
Latvi, lai kurā zemes 
daļā tu nonāktu, – piemi-
ni Latviju!

Nekad un nekur savā 
mūžā tu nedzirdēsi skais-
tāka vārda par šo. Tāpēc 
nemities to daudzināt, ne-
beidz slavēt šo valsti, kas 
šo vārdu nes.

 Ja esi tēvs, paud to sa-
viem bērniem, ja esi māte, 
dziedi par viņu pie savu 
bērnu un mazbērnu šū-
puļiem. Bet, ja esi bērns, 
kas dzimis trimdā – ne-
rimsti taujāt par šo zemi 
savus vecākus. Latvija lai 
tavās domās un iedomās 
ir kā tāla, brīnišķīga sala 
pasaules jūrās, uz kuru 
vienmēr jāstāv vērstam ta-
vam skatam.

Diena vai nakts, va-
kars vai rīts, piemini viņu, 
iemīli arvien dedzīgāk. 
Atceries tikai! Vai vēl ci-
tur atradīsi tādu pavasari, 
kur saulē tā kvēlo baltās 
bērzu birzis pumpuros?  
Kur vēl citur tie plaukstot 
tā smaržo? 

 Gadalaikiem nākot 
un ejot – piemini Latviju! 
Ar šiem vārdiem sasveici-
nies, ar tiem atvadies, tie-
koties ar tautiešiem jebku-
rā pasaules daļā.

Turi Latviju dziļi ie-
slēgtu savā sirdī. Turi to 
kā lielāko dārgumu, ko 
nedrīkst pazaudēt. Jo, 
zaudējis Latviju, tu zudīsi 
pats.

Jānis Jaunsudrabiņš
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PIEMINI  
LATVIJU!

SVEICIENS LATVIJAS SVĒTKOS!
Zigmārs UngUrsJUris grUndUlis

Mums ticis viszilākais ezers 
Un rudākais rudzu lauks. 
Visbaltākā bērzu birze,  
Vismelnākais rupjmaizes klaips.  
Un tieši Latvijai ticis 
Vissvētākais debesu jums,  
Jo savu visskaistāko zemi 
Dievs ir atdevis mums. 

/L. Vāczemnieks/ 

ILONA LINIŅA (attēlā 3. rindā 2. no labās), no 
Rīgas: Latvijas valsts svētkus  ģimenē svinam

 Reizēm pārsvaru gūst vīra vārda dienas svinēšana. 
Jā, viņam tā ir tieši 18. novembrī, un tādā veidā mēs va-
ram abas svinēšanas apvienot. 

Nezinu, vai esmu patriote, bet es mīlu savu zemi, 
dabu, tradīcijas. Uz citu valsti dzīvot es neparko ne-
braukšu, jo zinu, ka nedzirdīgie tur strādā kā vergi. Viņi 
tur paliek tāpēc, ka vajag naudu un var saņemt arī lie-
lus pabalstus. Bet arī viņi mīl Latviju, viņiem ir sāpīgi 
būt svešumā, un brīvdienās viņi vienmēr brauc uz savu 
dzimteni.

 Latvijā nedzirdīgajiem ir ļoti grūti atrast labu darbu, 
piemēram, mana meita vāc sludinājumus ar darba piedā-
vājumiem, bet, kad piezvana un brīdina, ka ir nedzirdīga, 
tad uzreiz nevienam vairs nevajag. Latvijā darba devēji 
baidās ņemt nedzirdīgos darbā, vienīgi caur pazīšanos. 

Ārzemēs darbu dabūt ir daudz vieglāk, tur cilvēki 
nebaidās nedzirdīgos pieņemt darbā. Lai gan arī tur vie-
tējiem tiek visi labākie darbi un iebraucējiem dod tādus, 
ko vietējie strādāt negrib. Jo iebraucēji nezina angļu 
valodu. Ja nedzirdīgie Latvijā neizjustu diskrimināciju,  

Novembris Latvijā ir pat-
riotisma uzplūdu laiks. Vis-
pirms 11. novembrī ir Lāčplēša 
diena, bet 18. novembrī  –  Lat-
vijas neatkarīgās valsts dzim-
šanas diena. Kas īsti ir patrio-
tisms? 

Šis vārds cēlies no latīņu 
vārda patria – tēvzeme. Patrio-
tisms ir savas tēvzemes, savas 
tautas un valsts mīlestība. Par 
patriotu nepiedzimst, par to 
kļūst. Izcilais angļu dzejnieks 
Bairons ir teicis: „Kas nemīl 
savu zemi, nespēj mīlēt arī neko 
citu”. 

Bet kā ir ar mums? 
Vai mēs mīlam savu mazo 

Latviju? Vai lepojamies ar to, ka 
esam latvieši? Vai pārdzīvojam, ka 
Latvijā mūsu kļūst arvien mazāk, 
jo daudzi aizbrauc meklēt labāku 
dzīvi? 

Latvijā 2011. gadā dzīvoja 
2,07 miljoni. Visvairāk iedzīvotā-
ju Latvijā bija 1989. gadā –  2,67 
miljoni. Bet 2000. gada tautas 
skaitīšanā bija 2,38 miljoni. Rīgā 
vēl pirms dažiem gadiem dzīvoja 
800 tūkstoši iedzīvotāju, bet tagad 
tikai 650 tūkstoši. Tie ir ļoti skum-
ji skaitļi. 

Un tagad paraudzīsimies uz 
LNS nedzirdīgajiem biedriem. Vai 
arī mūsu kļuvis mazāk? Pārsteigums! Izrādās, 
ka ne īpaši! Vēl pirms krīzes 2008. gadā LNS 
bija 1704 nedzirdīgie biedri, bet 2012. gadā 
tikai par 3 mazāk – 1701. Tai pašā laikā visi 
zinām, ka daudzi mūsu biedri dzīvo un strādā 
ārzemēs, tātad viņi vienkārši nav izstājušies 
no LNS? Viņi cer atgriezties? Cerēsim, ka jā.

 Protams, ar tukšu vēderu būt patriotiem ir 
grūti. Bet viņi varētu atgriezties tad, kad Lat-
vijā nedzirdīgie varēs dabūt labu darbu ar labu 
algu un labu attieksmi pret sevi. Šāda doma 
bieži izskan arī no pašu aizbraucēju puses.

 Lūk,  dažas intervijas, kurās Latvijas svēt-
ku sakarā izsakās gan tie mūsu ļaudis, kuri 
pašlaik  ārzemēs, gan tie, kuri vēl joprojām 
dzīvo  Latvijā, gan latvieši, gan cittautieši. Vi-
sas šīs intervijas vieno galvenā doma: nav 
svarīgi, kur atrodies, savas dzimtenes pat-
riots tu vari būt visur! Var dzīvot Latvijā un 
nebūt tās patriots, bet var dzīvot ārzemēs un 
būt kvēls Latvijas patriots. Arī tā var būt. 

Tālāk – intervijas!

LTV PIEDĀVĀ
 18. novembrī pl. 8.55 

LTV 1 Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai vel-
tīts ekumēnisks dievkal-
pojums Doma baznīcā ar 
surdotulkojumu;

pl. 19.55 – Latvijas 
Valsts prezidenta Andra 
Bērziņa svētku uzruna pie 
Brīvības pieminekļa ar 
subtitriem.

Latvijas svētkos – 2011



SVETLANA GĀRNE: Es vienkārši 
priecājos, ka šeit dzīvoju. 

18. novembris šogad ir svētdienā,  man 
diemžēl tā ir darba diena. Būs jāstrādā,  nekā-
das svinēšanas nesanāks. Šos svētkus tā īpaši 
arī nesvinu, bet ir labi, ka tieši  te aug mani 
bērni un varu šeit strādāt.

INTA NEIMANE (attēlā 1. rinā 1. no 
labās): Esmu lepna, ka dzīvoju Latvijā.

 Šeit jūtos labi, jo šī ir skaista zeme. Gai-
du šos svētkus vienmēr ar prieku, ka dzīvoju 
savā dzimtenē.

MĀRA KĀRKLIŅA (attēlā 1. rinā 2. 
no kreisās): Valsts svētkus neatzīmēju. Tā 
būs tāda pati diena, kā visas citas dienas.

JURIS OZOLIŅŠ (attēlā 2. rindā 1. no 
labās): Es priecājos, ka mums ir savi valsts 
svētki, ko svinēt.

Tos sagaidu ar pozitīvām sajūtām. 
Mani apmierina pašreizējās valdības 
darbs, un ceru, ka tā vēl ilgi strādās un 
darīs visu, lai cilvēki dzīvotu aizvien 
labāk. Esmu lepns, ka esmu latvietis 
un dzīvoju šajā valstī. Ceru, ka vēl 
daudzus, daudzus gadus varēsim svi-
nēt savas valsts dzimšanas dienu.

GUNTARS JURŠEVSKIS: Lat-
vijā viss nokārtosies un būs tikai 
labāk. 

 Šie svētki ir obligāti jāsvin, ja esi 
šīs valsts pilsonis un mīli un cieni šo 
valsti. Gaidu šos svētkus un domāju 
tikai labas domas

JANĪNA BIRĢELE (attēlā 1. rindā 2. 
no labās): 18. novembri katru gadu sagai-
du kā svētku dienu. 

Mājās aizdedzu svecīti. Eju skatīties ze-
messardzes parādi un vakarā izbaudu svecīšu 
ceļu vecpilsētā.

SANDRIS LIEPIŅŠ un RAIMONDA 
TABAKA (attēlā kreisā pusē): Parasti šos 
svētkus atzīmējam biedrībā.

Svētku sajūta rodas tad, kad redzam uz-
posto pilsētu,–  kad tā atbilstoši izdekorēta 
un plīvo karogi, tad arī  svētki ir klāt, un svi-
nam tos kopā ar pārējiem biedriem. Vakarā 
ar ģimeni dodamies apskatīt svecīšu ceļu 
Kuldīgas gājēju ielā. Mirdzošā iela   ir ļoti 
pievilcīga.

MARIJA JEGOROVA, 
dzīvo Lielbritānijā divus 
gadus: Astoņpadsmito no-
vembri sagaidīs ar sirsnību 
un labām domām.

Vienmēr esmu sekojusi 
Latvijas valsts svētku svinē-

šanas tradīcijām. Domāju, ka svarīga ir attiek-
sme un vienalga, vai dzīvo Latvijā vai kādā 
citā valstī. Cik zinu, daudziem no mums šeit 
pietrūkst Latvijas. Arī man ir žēl būt tālu no 
mājām, no ģimenes un tuvākajiem draugiem. 
Šeit mums ir darbs ar labu samaksu labai dzī-
vošanai. Bet Latvija ir mana valsts un manas 
mājas, un tā vienmēr būs. Latviešu valodu ne-
esmu aizmirsusi, daudz lasu ziņas par notiku-
miem Latvijā. Es te dzīvoju tālu no Londonas, 
tāpēc ar citiem latviešiem visbiežāk sazinos 
caur internetu, braucu uz Londonu tikai sva-
rīgu iemeslu dēļ, jo ceļš dārgs un jābrauc 3 
stundas. 

DIĀNA TRUBECKA-
JA, dzīvo ar ģimeni Lielbri-
tānijā jau septiņus gadus:  
18. novembrī vienmēr prātā 
Latvija.

Klusībā pieminu un iede-
dzinu svecīti. Dažreiz, ja ir iespējams, Youtube 
skatos video par Latvijas vēsturi, par Atmodas 
laiku…

 Diemžēl ar citiem latviešiem, kas dzīvo 
Anglijā, nerīkojam kopīgas svinības, satiekos 

ar viņiem tikai tad, kad ir brīvs laiks. Bet tāpēc  
nejūtos vientuļa, man šeit ir sava ģimene, tikai 
dēls dzīvo un mācās Latvijā, bet brauc pie ma-
nis uz Lielbritāniju brīvdienās. 

Es ļoti gribētu atgriezties Latvijā, bet dzī-
ves apstākļi neļauj. Latvijā nedzirdīgajiem ir 
grūti atrast piemērotu darbu ar labu algu, arī 
bērnu pabalsts ir ļoti mazs. Latvijā visos vei-
kalos ir ļoti dārgas.

 Un medicīnas iestādēs ir diskriminācija 
pret nedzirdīgajiem, arī  Surdocentrā jutu ne-
laipnu attieksmi, neļāva man mierīgi un vairāk 
parunāt un pajautāt. Bieži braucu uz Latviju, 
nākamo reizi būšu janvārī, latviešu valodu it 
nemaz neesmu aizmirsusi.

 Kad esmu Latvijā, apciemoju visus, izru-
nājamies. Es arī Lielbritānijā sekoju līdzi, kas 
Latvijā notiek, skatos LNS mājaslapu interne-
tā, arī videoziņas, kad ir brīvs laiciņš. 
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ja viņiem šeit būtu labs darbs ar labu 
algu, tad viņi būtu daudz lielāki Lat-
vijas patrioti!

L Ī G A 
PAUNIŅA, no 
Rēzeknes:  Ļoti 
mīlu savu Lat-
viju, tā ir mana 
dzimtene

Patriotisms? 
Laikam  man tas  izpaužas tikai tā, 
ka uz ārzemēm nedomāju braukt, 
lai kādus labumus tur solītu! Šobrīd 
Latvijā ir problēma atrast darbu, un 
tāpēc daudzi meklē peļņas avotus, kā 
nu kurš māk.  Uz ārzemēm dodas arī 
jaunu piedzīvojumu meklējumos. Bet 
vai var sameklēt laimi svešā zemē?  
Laikam ritot, manuprāt, katrs sāks 
ilgoties pēc savas dzimtās zemes. Ne-
kur nav tik labi kā mājās!

Jā, Latgalē ir daudz sveštautiešu, 
bet es domāju, ka tie, kuri šeit dzimu-
ši, tomēr to uzskata  par savu zemi, un 
arī tie, kas braukā  turp un šurp, vien-
alga, nepamet šo valsti un labprāt at-
griežas Latvijā, pēc tā varētu spriest, 
ka šī zeme viņiem ir tuva.

 Latvijas valsts svētkos  novēlu 
visiem, lai būtu darbs un veselība. 
Trīs galvenās lietas mūsu tautai – ticī-
ba, mīlestība, cerība – tā es nosauktu 
katru zvaigzni, ko plaukstās tur Milda 
Brīvības piemineklī! Lai Dievs svētī 
Latviju!

A N ATO L I J S 
ANSPOKS, no 
Daugavpils:  Pēc 
tautības esmu polis. 
Latvijā dzīvoju no 
1946. gada. Latvijas 
valsts svētkus svinu 

savā biedrībā. Ja būtu jāizvēlas, kurā 
valstī dzīvot,  nekur nebrauktu, palik-
tu Latvijā.

VALENTĪNA BERGMANE, 
no Daugavpils: Esmu krieviete un 
Latvijā dzīvoju jau 21 gadu. Latvijas 
valsts svētkus diemžēl nesvinu, bet 
arī es, ja vajadzētu izvēlēties, paliktu 
dzīvot Latvijā.

DACE LUKSE: 
Tagad esmu Latvi-
jā un dzīvošu tikai 
šeit.

 Domāju, ka 
mani var saukt par 
patrioti, es mīlu 

Latviju, valsts svētkos eju skatīties 
salūtu, izkaru karogu. Esmu  dzimusi 
Latvijā, tas visu izsaka. Esmu padzī-
vojusi arī Turcijā, un man bija iespēja 
tur palikt, tomēr pavisam negribēju. 
Tur var jauki atpūsties, bet ar nedzir-
dīgajiem kontaktēties garlaicīgi, tā-
pēc esmu šeit, un mani bērni mācās 
Latvijas skolā. 

CILVĒKU IZJŪTAS, GAIDOT VALSTS SVĒTKUS, 
IR DAŽĀDAS...

Pārdomās dalās Kuldīgas biedri

„Vārdi krīt kā dzidra rasa – 
Tie, kas mīlestību  prasa…”
Dziļu prieku izjutām, gatavojot šo 

„Kopsolī” numuru  – mūsu veltījumu 
Latvijai. No intervijām pretī mums sta-
roja  siltums, sirsnība un gaišums…

Vēlam visiem, lai kur jūs būtu, glabāt 
mīlestību uz Latviju cauri gadiem, par 
spīti visiem grūtumiem!

Priecīgus svētkus novēl: Informācijas 
centrs un laikraksts „Kopsolī”



Tā ir Kima Ivarsone (28 gadi) no Zvied-
rijas.Viņa ar prieku piekrita sniegt interviju 
„Kopsolī”. Saruna ar Kimu notika latviešu 
zīmju valodā caur Skype. 

Kā tev radās interese par latviešu  
valodu? 

Tas notika jau bērnībā, jo kaimiņos dzī-
voja latviešu ģimene. Viņiem bija meita, 
ar kuru spēlējos. Tā es uzzināju, ka ir tāda 
valsts Latvija, un kur tā atrodas. Toreiz 
daudz zviedru to nemaz nezināja.

