”. Atceros (pati dejoju), kad priekškars atvērās, 
skatītāji piecēlās kājās, ilgi aplaudēja par skaistām dekorācijām, par latviskiem tērpiem, par 
„Pūt, vējiņi” laivu, par lielo dzintara saktu, kas bija pakārta virs skatuves. Mūs tas saviļņoja, 
centāmies, lai godam uzstātos: ieguvām pirmo vietu, daloties ar Čeļabinsku.

Par KC „Rītausmas” direktori visilgāk nostrādāja Vija Šaberte – 23 gadus, tikpat arī 
direktora vietniece Lilita Laine. Tomēr visus pārspējusi tulks Jautrīte Groma – 35 gadus. Viņa 
jaunībā kā dadzis namam pielipusi, nevar vairs atrauties – joprojām tur strādā. Daudzus 
gadus tur radošā darbā aizvadījuši: mākslinieciskā vadītāja Monika Caica – Rublovska, režisore 
E.Elksne, metodiķes I. Rudusa – Kopmane, E. Stepaņuka, bibliotekāre Dz. Jankovska. Ilggadīgi 
darbinieki bija arī tulki S. Šemiote, M. Solovjova, noliktavas pārziņi A. Kreicbergs, M. Švēde, 
neaizvietojamais cilvēks – skatuves strādnieks P. Ugārs, elektriķis L. Krūze, māksliniece A. 
Brakmane, grāmatvede A. Balode, kasiere Ē. Strazdiņa, sporta daļas vadītāja Ē. Caune. Viņi visi 
strādāja līdz Atmodai, bet pēc tam štati strauji samazinājās, jo arī darba apjoms kļuva mazāks 
sakarā ar pārejas laika grūtībām, LNS grūto finansiālo situāciju.

Vēl tagad atceros, kas kultūras nama „Rītausma” atklāšanas dienā tika skandēts: „Mirdzi 
gaiši, „Rītausma”! Lai Tava gaisma staro pāri novadu novadiem! Lai tā aicina un sauc republikas 
nedzirdīgos sabiedriskai rosmei, darbam savas tautas labklājībai!”

kc „rītausmas” Vēsture
REGĪNA RIZIKA

ĪPašais sveiciens
Mīlestību gadiem cauri
Savā dzīvē iznesiet,
Un lai zelta kāzu serenādi 
Mazbērni un mazmazbērni dzied. 
 rēzeknes biedrība sūta sirsnīgu 
sveicienu un visa laba vēlējumus zelta 
kāzās Francim un JeFrosiniJai 
mauriņiem.

lĪdzJūtĪbas


 Lai tēva mīlestība visos ceļos vada,
Lai tēva sirds jums spēku dod.

Skumju brīdi mēs esam kopā un 
izsakām visdziļāko līdzjūtību SilveStra 
mundas ģimenei, tuviniekiem, draugiem 
un paziņām, tēvu, vectēvu smilšu kalniņā 
pavadot.


Skumju brīdī esam kopā ar mūsu 

biedrības biedra nestera kuznecoVa 
ģimeni, tuviniekiem, radiem un draugiem, 
smilšu kalniņā pavadot tēvu, vectēvu.

rēzeknes biedrība

ziedoJuMi
rīgas biedrība pateicas 

ziedotājiem:
Daina Darģe, Heļa Gotlība, Vitālijs 

Kokorevičs (2 Ls); Anna Simanoviča, 
Marta Ceplīte (3 Ls).
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Pirms gala pārbaudīju-
miem 6 nedēļas viņām bija 
prakse Rīgas populārās 
viesnīcās. Tur kursantes 
atsaucīgi un draudzīgi
piedalījās sarunā ar „KS” 
korespondentu.Tulks Ārija 
Medne uzslavēja viņu 
čaklumu, atbildības sajūtu 
un izpratni par izglītības 
n e p i e c i e š a m ī b u . 
Grupā saliedēti 
darbojās piecas 
krievvalodīgas un 
piecas latviešu 
kursantes,  atbalstot 
cita citu, tāpēc 
valodas barjeras 
problēma neveidojās 
un netraucēja.

