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Nedzirdīgo diena nosvinēta!

Svarīga ziņa!
“Kopsolī” lasītāju ievē-

rībai!
2017. gadā visi LNS bied-

ri, kuriem LNS biedru re-
ģistra datu bāzē uzrādīta e 
– pasta adrese, bez maksas
saņems “Kopsolī” elektro-
niskajā versijā.

Noteikti pārliecinieties 
savā biedrībā, vai tur ir pre-
cīza informācija par jūsu e 
–pastu.

Visi, kuri vēlas saņemt 
“Kopsolī” iespiestā varian-
tā – uz papīra, tāpat kā līdz 
šim to var abonēt un saņemt 
parastajā kārtībā:
 savā dzīvesvietā (jā-

abonē pastā) – 12,65 eiro;
 uz vietas Informā-

cijas nodaļā, Rehabilitācijas 
centrā un Rītausmā (jāpa-
sūta Informācijas nodaļā) – 
11,20 eiro.

“Kopsolī” – tas ir tavs 
draugs, kas aicina  ārā no 
klusuma pasaules. Būsim 
kopā arī  2017. gadā!

LNS Informācijas nodaļa

Nedzirdīgie ierodas Briselē  
pievērst uzmanību zīmju valodai

Starptautiskā Nedzirdīgo nedēļa noslēdzās sestdien, 24. septembrī ar vairā-
kiem pasākumiem Rītausmā. Daži no tiem bija daļa no SIF atbalstītā LNS projekta 
“LNS darbības stiprināšana – 2016” pasākumiem, piemēram, Kristīnes Zonber-
gas no biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” sniegtā lekcija/prezentācija par 
sabiedriskās organizācijas biedru un darbinieku motivāciju, viņu atbildību, pie-
nākumiem, tiesībām, kā arī nozīmi organizācijas mērķu sasniegšanai

Viņa uzsvēra, ka Eiropas Savienī-
bā ir ne tikai 24 oficiālās valodas, bet 
tajā ir arī 31 dažāda zīmju valoda, 
kuras bieži ir aizmirstas, liekot dau-
dziem nedzirdīgajiem būt izolētiem 
no sabiedriskās dzīves. 

28. septembrī Briselē, Eiropas Parlamenta
(EP) plenārsēžu zālē, notika vēsturiska konfe-
rence „Daudzvalodība un vienlīdzīgas tiesības 
ES: zīmju valodu loma”, ko organizēja nedzir-
dīgā EP deputāte Helga Stīvensa. 

www.lv100.lv 

Ielūdz visus uz 
Skotijas koncerta 

ģenerālmēģinājumu
19. oktobrī  pl. 18

Rītausmā
LNS k/n ,,Rītausma” 

jauniešu deju kolektīvs
26. – 30. oktobrī viesosies 

Skotijā
Uzstāšanās Dandijā 

29. oktobrī pl. 18

The Old Mill, Taymills, 
23 Brown Street, DD1 5E 

Dundee
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LNS prezidents, atklājot svētkus, deva vār-
du Latvijas Zaļās partijas priekšsēdētājam Edga-
ram Tavaram, kurš nolasīja Latvijas Republikas 
Ministru prezidenta Māra Kučinska apsveikumu 
nedzirdīgo kopienai svētkos. Svētku svinīgo daļu 
vadīja Elfa Zariņa.

Pl. 15 sākās svētku koncerts, kurā starp 
priekšnesumiem tika demonstrēti arī videostās-
ti “Nedzirdīgie dzirdīgo pasaulē”. Savus video-
stāstus izstāstīja mazā, tikai 5 gadus jaunā Mon-
ta Intsone, Veronika Lavrenova, Edgars Pļaviņš, 
Olga Anufrijeva – Frolova un Jolanta Znotiņa.

P r i e k š n e s u m i 
sākās ar Rīgas Rai-
ņa 8. Vakara (mai-
ņu) vidusskolas 
integratīvās grupas 
“Alias&Rītausma” 
muzikālo uzvedumu 
“Līgavu medības”. Šī 
izrāde šogad jūnijā 
Liepājā notikuša-
jā piektajā Latvijas 
bērnu un jaunie-
šu teātru festivālā 
“Spēlēsim te-ātri” 
ieguva Labākās izrādes titulu.

Rīgas RB Tukuma grupa uzstājās ar deju 
“Mūsu skolas laiks”. Bet nākamais priekšnesums 
bija pārsteigums – pirmo reizi Rītausmā uzstā-
jās Daugavpils logopēdiskās internātpamat-
skolas – attīstības centra jaunie aktieri teatra-
lizētā uzvedumā “Anniņa vanniņā” (attēlā).

Dejas un melodeklamācijas apvienojumu 
“Sasauc smieklus izklīdušus” demonstrēja Val-
mieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidussko-
las – attīstības centra un Valmieras RB apvie-

notais radošais kolektīvs, kurā no Valmieras 
RB piedalījās Sintija Kārkliņa, Inese Medne un 
Jānis Immurs. 

Rīgas internātvidusskolas bērniem ar 
dzirdes traucējumiem melodeklamācijā “Aicinā-
jums” jauki uzstājās 1. – 4. klašu mazuļi.

Ventspils RB uz koncertu bija atvedusi uz-
vedumu/melodeklamāciju “Sens ir tas stāsts”. 
Deju – improvizāciju “Pie zilās jūras” ar intere-
santām skatuves dekorācijām parādīja Smilte-
nes RB Alūksnes grupa.