Nākamā saistība ar Latviju radās tad, 
kad mācījos 7. klasē. Tajā gadā mūsu klasē 
ienāca jauna skolniece. Tā bija Milda Berg-
mane no Latvijas (Andra Bergmaņa meita 
– autores piezīme). 10. klasē viņa man ie-
mācīja Latvijas himnu latviešu 
zīmju valodā. Vēl tagad to at-
ceros. Milda arī pastāstīja, cik 
Latvija ir skaista.

Pēc nedzirdīgo skolas 
beigšanas turpināju mācības 
ģimnāzijā kopā ar dzirdīgiem skolēniem. 
Bija jāmācās arī kāda otra svešvaloda. Varē-
ja izvēlēties vācu, franču vai spāņu valodu. 
Man kā vājdzirdīgajai bija grūtības to apgūt, 
jo svešvalodas stundā ir jārunā tikai tajā va-
lodā, ko skolēns izvēlējies apgūt. Lai gan 
Zviedrijā stundās ir iespēja izmantot zīmju 
valodas tulku, svešvalodu mācoties nepie-
ciešams tāds, kas prot šo svešvalodu. Bet te 
parādās vēl viena problēma. Piemēram, ja 
tulks māk spāņu valodu, tad kādā zīmju va-
lodā viņš man tulkotu? Būtu savādi mācīties 
spāņu valodu, kas tulkota zviedru zīmju va-
lodā. Skolas direktors teica, ka nedzirdības 
dēļ mani atbrīvos no svešvalodas stundām. 
Teicu – nē, negribu nekādu atbrīvojumu, 
gribu apgūt kādu svešvalodu. Sameklēju 
vienu fondu, kas man šim mērķim ziedoja 
naudu. Tas ļāva izvēlēties vienalga kādu 
valodu. Protams, izvēlējos latviešu valodu. 
Par privātskolotāju kļuva mana kaimiņiene 
latviete Māra Zvaigzne. Pie viņas mācījos 
divas reizes nedēļā. 

Kā tu ar viņu sa-
runājies? 

Sazinājos rakstis-
ki, lasīju no lūpām. 
Bērnībā mana dzirde 
bija labāka, bet ģim-
nāzijas laikā pavisam 
pasliktinājās. Toreiz 
man vēl nebija iek-
šauss implants. Bet 
vienalga biju ļoti lai-
mīga par iespēju mā-
cīties latviešu valodu. 
Pēc viena gada sekmī-
gi nokārtoju pārbau-
dījumu. 

Vai pēc tam tur-
pināji mācīties lat-
viešu valodu?

Nē, jo piešķirtā fonda nauda bija iztē-
rēta. Pēc diviem gadiem mainīju skolu, jo 
nebiju apmierināta, ka man kā nedzirdīgajai 
50 % stundas notiek mājmācībā – tālmācī-
bas formā. Ieraudzīju avīzē sludinājumu, ka 
lauksaimniecības tehnikums aicina mācī-
ties. Nolēmu, ka tas būs tieši man – varē-
šu īstenot sapni par nedzirdīgo kopienu un 
saimniecību laukos. 

Tuvojās vasara – mums, visiem studen-
tiem, bija jāiziet trīs mēnešu prakse. Es kā 
nedzirdīgā vēlējos praktizēties pie kāda ne-
dzirdīga lauksaimnieka. Meklēju informāci-
ju pa visu plašo Zviedriju – no dienvidiem 
līdz ziemeļiem. Neviena paša nedzirdīgā, 
kas nodarbotos ar lauksaimniecību! Tad at-

cerējos Mildu, kas stāstīja par Latvijas lau-
kiem. Jautāju viņai, vai nezina kādu nedzir-
dīgo, kas nodarbotos ar lauksaimniecību. Jā, 
Latvijā ir, un tie ir Igors un Lilija Dārziņi. 
Sūtīju viņiem faksu ar lūgumu ņemt mani 
praksē. Dārziņi sākumā šaubījās, vai es, ār-
zemniece, būšu gatava dzīvot tik vienkāršos 
apstākļos. Bet, kad viņi ieraudzīja mani, re-
dzēja, ka es pati esmu vienkārša un man nav 
nekādu augstu prasību.

Kādas sajūtas bija, pirmoreiz braucot 
uz Latviju?

Ļoti uztraucos. Toreiz man bija 18 – 19 
gadi. Braucu bez latviešu zīmju valodas zi-
nāšanām. Zīmju valodā zināju tikai „Dievs, 
svētī Latviju”. Uz kuģa mācījos latviešu 
zīmju valodas alfabētu. Toreiz tas likās ļoti 
grūti. 

Nezināju adresi, bet zināju tikai vietas 
nosaukumu –Mālpils. Zināju, ka tas būs 
vīrietis ar bārdu, uzvārdā Dārziņš. Domā-
ju, kā ar viņu sazināšos. Man bija mobilais 
telefons, bet viņam nebija. Uz kuģa faksa 
aparātu līdzi nepaņemsi. 

Kad izkāpu no kuģa, redzēju vienu pāri 
sarunājamies zīmju valodā. Piegāju pie vi-
ņiem un, lēni daktilējot, jautāju, vai viņi ir 
Dārziņi. 

Kā gāja praksē pie Dārziņiem? 
Dārziņi mani ļoti sirsnīgi uzņēma. Sāku-

mā mums bija grūti sarunāties, jo nemācēju 
latviešu zīmju valodu. Bet Lilija un Igors 
visu pacietīgi izrādīja un mācīja ne tikai 
lauksaimniecības zinības, bet arī latvie-
šu zīmju valodu. Dārziņiem bija ļoti plaša 
saimniecība. Viņi galvenokārt nodarbojās ar 
aitu un kazu audzēšanu un gatavoja sieru. 
Mums izveidojās cieša draudzība. Viņi pēc 
tam mani uzaicināja uz Ziemassvētkiem, es 
viņus – ciemos uz Zviedriju. 

Droši vien skolotāja un kursa biedri 
ar interesi noklausījās tavu atskaiti par 
praksi Latvijā? 

O, jā. Atceros, tā bija pirmā reize, kad 
uzstājos ar referātu balsī. Pēc 
tam bija tik daudz jautājumu 
par Latviju. Tulks tulkoja man 
jautājumus zīmju valodā, un es 
atbildēju mutiski. Tomēr pēc 
lauksaimniecības skolas beig-

šanas nolēmu studēt latviešu valodu Stok-
holmas Universitātē. 

Kāpēc? Kāds bija tavs mērķis?
Man ļoti patīk latviešu valoda. Skolo-

tāja Māra teica, ka man tā padodas. Viņa 
vēl teica, ka, neskatoties uz slikto dzirdi, 
man izdodas pareizi runāt latviski. It kā es 
iepriekšējā dzīvē būtu bijusi latviete. Māra 
manā sirdī iesēja sēklu – dziļu interesi par 
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NEDZIRDĪGĀ ZVIEDRIETE RUNĀ LATVISKI

Man ļoti patīk Latvijas tautastērpi. Cik tie ir 
skaisti un dažādi, īpaši austās jostas un vainagi! 
Jums ir tik daudz dainu par dabu, par puķēm!

Latvijas valsts dzimšanas dienā ir interesanti uzzināt ār-
zemnieku domas par Latviju, tās cilvēkiem un valodu, it īpaši 
no nedzirdīgās ārzemnieces, kas prot latviešu valodu. Un iz-
rādās, arī latviešu zīmju valodu.



Par Pārstāvju izvirzīšanu 
Lns kongresam un Lns darBī-
Bas PersPektīvās Programmas 
izstrādi

Dome uzklausīja LNS prezidenta Ar-
nolda Pavlina ziņojumu par kārtību, kādā 
jāvirza un jāievēl pārstāvji uz LNS 18. kon-
gresu.

Nolēma: 1) noteikt pārstāvniecības nor-
mu uz kongresu – viens delegāts no katriem 
20 biedriem; 2) ieteikt ievēlēt LNS Domē 23 
biedrus.

Tika apstiprinātas 6 darba grupas 
LNS darbības programmas izstrādei 
2014. – 2017. gadam šādos virzienos: 
Sociālā rehabilitācija (vadītājs Edgars 
Vorslovs; locekļi – Inese Immure, Sand-
ra Gerenovska); Nedzirdīgie jaunieši un 
izglītība (vadītājs Ivars Kalniņš; locekļi – 
Māra Lasmane, Ainārs Osmanis); Informā-
cijas pieejamības nodrošinājums (vadītā-
ja  Inese Immure; locekļi – Jautrīte Groma, 
Edgars Vorslovs, Lida Šilinska, Ilze Kop-
mane); Nedzirdīgo kultūra, veselīgs dzī-
vesveids (vadītāja  Māra Lasmane; locekļi 
– Ivars Kalniņš, Brigita Aldersone); LNS 
organizatoriskais darbs (vadītāja Sandra 
Gerenovska; locekļi – Varis Strazdiņš, Ed-
gars Vorslovs, Māra Lasmane); Nekustamie 
īpašumi, saimnieciskā darbība (vadītājs 
Varis Strazdiņš; locekļi – Edgars Vorslovs, 
Arnolds Pavlins, Sandra Gerenovska).

Pārrunas izraisīja fakts par šo grupu 
sastāvu (vairākās iekļauti vieni un tie paši 
cilvēki). LNS izvirzītajiem vadītājiem va-
jadzēja veidot grupu no LNS Domes, kuras 
sastāvā vairāk nekā 20 biedru. Grupu va-
dītāji skaidroja, ka konsultācijas notiks arī 
plašākā lokā, ar vairākiem biedriem – LNS 
aktīvistiem.

Grupās iekļautie dalībnieki LNS darbī-
bas programmas izstrādē piedalīsies brīv-
prātīgā kārtā. Notika debates par „sporta 
darba” un „projektu darba” tēmas iekļauša-
nu kādā no grupām.

Domnieki vienojās: sporta darbs ir 
LNSF ziņā, bet darba grupā „Nedzirdīgo 
kultūra” iekļaujams jautājums par veselību 

veicinošu pasākumu (tautas sporta, veselīga 
dzīvesveida utml.) organizēšanu, kā tas fak-
tiski jau šobrīd arī vērojams biedrību ikdienas  
darba praksē.

Savukārt ierosinājumi darbam ar pro-
jektiem, lai piesaistītu finanses, ir jāsniedz 
visām grupām savas tēmas ietvaros. Atklāts 
gan palika jautājums – kas šos lielos projek-
tus gatavos iesniegšanai konkursos, ko līdz 
šim pamatā veica LNS prezidents.

Pārskati Par BiedrīBu darBu 
2009. – 2012. gadā

Tos sniedza biedrību priekšsēdētāji (iz-
ņemot Valmieru – ziņoja RB valdes pārstāve 
Irīna Jirgensone). Ziņojumi bija tradicionāli: 
biedru skaits un to sastāva struktūra, orga-
nizatoriskais darbs, sociālā rehabilitācija un 
kultūras darbs, sadarbība ar pašvaldībām un 
citām organizācijām, līdzdalība projektos 
utt. Uz domnieku jautājumu par maksas pa-
kalpojumiem atbilde gandrīz visiem (izņe-
mot Rīgas biedrību) vienāda – tādi reģionos 
nav iespējami.

Dome lēma: informāciju pieņemt zinā-
šanai

Citu organizāCiju ziņojumi
Par SIA „Surdotehniskās palīdzības 

centrs” darbu ziņoja tā jaunais izpilddirek-
tors Eduards Bērziņš – Lācis. Viņš uzsvēra, 
ka centrs sekmīgi pilda valsts pasūtījuma 
uzdevumus no 2010. gada un tas nodroši-
na šai LNS organizācijai stabilu finansiālo 
situāciju. Problēma – lielā rinda uz dzirdes 
aparātiem (3300 cilv.) Pagaidām centrs 
sniedz arī maksas pakalpojumus, bet per-
spektīvā paredzams, ka šis centrs strādās ar 
100% finansējumu no valsts budžeta.

Par SIA „LNS Sociālās rehabilitācijas 
centrs” (SRC) darbu atskaitījās tā valdes 
priekšsēdētāja Sandra Gerenovska. Par ne-
sen tajā apvienoto organizāciju – Komuni-
kācijas centra, Zīmju valodas centra un KC 
„Rītausma”– darbu pārskatu sniedza to bi-
jušās vadītājas S. Gerenovska, L. Janševska 
un B. Aldersone. Jaunajā SRC tagad strādā 
52 darbinieki. Paveikts liels darbs, lai līdz-
tekus LNS jaundibinātās SIA ikdienas kār-

tējo uzdevumu realizācijai pārslēgtu visus 
līgumus, sakārtotu dokumentāciju, tehnisko 
aprīkojumu utt.

SIA „Nekustamie īpašumi” valdes lo-
ceklis Laimonis Paulēns bija sagatavojis 
pārskatu un prezentāciju par šīs SIA pārziņā 
esošajām ēkām, kas pieder LNS: kopā – 14 
objekti ar kadastrālo vērtību 1 060 127 LVL 
un zemi 44 473 LVL vērtībā plus zeme vēl 
arī Elvīras ielā 19 par 55 884 LVL.

Galvenā doma – vairāku īpašumu uz-
turēšana nes zaudējumus, daudzām ēkām 
nepieciešams remonts, bet tam nav līdzekļu. 
Vissliktākā – „briesmu” situācija ir Dau-
gavpils dzīvojamā mājā 18. novembra ielā 
208. Profilaktiskie darbi nepieciešami arī 
Pļaviņās, Ventspilī, bijušajā Rīgas MRU 
kompleksā u.c. Kā labākie objekti, kas rū-
pes nesagādā, ir Valmieras biedrības un A. 
Čaka ielas 42 ēka. Zaudējumus rada arī KC 
„Rītausma” uzturēšana, kā arī jau minētie 
objekti Daugavpilī, Ventspilī, Pļaviņās. Ne-
pieciešams izveidot speciālu remonta darbu 
fondu, kurā uzkrāt līdzekļus nekustamo īpa-
šumu uzturēšanai un atjaunošanai.

Šī uzstāšanās izraisīja asas debates: 
tika kritizēts arī pats ziņotājs, ēku pārvald-
nieki reģionos, pieprasot pat atbrīvošanu  
no darba. 

Domnieku reakcija bija kritiska – ap-
saimniekotājam līdztekus norēķiniem ar 
LNS kā nekustamo īpašumu īpašnieci lī-
dzekļi jāmeklē un jārod visos iespējamos 
veidos, piemēram, izīrējot un iznomājot tel-
pas bez zaudējumiem, piedzenot parādus un 
turpmāk tos nepieļaujot, startējot projektu 
konkursos, iesaistot sīkākos darbos pašus 
biedrus uz vietas, izmantojot arī NVA subsi-
dēto vietu piedāvājumu utt., jo nevar naudu 
gaidīt tikai no LNS, bet pašai SIA jāorganizē 
savs darbs tā, lai tas nestu peļņu.

Domnieki interesējās arī, kāpēc vairā-
ki nekustamie īpašumi nav nodoti šīs SIA 
apsaimniekošanā. A. Pavlins skaidroja, ka 
darbs turpinās, bet notiek lēni, jo dokumen-
tācijas kārtošana objektu pārņemšanā ir ļoti 
ilgstošs, birokrātisks process.

Visus šos minētos pārskatus Dome 
pieņēma zināšanai. 

Par laikraksta „Kopsolī” darbu pār-
skata periodā ziņoja tā galvenā redaktore 
Ilze Kopmane. Pašreizējais lasītāju skaits 
ir 750 – 800, pateicoties projekta „Klusu-
ma pasaule” klientu iesaistei. Šī projekta 
atbalsts nodrošina arī stabilu finansiālo si-
tuāciju līdz nākamā gada beigām. Problēma 
– kas notiks pēc tam? Nav atrisināts gadiem 
cilātais jautājums LNS Domē un valdē par 
„Kopsolī” oficiālo statusu.

Sākotnēji domnieki klusēja, bet pēc pār-
domu brīža tomēr sākās debates – kā būt ar 
šo izdevumu un ko darīt pēc projekta bei-
gām, jo, kā visi runātāji atzina, LNS laik-
rakstam jārod iespēja pastāvēt arī turpmāk. 
Pareizākais būtu LNS vadībai panākt, ka 
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LNS DOMĒ: PĀRSKATI PAR DARBU TRĪS GADU PERIODĀ
ilZe Kopmane valdis KraUKlis

26. septembrī notika kārtējā LNS Domes sēde. Dienaskārtībā bija svarīgi jautā-
jumi, kas saistīti ar gatavošanos LNS 18. kongresam nākamā gada augustā, kā arī 
LNS organizāciju pārskati par darbu trīs gadu periodā.
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LNS VADĪBAS KALENDĀRS

informācijas nodrošinājuma izmak-
sas, tātad arī „Kopsolī” izdošana būtu 
iekļauta valsts budžetā kā sociālās re-
habilitācijas pakalpojumu sastāvdaļa, 
pēc tam risinot nākamo jautājumu: vai 
tam būt SIA, vai iekļauties kādā no jau 
esošām struktūrām, piemēram, Soci-
ālās rehabilitācijas centrā.