Bezdarbnieces 
ieguvušas teorē-
tiskās un praktiskās 
zinā-šanas šajā vies-
nīcu servisa arodā, 
kā uzpost telpas, 
pareizi tīrīt dažāda 
veida virsmas, klāt 
gultas, kā visus šos 
darbus izdarīt ātrāk. 

Viņas iepazina 
dažādas viesnīcas 
ar dažādu numuru iekār-
tojumu, atšķirīgu gultu 
klājumu un servisu. Kursu 
programmā bija iekļauta 
arī saskarsmes kultūras 
mācība, dator-zinības, 
sanitārā higiēna, darba 
aizsardzība un angļu 
valoda. 

Viesnīcā „Bruņinieks” 
praktizējās Anna Matļu-
ka un Vineta Kozlova. 
Abas gandarītas par to, ka 
mācījušās istabeņu kursos. 
Vineta agrāk apguvusi 
pavāra profesiju Sabiedrības 
integrācijas valsts aģentūras 
koledžā, bet pēc kāda laika  
sapratusi, ka tā viņai nav 
tuva. Strādājusi fasēšanas, 
skenēšanas un istabenes 
darbus. Viņa atzīst: „Par 

istabenes darbu nesūdzos, es 
labprāt šeit paliktu, ja man 
piedāvātu tādu iespēju.” 
Bet Anna domā citādi: 
„Istabenes darbs ir vienmuļš 
un nogurdinošs, tomēr esmu 
jau pieradusi. Lai gan esmu 
krieviete, es spēju tikt galā ar 
mācībām latviešu valodā.” 
Prakses vadītāja Iveta 

Smilgdrīva – Fricsone 
par abām kursantēm bilst: 
„Prakses darba vietai 
pietika ar divām meitenēm, 
lai katrai būtu individuālā 
pieeja. Man personīgi patīk 
viņu darbi.”

Lepnajā viesnīcā „Hotel 
de Rome” praksē tika 
norīkotas Inese Smona 
un Milija Slaidiņa. Viņas 
atzina, ka strādāt tik 
prestižā viesnīcā nebūt 
nav viegli. Platības ir 
lielas, rūpīgi jākopj visas 
vietas. Abas priekšroku 
dotu mazākām viesnīcām. 
Nereti viņas tur uzrunāja 
ārzemju tūristi, tad aicināja 
citas istabenes palīgā. Inese 
par darbu: „Kad diploms 
būs rokā, gribētos strādāt 
kādā viesnīcā. Ja darbs 

neatradīsies, tad izmantošu 
citus NVA kursus. Vispār 
neesmu mājas sēdētāja. 
Šajā viesnīcā man bija 
iespēja vērot „Misis 
Universe 2009” dalībnieces.” 
Milija agrāk apguvusi 
mājsaimnieces profesiju 
Alsviķu profesionālajā skolā 
un gribējusi NVA kursos 
savas zināšanas pilnveidot: 
„Kursos dažas lietas man 
bija jaunums, piemēram, 
gultu klāšana. Man labāk 
patīk tīrīt putekļus, bet 
gultas klāt ne.”

Jaunajā viesnīcā „Ava-
lon” savu amatprasmi 
praksē pilnveidoja sešas 
kursantes: Svetlana Kris-
toforova, ņina Gamajuna, 
Gražina Ločmele, Valen-
tīna Kopštāle, Dzintra 

Jansone un Ināra Grū-
be. Vērojams, ka šis 
kolektīvs ir draudzīgs. 
Svetlana Kristoforova 
agrāk strādājusi gan 
par sanitāri, gan pavāri 
Alūksnes slimnīcā, kā arī 
viesnīcā „Domina”. Viņa par 
mācībām nesūrojas: „Arī 
agrāk jau strādāju viesnīcā, 
tāpēc daudzas lietas 
pārzinu labi. Esmu šeit, lai 
iegūtu diplomu.” Enerģiskā 
un dzīvespriecīgā Ņina 
Gamajuna agrāk strādājusi 
skenēšanas firmā. Viņa par 
šiem kursiem stāsta: „Krīzes 
laikā mēs izmantojam 
NVA piedāvājumus, lai 
nezaudētu laiku. Mācībās 
veicās labi, latvieši un krievi 
savstarpēji sadarbojāmies. 
Bijām ekskursijā uz 

dažādām viesnīcām. Viena 
no tām – „Grand palace” ir 
ekskluzīva, ļoti tīra un tik 
skaista, ka jābrīnās. Tajā 
parasti mīt slavenības. 
Istabenes darbs neder smal-
kām un trauslām meitenēm, 
jo ir diezgan smags.” 

