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VĒRTĒJIET!
Priekšpēdējais numurs šajā 

gadā! Notikumu sakrājies daudz, 
jo darbīgais rudens soļo pretim 
ziemai ar daudziem uzdevumiem, 
lai godam aizvadītu  šo un sagai-
dītu nākamo gadu

Cik daudz darāmā – to vēstī 
jau vadības kalendārs (2.) un in-
tervijas par situāciju ar nekusta-
majiem īpašumiem (4.)

Vienmēr realizācijā ir kādi 
projekti – šoreiz par trim (2., 5., 
11.)

Labi sasniegumi, kā vienmēr, 
kultūras laukā – atzinība par vei-
kumu 2014. gada režisorēm un 
aktieriem (1., 12.)

Aktīvā dzīvesveida piekritē-
jiem būs interesanti izlasīt par 
sporta notikumiem, ceļojumiem 
un tādu vaļasprieku,  kāds ir mo-
tobraucējiem – rokeriem  (13., 
14., 15.)

Atsauksmes, jautājumi un at-
bildes par jaunumiem Latvijas 
Televīzijā  un piedāvājumi mūsu 
bērniem un viņu vecākiem (10.)

Tuvojas noslēgums visa gada 
garumā publicētājam atskatam 
„Par to rakstīja „Kopsolī” pirms 
trīsdesmit un ... gadiem” (8., 9.)

Ir prieks  par mūsu jaunajiem 
biedriem, kuri veiksmīgi atraduši 
darbu, kas patīk un padodas (7.)

Arī svētku mums nekad ne-
trūkst – šoreiz ielūkojamies bēr-
nudārzā „Dzintariņš” (6.) un 
biedrību jubilāru godināšanā (1., 
3.)

Mūsējiem daudz atzinību

15. oktobrī  
Rītausmā uzstājās 
mūsu drāmas gru-
pa, bet poētisko 
pasaku “Persefo-
ne”, kurā stāstījums 
vienlaicīgi rit balsī 
un zīmju valodā, 
festivāla pirmajās 
dienās Rīgas Skolē-
nu pilī spēlēja Ma-
rikas Antonovas un 
Jolantas Znotiņas 
vadītais “Teātris 
azotē”. 

Starptautiskais amatierteātru festivāls Rīga spēlē teātri 2014 ir noslēdzies. Visu 
oktobri dažādās festivāla  vietās 20 kolektīvu izpildījumā tika parādītas 22 izrādes, 
starp tām arī izrādes ar nedzirdīgo aktieru piedalīšanos: Raiņa vakarskolas literā-
rais uzvedums “Noausim kājas, atpīsim sirdis”, Rītausmas izrādes  –  “Dzīves skola 
nr.1” un “Balerīnas” (attēlā).

Biedrībās svin 
Zelta briedumu

Liepājnieki veido dzīves uzvedumu

Liepājas biedrība savus apaļo gadu jubilārus godināja 15. novembrī. Pavisam 
šogad to bija desmit, bet pasākumā piedalījās tikai seši, jo pārējie dažādu iemeslu 
dēļ nevarēja būt klāt  un tika sveikti citā dienā.

Pasākums bija veidots ar radošu izdomu 
un notika kā viens liels vienots dažādu dzī-
ves posmu uzvedums, kur lomās darbojās 
Aldis Ādamsons, Ilze Jaunzeme un Diāna 
Grenevica. 

Pēc Liepājas jubilāru uznākšanas un iz-
vietošanās goda vietās un dažiem jauniešu 
priekšnesumiem ievadā sekoja biedrības va-
dītājas Gundegas Paņko uzruna: 

Visu te nenosaukt, uzzi-
nāsiet vēl daudz ko citu, ja 
paliksiet kopā ar „Kopso-
lī” arī 2015. gadā!
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VĒSTIS

LNS vadības kalendārs
LNS prezidents Edgars Vorslovs: 

24. oktobrī vadīja iepirkumu komisijas 
sēdi, kuras laikā tika apstiprināts iepirkuma 
nolikums viesnīcas un ēdināšanas pakalpoju-
mu nodrošināšanai SIA „LNS Rehabilitācijas 
centrs” sniegtā sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumu kompleksa nodrošināšanai personām 
ar garīgās attīstības traucējumiem.