Dome vienojās: uzdot šajā sēdē 
apstiprinātajai informācijas darba gru-
pai sagatavot iespējamos priekšliku-
mus „Kopsolī” tālākai pastāvēšanai.

2. OKTOBRĪ
S.Gerenovska un E.Vorslovs tikās ar 

Neredzīgo biedrības un Neredzīgo biedrības 
Rehabilitācijas centra pārstāvjiem. 

Tikšanās mērķis bija iepazīstināt Nere-
dzīgo biedrības vadītāju un Neredzīgo bied-
rības RC vadību ar LNS valsts pasūtījuma 
izpildes kārtību. Savukārt LNS iepazinās 
ar viņu pieredzi šajā jomā. Tikšanās notika 
galvenokārt tāpēc, ka LNS un LNB šī kārtība 
atšķiras  un būtu  ieteicams to vienādot.

  
S. Gerenovska tikās ar Malnavas kole-

džas direktoru, lai apspriestu turpmākās 
sadarbības iespējas.

Jau tagad LNS nodrošina surdotulku 
Malnavas koledžai un arodskolai. Skola vē-
las arī citus gadus veidot nedzirdīgo grupas, 
bet diemžēl ir tikai viens surdotulks. LNS 
rosināja vietējā pagasta jauniešus  mācīties 
par surdotulkiem.

4. OKTOBRĪ
 S. Gerenovska piedalījās LM izveido-

tās darba grupas „Pamatnostādņu sociālo 
pakalpojumu attīstībai 2013. – 2019. gadam 
izstrāde” sēdē. Apspriežamais jautājums: 
Tehniskie palīglīdzekļi un profesionālā re-
habilitācija.

Tā bija pirmā darba grupas sēde, kurā 
LNS viceprezidente piedalījās kopā ar Sur-
docentra izpilddirektoru. Sēdē pārrunāja 
problēmas un risinājumus par tehniskajiem 
palīglīdzekļiem. LNS viceprezidente rosi-
nāja padomāt, kā vecus cilvēkus, kuri paši 
nevar atnākt un kuriem nav kas atved, nogā-
dāt līdz Surdocentram. Tā viņiem ir problē-
ma – ierasties uz audiogrammu un pielāgot 
dzirdes aparātu. Arī palīglīdzekļu izsniegša-
nas process ir pārāk sa-
režģīts un prasa liekus 
izdevumus. Piemēram, 
lai saņemtu dzirdes 
aparātu, vispirms jā-
iet pie ģimenes ārsta. 
Ja tas baidās izsniegt 
izziņu, tad sūta pie 
speciālista. Klientam 
jāmaksā gan ģimenes 
ārstam, gan speciālis-
tam, bet vienalga jāiet 
arī uz Surdocentru un 

tur drošības pēc no jauna taisa audiogram-
mu. Visa šī ķēdīte nav vajadzīga, klients va-
rētu uzreiz vērsties Surdocentrā.

10. OKTOBRĪ
A. Pavlins piedalījās ESF pārraudzības 

grupas sanāksmē Labklājības ministrijā.

11. OKTOBRĪ
A. Pavlins un S. Gerenovska piedalījās 

Labklājības ministrijas izveidotās darba gru-
pas „Pamatnostādņu sociālo pakalpojumu 
attīstībai 2013. – 2019. gadam izstrāde” sēdē 
par tehniskiem palīglīdzekļiem un profesio-
nālo rehabilitāciju.

LNS ierosināja pievērst daudz lielāku vē-
rību zīmju valodas attīstībai, tulku problēmu 
risināšanai, sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu pieejamībai, īpaši lauku reģionos, teh-
nisko palīglīdzekļu sortimenta palielināšanai 
un atbilstošam finansējumam. 

12. OKTOBRĪ 
  A. Pavlins un  S. Gerenovska  tikās ar 

NVA vadītāju Inesi Kalvāni jautājumā par 
mūžizglītību un nodarbinātības uzlabošanu 
nedzirdīgiem cilvēkiem.

 NVA vadība pilnībā atbalsta LNS vie-
dokli, ka visiem NVA  pakalpojumiem  jābūt 
pieejamiem nedzirdīgajiem cilvēkiem. Puses  
gatavas sekmīgi sadarboties. 

18. OKTOBRĪ
 S. Gerenovska (attēlā) Eiropas Savienī-

bas mājā Rīgā piedalījās Baltijas valstu kon-
ferencē „Kā ietekmēt invaliditātes politiku 
praktiski”. 

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs
Foto: Inese Immure

24. SEPTEMBRĪ 
LNS prezidents A. Pavlins piedalījās 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdē, 
kurā notika diskusija par profesionālās 
un sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mu sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti 
un prognozējamu invaliditāti, kā arī par 
citiem aktuāliem jautājumiem.

A. Pavlins izteica pateicību Sociālās 
Integrācijas valsts aģentūras direktorei 
R. Simsonei par to, ka aģentūra uzņēmu-
sies tik nepieciešamo, grūto darbu nedzir-
dīgo zīmju valodas tulku sagatavošanā. 

25. SEPTEMBRĪ
LNS prezidents A. Pavlins, LNS vice-

prezidente, Rehabilitācijas centra vadītāja 
S. Gerenovska un Sociālā darba struktū-
ras vadītājs E. Vorslovs kopā ar Neredzī-
go biedrības pārstāvjiem (LNB)  tikās ar 
Labklājības ministrijas (LM) pārstāvi, lai 
apspriestu izmaiņas  sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojumu un tehnisko palīglī-
dzekļu piešķiršanā un saņemšanā.

 MK noteikumos nepieciešami būtiski 
grozījumi, kas uzlabotu klientu apkalpoša-
nu. LNS un LNB  pašlaik izstrādā attiecī-
gus priekšlikumus. 

Šajā dienā A. Pavlins piedalījās arī  
projekta „Klusuma pasaule” sociālās re-
habilitācijas programmas  noslēguma 
pasākumā  SIVA.

26. SEPTEMBRĪ
LNS LNS valdes sēde:   Nolikuma 

„Par kārtību, kādā Latvijas Nedzirdīgo sa-
vienība realizē valsts deleģētās funkcijas” 
izskatīšana un apstiprināšana iesniegšanai 
saskaņošanai Labklājības ministrijai.

LNS Domes sēde (skat. rakstā 
blakus)

27. SEPTEMBRĪ 
LNS prezidenta A. Pavlina tikšanās ar 

RD Labklājības departamenta pārstāvjiem 
par iespējām izveidot Dienas centru ne-
dzirdīgajiem.

 LNS pārstāvji informēja departamen-
ta vadību par projektu „Nepalikt vieniem 
klusumā” un  uzaicināja departamenta va-
dību apmeklēt LNS, lai iepazītos ar projek-
ta aktivitātēm. Tikšanās bija ļoti auglīga.

dažādi jautājumi
LNS prezidents A. Pavlins informēja, ka 

nākamā sēde būs 15. decembrī – dienā, kad 
notiks 2012. gada noslēguma pasākums.

Tad viņš deva vārdu Latvijas Nedzirdīgo 
jauniešu organizācijas (LNJO) prezidentei Aļo-
nai Udovenko. Viņa informēja par situāciju 
savā organizācijā: puse biedru strādā un uzturas 
ārzemēs, trūkst līdzekļu telpu apmaksai, kā arī 
pasākumu organizēšanai, tāpēc LNJO lūdz LNS 
ņemt to „savā paspārnē”.Domnieki, izdebatējot 
jautājumu, rosināja jauniešus iekļauties LNS un 
darboties tajā kā LNS biedriem visās jomās, kā 

arī viņi varētu LNS sastāvā veidot speciālo in-
terešu grupu jauniešiem, kā, piemēram, šobrīd 
pastāv LNS grupas „Tilts” un „Cerība”.

Domnieks Andris Bergmanis rosināja ap-
spriest jautājumu par iespējamām kandidatū-
rām LNS prezidenta postenim nākamajā darbī-
bas periodā 2013. – 2017. gadā.

Priekšlikums neguva piekrišanu, jo LNS 
Statūti nosaka, ka prezidentūrai kandidātus var 
sākt oficiāli izvirzīt un apspriest biedrību pār-
skata un pārvēlēšanu konferencēs, kad notiks 
delegātu izvirzīšana kongresam, konferences 
paredzētas 2013. gadā. 
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KOMPLEKSĀS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS  
PROGRAMMA NOSLĒGUSIES

Kopš 2009. gada 20. oktobra katru mē-
nesi šīs programmas izmantoja 20 grupas 
dzirdes invalīdu (kopā 160) un 15 grupas 
klientu ar garīgās attīstības traucējumiem 
(kopā 90). Viņi apmeklēja dažādas nodarbī-
bas: attīstīja datorzināšanas, izzināja ķerme-
ņa valodu un psiholoģiju, pilnveidoja zīmju 
valodu, vingrinājās komunikācijas tehnikā, 
izmantoja sociālā darbinieka konsultācijas, 
devās izziņas ekskursijās, saņēma dažādu 
noderīgu informāciju un, protams, pieda-
lījās psiholoģiskās rehabilitācijas, fizisko 
aktivitāšu un dažādu relaksācijas procedūru 
norisē. Bet klienti ar garīgās attīstības trau-
cējumiem apguva dzīves prasmju pilnveides 
zināšanas.

Trijos gados ar nedzirdīgajiem klientiem 
strādāja vesels speciālistu pulks, tādēļ klien-
ti, uzturoties vienu mēnesi Jūrmalā, izbau-
dīja saistošu dzīvi, precīzāk, atbrīvojās no 
sakrātā sasprindzinājuma ikdienā. 

rezuLtāti?
Jāatzīst, tie nav nosakāmi kādā mērvie-

nībā. Tie ir bezgala dažādi atkarībā no klien-
tu vēlmēm, vajadzībām un interesēm. Dau-
dzi tomēr pēc šīs programmas savā dzīvē 
progresējuši: sakārto savu dzīvi, sekmīgāk 
turpina iesākto, nodarbojas ar kaut ko jaunu, 
biežāk iekļaujas sabiedrībā, izmantojot ap-
gūtās zināšanas un prasmes. Tiesa, gadījās 
arī tādi klienti, kas vēlējās vienkārši „atpūs-
ties”. Bet citi neatlaidīgi izmantoja dažādas 
fiziskās aktivitātes (piemēram, trenažieru 
zāli, baseinu utt.). 

Bija klienti, kas apņēmās rūpēties nā-
kotnē par savu veselību un maksimālu ak-
tivitāti dzīvē. Nereti, mums klientiem nācās 
palīdzēt atrisināt ilgstoši krājušās dažāda 
rakstura problēmas. To nodrošināja dažādu 
speciālistu palīdzība. Daudziem atrasti jauni 

draugi, daži pat „aiz-
precējušies” uz citām 
biedrībām. 

Lielākie plusi vē-
rojami tieši klientiem 
ar garīgās attīstības 
traucējumiem. Pie-
daloties visās nodar-
bībās viņi izrāvās no 
mājas četrām sienām, 
sāka sakārtot savu 
dzīves ritumu, pakā-
peniski iekļaujoties 
nedzirdīgo sabiedrī-
bas aktivitātēs. Diem-
žēl jāatzīst, šādu cil-
vēku ir tomēr vairāk, 
nekā bijām iedomā-
jušies. Nereti vecāki 
viņus izmanto kā lētu 
darbaspēku mājās, 
līdz ar to viņi arī neti-
ka pieteikti šajā prog-
rammā.

toPā – PsihoLoģija 
Apkopojot novērtējuma anketas, secinā-

ju, ka klientiem visvairāk patika psiholoģi-
jas, kā arī ķermeņa valodas nodarbības un 
zīmju valoda. Bet vismazāk – komunikāci-
jas un runas valodas nodarbības. Klienti labi 
novērtēja arī fiziskās aktivitātes un rehabili-
tācijas pakalpojumus.

Šajās aktivitātēs triju gadu laikā visvai-
rāk klientu piedalījās no Rīgas, Valmieras 
un Rēzeknes biedrības, bet mazāk no Dau-
gavpils un Ventspils. Atsaucīgi bija Rīgas 
Nedzirdīgo skolas un Alsviķu Profesionālās 
skolas audzēkņi.

Pārdomas Par Paveikto
Par šīs aktivitātes realizāciju izsakās 

projekta „Klusuma pasaule” LNS prezi-
dents Arnolds Pavlins: „LNS lielais pro-
jekts „Klusuma pasaule” bija paredzēts, lai 
sniegtu konkrētu, jūtamu, būtisku un nepie-
ciešamu palīdzību simtiem Latvijas nedzir-
dīgo cilvēku. Lielu daļu no tiem pasākumiem 
un pakalpojumiem, kurus mēs 
pašlaik realizējam, LNS saga-
tavoja iepriekšējos projektos. 
To var teikt arī par „Klusu-
ma pasaules” lielākajām ak-
tivitātēm, kurās kompleksās 
sociālās rehabilitācijas prog-
rammas tika izstrādātas LNS 
projekta „Abpus klusuma ro-
bežām” ietvaros. 

Īpaši nozīmīgs šis atbalsts 
bija tiem desmitiem nedzirdīgo 
cilvēku ar intelektuālās attīstī-
bas traucējumiem, kuri pieda-
lījās speciāli viņiem izstrādā-
tās programmās, jo šāda veida 
palīdzība Latvijā cilvēkiem 

vispār tika sniegta pirmo reizi. 
Kā projekta vadītājs saku lielu paldies 

visiem tiem Sociālās integrācijas valsts 
aģentūras darbiniekiem, kuri piedalījās 
mūsu programmas īstenošanā. Domāju, ka 
daudzas no šo abu programmu aktivitātēm 
nākotnē būtu jāturpina, tās  pierādījušas 
savu lietderību. Īpaša rūpe būtu jāizrāda 
nedzirdīgajiem ar intelektuālās attīstības 
traucējumiem, jo pēc piedalīšanās šī pro-
jekta aktivitātēs viņi atgriežas savās mājās, 
savās saimniecībās un atkal paliek ārpus 
mūsu aprūpes. Lielākais risks un lielākais 
izaicinājums priekš LNS šobrīd – atrast arī 
turpmāk finansējumu šīm aktivitātēm. 

Nobeigumā pateicos tiem projekta dar-
biniekiem, īpaši Ivaram Kalniņam un Mārai 
Lasmanei, kuri no LNS puses organizēja šo 
programmu īstenošanu. 

Tas no viņiem prasīja milzīgu pacietī-
bu, koncentrēšanos un daudz, daudz laika. 
Mana īpašā pateicība arī SIVA direktorei 
Regīnai Simsonei par to, ka viņa mūs uz-
ņēma savā saimniecībā un darīja visu, lai 
mūsu cilvēki tajā justos kā mājās. Visi, kas 
piedalījās šo programmu īstenošanā, ir lieli 
malači. Paldies!”

Arī šī projekta vadītāja asistente Ka-
rīna Pavlova vērtē atzinīgi: „Man ir pa-
tiešām liels prieks par to, ka projekta laikā 
veiksmīgi īstenojām abas aktivitātes, bet vis-
lielākais prieks tieši par cilvēkiem ar garī-
gās attīstības traucējumiem, kuri integrējās, 
pirmkārt, savā nedzirdīgo sabiedrībā un, 
tikai otrkārt, integrējās arī dzirdīgo sabied-
rībā. Jāatzīst, dažreiz no malas likās, ka šos 
cilvēkus ne vienmēr pieņem pat „savējie”, 
un nu viņiem bija iespēja atrasties „savējo” 
vidū, nevis sēdēt mājās vienatnē: cilvēki sa-
juta, ka ir noderīgi, atrada draugus (domā-
ju, ka par to priecājās arī viņu ģimenes). 

Pārbaudot atskaites, ievēroju, ka pēc 
piedalīšanās programmā, cilvēki biežāk 
apmeklēja arī citus pasākumus, kļuva dro-
šāki un atvērtāki. Uzskatu, ka šādā virzienā 
darbs mums jāturpina, kaut arī tas emocio-
nāli ir ļoti grūti, – es patiešām apbrīnoju  

LNS projekta „Klusuma pasaule” ietvaros divas aktivi-
tātes „Sociālās rehabilitācijas programmas realizācijā” – 
nedzirdīgajiem un nedzirdīgajiem ar garīgās attīstības trau-
cējumiem pēc trīs gadu darbības šoruden noslēdzās. Šos 
pakalpojumus sniedza Sociālās integrācijas valsts aģentūra 
(SIVA), un tos izmantoja 250 projekta klienti.
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Ivaru Kalniņu, ka viņš izturējis to visu. Vienmēr atcerē-
šos kādu situāciju: Ivars atnāk uz LNS māju, es jautāju: 
„Nu, kā tev klājas?”, bet viņam nav pat spēka atbildēt.  
Tas patiešām ir ļoti smags darbs. Domāju, ka ne katrs to 
spētu izturēt. Ir labi, ka Ivaram tagad ir pieredze darbā 
ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, manu-
prāt, tas nozīmē, ka viņš arī profesionāli aug un nākotnē 
varētu dalīties savā pieredzē ar mums.”