Gražina Ločmele 
agrāk strādājusi fir-
mās „Džentlmenis” un 
„Anastasija” par gludi-
nātāju, bet par nākamo 
profesiju viņa bilda: „Šis 
darbs tiešām ir nogurdinošs 
un vienveidīgs, neesmu vēl 
pie tā pieradusi. 

Bet pozitīvo pieredzi no 
prakses varēšu izmantot 
kaut vai savās mājās.” 
Valentīna Kopštāle kādreiz 
11 gadus strādājusi LNS 
uzņēmumā par šuvēju, 

pēc tam ādas 
izstrādājumu firmā, 
bet par mācību 
praksi viesnīcā viņa 
saka: „Man te patīk 
– agrāk strādāju 
sēdus, bet labāk kā 
tagad – kustībā. 
Ir atšķirība, būs 
jāpierod.” Iepriekš 
viesnīcā „Europa 
Royale” (kādreizējā 
Benjamiņu namā) 
par apkopēju strā-
dājusi Dzintra 
Jansone, kas atzina: 
„Istabenes darbs 
nav no vieglajiem, 
diez vai pēc diploma 
iegūšanas meklēšu 
darbu šajā sfērā. 
Vēlētos iekārtoties 

nedaudz vieglākā darbā.” 
Daudzus gadus dažādās 
kafejnīcās par apkopēju 
strādājusi Ināra Grūbe, 
kas darbu viesnīcā vērtē 
šādi: „Man patīk apkopējas 
darbs, arī pie veļas, bet 
nepatīk gultu saklāšana. 
Centīšos sameklēt darbu, lai 
varētu vienlaikus uzraudzīt 
arī mazbērnus.”

Viesnīcas „Avalon” 
prakses vadītāja Zinaīda 
Skorodelova praktikantes 
uzslavē: „Šīs kursantes 
darbus veic ar lielu 
atbildības sajūtu, ir rūpīgas 
un ātri iemācījās strādāt. 
Viņas lieliski saprot un 
ātri uztver, ko rāda. Visu 

apguVušas istaBenes proFesiJu

Augusta beigās 12 nedzirdīgie bezdarbnieki 
– puiši beidza Nodarbinātības valsts aģentūras 
profesionālās apmācības programmu, 
veiksmīgi nokārtoja valsts eksāmenu, iegūstot 
apdares darbu strādnieku kvalifikāciju. 
Savukārt 10 nedzirdīgas bezdarbnieces pēc 4 
mēnešu kursiem septembra sākumā ar teicamu 
vērtējumu arī beidza apmācības un tika pie 
profesionālās kvalifikācijas apliecības par 
istabenes arodprasmes iegūšanu.

IVARS KALNIŅŠ, Ārijas Mednes foto

Turpinājumu lasiet 
15. lpp. 

No kreisās: Dzintra Jansone, Gražina Ločmele, Ināra Grūbe, Ārija 
Medne, Ņina Gamajuna, Svetlana Kristoforova, Valentīna Kopštāle.
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kursantēm nav iespējams apgūt, bet ir vietas un 
darbi, ko viņas varētu veikt. Lai viņām veicas 
turpmāk, lai izdodas sasniegt iecerētos mērķus un 
piepildīt sapņus!”

Gandrīz visas bezdarbnieces vēlas darbu 
atrast šajā profesijā, bet izprot pašreizējo valsts 
stāvokli, tāpēc vairākas apsver domu doties darba 
meklējumos ārpus Latvijas. Abas prakses vadītājas 
atzina, ka, tuvojoties ziemas sezonai, viesnīcās 
tūristu skaits samazinās, līdz ar to arī darbinieku 
skaits.

Mācību centra „BUTS” Rīgas nodaļas vadītāja 
Linda Trifanova, kura koordinēja visu mācību 
procesu, atzina, ka ar nedzirdīgajiem cilvēkiem 
viegli strādāt. Viņi ir uzcītīgi, kārtīgi un apzinīgi, 
apmierināti ar kursa saturu, pasniedzējiem, darba 
apstākļiem un atmosfēru. Sievietes ļoti sadraudzējās 
savā starpā, atbalstīja cita citu. 