 Liepājnieki atkal dziedāja par savu pilsētu 
“Tavā un manējā Lie-
pājā”, bet Rīgas RB 
Jelgavas grupa rādī-
ja teatralizētu uzve-
dumu “Autobuss un 
šūpoles”. 

Par pārsteigumu 
parūpējās dienas 
centra “Rītausma” 
dejotājas un soliste 
Regīna Rizika, kas 
izpildīja jauniestudē-
jumu – melodeklamā-
ciju/deju “Par pēdējo 

lapu”. 
Patika Rēzeknes RB jestrie futbolisti, kas 

gan uz skatuves, gan zālē sacēla jautrību ar savu 
uzvedumu “Treniņš”.

Kā beidzamie uzstājās paši rītausmieši ar 
deju/melodeklamāciju “Dzied un dejo Rītaus-
ma”, kā vienmēr – krāšņi, bet svinīgais koncerts 
noslēdzās ar visu kopīgi dziedāto LNS himnu 
“Še, kur līgo priežu meži”.  

Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis

Visvairāk pacentās liepājniece Gun-
ta Vazdiķe, kas 4 fotogrāfiju sērijā 
“Darbs ar sarežģītām konstrukcijām I 
– IV” bija nofotografējusi savus biedrus
Agri Valdmani, Sandi Vazdiķi, Vladimiru 
Grenevicu un Omari Jaunzemi viņu dar-
bavietā SIA “Aile grupa”, kur viņi strādā 
par metāla apstrādātājiem. 

Inese Geduša izstādē piedalījās ar 
divām fotogrāfijām. Fotogrāfijā “Sapņu 

zābaciņš” attēlots SIA “Kris-
tāla kurpīte” apavnieks Nor-
munds Kolangs, arī otrajā foto 
“Kā rodas kurpīte?” – šīs pašas 
firmas apavnieks Sergejs Kra-
valis. Viņi visi ir Rēzeknes RB 
biedri.

No Liepājas tika atsūtīta 
fotogrāfija, neminot autoru, 
tajā attēlots Jānis Skudra, “AE 
Partner” elektroiekārtu mon-
tētājs.

Vienīgais selfijs fotoizstādē 
bija Riharda Pukša “Street Burgers” pa-
vāra pašportrets.

Jelgavnieks Māris Veidemanis fo-
togrāfijā “Nesakiet – nevaram 1” iemū-
žinājis savu darbabiedru Valdi Plataci. 
Savukārt  pats Valdis fotogrāfijā “Nesa-
kiet – nevaram 2” uzņēmis Māri. Abi ir 
metinātāji SIA “VT – EAST”.

No Norvēģijas tika saņemta nezinā-
ma darbabiedra uzņemta fotogrāfija, 

kurā redzams LNS biedrs Juris Kraģis 
savā darbavietā GISAB (Norvēģijā, Oslo), 
kur viņš strādā par metinātāju.

Ivars Kalniņš fotoizstādei iesūtīja 
foto ar nosaukumu “Nav patiesākas mī-
lestības kā mīlestība pret ēdienu”, kurā 
attēlots Jūrmalas kafejnīcas “Brown su-
gar” pavārs Intis Zvirbulis.  

Arī no Daugavpils tika saņemta 
viena fotogrāfija, kuras autore ir Inna 
Semjonova, bet fotogrāfijā redzams SIA 
BELMAST metinātājs Aleksandrs Semjo-
novs.

Ilona Ozola izstādē piedalījās ar foto 
“Bērni – mūsu nākotne”, kur savu mazo 
audzēkņu ielenkumā attēlota Rīgas 
pirmsskolas izglītības iestādes "Dzinta-
riņš” skolotāja Māra Lasmane.

Pasākumu laikā darbojās bērnu stū-
rītis, kur vecāki varēja atstāt savus bēr-
nus rotaļāties, bet paši darīt ko citu: iz-
pētīt LNS muzeju, aplūkot fotoizstādi vai 
baudīt svētku koncertu.

Fotoizstāde “Nedzirdīgie VAR!”

Fotoizstādei tika iesūtītas 14 fotogrāfijas. 
Noteikumos bija paredzēts, ka bildei jābūt 
uzņemtai darbavietā un mērķis bija parādīt, 
cik daudzveidīgās profesijās nedzirdīgie var 
strādāt. 

Svinīgais koncerts

Pateicības
LNS prezidents 

Edgars Vorslovs un 
viceprezidente Ine-
se Immure pateicās 
gan mazajiem, gan 
lielajiem aktieriem/
m e l o d e k l a m ē t ā -
jiem/dejotājiem.

 Visi radošie kolek-
tīvi un skolas saņēma 
Pateicības rakstus par 
nedzirdīgo kultūras 
un tradīciju stiprinā-
šanu, piedaloties Ne-
dzirdīgo dienas kon-
certā.

Pateicības rakstus 
saņēma arī fotoiz-
stādes “Nedzirdīgie 
VAR!” foto autori un 
fotogrāfijās attēlotie 
varoņi.

Pēc koncerta Rīgas 
RB piedāvāja saviesī-
gu vakaru ar dažādām 
spēlēm, konkursiem, 
priekšnesumiem.

Šajā dienā Rītaus-
ma bija apmeklētāju 
pārpildīta un visus 
vienoja prieks par 
Mūsu Svētkiem, inte-
resantajiem pasāku-
miem un krāšņo kon-
certu.
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