SIVA sociālās darbinieces Dace Riņķe, Dagnija 
Silava un ārste Ieva Šteina atceras: „Mūsu dzīves re-
dzējumu veido priekšstati. Ieraugot projekta nosauku-
mu ,,Klusuma pasaule”, neviļus iztēlojos emocionāli 
klusu, neizprotamu vidi. Kā dzirkstošā brīnumā mēs 
SIVA īstenotajā projektā izdzīvojām visu sajūtu gammu: 
prieku, smieklus, izbrīnu, gandarījumu, arī skumjas, tad 
meklējām veidu, kā kliedēt tās, un, beidzoties ,,Klusuma 
pasaulei”, varam teikt – klusums ir jāsaprot un jāsa-
redz. Paldies mērķa grupas 250 klientiem par šo mācī-
bu stundu!”

Bet es pats kā abu aktivitāšu vadītājs saku paldies 
projekta vadītājam A. Pavlinam par man uzticēto dar-
bu abās aktivitātēs. Man vislielākais gandarījums bija 
būt kopā ar klientiem, ar kuriem kopā centāmies mak-
simāli izmantot visus piedāvātos SIVA pakalpojumus. 
Visvairāk priecē, ka daudzi klienti ar garīgās attīstības 
traucējumiem pamazām „iet cilvēkos”, pilnveidojot 
savu saskarsmi ar ārpasauli. Es darīju visu iespējamo, 
lai viņi visi justos apmierināti. Īpašs paldies klientiem, 
protams, arī SIVAI, Mārai Lasmanei un citiem, kas pa-
līdzēja un mani atbalstīja šajā darbā. 

PATEICĪBA

Sveiciens jums, ļoti cienītie LNS projekta „Klu-
suma pasaule” darbinieki! Ar šo izsakām paldies no 
visas sirds par paveikto darbu projekta „Klusuma 
pasaule” zelta gaismas nesējam mūsu savienībā pre-
zidentam Arnoldam Pavlinam, kā arī Sociālās integ-
rācijas valsts aģentūrai Jūrmalā, mūsu programmas 
vadītājam Ivaram Kalniņam, lieliskajai tulcei Ievai 
Rusulei, pasniedzējai Skaidrītei Baurei un Mārai 
Lasmanei par brīnišķīgo, vērtīgo laiku un nemitīgo 
atbalstu, ko saņēmām apmācību/nodarbību laikā no 
27. augusta līdz 25. septembrim.

Novēlam LNS turpmāk stabilu un nepārtrauktu 
darbību, tālāku attīstību, izaugsmi! Kolektīva vārdā 
paldies jums visiem, ka esat tik labi! Izturību jums 
un arī visiem mums!

Vissija Gorūza, Hilda Seska, Marta Ļebedeva, 
Daina Cīrule, Daila Voroņko, Nadežda Puriņa, 

Georgs Strupka un Lilija Golubeva

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

jūsu valodu. Mans sapnis bija strā-
dāt par tulkotāju – tulkot rakstīto 
materiālu: grāmatas, dokumentus. 
Mācījos divus gadus. Latviešu va-
lodu apguvu ļoti labā līmenī. Bet 
dzīvē viss iegrozās citādāk, nekā 
plānots. Nolēmu atkal pievērsties 
lauksaimniecībai. 

Tātad ko tieši tu dari?
Šovasar kopā ar otru nedzirdīgo 

– Terēzi netālu no Zviedrijas pilsē-
tas Erebrū izveidojām lauksaimnie-
cības firmu „Spiragarden”. Audzē-
jam ekoloģisko produkciju – dārze-
ņus, ābolus, bumbierus. Turam arī 
mājdzīvniekus – aitas, pīles, vistas, 
trušus. Pēc pasūtījuma gatavojam 
ēdienus, organizējam viesības.

Vēl strādāju arī par masieri spa. 
Masiera profesiju apguvu 6 mēnešu 
kursos. Kad man piedāvāja trīs dienas 
nedēļā strādāt par masieri, es piekritu, 
jo tā bija iespēja izmantot kursos iegū-
tās zināšanas. Pēc vajadzības strādāju 
arī par tulku  neredzīgi – nedzirdīgiem 
cilvēkiem.

Kā tu iemācījies sazināties ar 
neredzīgi – nedzirdīgiem cilvēkiem?

Galvenokārt pašmācības ceļā – 
studēju literatūru un mācījos arī no vi-
ņiem pašiem. Viņi, piemēram, pastās-
ta, kādas zīmes ir konkrētam priekš-
metam, kā tulkot, ka cilvēks smejas 
vai raud. Vairākas lietas var iztulkot, 
„zīmējot” konkrētu lietu, darbību vai 
istabas iekārtojumu – durvju un logu 
atrašanās vietu,  uz muguras. Kad stu-
dēju universitātē, jau tad es piestrādāju 
par tulku neredzīgi – nedzirdīgiem cil-
vēkiem. Tas bija mans pirmais darbs. 
Tā ir ļoti pieprasīta profesija, jo maz 
cilvēku prot sazināties ar neredzīgi – 
nedzirdīgiem cilvēkiem. 

Vai tev tagad iznāk izmantot lat-
viešu valodas zināšanas? 

Jā, esmu tulks Dārziņiem. Pirms 
diviem gadiem viņi pārcēlās uz dzīvi 
te, pie Erebrū, jo Latvijā ar aitu, kazu 
audzēšanu un siera ražošanu nevarēja 
izdzīvot. Gāju viņiem līdzi par tulku 
uz visām iestādēm, lai nokārtotu ne-

pieciešamos dokumentus un viņi varē-
tu sākt dzīvi šajā valstī. 

Lai gan latviešu valodu mazlie-
tiņ esmu piemirsusi, neesmu atmetu-
si domu kādreiz nākotnē strādāt par 
zviedru – latviešu valodas tulkotāju.

Ko vari pateikt par Latviju, par 
tās iedzīvotājiem? 

Nedzirdīgie latvieši ir sirsnīgi, ar 
viņiem viegli komunicēt, bet viņiem 
patīk daudz runāt par problēmām. 
Viņi sarunās atkārtojas. Es nezinu, vai 
ir pieklājīgi tādās reizēs viņiem teikt, 
ka to jau iepriekš dzirdēju. Tāpat ievē-
roju, ka veikalos pārdevējas – kasieres 
vienmēr ir saīgušas, nesmaida.

Man ļoti patīk Latvijas tautastērpi. 
Cik tie ir skaisti un dažādi, īpaši aus-
tās jostas un vainagi! Jums ir tik daudz 
dainu par dabu, par puķēm!

Kad iepazinos ar Latvijas vēsturi, 
domāju, cik jūs esat izturīga tauta, – 
jūsu valsti tik daudzi gribējuši iekarot, 
arī zviedri. Bet jūs nevēlējāties nevie-
nu iekarot, bet dzīvot tikai mierā. Es 
jūtu saistību ar Latviju tāpēc, ka arī 
Zviedrija ir miermīlīga valsts jau 200 
gadus. 

Ko tu novēlētu Latvijas nedzir-
dīgajiem valsts svētkos? 

Es novēlu priecīgu 18. novembri. 
Domāju, tā ir diena, lai jūs atcerētos 
un pārdomātu pagātni, tagadni un 
nākotni. Lai tajā dienā jūs arī ap-
stātos uz brīdi un pārdomātu savu 
dzīvi, padomātu par savu valsti. 

NEDZIRDĪGĀ ZVIEDRIETE RUNĀ LATVISKI
Sākumu lasiet 3. lpp.

IZRĀDE 
LTV1

 10. novembrī 
pl. 14. 15 LTV1 
pārraidīs Jaunā 
Rīgas teātra iz-
rādi „Stāsts par 
Kasparu Hauze-
ru” – ar subtit-
riem.

IESIM KOPSOLĪ ARĪ 2013. GADĀ!
Dārgie lasītāji, jau pēc viena mēneša saņemsiet 

„KS” decembra numuru – pēdējo šajā gadā.
Pienācis laiks rīkoties, lai arī turpmāk katru mē-

nesi mēs tiktos mūsu mazās mīļās avīzītes lappusēs.
Dodieties uz Latvijas pastu, pasūtiet internetā  

www.pasts.lv vai savā biedrībā. Cena nemainās: 9.60 
Ls Latvijas pastā; saņemot uz vietas – 6 Ls. 

Projekta „Klusuma pasaule” klientiem un LNS 
Goda biedriem – bez maksas.

Uz redzēšanos! Vienmēr jūsu „Kopsolī”
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JELGAVNIEKI ATZĪMĒ GRUPAS 60. GADADIENU

Pēdējos gados Jelgavas grupa aktīvi 
kuplinājusi LNS kultūras dzīvi ar spilgtiem 
un savdabīgiem priekšnesumiem. Tā arī sa-
vas jubilejas svinību programmu bagātināja 
tikai grupas pašdarbnieki.

Šo pasākumu pagodināja Jelgavas Do-
mes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, 
izglītības un kultūras jautājumos Aigars 
Rublis, kas savā runā uzsvēra: „Mūsu pilsē-
tā ir ļoti daudz biedrību, katrai ir sava atšķi-
rīgu darbību sfēra, bet jūs esat īpaši ar savu 
darbības veidu, un es domāju, ka jūs esat 
pulcējušies, lai sasniegtu savu mērķi: rast 
balstu no draugiem un palīdzību no pilsētas 
Domes vai Sabiedrības integrācijas pārval-
des. Tādas lietas dod iespēju savstarpēji sa-
darboties un kopā veikt daudzus lielus dar-
bus.” Labus vēlējumus izteica arī pilsētas 
Sabiedrības integrācijas pārvaldes pārstāve.

Bet LNS viceprezidente Sandra Gere-
novska savā uzrunā uzsvēra: „LNS ir daudz 
grupu, pēdējos gados Jelgavas grupa ir vis-
labākā, jo sniedz daudz pozitīvu piemēru ci-
tiem. Lielu darbu ieguldot, jelgavnieki sevi 
labi parādījuši festivālos, Nedzirdīgo dienas 
pasākumos, un viņi nekad nečīkst, ka nav 

naudas. Gribētos noorganizēt semināru, 
kurā viņi citiem varētu parādīt savu pozitīvo 
pieredzi. Novēlu turpināt līdzšinējo rosību!”

Pasākumā uz ekrāna tika prezentētas 
grupas vēstures mirkļu bildes, par pirmsā-
kumiem stāstīja kādreizējā Jelgavas nodaļas 
vadītāja Veneranda Beļavska, bet par mūs-
dienām – Rīgas biedrības priekšsēdētāja 
Māra Lasmane. Pateicības rakstu no Rīgas 
biedrības saņēma diezgan liels skaits aktī-
vistu un pašdarbnieku.

Kādreizējais Jel-
gavas grupas vadītājs 
Andris Alnis: „Tolaik, 
kad vadīju Jelgavas 
pirmorganizāciju jeb 
grupu, tās telpa atradās 
Ausekļa ielā. Tur mums 
bija jāpacieš aukstums 

un citas neērtības. Pēc kāda laika pilsētas 
Dome piešķīra citu platību, bet arī tur la-
bāk nebija: pašiem bija jākurina krāsns, 
lai telpas būtu siltas. Tomēr bija galvenais – 
vieta, kur varējām sanākt. Sākumā pats dzī-
voju Rīgā, bieži bija jāmēro ceļš uz Jelgavu, 
vēlāk pārcēlos. No vadītāja darba aizgāju 

tādēļ, ka tas prasīja par daudz laika.
Mani priecē, ka tagad viss ir labāk – 

jaukas telpas, Māras Lasmanes saturīgi 
organizētie pasākumi, jauniešu piesaiste. 
Manā laikā bija daudz ekskursiju, par tām 
paši maksājām. Māris, kas tagad vada Jel-
gavas grupu, ir manas māsas dēls. Viņš rei-
zēm apciemo mani, atnes avīzi „Kopsolī”, 
stāsta par nedzirdīgo dzīvi. Šodien šajā so-
līdajā pasākumā jūtos patiešām lieliski. Lai 
katram jelgavniekam laba veselība, veiksme 
un izturība! Novēlu arī to, lai grupai būtu 
pastāvīga, pavisam sava telpa – tikpat jauka 
kā Valmieras klubs.”

Kādreizējā Jelga-
vas grupas vadītāja 
Veneranda Beļavska 
atceras: „Piecdesmi-
to gadu beigās iera-
dos Jelgavas nodaļā, 
kad to vadīja Elmārs 
Klāsons. Pēc kāda lai-

ka mani ievēlēja par vadītāju. Tolaik šajā 
nodaļā bija maz nedzirdīgo, pārsvarā veci 
cilvēki, kas reti brauca uz klubu, tāpēc neor-
ganizēju lielus pasākumus. Redzu, ka tagad 
ir daudz jauniešu un var izdarīt daudz ko 
vairāk. Nevajag aizmirst, kā tas bija krie-
vu laikos. Mēs toreiz mētājāmies pa visām 
vietām. Kad aizgāju no vadītājas darba, 
nodaļa tika pārvērsta par pirmorganizāciju. 
Tagad, redzot Jelgavas grupu, priecājos par 
iesaistītiem jauniešiem. Mana laika cilvēki 
jau aizgājuši mūžībā. Lai jelgavniekiem pa-
nākumi darbā! Lai būtu savas telpas, jo bez 
tām ir grūti strādāt.”

Jelgavas grupas 
vadītājs Māris Vei-
demanis šajā svētku 
dienā bija optimistiski 
noskaņots, cerot uz po-
zitīviem sasniegumiem 
nākotnē: „Neticami, 
ka mums ir 60 gadi! 

Šo grupu vadu kopš 1995. gada, un man šis 
darbs patīk, īpaši tagad, kad tiek realizēts 
projekts „Klusuma pasaule”. Iespējams, 
nākošajā gadā grupas kopsapulcē piekri-

 ivars Kalniņš

Šogad 60 gadu jubileju jau atzīmējušas Kuldīgas un Ventspils biedrība un Līvā-
nu grupa, bet Tukuma grupa nosvinējusi 55 gadu jubileju. Tagad šai jubilāru kopai 
pievienojusies arī Jelgavas grupa, kas 5. oktobrī Jelgavas Sabiedrības integrācijas 
pārvaldes namā skaisti aizvadīja tikko apritējušās 60. gadskārtas svētku dienu.
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uzziņai
Jelgavas nodaļas / grupas 

priekšsēdētāji: Elmārs Klāsons 
(1952 – ?), Veneranda Beļavs-
ka (?), Katrīna Klāsone (1972 
– 1983), Andris Alnis (1983 – 
1988), Katrīna Klāsone (1988 
– 1990), Andris Alnis (1990 – 
1993), Māra Platace (Lasmane) 
(1993 – 1995), bet no 1995. gada 
līdz šim grupu vada Māris Veide-
manis.

1972. gadā šajā grupā bija 63 
biedri; 1974 – 52; 1979 – 47; 1983 
– 52; 1990 – 58; 1999 – 42; 2011 
– 61 biedrs.

No red.: Diemžēl precīzāku ziņu 
autora rīcībā nav.

tīšu to darīt arī turpmāk. Esmu ie-
interesēts paplašināt mūsu kultūras 
dzīvi. Neatmetu cerību uz pastāvī-
gas kluba telpas iegūšanu. Saviem 
biedriem vēlu izturību, jautrību un 
aktīvu līdzdalību mūsu grupas dar-
bībā.”

vēstures fakti
Jelgavas nodaļa nodibināta 

1952. gadā, par priekšsēdētāju ie-
vēlot Elmāru Klāsonu. Bet tās bez-
darbības dēļ ar Latvijas Kurlmēmo 
biedrības Centrālās valdes lēmumu 
1957. gadā Jelgavas nodaļu likvi-
dēja, tā pārtapa par Rīgas nodaļas 
pirmorganizāciju. 

Savukārt 1972. gada 10. de-
cembrī Latvijas Nedzirdīgo biedrī-
bas Rīgas nodaļas Jelgavas, Dobeles 
un Bauskas rajonu pirmorganizāciju 
pilnsapulcē, piedaloties 49 bied-
riem, šīs pirmorganizācijas apvie-
nojās vienā Jelgavas teritoriālajā 
rajona pirmorganizācijā. Par priekš-
sēdētāju ievēlēja Katrīnu Klāsoni.

1955. gadā Jelgavas grupas 
biedri sāka izmantot savas pil-
sētas kultūras nama telpas, lai 
svētdienās organizētu kultūras, sa-
biedriskos un sporta pasākumus. 
Līdz mūsdienām Jelgavas grupas 
izmantotās telpas mainījušās kādas 
deviņas reizes. 

„Sarkanajā stūrītī” (tā toreiz 
sauca piešķirtās telpas – aut.) sest-
dienās vai svētdienās risinājās pār-
runas par dažādiem jautājumiem. 
Arī galda spēles – šaha, dambretes, 
galda tenisa, novusa – bija apmek-
lētāju rīcībā. Organizēja ekskursijas 
– uz Tallinu, Viļņu, notika sabied-
riskās talkas, laikrakstu lasīšana, 
kultūrmasu pasākumi, informācijas 
pēcpusdienas par nedzirdīgo dzīvi,  
atpūtas vakari.