Atzīmējot noslēgumu šim savas dzīves 
interesantajam posmam, viņas kopīgi dosies kruīza 
braucienā uz Stokholmu. Arī L. Trifanova novēlēja 
šīm sievietēm atrast labas darba vietas Latvijā vai 
ārzemēs, lai viņu iegūtās zināšanas un prasmes 
noderētu pašām un sabiedrībai.

Par nedzirdīgo istabeņu grupas apmācības 
rezultātiem uz „KS” jautājumiem atbild Rīgas 
pārtikas ražotāju vidusskolas tālākizglītības 
speciāliste Sarmīte Kudiņa.

Vai agrāk jums bijuši kontakti ar 
nedzirdīgajiem? Ko jūs esat uzzinājusi par 
viņiem?

Vadīju nodarbības iepriekšējai istabeņu grupai 
Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolā. Jau tur secināju, 
ka nedzirdīgie patiesībā ne ar ko neatšķiras no 
dzirdīgajiem – varbūt pat vairāk grib  mācīties un 
apgūt jaunas zināšanas. 

Šīs kursantes ir centīgākas nekā dzirdīgās 
meitenes. Katrā ziņā man sakrājušās ļoti pozitīvas 
emocijas triju gadu garumā. Man patīk strādāt ar 
ieinteresētiem cilvēkiem.

Kas mūsējām mācību procesā visvairāk 
padodas? Kas sagādā grūtības?

Grūtības? Man, šķiet attieksme nosaka visu 
– kurām tā ir pozitīva, kas grib visu jauno apgūt, 
tās arī ir centīgas un izpildīgas. Visas bija jaukas. 
Vienīgais – varbūt kāds skaidrojums jāveic vairākas 
reizes.

Sabiedrībā pastāv aizspriedumi par 
nedzirdīgiem cilvēkiem. Kā, jūsuprāt, varētu 
tos novērst?

Sabiedrība īsti neko nezina par šiem cilvēkiem, 
jo ilgāku laiku viņi bija samērā izolēti  no 
sabiedriskiem procesiem. Tagad arī nedzirdīgie 
cilvēki iziet darba tirgū un cenšas atrast savu vietu. 
Kautrība un bailīgums tur neder.

Kas jādara, lai nedzirdīgie darba meklētāji 
kļūtu konkurētspējīgi darba tirgū?

Jābūt drošākiem. Varbūt ar viņiem vajag 
psihologam pastrādāt, jo ne visas tādi piedzimuši, 
bet dažādu traumu un slimību gadījumos palikuši 
nedzirdīgi. Nedzird’īgie nevar kādas priekšrocības 
vai atlaides gaidīt tikai tāpēc, ka viņi nedzird, jo 
būtībā  ir tieši tādi paši kā visi, tikai - nedzird. 
Darba tirgū nedzirdīgie ir līdzvērtīgi ar visiem.

Jūsu vēlējums būtu ...
Jācīnās par sevi, jābūt atvērtām un darbu 

mīlošām – tādas viņas bija arī. Man būs liels 
gandarījums, ja manas bijušās kursantes strādās 
un es viņas satikšu kādā viesnīcā. Lai visām veicas! 
Man bija patiess prieks ar viņām strādāt. 

Apguvušas istabenes profesiju
Sākumu lasiet 14. lpp. lns PārņeM savas 

telPas Jāņa sētā 5
ilZe KOPMane 
no 1. septembra lns pārņēmusi lietošanā 

savas telpas Jāņa sētā 5, 3. stāvā, 100 m2 
kopplatībā. atgūtās telpas paredzēts izmantot 
projekta „klusuma pasaule” aktivitātēm un 
dažādiem kursiem.

Padomju valdība telpas Jāņa sētā nedzirdīgo 
vajadzībām piešķīra pirms 55 gadiem. LNS 
veica būtisku uzlabojumu - ievilka visai mājai 
centrālapkuri. Vēlāk LNS rīcībā tika nodotas 
telpas arī  1. stāvā. 