4. un 7. novembrī vadīja iepirkumu 
komisijas sēdi, kuras laikā tika izskatīti trīs 
pretendentu iesniegtie piedāvājumi iepriekš-
minētajam iepirkumam. 

7. novembrī vadīja ikmēneša valsts dele-
ģēto uzdevumu izpildes sapulci, kurā pieda-
lījās LNS vadība, LNS Rehabilitācijas centra 
un LNS Surdotehniskās palīdzības centra 
vadība. Sapulces laikā tika analizēts oktobra 
mēneša darbs, lai nodrošinātu valsts deleģēto 
uzdevumu veikšanu.

10. novembrī vadīja iepirkumu komisi-
jas sēdi, kuras laikā tika atvērti trīs preten-
dentu iesniegtie 12 piedāvājumi iepirkumu 
konkursam „Dzirdes aparātu piegāde” 2014. 
– 2016. gadā. Šajā iepirkumā tiks izvēlēts 
pretendents, kas šajā laika periodā piegādās 
dzirdes aparātus LNS Surdotehniskās palī-
dzības centram.

14. novembrī piedalījās pakalpojumu 
sniedzēju pārbaudes komisijas darbā. Šīs 
komisijas, kuru vada valsts deleģēto sociālo 
pakalpojumu nodaļas vadītāja Inese Immure, 
uzdevums ir pārbaudīt SIA „LNS Rehabili-
tācijas centrs” un SIA „LNS Surdotehniskās 
palīdzības centrs” sniegto valsts apmaksāto 
pakalpojumu atbilstību noslēgto līgumu un 
normatīvo aktu prasībām. 

19. novembrī vadīja LNS un SIA „LNS 
Rehabilitācijas centrs” speciālistu tikšanos 
ar LM Sociālo pakalpojumu departamenta 
pārstāvi. Tikšanās laikā tika spriests par LNS 
nodrošināto pakalpojumu „groziem”, tas ir 
– šo pakalpojumu saturu un pakalpojumu iz-
maksu veidošanos. 

20. novembrī kopā ar viceprezidenti 
Sandru Gerenovsku apmeklēja LNS Goda 
biedri Veroniku Cvetkovu, lai LNS vārdā ap-
sveiktu viņu 85 gadu jubilejā.

20. novembrī vadīja iepirkumu komisi-
jas sēdi, kuras laikā tika vērtēti trīs preten-
dentu iesniegto 12 piedāvājumu atbilstība 
iepirkumu konkursam „Dzirdes aparātu pie-
gāde” 2014. –2016. gadā nolikuma prasībām. 
Dažiem pretendentiem tika konstatētas ne-
atbilstības un tika nolemts pieprasīt no tiem 
papildu informāciju.

LNS viceprezidente Sandra 
Gerenovska:

4. novembrī piedalījās Iepirkuma komi-
sijas sēdē sakarā ar iepirkumiem kompleksā 
pakalpojuma uzsākšanai vienai grupai no-
vembra mēnesī.

5. novembrī tikās ar Kuldīgas RB priekš-
sēdētāju jautājumā par biedrības organizato-

riskiem darbiem, biedru naudu, dokumentu 
pareizu noformēšanu un kvalitatīvu sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu 
kuldīdzniekiem. 

7. novembrī piedalījās darba grupas sa-
pulcē par „LNS Goda biedrs” jaunā nolikuma 
izstrādi. 

 Katram  klientam  dota iespēja apgūt da-
torzinības, iziet psiholoģisko rehabilitāciju, 
izzināt dažādas sadzīvei nepieciešamās iema-
ņas, pilnveidot savu valodas prasmi, stiprināt 

savu organismu dažādās fi-
ziskās nodarbībās.