Pašlaik Jelgavas grupa aktīvi 
piedalās  projekta „Klusuma pasau-
le” aktivitātēs un citos  LNS organi-
zētos publiskos pasākumos.

Šogad apaļo jubileju atzīmē liepājnieki Maiga 
Dreižis (90 gadi), Visvaris Jēkulis un Vladislavs 
Zverevs (75), Kārlis Nebijs (70), Valentīna Da-
videnko un Māra Plaude (65), Gaļina Siverceva 
un Laimdota Bandalovska (55), Maruta Grene-
vica un Agris Vazdiķis (50).

Godināšanas ceremoniju vadīja Gundega 
Paņko un Aldis Ādamsons, un klātesošie jubilāri 
saņēma daudz mīļu novēlējumu, ziedus un jauku 
dāvanu, kā arī uzzināja horoskopos minētos ietei-
kumus par to, kā ikdienā turpmāk katram jubilā-
ram vislabāk parūpēties par sevi. 

Saskaitot kopā visus jubilāru nodzīvotos ga-
dus, kopā sanāca 650! Ja katram no mums būtu 
iespējams nodzīvot tik daudz… Sirsnīgā noskaņā 
risinājās sarunas un atmiņas pie mielasta galda.

kā Pagājuši gadi…
Par savu dzīvi stāsta klātesošie gaviļnieki. 
Gaļina Siverceva (attēlā 1. rindā 1. no la-

bās): „Piedzimu Liepājā, mācījos Pleskavā,  bet 
šuvējas profesiju apguvu Ukrainā. Tad Liepājā  
divus gadus šuvu kleitas kādā uzņēmumā. Vēlāk 
tomēr aizbraucu atpakaļ uz Pleskavu. Kad atgrie-
zos Liepājā, un tur līdz 2000. gadam pēdējās dar-
bavietas man bija Liepājas Neredzīgo biedrībā – 
pakotāja,  Invalīdu biedrībā – šuvēja.

Jau gadu man ir 2. grupas invaliditāte. Paš-
laik vairāk laika pavadu mājās, rūpējos par māti.  
Uz klubu eju divas reizes mēnesī, biežāk nevaru. 
Pasūtu avīzi „Kurzemes Vārds” krievu valodā. Ar 
citiem nedzirdīgiem biedriem tiekos reti.”

Valentīna Davidenko (attēlā 1. rindā 2. no 
labās): „Piedzimu un izaugu Ukrainā, tur arī ie-
pazinos ar pašreizējo vīru. Viņa māsa, kas toreiz 
dzīvoja un strādāja Liepājā,  aicināja mūs pārvāk-
ties pie viņas. Tā izdarījām, un pēc kāda laika šeit 
dabūjām dzīvokli. Līdz pensijai (58 gadiem) esmu 
strādājusi dažādās profesijās un vietās: šuvēja, 
strādniece metālrūpnīcā, bērnu ratiņu fabrikā un 
sērkociņu fabrikā, krāsotāja, apkopēja utml..

Sākumā dzīvot Latvijā man bija nepierasti, 
likās par aukstu, jo Ukrainā ir silti, bet vasarā 
– karsti. Tā  Latvijā esmu nodzīvojusi jau 42 ga-

dus. Latviešu valodu pārvaldu daļēji, bet  nejūtos 
diskriminēta. Man palaimējies ar lieliskiem vīrie-
šiem: vīru un dēlu, kas daudz man palīdz. Dēls 
tagad strādā Zviedrijā, bet bieži brauc ciemos pie 
mums. Lai iegūtu informāciju, skatos TV ORT un 
TV5 kanālu, lasu vairākus laikrakstus krievu va-
lodā. Bez avīzes nespēju iztikt. Vīrs parasti mājās 
man izstāsta jaunumus no nedzirdīgo dzīves, bet 
„Kopsolī” skatos tikai bildes.”

Laimdota Bandalovska (attēlā 1. rindā 
vidū): „Mācījos Valmieras Vājdzirdīgo skolā, 
Raiņa vakarskolā.  Nedaudz pastrādāju Rīgas 
MRU, tad pārcēlos uz dzīvi Liepājā. Esmu strā-
dājusi par celtniecības operatori, daudzdzīvokļu 
mājas apkopēju, kā arī fasēšanas cehā Liepājā. 
Kad rūpniecība panīka, atrast darbu vairs nebija 
iespējams. Tagad bieži apmeklēju šo klubu, patīk 
dažādi pasākumi.

  Vislabprātāk dodos pastaigās laukā, tās 
sniedz labsajūtu. Mīlu kaķus.  Lasu  arī avīzi 
„Kopsolī”, man  patīk intervijas, pasākumu ap-
raksti. Skatos arī dažādus TV raidījumus.”                                                                                                  

Maruta Grenevica (attēlā 1. rindā 2. no krei-
sās): „Pēc Valmieras skolas sāku strādāt uzņē-
muma „Rīgas apģērbi” filiālē Talsos. Vienlaikus 
mācījos Raiņa vakarskolā. Braucienā uz Krimu 
iepazinos ar pašreizējo vīru. Apprecējāmies, dzī-
vojām Rīgā, piedzima 2 bērni. 1993. gadā atgrie-
zāmies Talsos. 

Māsa gribēja, lai mēs dzīvotu viņai tuvāk, tā-
pēc pagājušajā gadā nopirkām dzīvokli Liepājā. 
Apmeklējam Liepājas biedrību, esmu gandarīta 
par labo sabiedrību, kuru   tajā  sastopu. Dēls 
mācās Ventspils tehnikumā par elektronikas teh-
niķi, bet meita – Valmieras  skolas vidusskolas 
programmā. Darbadienās esam katrs citā vietā, 
bet ģimenē  kopā tikai brīvdienās.”

Tādi ir daudzu mūsu biedru dzīvesstāsti – lī-
dzīgi un tomēr katram pašam savs, viens vienīgs 
un neatkārtojams, tikai viņam vien visā dziļumā 
un daudzveidībā izjūtams. Paldies par to, ka ļāvāt 
tajos ieskatīties ar acs maliņu un – daudz laimes 
apaļajā jubilejas gadā! 

APAĻO GADU JUBILĀRU GODINĀŠANA
 ivars Kalniņš

Tradicionālais godināšanas pasākums „Zelta briedumā”  apaļo gadu  gaviļniekiem ik ga-
dus notiek gandrīz visās biedrībās. Liepājas biedrībā tas risinājās projekta „Klusuma pasaule” 
ietvaros, un 20. oktobrī to vēroja  arī „KS”.
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PROJEKTA „NEPALIKT VIENIEM KLUSUMĀ” AKTIVITĀTES
ivars Kalniņšivars Kalniņš Un  diāna Zālamane – leite

Oktobrī šo Centru apmeklē jau ceturtā 
pensionāru grupa, kas piedalās dažādās ak-
tivitātēs, saņem psihologa un jurista konsul-
tācijas, piedalās izziņas ekskursijās,izmanto 
fizioterapeita, sociālā darbinieka pakalpo-
jumus un veļas mazgāšanas un žāvēšanas 
iespējas, kā arī mazgāšanos dušā. Klienti 
piedāvātos pakalpojumus var izmantot katru 
darba dienu  no pl. 9  līdz 17, turklāt viņi 
ir nodrošināti ar divreizēju ēdināšanu dienā.

Centrā katram ir ko  
darīt 

„KS” devās uz šo Centru, lai uzzinātu 
par jauno „pensionāru pasauli”. Mājīgajās 
telpās katrs tur esošais apmeklētājs kaut ko 
dara: vieni sēž pie datora, citi spēlē novusu. 
Lielākā daļa gatavo krāšņas rozes no krāsai-
nām lapām speciālistes Santas Kesenfeldes 
vadībā. Telpas stūrī uz galda ir iekārtota da-
žādu radošo darbu izstāde.

Santa stāsta: „Jau trešo dienu strādā-
jam ar koku lapām,  veidosim no tām puķu 
kompozīciju. Bet rīt gatavosim lapu vītni  
Centra ārdurvīm. Pašreiz  grupas galvenās 
tēmas ir rudens, zeltainās lapas un ķirbji. 
Gatavojamies Helovīna svētkiem, kad reizē 
notiks arī šīs grupas „izlaidums”. Helovīna 
svētki mūsu pensionāriem kā tradīcija ir vēl 
pasveši.”

Jūlija un augusta grupām bija arī noteik-
ta tēma, tā bija smiltis, bet septembrī – ru-
dens un Miķeļdiena. Viņa turpina: „Pensio-
nāri šeit ir motivēti darboties un labprāt to 
dara. Šīs aktivitātes attīsta viņu domāšanu. 
Kundzes arī šuj, tamborē un ada. Iepriekšē-
jās grupas pensionāri šad tad nāk lūgt pa-
domu, mēs neatsakām palīdzēt.”

amatPrasmes noderēs jeB-
kurā veCumā 

Pie datora sēž Stasis Taučus, kurš šajā 
Centrā bija augustā un septembrī, un tagad, 
kad nav ko darīt, tāpat vien  nāk uz jau ie-
rasto vietu. Viņš saka: „Mājās esmu viens, 
tāpēc gribas būt kopā ar savējiem, lai klie-
dētu vientulību. Šeit daudz ko iemācījos, 
man visas nodarbības patīk, tagad turpinu 
apgūt  datorlietošanu. Decembrī atkal būšu 
šeit, un es gribētu apgūt galdnieka amatu.”

Centrā ir izveidota kokapstrādes darbnī-
ca un drīzumā tiks organizētas nodarbības 
galdnieka vadībā. Tās noderēs ne vien St-
asim, bet arī citiem. Pašlaik Centrā ir iespē-
ja spēlēt dažādas galda spēles: (dambreti, 
šahu, domino u.c.). 

PiLnveidojas Pensionāru 
dzīves saturs

Arta Birzniece – Siliņa, kas arī vada 
radošās un saskarsmes nodarbības,  stāsta: 
„Nodarbības pārsvarā vērstas uz cilvēka 
rokām un prātu. Pensionāri mācās sapras-
ties savā starpā. Vērojams, grupa sākumā 
nedroši kontaktējas, jo baidījās kļūdīties. 
Šeit ikviens var attīstīt savu radošumu. Tiek 
organizēti novusa, šaha un dambretes turnī-
ri, uzvarētājiem pienākas balva. Klientiem 
vairāk patīk atjautības un asprātības spēles. 
Pensionāri arī dodas izziņas ekskursijās. Ir 
pabūts Medicīnas, Brīvdabas, Saules mu-
zejā, Rīgas Zoodārzā, Tauriņu mājā Botā-
niskajā dārzā. Bet vasarā notika brauciens 
ar kuģi pa Rīgas kanālu un Daugavu, kā arī 
apmeklējām Smilšu skulptūras parku. Treš-
dienās pensionāri dodas uz „Rītausmu” 
klausīties jaunākās ziņas. Nesen viņi apgu-
va nūjošanas māku. Viņi savstarpējā komu-
nikācijā bagātina savu vārdu krājumu.”

Arta par savu darbu atzīst: „Man patīk 
te darboties un visvairāk fascinē pensionāru 
stāstījumi par vēsturi, par viņu dzīvi jaunībā 
un to, kas mainījās laika posmā līdz mūsdie-
nām. Prieks redzēt ikrīt viņus smaidām, un  
tas liecina, ka viņiem šeit ir labi.”

Bet ko paši pensionāri saka par  dar-
bošanos šajā Centrā?

Katrā grupā allaž ir kāda līdere, un tā 
šoreiz ir Helēna Klapote. Viņa par dalību 
Centra aktivitātēs stāsta: „Esmu mājas cil-
vēks, bet tur man nav ko darīt, tāpēc pie-
teicos uz nodarbībām. Šeit jūtos atraisīta, 
jo esmu starp savējiem. Man patīk visas 
nodarbības, bet visvairāk – gatavot krelles, 
brošas, puķu kompozīcijas no lapām. Ļoti 
labi nodarbības vada Santa un Arta. Atsau-
cīga un pretimnākoša.”

Bet pensionāre Valērija Kreicberga 
atklāj: „Piedalīties šajā Centrā mani aici-
nāja Helēna Klapote. Masu medijos nepa-
manīju, ka šis projekts  paredzēts pensionā-
riem, jo biju nodomājusi, ka tas ir darbspē-
jīgiem nedzirdīgajiem. Paņēmu „Kopsolī” 

un izlasīju uzmanīgi vēlreiz un – pieteicos. 
Piedaloties dažādās nodarbībās, aizmirstu 
savu vecumu,  Darbs ar rokām, palīdz iz-
kustināt arī prātu. Tam visam mūsu gados ir 
liela nozīme. Šeit ir iespēja kustēties, un tas  
ieteicams visiem, bet īpaši  pensionāriem.”

Ja klienti nogurst no dažādām akti-
vitātēm, viņi var izmantot citas iespējas, 
piemēram, skatīties satelīttelevīziju ar 24 
kanāliem, palasīt avīzes („Latvijas Avīze”, 
„Čas”) un žurnālus („Ievas virtuve” un 
„Dari pats”, „Sports”, „Praktiskais Latvie-
tis”, „Kas Jauns” u.c.), kā arī var uz vietas 
stundiņu pasnausties.

Centra vadītāja DIĀNA ZĀLAMANE – 
LEITE ar smaidu atbild uz „KS” uzdota-
jiem jautājumiem!

Vai Centra darbības 4 mēnešos ir bū-
tiskas izmaiņas aktivitātēs, salīdzinot ar 
pirmo mēnesi?

Jā, protams! Iepazīstot klientus vairāk, 
saprotam viņu intereses un vajadzības. Ie-
spēju robežās, cenšamies tās īstenot. Piemē-
ram, pateicoties Latvijas Nedzirdīgo sporta 
federācijas labvēlībai, esam ieguvuši novusa 
galdu. Centra klientiem regulāri notiek no-
vusa turnīri. Sadarbībā ar Rīgas sociālā die-
nesta dienas centru “Ābeļzieds” ejam nūjot. 
Lai veicinātu integrāciju sabiedrībā, Centra 
klienti aktīvi apmeklē dažādus muzejus un 
izstādes. Pirmajā mēnesī nebija pieejams 
vēl fizioterapeits, bet tagad fizioterapeite 
Olga jau strādā: gan vada vingrošanu gru-
pai, gan konsultē par veselīgu dzīvesveidu, 
kā arī individuāli strādā ar pensionāriem. 
Vēl esam uzsākuši informatīvas tematiskas 
nodarbības, piemēram, “Ko mēs ēdam?”, 
“Rudens receptes” utt.

Vai šajā laikā atklājāt kaut ko  jaunu, 
par ko agrāk nebijāt iedomājusies?

Atklāju to, cik zinātkāri, radoši un at-
saucīgi ir mūsu klienti. Ar prieku un inte-
resi  visi iesaistās projekta aktivitātēs. Pēc 
muzeju apmeklējumiem vai informatīvām 
nodarbībām vienmēr veidojas diskusijas, 
pārrunas par  redzēto un izjusto. Radošajās 
nodarbībās iegūtās prasmes viņi pielieto, lai 

Kopš šā gada 2. jūlija LNS ēkas 
otrajā stāvā Elvīras ielā darbojas 
Centrs, kurā sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus var saņemt nedzirdīgie 
un vājdzirdīgie pensionāri, kuri dzīvo 
Rīgā un tās apkārtnē. Centra darbību 
atbalsta ESF finansētais LNS projekts 
„Nepalikt vieniem klusumā”.



 gatavo atBaLsta Perso-
nas jaunajām māmiņām

Septembrī šī projekta ietvaros apmā-
cības uzsāka atbalsta personas jaunajām 
ģimenēm dzemdību un pēcdzemdību pe-
riodā. 

Izveidotas divas grupas, kas mācās atse-
višķi. Pirmajā grupā iekļautas piecas dzir-
dīgās sievietes ar zīmju valodas zināšanām, 
kuras sniegs atbalstu nedzirdīgajām māmi-
ņām dzemdību periodā. Apmācība ietver 
120 stundu apjomu. 

Otrajā grupā mācās piecas nedzirdī-
gās/ vājdzirdīgās sievietes, kurām pašām ir 
vismaz viens bērns. Viņas sniegs atbalstu 
jaunajām māmiņām pēcdzemdību periodā. 
Viņām apmācība ietver 80 stundu apjomu.

Par šīm aktivitātēm stāsta šī projekta 
vadītāja Diāna Zālamane – Leite: „Paš-
laik notiek lekcijas, kuras turpināsies līdz 
2013. gada aprīlim. Personas tika atlasītas 
pēc speciālistu un ekspertu izstrādātajiem 
atlases kritērijiem. Speciālistu apmācībai 
sociālās rehabilitācijas pakalpojuma īste-

nošanai dzemdībās 
un pēcdzemdību pe-
riodā ir piesaistīti 
astoņi speciālisti: 
psihologs, fiziote-
rapeits, vecmāte, 
zīdīšanas speciā-
liste, neonatologs, 
anesteziologs, gine-
kologs un sociālais 
rehabilitētājs.