LNS valde, Rīgas biedrība un laikraksta „Kopsolī” redakcija, kā arī LNSF 
šeit strādāja apmēram  līdz 2000.gadam. Tad jau bija sākusies privatizācija 
un arī LNS vēlējās privatizēt šīs telpas. To savukārt nevēlējās Rīgas dome, 
liekot dažādus šķēršļus: paaugstinot nomas maksu no 30 santīmiem līdz 
13 Ls par m2, kā arī laužot īres līgumu. Tad LNS valde un Rīgas biedrība bija 
spiesta pārnākt uz Elvīras ielu 19.

Pēc tam sekoja deviņus gadus ilga cīņa ar Rīgas domi par iespēju šīs 
telpas iegūt savā īpašumā. Sākās tiesāšanās.  
Tikai 2008. gadā tiesa uzdeva Rīgas domei ļaut LNS privatizēt šīs telpas. LNS  
samaksāja par tām 78 245, 46 Ls un no 2009. gada 5. janvāra kļuva par šī 
nekustamā īpašuma pilntiesīgu īpašnieci.

Pārdota MāJa Pļaviņās
lns pārdevusi māju (vecā kluba ēku) pļaviņās, daugavas ielā 75.
dome jau pagājušajā gadā pieņēma lēmumu, ka jāmeklē pircējs un 

vecā ēka jāpārdod, jo tai ir nepieciešams kapitālremonts un jāiegulda lieli 
līdzekļi, lai to uzturētu kārtībā.

Māju nopirkusi firmas īpašniece, kura tur jau īrēja telpas savam 
veikalam. Puses vienojušās, ka cena par šo ēku – 20 tūkst. latu un 
maksāšana notiek divu gadu periodā: vispirms katru mēnesi 142 eiro, bet 
pēc tam  uzreiz visu atlikušo summu. Īpašums Zemesgrāmatā reģistrēts uz 
pircējas vārda, bet tam uzlikts apgrūtinājums – līdz pilnas cenas nomaksai 
to nedrīkst pārdot, ieķīlāt, citādi apgrūtināt.

Pļaviņu biedrības vadītājs a. osmanis: „Beidzot būs miers sirdī, ka 
mums vairs nav jāatbild par mājas uzturēšanu tehniskā kārtībā. Bija pat 
bail ieiet tajā ēkā, ka kaut kas neuzgāžas uz galvas...”

Līdz ar šo darījumu LNS atlicis vairs tikai viens rūpju bērns – tukšā 
Smiltenes māja. Arī to nolemts pārdot, ja vien atrastos pircējs.

kuldĪga cer izreMontēt
kuldīdznieki paši sagatavojuši un iesnieguši projektu vietējā lauku 

atbalsta centrā. pamatideja ir iegūt eiropas savienības līdzfinansējumu 
savas mītnes remontam.

Kuldīdznieku rīcībā esošās telpas nelielā divistabu dzīvoklī daudzstāvu 
mājā savā laikā LNS privatizēja viņu saieta centra – kluba vajadzībām. Laika 
zobs darījis savu un telpas prasīt prasās pēc atsvaidzinājuma un ne tikai: 
jāmaina arī elektrības vadi, jāsiltina sienas, grīdas utt.

kā stāsta g.Jurševskis, Kuldīgas RB ierindas biedrs un projekta 
brīvprātīgais konsultants tehniskos jautājumos, ziemā telpas ir visai aukstas 
un, ja izdotos piesaistīt finansējumu, varētu daudz ko paveikt, lai tās kļūtu 
siltākas, ērtākas un arī vizuāli pievilcīgākas.

Projekta iniciatore Žanete škapare, kura savukārt par šo iespēju 
uzzinājusi kādā seminārā un izlēmusi rosināt biedrības pieteikšanos – 
kas zina, varbūt izdodas: „Man jau sen bija doma, ka kaut kas jādara 
ar biedrības telpām. Tā kā līdzekļu biedrībai šādu darbu veikšanai nav, 
meklēju iespējas, kā tos iegūt. Kad vietējā laikrakstā „Kurzemnieks” 
izlasīju sludinājumu par projektu konkursu, nolēmu aiziet uz semināru 
šajā jautājumā. Pēc tam pastāstīju biedrības priekšsēdētājam, kā arī  
valdes locekļiem par šo ieceri –  visi piekrita, ka jāmēģina. Aprunājos ar 
G.Jurševski, vai viņš varētu  palīdzēt  tāmes sagatavošanā, un saņēmu arī 
viņa atbalstu Tā sāku strādāt pie  projekta sagatavošanas. Tā kā pirmoreiz 
ko tamlīdzīgu darīju, nebija nemaz tik vienkārši, kā sākumā likās. Taču biju 
apņēmības pilna, ka iesāktais darbs jāpabeidz  un jāiesniedz, ko arī galu 
galā izdarījām.” 