Šogad ikkatrs Latvijas 
iedzīvotājs tika aicināts uz 
“Staro Rīga 2014” Latvijas 
96. dzimšanas dienā. Klien-
tu grupa 18. novembrī ap-
meklēja īpašo programmu 
“Staro Rīga 2014”, vēroja 
festivālu, līdzdalības akciju 
“Rīgas karnevāls” un no-
skatījās krāšņo svētku sa-
lūtu. Visi bija sajūsmā  par  
neparasti skaistajiem gais-
mas objektiem.

Visiem patika uz Pētera 
baznīcas fasādes instalē-
tais “Ziemeļu sāls grauds”, 
kura projekcijā  izmantota 
laikmetīgā deja un mūzika, 
Bastejkalna apstādījumu 
“Kaleidoskops” un  īpaši  

“Gaismas karuselis” Vērmanes dārzā. 

Sagatavoja: Dzintra Kukša 
Foto: Genovefa Ņevjadomska

Jaunos klientus sagaida starojošā Rīga

LNS Rehabilitācijas centrā vēl šī gada pēdējā mēnesī  
sociālās rehabilitācijas kompleksos pakalpojumus saņems 
jauna klientu grupa no Vidzemes, Latgales un Zemgales. 

Tava avīze tevi gaida 
arī nākamgad!

Necik ilgi – un tu pēc dažām nedēļām 
saņemsi pēdējo „KS” šajā gadā. Pastei-
dzies, lai nepaliec nākamgad bez savas 
avīzes!

Nāc uz redakciju vai dodies uz pasta 
nodaļu un pasūti savu „Kopsolī” savlai-
cīgi.

Paņem līdzi draugu, lai arī viņš pa-
sūta avīzi – un dabūsi redakcijas balvu.

Ja termiņu pastā nokavēsi (līdz 20. 
decembrim) – pirmo numuru vairs mājās 
nedabūsi…

Tikai viens eiro mēnesī (!), un tava 
avīze dzīvos ar tevi tālāk, sniedzot tev 
katru mēnesi jaunas ziņas!

Pētījums: 
KOPSOLĪ lasītājs

Internetā un papīra formātā risinās ap-
tauja ar mērķi noskaidrot, kāpēc daļa biedru 
nepasūta „Kopsolī”.

Esam sarīkojuši arī 2 pirmās videokon-
ferences – ar Liepājas biedrību un Kuldīgas 
biedrību (paldies abām), kurā plašākā biedru 
lokā apspriedām laikraksta „Kopsolī” tālāko 
likteni – būt vai nebūt. 

Spriedums bija vienbalsīgs – avīze jā-
saglabā kā unikāla nedzirdīgo kultūras 
vērtība un vēl joprojām arī  informācijas 
nodrošināšanas līdzeklis pašreizējā perio-
dā, kad mūsu ļaudis nebūt nav 100 % apgā-
dāti ar datortehniku un ne tik labi apguvuši 
tās lietošanu, lai balstītos tikai uz internetā 
iegūtajām ziņām.

Pētījuma rezultātus apkoposim gada pē-
dējā numurā, bet šobrīd biedrību un biedru 
zināšanai publicējam pārskatu par abonen-
tu skaitu biedrībās uz 2014. gada 1.11 sa-
līdzinājumā ar biedru skaitu (iekavās):

Daugavpils (106) – 8 abonenti; 8 %
Ventspils (48) – 8 abonenti; 17 %
Rēzekne (105) – 19 abonenti; 18 %
Rīga (1084) – 216 abonenti; 20 %
Pļaviņas (43) – 11 abonenti; 26%
Smiltene (72) – 18 abonenti; 25 %
Liepāja (96) – 27 abonenti; 28 %
Kuldīga (77) – 25 abonenti; 32 %
Valmiera (106) – 46 abonenti; 43 %

Pašlaik no 1737 LNS biedriem avīzi 
„Kopsolī” pasūta 378, kas ir 22 % no visiem. 
Turklāt pat ne tik daudz, jo abonentu vidū ir 
arī nebiedri.