 Galvenais, ko 
apmācītās speciā-
listes iegūs, ir zināšanas, kuras pielietot 
praksē darbam ar jaunajām māmiņām, lai 
sniegtu viņām atbalstu dzemdībās (Rīgas 
Dzemdību namā) un pēcdzemdību periodā 
mājās. Ar nākamā gada aprīli Centrā tiks 
veidota atbalsta grupa jaunajām ģime-
nēm. Grūtnieces un māmiņas ar maziem 
bērniem varēs griezties mūsu Centrā, 
lai saņemtu atbalstu šajā tik nozīmīgajā 
dzīves posmā.

Sievietes ar maziem bērniem (līdz 

diviem gadiem) un grūtnieces (arī tās, ku-
ras tikai plāno grūtniecību), var droši nākt 
uz mūsu Centru, ja ir kādi jautājumi, un jau 
tagad pieteikties šim pakalpojumam, kurš 
būs pieejams no nākamā gada aprīļa.”

veidotu dāvaniņas saviem mīļajiem cilvē-
kiem. Vienmēr nes mums parādīt tās. Kā arī 
aktīvi piedalās mūsu Centra pilnveidošanā, 
piemēram, atnes kādu auduma gabalu, ko 
pašam nevajag, bet nodarbībās varam iz-
mantot visi kopā.

Kādus pakalpojumus klienti izmanto-
vairāk? Un kas viņiem patīk labāk?

Aktīvi tiek mazgāta veļa, izmantota 
duša. Klienti vienmēr gaida izbraukumus, 
fizioterapeita, jurista un psihologa nodarbī-
bas un konsultācijas. Kā arī ļoti patīk rado-
šās nodarbības, kur var iemācītos ko jaunu.

Vai ir kādas jaunas idejas, ko nākotnē 
plānojat realizēt šajā projektā?

Runājot par tuvāko laiku –  septembrī 
mums nenotika sākotnēji plānotā dzīvnie-
ku izstāde Centra telpās, to realizēsim no-
vembrī. Ir dažas idejas, kā pārsteigt klientus 
decembrī, bet pagaidām par to vēl  pāragri 
runāt.

Vai vērojamas pārmaiņas pensionāru 
dzīvē pēc centra apmeklējuma? 

Protams, tādas ir! Pensionāri kļūst atvēr-
tāki, smaidīgāki un drošāki. Bet kā galveno 
pārmaiņu vēlos minēt tiešo saskarsmi ar 
dzirdīgajiem. Tā kā pati esmu dzirdīga un, 
uzsākot šo projektu, man nebija nekādas 
zīmju valodas zināšanas, tad sākums bija 
grūts, jo ne vienmēr visi klienti gribēja ar 
mani komunicēt, jo baidījās. Bet tagad viņi 
ir drošāki – nebaidās man jautāt vai stāstīt, 
nemeklē palīdzību saziņai ar mani, jo zina, 
ka mēs sapratīsimies. 

Arī Centra fizioterapeite ir dzirdīga, bez 
labām zīmju valodas zināšanām, tomēr viņa 
lieliski saprotas ar klientiem. Tā, pēc ma-
nām domām, ir vispatīkamākā pārmaiņa, ka 
nedrošība pret dzirdīgo sabiedrības daļu ir 
mazinājusies. Protams,  pensionāri un darbs 
LNS man palīdz apgūt arī zīmju valodu, ko 
cenšos pamazām darīt.

Vai Centra dar-
bību pēc projekta 
termiņa ir  iespē-
jams turpināt par 
valsts līdzekļiem?

Līdz 2014. gada 
31. martam projekts 
“Nepalikt vieniem 
klusumā” tiek reali-
zēts par ESF līdzek-
ļiem. Tā kā mums ir 
parakstīts nodomu 
protokols ar Rīgas 
Domes Labklājības 
departamentu par 
projekta finansēša-
nu pēc 2014. gada marta, tad pašlaik notiek 
darbs, lai tā gada pašvaldības budžetā tiktu 
iekļautas mūsu projekta aktivitātes.

  
Atgādināšu, ka Nedzirdīgo mēneša ie-

tvaros Centra vadītāja Diāna Zālamane – 
Leite 4. septembrī sagādāja pārsteigumu 
Centra apmeklētājiem – tikšanos ar Latvi-
jas olimpiešiem, bronzas medaļas ieguvē-
jiem pludmales volejbolā Mārtiņu Pļavi-
ņu un Jāni Šmēdiņu.

Šajā tikšanās reizē viņi stāstīja par sa-
vām izjūtām sacensību laikā Olimpiskajās 
spēlēs Londonā, treniņiem un sasniegu-
miem pludmales volejbolā. Dalījās pieredzē 
par to, kā saglabāt teicamu fizisko sagatavo-
tību un pierast pie sportiskās disciplīnas, kas 
jāievēro diendienā.

Jānis Šmēdiņš atcerējās, ka bērnībā viņa 
kaimiņš bijis nedzirdīgs, savukārt Mārtiņš 
Pļaviņš, tikai studējot Sporta akadēmijā, 
uzzinājis par sportu cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām. Kāds klātesošais interesējās, vai 
viņi trenētu nedzirdīgos sportistus pludma-
les volejbolā, – abi atzina, ka nebūtu iebil-
dumu. Pensionāriem bija iespēja pataustīt 

viņu medaļas: zelta no Pasaules kausa un 
bronzas no Olimpiskajām spēlēm Londonā, 
kā arī saņemt autogrāfus no viņiem.

Centra vadītāja Diāna Zālamane – Lei-
te: „Šis pasākums ir projekta „Nepalikt vie-
niem klusumā” ieguldījums LNS 2012. gada  
”Nedzirdīgo mēneša” pasākumos. Redzē-
ju, kā pensionāri pie TV fanoja par mūsu 
olimpiešiem, tāpēc gribēju, lai viņi tiktos 
klātienē. Kā arī mūsu sportistus vēlējos 
iepazīstināt ar faniem – par kuru esamību 
varbūt viņi pat neiedomājās. Mans vīrs arī 
ir profesionāls volejbolists un nu jau arī tre-
neris, bet vīratēvs Andris Leitis bija pirmais 
Mārtiņa Pļaviņa treneris. 

Zvanīju puišiem un pastāstīju par pro-
jektu un kaislībām, kuras norisinās olimpiā-
des laikā Centrā. Mārtiņš un Jānis uzreiz 
piekrita. Šajā tikšanās dienā abu olimpiešu 
kopīgajā twitterī ierakstīts, ka viņi dodas pie 
nedzirdīgiem pensionāriem. Pēc šī apmeklē-
juma olimpieši izteicās, ka viņiem ir svarīgs 
katrs atbalstītājs un fans. Viņi bija priecīgi 
par pensionāru silto uzņemšanu un lielo in-
teresi par pludmales volejbolu.”

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.
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Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

No kreisās: Centra vadītāja Diāna Zālamane - Leite un daļa Centra darbinieku: 
Edgars Vorslovs, Santa Kesenfelde un Arta Birzniece - Siliņa
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 ivars Kalniņš

UZŅĒMUMĀ „MĀRUPE” STRĀDĀ ARĪ NEDZIRDĪGIE

Ieejot uzņēmuma teritorijā, uzmanību uzreiz 
piesaista stikloto siltumnīcu lielās rindas. Nedzir-
dīgās darbinieces meklējot, man bija jānoiet  garš 
ceļš, līdz sasniedzu viņu darbavietu. Garām man 
darbinieki brauc ar velosipēdiem, lai ietaupītu laiku 
un nenogurdinātu kājas. Kad beidzot atrodu Sandru 
un Evitu, kādu brīdi nedaudz pavēroju, kā viņas vāc 
tomātus. Jāatzīst, abas strādā tiešām profesionāli. 

evita  „māruPē” jau iLgus gadus
Evitas Zariņas pirmā darbavieta bija kādā ka-

fejnīcā, kur strādājusi par trauku mazgātāju. Bet 
dažādu apstākļu dēļ to pameta. Viņa iestājās Alsvi-
ķu Profesionālajā skolā, kur divos gados izmācī-
jās mājsaimnieces profesiju. Pēc tam sāka meklēt 
algotu darbu. Evita  dzīvo vietā, kur tuvumā bija 
uzņēmums „Mārupe”, tādēļ nolēma pieteikties tur. 
Astoņus gadus šķiroja kartupeļus. Tas bija smagi, 
un pamazām nobrieda vēlme mainīt darbu. 

Evitai palaimējās, ka turpat uzņēmuma siltum-
nīcās kādu laiku par apsardzi strādāja viņas mam-
ma. Ar viņas palīdzību  Evita dabūja tur darbu. 
Sākumā bija vienkārši jāpierod pie jaunā darba. Ar 
laiku tā arī notika, un tagad situācija jau nostabili-
zējusies: viņai ir noteikti  pienākumi,  tos viņa labi 
apguvusi, darāmais grūtības nesagādā.

sandra nostrādājusi sešus gadus
Sandrai ir visai daudzpusīga  iepriekšējo darba-

vietu vēsture. Savā dzimtajā pusē – Saldus apriņķī 
trīs gadus strādājusi par slaucēju kādā fermā, līdz tā 
bankrotēja. Pēc tam viņa bija brigadiere kādreizējā 
kolhozā. Tad astoņus gadus viņa „ražoja” vietējā 
gaterī  plānos dēļus. Sandra iesmejas: tolaik vīrieši 
bēguši no šī darba. 

Beidzot viņa izlēma pārvākties uz Rīgu un pus-
otru gadu strādāja par šuvēju SIA „Hugo Aks”, kur 
tika gatavoti foto albumi, telefona maciņi un citas 
līdzīgas preces. Pēc tam gadu bijusi bezdarbniece. 

Kādudien Sandras mamma izlasīja sludinājumu 
„Latvijas Avīzē” par to, ka uzņēmums „Mārupe” 

meklē darbiniekus, un Sandra tur pie-
teicās. Viņu uzreiz arī pieņēma. Kad 
viņa ieradās jaunajā darbavietā, meis-
tare norīkoja strādāt siltumnīcā, kur jā-
vāc dārzeņi. Tur viņa sastapa Evitu, ar 
kuru kopā strādā jau sešus gadus.

darBa aPstākļi…
Viņas siltumnīcās strādā 8 stundas 

katru darba dienu. Abas sievietes  ie-
mācījušies strādāt ātri un operatīvi, 
tāpēc parasti darbu spēj paveikt savlai-
cīgi, bez virsstundām,  tikai retu  reizi  
gadās strādāt  ilgāk –  10 stundas un 
sestdienās. Viņas abas neslēpj, ka šis 
darbs ir vienmuļš, bet pieradušas. Ne-
patīk noliekt galvu zemāk, lai savāktu 
no apakšas, reizēm iesāpas mugura. 
Šajā uzņēmumā kādreiz strādājušas 
vēl citas nedzirdīgās sievietes, bet vi-
ņas neizturēja  un aizgāja no šī darba.

Par darbu ziemā nevarētu sūdzē-
ties, jo siltumnīcā pietiekami silti, 
vasarā diemžēl pārāk karsti, jāsvīst. 

Sandra teic, karstā laikā siltumnīcā jūtas kā tikko 
izpeldējusies, viscaur slapja, bet vēl jau spēj izturēt. 
Šajā laikā gurķi parasti ātri izaug, tādēļ vajag ātrāk 
strādāt: „Ja ir normāla alga, kāpēc  būtu jāmeklē 
cits darbs?” tā viņas reizēm pajautā pašas sev. 

Sandra joko: „Evita savāc tomātus un gurķus 
ātrāk, tāpēc ka viņa  garāka un spēj vākt no augšas. 
Bet man visu laiku  jālēkā, lai tos noķertu.”

LaBa komunikāCija ir svarīga
Šajā uzņēmumā strādā daudz krievvalodīgo. 

Nedzirdīgās darbinieces uzskata, ka tas nav šķērs-
lis. Ar darba kolēģiem var saprasties rakstiski, rei-
zēm abas nolasa no lūpām, piemēram, ja informē 
par darba norādījumiem.

Evita un Sandra nejūtas atstumtas, jo kolēģes 
viņām palaikam pastāsta par notikumiem šajā uzņē-
mumā – arī par tādiem, kas it kā tieši neattiecas uz 
viņām abām. Tomēr darba kolēģes uzskata, ka vi-
ņām vajag arī kaut ko zināt tāpat, kā to zina pārējie. 
Abas smaidot saka, ka darbabiedrenes esot labas, jo 
nav vienaldzīgas.

Vairāk viņas  kontaktējas ar meistari Lailu, un  
pārsvarā tas notiek rakstiski, kas nodrošina  nepār-
protamu informāciju. Sandra un Evitu vērtē viņu kā 
pretimnākošu un atsaucīgu meistari.

Savukārt meistare Laila Egle atzīst, ka sapras-
ties ar darbiniecēm Sandru un Evitu var, jo abas 
labi lasa no lūpām, bet, ja kaut kas sarežģīts, tad var 
arī uz papīra uzrakstīt.

Viņa skaidro: „Nekādu problēmu līdz šim nav 
bijis, saprotamies labi, esmu apmierināta ar viņām 
– abas veic savu darbu apzinīgi. Kādreiz šajā uz-
ņēmumā strādāja četras nedzirdīgās sievietes,  šis 
darbs divām izrādījās par sarežģītu.”

Pajautāju, vai uzņēmumā nebaidās no ko-
munikācijas grūtībām ar nedzirdīgajiem darbi-
niekiem un būtu gatavi vēl  pieņemt viņus dar-
bā. Laila tomēr negribīgi atzīst: „Nu, laikam 
gan nē, jo ļoti svarīgi, lai būtu laba savstarpējā  
komunikācija.” 

SIA „Mārupes siltumnīcas” ir lielākais dārzeņu audzē-
šanas uzņēmums Latvijā. Pašlaik kopējā siltumnīcu platī-
ba 9,6 ha, kurās audzē gurķus  un tomātus. Šie ražotāji pir-
mos gurķus pircējiem piedāvā marta sākumā, bet tomāti 
uz veikaliem aizceļo maija sākumā. Starp siltumnīcas dar-
biniekiem ir divas nedzirdīgās darbinieces Evita Zariņa un 
Sandra Vanaga. „KS” devās lūkot, kā viņām tur klājas.

Pirms pieciem gadiem 
„KFC” restorānos, „Costa” 
kafejnīcās un viesnīcās sāka 
nodarbināt cilvēkus ar dzir-
des traucējumiem. Tagad šajā 
sistēmā strādā jau 145 šādi 
darbinieki. 

„Costa” vadītājs San-
tošs saka: „Viņu produkti-
vitāte, atbildība  un apņem-
šanās, ko viņi parādījuši, ir 
daudz, daudz izteiktāka nekā 
cilvēkiem bez īpašām vajadzī-
bām.”

Uzņēmumu pretimnāk-
šana, pieņemot nedzirdīgus 
cilvēkus  darbā, atraisa viņu 
iniciatīvu, uzņēmību un pat 
aizrautību. 

Viesnīcas „Shangrila”  
menedžeris stāsta: „Nedzir-
dīgie darbinieki mums ir re-
ģistratūrā, drošības dienestā, 
skenē somas visiem viesiem, 
kas ierodas viesnīcā. Viņi 
strādā gan veļas mazgātuvē,  
gan bārā, gan kā viesu sagai-
dītāji. Viena meitene strādā 
viesnīcas spa, bet divi puiši 
– saimniecības nodaļā. Jā, 
mums viņi ir gandrīz visur.” 

Tādējādi uzņēmumi  sāk 
arvien vairāk un vairāk pie-
dalīties  vienotas sabiedrības 
radīšanā.

Noedas Nedzirdīgo bied-
rība (NDS) palīdzējusi vairāk 
nekā 196 cilvēkiem atrast 
darbu un kļūt par sabiedrības 
daļu, iemācot viņiem nepie-
ciešamās amata prasmes. 

Indijas nedzirdīgo sabied-
rībai jāpārvar daudz grūtību. 
Indijā kopā ir 12 miljoni ne-
dzirdīgo, no kuriem 80% nav 
pieejama pamatizglītība. 

Sagatavoja:  
laikraksts „Kopsolī”

Foto: www.ibnlive.in.com

INDIJĀ

„The Costa outlet” 
kafejnīca Indijas galvas-
pilsētā ir mierīgāka nekā 
citas. Tur ir salīdzinoši 
mazāk trokšņa, jo cilvē-
ki aiz kases ne dzird, ne 
runā. Attēlā no kreisās:  Evita Zariņa un Sandra Vanaga
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* Ar zvaignīti atzīmētie pasākumi notika projekta "Klusuma pasaule" ietvaros.

SMILTENE. Valdes sēdē 6. septembrī 
apstiprināja 2011. – 2012. gada pārskata zi-
ņojumu LNS Domei un pasākumu plānu 4. 
ceturksnim. Sastādīja Smiltenes biedrības 
grupu pārvēlēšanu sapulču grafiku: šogad pir-
mā sapulce būs Gulbenē 13. novembrī, bet 8. 
decembrī – Jaunpiebalgā. Pārējām grupām – 
nākamgad. 