Arī LNS vadība šo ieceri ir atbalstījusi. Vienīgi – vēl jau garš ceļš ejams 
līdz galīgai atbildei. Vispirms projektu sijās un vērtēs uz vietas Kuldīgā. 
Pēc tam sūtīs uz Rīgu, kur tad sniegs galīgo atbildi. Iespējams, rezultāts 
būs zināms tikai nākamgad. Novēlēsim, lai uzņēmīgajiem kuldīdzniekiem 
izdodas piepildīt ieceri par savas mājas uzspodrināšanu. 



   KopSoLī
2009. gada  oktobrī

Redakcija: Elvīras 19, Rīga, LV  – 1083, tel. 67471559. Indekss 1012. Iespiests SIA “Elpa  –2“, Rīgā,  Doma laukumā 1.
                 Galvenā redaktore: ILZE KopMANE, datormakets: IRīNA KRISTofoRoVA

16

Mīļi sveicaM
85

2.  XI Viktorija ZILbERTE, 
Rīgas biedrība

27. XI Anna AuZA, 
Liepājas biedrība

80
12. XI Veronika cVETKOVA, 

Rīgas biedrība
14. XI Franciska SENKEVIČA,

 Rīgas biedrība
75

18. XI Imants ZuNDA, 
Rīgas biedrība

20. XI Mihails MOSKOVSKIS,
 Rīgas biedrība

27. XI Jūlija PEDERE, 
Rīgas biedrība

70
12. XI Gunārs KRAĢIS, 

Rīgas biedrība
20. XI Māra AuZIņA, 

Pļaviņu biedrība
25. XI Guliko KANDELAKI, 

Rīgas biedrība
65

3  XI Sofija cīRuLE, 
Smiltenes biedrība

55
10. XI Gaļina TELIŠEVSKA,

 Rēzeknes biedrība
27. XI Gundega ČOPA, 

Rīgas biedrība
50

3.  XI biruta ILZĒNA, 
Rīgas biedrība

PrecizēJuMi
šeit precizējam ziņas, kas 

publicētas „ks”   9. un 11. nr.!
 LKB 2. un 3. kongress notika

 Šķūņu ielā 19.
 Vidzemes Kurlmēmo biedrības 

laikraksts „kurlmēmo dzīve” tika 
izdots 1929. – 1940. gadā.

ivars Kalniņš

projekta „klusuma pasaule” ietvaros rīgas reģionālā biedrība organizēja 
trīs dienu nometnes – veselību veicinošus pasākumus ar dažādām nodarbībām 
rīdziniekiem, jelgavniekiem un tukumniekiem. pirmā jelgavniekiem organizētā 
nometne risinājās Ventspilī, bet rīdziniekiem – rankas pagastā, gulbenes rajonā. 
savukārt tukumniekiem – smārdes 
pagastā savā rajonā.

Nodarbību programma bija 
saistoša un daudzveidīga – sporta 
aktivitātes, prāta spēles, praktiskas 
nodarbības. Nometnes dalībniekiem 
bija iespēja piedalīties arī fiziskajās 
aktivitātēs un grupu darbos.

Šāda nometne „Iepazīsim sevi” 
plānota katru gadu, tajā piedalīsies 
visi nedzirdīgie un vājdzirdīgie 
cilvēki, kas reģistrējušies kā klienti 
sociālās rehabilitācijas programmai 
LNS projekta „Klusuma pasaule” 
ietvaros. 

rīgas reģionālās biedrības priekšsēdētāja māra lasmane atzina, ka nometnes 
organizēšana ir liels darbs. Pati meklēja vietu, transportu. Jābrauc, lai apskatītos 
vietu, vai tā ir atbilstoša nometnes programmai. Jāiztiek bez tulka. Un vēl papīru 
darbi, atskaites... Tomēr viņa atzīst: „Nometne ir vieta, kur nedzirdīgie cilvēki var 
atrauties no bieži vien visai nomācošās ikdienas mājās vai darbā, kur var pabūt kopā 
ar savējiem, aizmirstot to, kas notiek ārpus nometnes. Tā ir iespēja būt savā saliedētā 
pasaulē. Nometne ir vērtīga arī tāpēc, ka nedzirdīgie ir ieinteresēti iesaistīties citos 
projekta paredzētos pasākumos.” 