Pamudināsim savus biedrus, darbo-
simies kopīgi, lai 2015. gadā šie skaitļi ne 
tikai saglabātos, bet visi palielinātos. 

Jau mēnesi mēs, laikraksta „Kopso-
lī” veidotāji, pētām mūsu lasītāju – ta-
gadējo, kurš avīzi lasa, un iespējamo – 
to, kurš varētu par tādu kļūt. 
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Jubilāru pulciņā, kuri šogad vēlējās šajos 
tradicionālajos svētkos būt kopā, bija: Fran-
ciska Senkēviča – 85, Emīlija Oboļeviča un 
Vincents Oboļevičs  – 80, Gunārs Kraģis, 

Marta Valaine – 75, Inta Šimkus un Maija 
Pūce – 70, Jevgēņija Labprāte, Dmitrijs 
Sergejenko, Jānis Mesters un Vija Pulka – 
65, Tamāra Saveika un Gražina Ločmele – 

60, Marina Orlova, Ilze Kelle , Dace Luk-
se, Dace Miltiņa un Juris Bruģmanis – 50. 

Savā apsveikuma uzrunā biedrības vadī-
tāja Māra Lasmane teica:

„Laimīgs ir cilvēks, kurš domā interesan-
tas domas. Visas svarīgās lietas ir izrunātas 
kopā, daloties gan priekos, gan bēdās, un 
katrs darbs darīts ar atbildību un prieku. Jūs 
varat lepoties ar saviem bērniem un mazbēr-
niem. Tā ir dāvana, ja ir  otrs cilvēks un dota 
spēja mīlēt un dāvāt viņam savu mīlestību.

 Šī dāvana ir jākopj visu mūžu, un cik 
savu mīlestību spējam dāvāt saviem tuva-
jiem, mīļajiem cilvēkiem, tik arī saņemam 
paši. Bet vislabākie draugi lai  jums ir daba 
–  saule, mēness, zvaigznes, jūra un vēji.”

 Uz katru savas dzīves notikumu mēs 
varam paskatīties no labās un sliktās puses. 
Varam raudāt, bet varam arī pasmieties.

Šajā saietā cilvēki vienkārši aizmirsa 
ikdienas rūpes, atpūtās no tām un dāvāja 
smaidus un prieku cits citam, vēlot laimīgus 
turpmākos dzīves gadus – līdz tikšanās rei-
zēm ikdienā un, protams, arī  nākamajā mūža 
brieduma pakāpē. 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Valdis Krauklis

Sākumu lasiet 1. lpp. Liepājnieki veido dzīves uzvedumu

JUBILEJAS

Aleksandrai Bāliņai –  dižā 85 gadu jubileja; In-
dulim Lācim un Martai Ļebedevai – 70. gadskārtas 
svētki, bet Sarmītei Šciglinskai un  Olitai Laņģei – 50. 
dzimšanas diena.

Diemžēl uz apsveikšanu nevarēja ierasties Alek-
sandra Bāliņa un Indulis Lācis, jo,  gadiem ejot, veselība 
vairs nav tā labākā. Citiem trūka finansu ceļam. Klātie-
nē sanākušie varēja godināt tikai Martu Ļebedevu, kura 
dzīvo gandrīz kaimiņos – Smiltenē un vienmēr aktīvi 
piedalās  valmieriešu organizētajos pasākumos. Šķiet, 
ka Martai gadi nav  spējuši neko atņemt un viņa vēl jop-
rojām dzīvo ar sparu, kāds   bijis jaunības gados. 