Tika akceptēta pārstāvniecības norma un 
pārstāvju izvirzīšana uz biedrības konferenci 
un tās sasaukšanas datums – 2013. gada 20. 
aprīlī. Biedrībā uzņemti 2 jauni biedri: Alvis 
un Arnis Mālkalni.

RĒZEKNE. Valdes sēdē 7. septembrī  
izskatīja priekšlikumus LNS Statūtu grozīju-
miem: uzņemt biedrus no 16 gadu vecuma un 
biedra naudu palielināt līdz 3.50 Ls. 

Nolēma Nedzirdīgo mēneša ietvaros izlie-
tot pašvaldības dotāciju 180 Ls pasākumam 
„Mums šodien ir liela diena”  un Kārsavas 
novada dotāciju 30 Ls ģimeņu saieta organi-
zēšanai. Biedrībā uzņemti 2 jauni biedri: Ieva 
Strode un Marina Šatohina.

VALMIERA. Šajā biedrības valdes sēdē 
(30. 08) arī apstiprināja valdes ziņojumu LNS 
Domei. Uzņēma jaunu biedri – Lieni Kirri un 
izslēdza 2 biedrus par ilgstoši nesamaksāto 
biedru naudu. Pieņēma divu biedru iesniegu-
mu par izstāšanos no LNS sakarā ar to, ka viņi 
dzīvo ārzemēs.

KULDĪGA. Valdē 31. augustā apstipri-
nāja kultūrmasu darba plānu 4. ceturksnim 
un darbu atskaiti LNS Domei. Uzklausīja G. 
Dāvida ierosinājumu – Statūtos iekļaut pun-
ktu, ka vadošajos amatos strādājošiem LNS 
struktūrā ir jāpārvalda latviešu valoda, savu-
kārt J. Ozoliņš lūdza precizēt formulējumu: 
„kopsapulce” un „konference” LNS Statūtos. 
Uzņēma biedru sarakstā Valēriju Marinu. 

DAUGAVPILS (10. 09), VENTSPILS 
(20. 09), LIEPĀJAS (20. 09), PĻAVIŅU 
(10. 09) valžu sēdēs tika apstiprināts darba 
plāns 4. ceturksnim un  pārskats par darbu 
LNS Domei. Pļaviņu biedrības sēde notika 
Bristolē (Lielbritānijā).

Pļaviņu biedrības vadītājs  Ainārs Osma-
nis skaidro šo gadījumu: „Mums ir pieci val-
des locekļi, bet trīs no tiem patlaban strādā 
Anglijā. Tā nu iznāk, ka šajā situācijā  uz vie-
tas Latvijā nevarējām organizēt valdes sēdi,  
mazākumā esot ar 2 valdes locekļiem, jo pēc 
LNS Statūtiem jāpiedalās vismaz pusei. 

Tāpēc lūdzu tos 3 valdes locekļus sanākt 
uz valdes sēdi tur, kur viņi strādā, un izlemt 
nepieciešamos jautājumus.”

VENTSPILS biedrība uzņēma jaunus 2 
biedrus: Lauru Igari un Inti Avenu, bet Dau-
gavpilī – izslēdza vienu biedru par biedra 
naudas nemaksāšanu.

RĪGA. Par valdes sēdi skatiet LNS 
mājaslapā videoziņas 160. nr.

LNS BIEDRĪBU  
VALDES SĒDĒS

 ivars Kalniņš

Rēzeknē jauna tradīcija: iesvēta jau-
nos biedrus (25. 09) *

Rēzeknes biedrībā 22. septembrī, pus-
simt cilvēkiem klātesot, Nedzirdīgo die-
nas svinīgā daļa sākās ar septiņu jubilāru 
(Albīnei Vaivodei – 90, Ļubovai Makužai 
– 80) un brīvprātīgo aktīvistu un pašdarb-
nieku (A. Vindačs, A. Šakelis, A. Frolovs, 
V. Višņakovs, M. Seņkāne, A. Caica un citi) 
godināšanu.

Jaunuzņemtie biedri Raitis Zvīdris, 
Vladislavs Kravalis, Marina Šatohina, Ieva 
Strode, kā arī Alīna Kuravļova un Jānis Cu-
reinis deva svinīgo uzticības zvērestu LNS. 

Tur, kur var plunčāties piena vannās 
un sakult sviestu (26.09)

Kuldīdznieki 22. septembrī Nedzirdīgo 
dienas ietvaros devās ekskursijā uz Piena 
muižu  Rudbāržu pagastā. Muižas muzejā 
notika praktiskas nodarbības. Pēc tam tur-
pat pagalmā tika godināta LNS Goda bied-
re Vilma Gregore  75 gadu jubilejā.

Liepājniekus interesē savas pilsētas 
nākotne (3. 10)

Biedrības namā Liepājas domes pār-
stāvis sniedza informatīvu lekciju „Par 
Liepājas attīstību”. Dalībnieki uzzināja par 
jau paveiktiem un vēl veicamiem darbiem 
Liepājas labiekārtošanā. 

Liepājā:  izziņas pārgā-
jiens savā pilsētā (9. 10) *

Dalībnieki 6. oktobrī de-
vās gājienā, lai savām acīm 
pārliecinātos, ka viņu pilsētā 
tiešām notiek labas pārmai-
ņas. 

Ventspilī: Nedzirdīgo 
diena „Mēs kopā”  (8. 10) *

Biedrībā, svinot 29. sep-
tembrī Nedzirdīgo dienu, sa-
nākušie noskatījās video un 
fotogrāfijas no Ventspils biedrības 60 gadu 
jubilejas. Un ne tikai…

Nedzirdīgo dienu aizvada brīvā dabā 
(12.10)

Smiltenieši 30. septembrī svecīšu va-
karā pilsētas kapos pieminēja mūžībā aiz-
gājušos biedrus. Bet otrā dienā  devās eks-
kursijā uz Niedrāja ezeru, kur bija „tusiņš” 
brīvā dabā. 

Atkal prieks būt kopā! (15.10) *
Rēzekniešu pasākumā 6. – 7. oktobrī  

interesanti veidotā orientēšanās programmā 
sacentās piecas jauktās senioru un jauniešu 
komandas. Dalībniekiem, iepazīstot visu 
nometnes teritoriju,  bija jāatbild uz dažā-
diem jautājumiem. 

Rīdzinieki apmeklē Liepājas Rehabi-
litācijas centru (17.10) *

Galvaspilsētā biedru daudz, un viņi vē-
las iepazīties ar LNS jauno namu  Liepājā, 
kas norisinājās 28. septembrī. Izziņas brau-
cieni  nebeidzas… 

Kuldīdznieki mielojas ar gardiem 
ēdieniem un apmainās ar idejām (18.10)

Biedrībā 15. oktobrī risinājās garšīgo 
ēdienu diena – dažādu pašu gatavotu ēdie-
nu degustācija. Galdā tika celtas ābolu, 
burkānu, apelsīnu plātsmaizes, dažādi ogu 
ievārījumi, saldas kūciņas, pildītas olas un 
sāļie salāti… 

Daugavpilieši izmēģina sēdēšanu 
jaunajos soliņos savā Centrālparkā 
(19.10) *

Daugavpilī izveidota pirmā oriģinālā 
solu aleja Latvijā. 12. oktobrī dalībnieki 
pētīja 12 autoru savdabīgos darinājumus 
(skat. attēlā).

Rēzeknieši apmeklē savas pilsē-
tas jauno radošo pakalpojumu centru 
(19.10) *

Centrā „Zeimuļs” projekta „Klusuma 
pasaule” klienti 16. oktobrī ne tikai iepazi-
na pilsētas infrastruktūras attīstību, bet uz-
zināja  arī par moderno tehnoloģiju nozīmi 
mācību procesa kvalitātes uzlabošanā. 

Sagatavoja: Ivars Kalniņš
Foto: Elvīra Čaika

BIEDRĪBU ZIŅAS

LNS aicina nedzirdīgos jauniešus piedalīties skaistumkonkursā „MIS & MIS-
TERS LNS 2013”, kas notiks 2013. gada sākumā. Var pieteikties neprecētie puiši no 
18 līdz 30 gadiem un neprecētās meitenes no 18 līdz 28 gadiem, bez bērna. Pretenden-
tiem jāpārvalda zīmju valoda.

Uzvarētājiem būs iespēja piedalīties starptautiskajā nedzirdīgo skaistumkonkursā 
„Miss & Mister Deaf World 2013” 6. – 16. jūlijā Prāgā, Čehijā.

Jaunieši, izmantojiet šo lielisko iespēju un piesakieties līdz 1. decembrim pie  
Brigitas Aldersones: personiski vai e-pastā – brigita.aldersone@lns.lv, mob.tel. 
26446614 vai Vitas Kamares: personiski vai e-pastā – vita.kamare@lns.lv. 
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ĪSAS ZIŅAS NO LNS MĀJASLAPAS
DACE KAŅEPE, Ventspils So-

ciālā dienesta vadītāja: „Šeit mūsu 
viedoklis par LNS izdevuma ,,Kop-
solī”  oktobra numuru!  Ceram uz 
sekmīgu sadarbību arī turpmāk…”

LASĪTĀJI VĒRTĒ

Ventspils pilsētas Sociālais 
dienests ir iepazinies ar izdevuma 
,,Kopsolī” oktobra numuru. Mū-
suprāt, izdevuma tematika pilnībā 
atbilst galvenajai mērķauditorijai – 
cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. 
Informācija pasniegta vienkārši un 
saprotami arī vecāka gadagājuma la-
sītājiem. Laikraksts noteikti ir inte-
resants arī sociālajiem darbiniekiem, 
jo mūsu klientu vidū ir gan nedzirdī-
gi, gan vājdzirdīgi cilvēki. 

Tā kā Ventspilī darbojas arī die-
nas centrs ģimenēm un bērniem ar 
īpašām vajadzībām, šī centra speciā-
listi arī būtu ļoti ieinteresēti papildu 
informācijas iegūšanā par visām ak-
tualitātēm, kas attiecas uz bērniem 
un jauniešiem ar dzirdes traucēju-
miem.

Ja izdevums tiktu izplatīts so-
ciālajiem dienestiem, dienas cen-
triem un skolām, kurās mācās ne-
dzirdīgi/vājdzirdīgi bērni, tajā būtu 
vēlams iekļaut arī informāciju par 
to, kādā veidā dzirdīgajiem būtu la-
bāk  komunicēt ar šiem cilvēkiem. 
Ne visiem speciālistiem ir zināša-
nas, kā var, pat nezinot zīmju valo-
du, paskaidrot vienkāršas lietas, kā 
runāt, lai nedzirdīgie spētu informā-
ciju nolasīt no lūpām utt., kā arī par 
to, ko saskarsmē ar nedzirdīgajiem 
noteikti nevajadzētu darīt, lai nevei-
dotos lieli pārpratumi. Ja izdevumā 
parādītos šādi raksti, tad tā lasītāju 
loks ievērojami paplašinātos.

Par īpaši nozīmīgu uzskatām 
informāciju par izglītības iespē-
jām bērniem un jauniešiem ar 

dzirdes traucējumiem, jo laba 
izglītība paver visplašākā iespējas 
turpmākajai dzīvei un veicina pilnī-
gu iekļaušanos sabiedrībā. Ar lielu 
interesi iepazināmies ar izglītības 
iestādēm, kurās šādi bērni var apgūt 
gan pamata un vidējo, gan profesio-
nālo izglītību. Turpmākajos izde-
vumos labprāt izlasītu intervijas ar 
jauniešiem, kuri apguvuši kādu aro-
du vai sekmīgi pabeiguši kādu aug-
stākās izglītības iestādi un veiksmīgi 
strādā savā profesijā. 

Oktobra numurā īpaši uz-
runāja un patīkami pārsteidza 
raksts par jauniešiem, kuri bez tul-
ka palīdzības ir spējuši iegūt A kate-
gorijas tiesības. Šādi  raksti vēlreiz  
apliecina, ka dzirdes bojājumi nav 
nekāds šķērslis, lai dzīvē apgūtu un 
iemācītos aizvien ko jaunu, turklāt 
tieši tādā pašā veidā, kā to dara cil-
vēki, kuriem nav dzirdes traucējumi.

 Lasot izdevumu, pārliecinā-
jāmies, ka nedzirdīgi/vājdzirdīgi 
jaunieši ir ļoti talantīgi un radoši, 
jo spēj sagatavot lieliskus priekšne-
sumus dažādiem talantu šoviem, kā 
arī spēj sasniegt augstus rezultātus 
sportā.

Par numura vizuālo noformē-
jumu varam teikt, ka tas ir patī-
kams, teksts viegli uztverams, pats 
būtiskākais ir akcentēts, savukārt 
fotogrāfijas sniedz papildu informā-
ciju par notikumiem.

Izdevuma redakcijai novēlam 
radošu pieeju un izdomu, gata-
vojot jaunus ,,Kopsolī” izdevumus, 
kas būtu interesanti un saistoši gan 
cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, 
gan tiem, kuri strādā sociālajā jomā 
un ikdienā saskaras ar šādiem cilvē-
kiem. 

Organizēja: Zigmārs Ungurs
Foto: no personiskā arhīva 

LMT uzdāvina nedzirdīgo skolai sporta inventāru (27.09)
Uz dāvinājuma prezentāciju bija ieradies LMT prezidents 

Juris Binde, Sidnejas Olimpisko spēļu čempions vingrošanā 
Igors Vihrovs, Latvijas Bērnu dzirdes centra vadītāja Sandra 
Kušķe, ielu vingrotāju grupa Māra Šlēziņa vadībā un, protams, 
paši dāvanas saņēmēji.

Uzsāktas nodarbības sociālās rehabilitācijas program-
mas dzirdes invalīdiem „Atbalsts -2” ieviešanā (28.09)

ESF projekta „Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi 
nedzirdīgiem Latgales reģionā’’ ietvaros jau notikušas pirmās 
nodarbības aerobikā un datorapmācībā, iegādāts plašs sporta in-
ventāra klāsts.

Ar īpašu Selgas cepumu sērijas izdošanu tiek sākta kam-
paņa „Par īstu bērnību” (3.10)

Kampaņas mērķis – astoņiem vājdzirdīgiem bērniem nodro-
šināt īpaši pielāgotus digitālos dzirdes aparātus. Šo labdarības 
pasākumu var atbalstīt, iegādājoties īpašas sērijas cepumus.

Lietuvā: radīta jauna saziņas iespēja nedzirdīgajiem – 
videozvans (4.10)

Unikāls jaunums – nedzirdīgajiem beidzot ir iespēja izman-
tot videozvanu tulka pakalpojumu saņemšanai no attāluma – tā 
saucamo „Kabatas tulku nedzirdīgajiem, kuri lieto zīmju valo-
du”.

Krievijas augstskolu nedzirdīgie studenti gaida jauna li-
kuma pieņemšanu… (5.10)

Krievijas valdība augustā iesniegusi izskatīšanai Valsts domē 
likumprojektu, kas ievērojami paaugstinās zīmju valodas statusu 
un valsts skolās un universitātēs atzīs krievu zīmju valodu par 
oficiālu valodu.

Ievēlēta jauna Eiropas Zīmju valodas tulku foruma pre-
zidente (9.10)

Septembra vidū Eiropas Zīmju valodas tulku foruma ģenerā-
lā asamblejā un konferencē Austrijā par  jauno prezidenti ievēlē-
ta Marinella Salami no Itālijas.

Dienvidāfrikas Republika: jauna organizācija nedzirdī-
gajiem (10.10) 

Bijušais viesmīlis Čarlzs Niakurva apņēmies uzlabot nedzir-
dīgo situāciju Dienvidāfrikā. Viņš 2011. gadā nodibinājis īpašu 
sabiedrisko organizāciju, lai palīdzētu nedzirdīgajiem bezdarb-
niekiem.

Amerikāņu skolotājs cīnās par tiesībām dienēt armijā 
(11.10)

Kalifornietis Kīts Nolans jau desmit gadus cīnās par tiesī-
bām dienēt ASV armijā. Dzirdes trūkuma dēļ dakteri viņu atzina 
par nepiemērotu militārajam dienestam. Nedzirdīgie reiz jau ir 
dienējuši ASV armijā. Tas bija Amerikas pilsoņu kara laikā, kad 
vairāk nekā 10 nedzirdīgie bija iesaukti armijā.

ASV visas TV programmas internetā būs ar subtitriem 
(15.10)

Pēc daudzu gadu neatlaidīga darba ASV Nacionālajai ne-
dzirdīgo asociācija panāca, ka pieņemti federālie (visas valsts) 
noteikumi, kas regulē slēpto titru ieviešanu valstī.

Austrālija: Pasaulē vienīgais nedzirdīgais/neredzīgais 
mācītājs vada svētdienas mesu (16.10)

Nedzirdīgais/neredzīgais katoļu garīdznieks tēvs Kirils Ak-
selrods  Sidnejā novadīja dievkalpojumu, kurā piedalījās vairāk 
nekā 300 nedzirdīgo ticīgo cilvēku.