„KS” saņēma pateicības vēstuli no tukumnieces I. Skerškānes. Par dalību 
nometnē viņa raksta: „Tukuma nedzirdīgo grupai ilgi paliks atmiņā nesenais 
brauciens uz veselības nometni „Kalna žagari” Smārdes pagastā. Mēs, nedzirdīgie, 
esam ļoti pateicīgi Rīgas biedrības vadītājai Mārai Lasmanei, kas organizēja mūsu 
nelielo pulciņu 15 cilvēku sastāvā braucienam uz šo jauko vietu. Laiku vērtīgi un 
jauki pavadījām dažādās izzinošās nodarbībās. Pēc divām dienām atgriezāmies 
mājās spirgti un veseli, ķērāmies pie darbiem ar jauniem spēkiem. Mārai esam 
pateicīgi arī par braucienu uz Rēzeknes biedrību, kur mūs silti sagaidīja tās vadītāja 
Sandra Gerenovska. Mēs apskatījām kluba telpas un apmainijāmies pieredzē ar 
citiem nedzirdīgajiem. Pēc tam turpinājām ceļu uz Rāznas ezeru. Lai arī laiks mūs 
ne visai lutināja,  tas nespēja mūsu labo garastāvokli sabojāt. Pabijām Aglonā, kur 
apskatījām majestātisko baznīcu, daudzi no mums to redzēja pirmo reizi. Braucot 
mājās, piestājām arī Koknesē, apskatījām pilsdrupas.”

M. Lasmane, izjutusi gandarījumu par šīm aktivitātēm, stāsta, kādu progresu viņa 
manījusi cilvēkos. Viņi bija pieraduši pie maršruta „māja – darbs – māja”, līdz ar to 
cilvēkiem zuda kontakts ar ārpasauli, sabiedrību, savu kopienu. Sākumā projekta 
dalībniekus bijis grūti saliedēt vienā komandā. Savukārt pēc vairākām nodarbībām 
cilvēki kļuvuši atvērtāki komunikācijai ar savējiem, iemācījušies novērtēt apkārtējo 
dabas skaistumu, ļāvušies vaļsirdīgām sarunām.

Kādā nometnē gadījās pārsteidzoša epizode. Dalībnieki vakarā „dziedāja” karaoki, 
ļaujoties mūzikas vibrācijām un vērojot ekrānu. Viņi to darīja pirmo reizi mūžā. 
Ļaujoties šādai atbrīvotībai, viņi guva pilnīgi jaunas emocijas garīgi un fiziski, izjuta 
pozitīvu saskarsmi un nebijušu pieredzi.

Mājup braucot, projekta dalībnieki atzina, ka sākuši apzināties savas personības 
vērtību un vēlas mainīties, pilnveidoties vēl tālāk. Protams, visi jau  gaida nākamo 
projekta aktivitāti.  

rĪgas biedrĪbas veselĪbas noMetnes

ielūdzaM!
✿ Kultūras centrs “Rītausma“ 

un Rīgas biedrība 2009. gada 
jubilāriem rīko pasākumu

 “ZELTA bRIEDuMĀ“ 
14. novembrī. 

Lūdzam pieteikties pie Marutas 
vai Vitas līdz 6. novembrim.

✿ 18. novembrī pl. 16 
KC “Rītausma“ gaidīs apmeklētājus 
uz mūsu LATVIJAS SVĒTKIEM. 

Līdzi var ņemt groziņu, bet uz 
vietas jūs sasildīs tēja un kafija.

UZMANīBU! 
Sākusies laikraksta “Kopsolī“ 

abonēšana Latvijas pastā (9Ls)  un uz vie-
tas biedrībās un redakcijā (5Ls).
Ja vēlaties “ks“ saņemt arī 2010. gadā, 
pasūtiet to saVlaicīgi!