Teksts: Nadežda Jefremova
Foto: Igors Kurzenkovs

Valmieras biedrība 18. oktobrī  sanāca uz 
omulīgu pasēdēšanu kluba telpās, lai godinātu sa-
vus 2014. gada apaļos jubilārus. Lūk, viņi – zelta 
jubilāri Vidzemes pusē!

Valmieras  
zelta jubilāri

Lai aizmirstas ikdienas rūpes…

Arī Rīgas RB savus zelta brieduma jubilārus godināja 15. novembrī Rītausmā. 
Apsveikšanas pauzes aizpildīja koncertprogramma, kurā uzstājās Rītausmas Trio ar 
melodeklamācijām, kā arī bērni un pieaugušie ar dejām. 

„Mīļie jubilāri, prieks, ka jūs visi 
šodien skaisti atzīmējat šos svētkus. 
Nav jāuztraucas par saviem gadiem, 
neskaitiet, cik jums gadu, cik naudas. 
Pats galvenais, cik jūs esat labu izdarī-
juši, cik jums apkārt ir mīļo cilvēku, cik 
daudz laba ir mūžā bijis, – un priecāties 
par to! Novēlu, lai jūsu rokām vienmēr 
ir, ko darīt! Lai jūsu makā vienmēr ir 
pāris monētu! Lai saule vienmēr spīd 
jūsu logā! Lai lietum vienmēr seko va-
ravīksne! Lai draugs jums vienmēr pa-
stiepj palīdzīgu roku! Un lai Dievs pilda 
jūs ar prieku un stipru veselību!”

Tika sveikta visjaunākā jubilāre 

Anita Dureika (50) ar muzikālu uzve-
dumu „Bēbis”. Savukārt Maija Vilciņa 
un Laima Karlštrēma savos 55 jau 
izpelnījās priekšnesumu „Pusaudži”. 
Mārītei Oknerei (60) un Nikolajam 
Davidenko (65) par godu tika uzvesta 
izrāde „Ģimene”. Sekoja Lilijas Go-
lubevas un Beātas Zinnatuļinas (70), 
Astrīdas Ķudes un Ļubovas Zverevas 
(75) sveikšana, kas vainagojās ar cie-
nījamākās jubilāres Ritas Jēkules (80) 
sumināšanu un priekšnesumu „Pagājusi 
jaunība”. 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: No biedrības arhīva



4 KOPSOLĪ 2014. gada novembris nr. 11

LNS DARBINIEKI

Mainās atbildīgais par LNS 
nekustamajiem īpašumiem

K ā d i 
būs pirmie 
soļi vadītā-
ja amatā, 
ko darīsi 
vispirms? 
Ko pēc 
tam, ko vēl 
ilgākā lai-
ka posmā?

P i r -
mie soļi, 
var teikt, 
jau veikti 

pirms gada, kopš kongresa. Jau-
nā LNS vadība mani uzrunāja un 
teica, ka būšot vajadzīga mana 
palīdzība sakarā ar LNS ne-
kustamajiem īpašumiem. Tā nu 
gadu man bija laiks domāt. Šo-
gad pavasarī aizbraucām apska-
tīties problemātiskākos objek-
tus. Vispār noteikti jāsakārto īres 
naudas iekasēšanas disciplīna, 
jāpanāk, lai mūsu īrnieki maksā 
regulāri un laicīgi, tā visiem būs 
labāk. Visur ir savi kavētāji un 

nemaksātāji. 
Bet tur uz vietām strādā 

pārvaldnieki, kā viņi veic sa-
vus pienākumus?

Jā, ir pārvaldnieki, un kat-
ram LNS objektam ir savs at-
bildīgais par telpām. Dažos ob-
jektos atklājas tādas lietas, ka es 
brīnos, vai tas ir ļaunprātības vai 
nemākulības dēļ. Domāju, ka 
vismaz reizi ceturksnī man pa-
šam jāapseko objekti un jāredz, 
kas tur notiek. Jāpanāk, lai pār-
valdnieki godprātīgi veiktu savu 
darbu,  nevis saņemtu algu par 
nekā nedarīšanu. 