Zimbabve: nedzirdīgos zīmju valodā informē par HIV 
(22.10)

Zimbabves ( Āfrika) nedzirdīgo kopiena nolēmusi  nodroši-
nāt savus biedrus ar informāciju zīmju valodā par HIV un AIDS 
jautājumiem.

Nedzirdīgais austrālietis apceļo Eiropu (23.10)
Informācijas centrā viesojās nedzirdīgais Džozefs Hīnans no 

Austrālijas, kurš uzsācis 3 mēnešu ceļojumu  Eiropā (15 valstīs). 
Latvija ir 10. valsts pēc kārtas viņa maršrutā.

Sagatavoja: Ivars Kalniņš

AICINA PIETEIKTIES SURDOTULKUS  
DARBAM VISĀ LATVIJĀ!

Darba prasības:
• Teicamas latviešu valodas zināšanas
• Pieredze surdotulkošanā
• Izteikta precizitāte, atbildība sajūta
• Atbilstoša izglītība

Piedāvājam:
• Brīva sava darba laika plānošana
• Atalgojums atbilstoši ieguldītajam darbam
• Ilgstošas sadarbības iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt ar norādi „Surdotulks” uz e-pastu: 
kc@lns.lv. Sīkāka informācija pa tel. 26184246.
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„LATGALE” – VAR!
VLADIMIRS KOREŅIKS –LNSF 

ČEMPIONS SPININGOŠANĀ
Mērsraga novadā Engures ezerā pie laivu bāzes 

„Bebri” 29. septembrī notika Latvijas Nedzirdīgo spor-
ta federācijas izcīņa spiningošanā. No 14 sacensību da-
lībniekiem zivis noķēra tikai 4 veiksmīgākie. Pirmajā 
vietā ar 1,2 kg smagu un 55 cm garu līdaku – Vla-
dimirs Koreņiks. Otrajā vietā Andris Žurakovskis ar 
0,79 kg un 51 cm garu līdaku, bet trešais palika Rīgas 
nedzirdīgo spiningotāju čempions Aleksandrs Roma-
novs ar 0,77 kg smagu un 52 cm garu līdaku.

JAUNIEŠI IEGŪST SUDRABA UN 
BRONZAS MEDAĻAS

Divdesmit pirmajā un divdesmit otrajā septembrī 
Polijā norisinājās 1. Eiropas Nedzirdīgo jauniešu čem-
pionāts vieglatlētikā. Tajā piedalījās 14 valstis ar 103 
sportistiem, to skaitā bija arī 2 sportisti no Latvijas – 
Ilze Āre un Sergejs Soklakovs. Abi startēja U17 grupās. 
U17 meiteņu konkurencē piedalījās tikai 4 sportistes, 
U17 zēniem – 8 dalībnieki. Ilze ar rezultātu 4,55 m 
ieguva sudraba medaļu tāllēkšanā, bet Sergejs tajā 
pašā disciplīnā sudrabu ieguva ar 5,56 metriem. Abi 
ieguva arī bronzas medaļu, Ilze – augstlēkšanā, bet 
Sergejs 200 metru skrējienā.

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs

SPORTA KLUBĀ „TĀLAVAS NS”  
TURNĪRS ŠAUTRIŅU MEŠANĀ

Sporta klubs „Tālavas NS” 20. oktobrī Valmieras 
Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības cen-
trā organizēja meistarsacensības šautriņu mešanā. Tajās 
kopumā piedalījās 20 dalībnieku, sieviešu grupā – 8, 
bet vīriešu grupā 12.

Ir ne tikai labi ievingrināt roku un pirkstus šautriņ-
mešanas precizitātē, bet jauki atkal satikt sen neredzē-
tas sejas un pārrunāt notikumus ikdienas dzīvē, tāpēc uz 
sacensībām ieradās ne tikai dalībnieki, bet arī līdzjutēji 
– kopumā skolas zāli pildīja vairāk nekā 30 cilvēku.

Sacensības notika skolas telpās starp pieauguša-
jiem, bet piedalījās arī šīs skolas audzēkņi. Īpaši izcēlās 
Kristīne Magone, kurai izdevās iegūt arī godalgoto otro 
vietu.

Sporta klubs „Tālava NS” izsaka pateicību visiem 
dalībniekiem, līdzjutējiem un arī Valmieras Vājdzirdīgo 
bērnu internātvidusskolai par viesmīlīgo uzņemšanu!

Apsveicam uzvarētājus:
Sieviešu grupā : 1.vieta Vita Landrāte, 2. Kristīne 

Magone, 3. Inita Puhovska.
Vīriešu grupā: 1. vieta Artūrs Beitiks, 2. Dāvis 

Beitiks, 3. Jānis Goldšteins.
Teksts: Ivars Kalniņš Foto: Igors Kurzenkovs

Kā jau ik gadu, arī šogad Rēzeknes 
RB futbola komanda „Latgale” (Va-
dims Višņakovs, Vadims Kuprijanovs, 
Māris Upenītis, Arturs Vinogradovs, 
Aleksandrs Šakelis, Raitis Zvīdris, 
Vjačeslavs Turčinskis, Aleksejs Pav-
lovs, Lauris Ventaskrasts un Andrejs 
Bogdanovs) tajās piedalījās. 

Šogad sacentās 3 komandas: SK 
„Tālavas Nedzirdīgo sports”, „Latgale” 
un RSK „Nedzirdīgo sports”. Spraigā 
cīņā uzvaras laurus plūca brašie latgaļu 
puiši, kopvērtējumā gūstot 9 punktus, 
aiz sevis atstājot SK „Tālavas Nedzir-
dīgo sports”(6 punkti), bet 3. vietā RSK 
„Nedzirdīgo sports” (3 punkti). 

Par turnīra labāko spēlētāju tika at-
zīts futbola komandas „Latgale” spēlē-
jošais treneris Andrejs Bogdanovs (at-
tēlā 1. rindā 1. no labās).

Mūsu komandā visvairāk vār-
tu guva Arturs Vinogradovs un 

Aleksejs Pavlovs.
Aizvadīto spēli vērtē vārtsargs Va-

dims Višņakovs (attēlā 2. rindā 1. no 
labās): „Visgrūtāk spēles laikā bija kon-
trolēt pretinieka komandas uzbrukumu 
momentos, kad tie bija vistuvāk vārtiem 
pēkšņi un negaidīti.

Tālu sitienos raidītās bumbas bija 
vieglāk noķert un atvairīt.

Manuprāt, spēcīgs pretinieks bija 
SK „Tālavas Nedzirdīgo sports”. Kopu-
mā visu komandu meistarības līmenis ar 
katru gadu pieaug. Šogad mēs, salīdzi-
not ar citiem gadiem, vairāk apmeklē-
jām treniņus. Tā kā esmu komandā kopš 
tās pirmsākumiem – jau 5 gadus, varu 
teikt, ka gan mūsu, gan pretinieku spēlē-
šanas līmenis ir audzis. 

Liels paldies mūsu ilggadējam trene-
rim Andrejam Bogdanovam, kas ir spējis 
no mums izveidot labu komandu.”

Vairāk: www.lns.lv (18.10.2012)

Šogad 12. un 13. oktobrī Rīgā, Rīgas 15. vidusskolas sporta hallē nori-
sinājās telpu futbola čempionāts, ko organizēja Latvijas Nedzirdīgo sporta 
federācija.

SPORTA ĪSZIŅAS

NEDZIRDĪGO OLIMPIĀDE 2013. GADĀ BŪS

Pirmo reizi Bulgārijā sarīkoja Ne-
dzirdīgo olimpiskās spēles 1993. gadā, 
tādējādi Sofija būs otrā pilsēta pasaulē, 
kurā divas reizes notiek Vasaras Olim-
piskās spēles. Otra pilsēta ir Kopenhāge-
na. (Oslo divreiz notika Ziemas nedzir-
dīgo olimpiskās spēles). 

Bulgārija ir pierādījusi, ka var noor-

ganizēt sacensības augstā līmenī. Nesen  
tā organizēja Pasaules Nedzirdīgo čem-
pionātu gan volejbolā, gan cīņā. Tā-
pēc Bulgārijas sporta ministrs Svilens  
Neikovs tic, ka Bulgārija atkal varēs pa-
saulei parādīt, ka spēj labi organizēt ne-
dzirdīgo olimpiskās spēles, un ir pārlie-
cināts, ka tā sagādās visu, kas  apsolīts.  

Pēc līguma parakstīšanas Starptau-
tiskās nedzirdīgo sporta komitejas pre-
zidents Kreigs Kraulijs teicis, ka tagad 
nenoteiktības ēna pilnīgi  izbeigusies un  
nedzirdīgie sportisti cītīgi trenēsies, lai 
piepildītu savu sapni par piedalīšanos 
Nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs. 

 inese immUre

26. septembrī Bulgārijas val-
dība un Starptautiskā nedzirdīgo 
sporta komiteja (ICSD) parakstīja 
līgumu par 22. Vasaras nedzirdīgo 
olimpiādi. Tā notiks no 2013. gada 
26. jūlija līdz 4. augustam Bulgāri-
jas galvaspilsētā Sofijā.



Ieguldījums tavā nākotnē
Laikraksts “Kopsolī“ tiek izdots LNS projekta “Klusuma pasaule“ aktivitātes 2.12 ietvaros  

ar Eiropas Sociālā fonda (85%) un  Latvijas valsts (15%) līdzfinansējumu. 
Atbildīgā par materiālu saturu: laikraksta “Kopsolī“ galvenā redaktore Ilze Kopmane Eiropas Savienība
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MĪĻI SVEICAM!
94

24. 11 GRIETA KOKINA, Ventspils

90
19. 11 ANNA ZENOVA, Daugavpils
28. 11 LEONORA LUKSTE, Rīgas

80
4. 11 ANTOŅINA RANCĀNE, Rīgas

75
27. 11 VIESTURS HIHALOVSKIS, Rīgas

70
  5. 11 KĀRLIS NEBIJS, Liepājas
13. 11 DACE ZĪLE, Valmieras
29. 11 STEFANS BUČINSKIS, Rīgas
30. 11 ULDIS SPROĢIS, Rīgas

65
  2. 11 JERATIADA KORAĻKOVA, Rīgas

60
12. 11 AINA RUSMANE, Rīgas
13. 11 VLADIMIRS GRIŠUŅINS, Rīgas
13. 11 ANNA KOSOVA, Rēzeknes
16.11 ALEKSANDRS JEVTUHOVS, 

Rīgas

55
  4. 11 LAIMDOTA BANDALOVSKA, 

Liepājas
  5. 11 GAĻINA REGŽA, Rīgas
30. 11 INTA ILZĒNA, Valmieras
15. 11 VERA PETROVA, Rīgas

50
11. 11 JEĻENA MALTIZOVA, Rīgas 

biedrība

LNS projekts "KLUSUMA PASAULE"
Ieguldījums tavā nākotnē

EIROPAS SAVIENĪBA

gaLvenie Pasākumi BiedrīBās 2012. gada novemBrī

PĻAVIŅĀS
17. 11 pl. 12 Pasākums – Jubilāru diena 

KULDĪGĀ
   3. 11 pl. 11 Prāta spēles konkurss 
(Dzirnavu ielā 9, Sociālā dienesta zālē)
   9. 11 pl. 12 Pasākums „Mārtiņi”
12., 22. 11 pl. 12 IK Novusa draugi
16. 11 pl. 12 LR proklamēšanas diena 
               (jubilāru sveikšana, konkursi)
28. 11 pl. 12 Lekcija par sportu

VENTSPILĪ
  8. 11 pl. 15 Notikumi Latvijā un pasaulē

12. 11 pl. 14 Pasākums „Lāčplēša diena”
15., 22. 11 pl. 15 Laikrakstu un žurnālu 
                            apskats
17. 11 pl. 14 Pasākums „LR proklamēša-
                     nas diena”
29. 11 pl. 14 Pasākums „Jubilāri”

SMILTENĒ
10. 11 pl. 11 Galda spēļu turnīrs
15.11  pl 12 Konkurss un izstāde ,,Raibo 
                    dārzeņu valstībā”

JELGAVĀ
12. 11 pl. 17 Pārrunas

TUKUMĀ
18. 11 pl. 17 Pasākums par godu valsts 
                     svētkiem
25. 11 pl. 10 Atpūtas pasākums sporta 
                     klubā

DAUGAVPILĪ
  8. 11 pl. 16 Laikrakstu apskats 
20. 11 pl. 16 Atpūtas pēcpusdiena 
28. 11 pl. 16 Pārrunas par nedzirdīgo 
dienu

VALMIERĀ
24. 11 pl. 12 Pasākums „Ai gadi, gadiņi!”
29. 11 pl. 16 Tējas pēcpusdiena 
                    „Vienkārši būt kopā”

LIEPĀJĀ
2. 11 pl. 20 Pasākums „Salidojums 
                   dejotājiem”
6., 20. 11 pl. 12 Pārrunas
15. 11 pl. 15 Notikumi Latvijā un pasaulē
23., 29. 11 pl. 14 Informācijas par 
                            nedzirdīgo dzīvi

D/C ĀBEĻZIEDS
1., 15. , 29. 11 pl. 15 Vingrošana un 
                                  dejošana
8. 11 pl. 13 Rokdarbi, vingrošana un 
                   dejošana
22. 11 pl. 13 Infostunda, vingrošana un 
                     dejošana

RĪGĀ
7., 14., 21., 28. 11 pl. 14 Novusa un 
                dambretes spēle pensionāriem
7., 14., 21., 28. 11 pl. 16 Notikumi 
                                    Latvijā un pasaulē
17. 11 pl. 13 Pasākums „Zelta briedumā” 

RĒZEKNĒ
  9. 11 pl. 12 Senioru tikšanās 
16. 11 pl. 13 Pasākums „Liela diena 
                     Latvijai”
17. 11 pl. 14 IK „Juniors” - „Jaunības 
                     jestrums”
23. 11 pl. 13 Pārrunas par aktualitātēm 

LNS BIEDRĪBU PASĀKUMI

Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu,kas mierināt spētu.

(R.Skujiņa) 

 Mūžībā aizgājuši mūsu bied-
ri VENIAMĪNS AĻŠINS (1921. 10. 
01 – 2010. 19. 08), ALEKSANDRS 
BOČKARJOVS (1937. 31. 07 – 2012. 
18. 10) un VIKTORIJA ZILBERTE 
(1924. 2. 11 – 2012. 23. 10). Izsakām 
līdzjūtību tuviniekiem un draugiem.

Rīgas biedrība

VENTSPILĪ
10. 11 pl. 15 Juridiska 
rakstura informācija
14. 11 pl. 15 Pārrunas par 
nedzirdīgo dzīvi
17. 11 pl. 12 Seminārs – 
darbnīca  „Tavas tiesības 
un pienākumi” 
3., 24. 11 pl. 15 Avīžu un 
žurnālu koplasīšana

LIEPĀJĀ
1., 6., 13., 20., 27. 11  
pl. 15.30 Avīžu un žurnālu 
koplasīšana
8. 11 pl. 15 Pasākums 
„Nedzirdīgā Mārtiņdiena”

18. 11 pl. 16 Pasākums 
„Mana Latvija”
22. 11 pl. 15.30 Pārrunas 
par nedzirdīgo dzīvi

VALMIERĀ
1. 11 pl. 14 Pārrunas par 
nedzirdīgo dzīvi
8., 15., 22., 29. 11 pl. 14 Avīžu 
un žurnālu koplasīšana
10. 11 pl. 14 Pasākums 
„Mārtiņi”
17. 11 pl. 12 Pasākums 
„Latvijai svētki”
19. 11 pl. 14 Mutvārdu 
žurnāls „Gribam visu zi-
nāt!”

21. 11 pl. 12 Iekļaujies – 
ieskats dzirdīgo pasaulē
24. 11 pl. 14 Pasākums 
„Katrīnas”

RĪGā
7., 21. 11 pl. 17 Pārrunas

ALŪKSNĒ
  9. 11 pl. 14 Avīžu un 
žurnālu koplasīšana
11. 11 pl. 12 Pasākums 
"Mārtiņdiena"
16. 11 pl. 16 Lekcija
24. 11 pl. 12  Nedzirdīgo 
prasmju konkurss „Uzmi-
ni nu!”

ĪPAŠIE SVEICIENI
ULDIM SPROĢIM

Kaut mēs bez miņas nebūtībā gaistam,
Kaut dzīves kausā sāpju vairāk tiek,
Ir tomēr dzīve bezgalīgi skaista,
Par prieka sāpēm dziļāks sāpju prieks.

Sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā! 
Dieva svētību, stipru veselību, garus, 
skaistus gadus, sīkstam kā dzimtenes 
ozolam būt. Atceries skolas gadus – 
visskaistāko laiku!

Ar patiesu cieņu,  
Regīna un Andris

Mīlestību gadiem 
cauri
Savā dzīvē 
iznesiet,
Lai zelta kāzu 
serenādi
Jums mazbērni 
un mazmazbērni 
dzied.

Sirsnīgi sveicam AINU un PĒTERI 
POIKĀNUS zelta kāzās!

 Dēls ar ģimeni
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