Nesen biju Daugavpilī, kur 
dzīvojamās mājas pārvaldnieku 
burtiski aiz apkakles biju spiests 
izmest no darba. Mājas iedzīvo-
tāji aiz priekiem aplaudēja. 

Kā būtu jāstrādā SIA 
„LNS Nekustamie īpašumi”, 
lai pelnītu un palielinātu peļ-
ņu?

Vispirms jau noteikti vaja-
dzīga reklāma – informācija par 

mūsu brīvajām telpām. LNS mā-
jaslapā to varētu ievietot. Bet vēl 
jāpadomā, kādā veidā. Ja grib 
palielināt peļņu, tad jāskatās, 
kuros objektos ieguldīt naudu, 
lai tā ātrāk nāktu atpakaļ. Labie-
kārtotas telpas var arī vieglāk un 
dārgāk izīrēt.

Kuri LNS īpašumi ir vis-
problemātiskākie un kāpēc? 
Ko ar tiem darīt?

Ļoti sliktā stāvoklī ir biju-
šais Rīgas MRU ražošanas kor-
puss. Jā, tur ir jauns jumts, daļai 
mainīti logi, bet iekšējās komu-
nikācijas, elektroinstalācija ir 
galīgi nolietotas un neefektīvas. 
Nezinu, varbūt šo ēku vienkār-
ši labāk būtu nojaukt pavisam, 
savu laiku tā nokalpojusi. Ap-
kures sistēma, ūdensvadi tur ļoti 
sliktā, var teikt, avārijas stāvok-
lī, bet elektrības sistēmā tādu 
haosu es vēl nebiju savā dzīvē 
redzējis.

 Īrnieki – tur katrs ir darījis 
un pārtaisījis, kā vien gribējis. 

Un tās milzīgās atkritumu kau-
dzes teritorijā pie gala sētas – tur 
kādus 20 gadus visi tik metuši 
visādus atkritumus, un nav bijis 
neviena, kas tos aizvāc. Jāsme-
jas, bet viens no maniem pirma-
jiem darbiem bija pasūtīt celt-
niecības atkritumu konteinerus.

Ja cilvēki grib tevi satikt 
vai interesējas par, teiksim, 
Rītausmas telpu nomu, kurp 
lai viņi vēršas?

Daži laikam domā, ka par to 
jārunā ar Sandru Gerenovsku, 
bet tas nav pareizi. Rehabilitā-
cijas centrs pats nomā Rītausmu 
no LNS Nekustamajiem īpašu-
miem. Visos nomas jautājumos 
lai nāk pie manis. Esmu atro-
dams Elvīras ielā 19/k2, 3. stā-
vā, 319. kabinetā, bet vislabāk 
man rakstīt uz e pastu: varis.
strazdins@lns.lv. 

Šajā lappusē – teksts un foto: 
Zigmārs Ungurs

Latvijas Nedzirdīgo savie-
nībā jums pagājusi lielākā 
darba mūža daļa. Cik gadu 
un kādos amatos esat strā-
dājis?

LNS sistēmā nepārtraukti 
strādāju no 1977.  gada „Sest-
dienas talkas” dienas, kopu-
mā 37,5 gadus.

Esmu strādājis LNS sistē-
mā šādos amatos: ražošanas 
daļas priekšnieks CV; tad 
CV priekšsēdētāja vietnieks; 
LNS Rīgas MRU „Auseklis” 
direktors; SIA „LNS īpa-
šumi” valdes loceklis; SIA 
„LNS nekustamie īpašumi” 
valdes loceklis.

Kurš no darbiem bija jums 
vistuvākais un saistošākais?
Laikam jau Rīgas MRU 
„Auseklis” direktora amats... 
Tur tika kaut kas radīts, va-

rēja sajust 
sava dar-
ba augļus. 
D i e m ž ē l 
tad sākās 
tieši tas 
laiks, kad 
valsts po-
litika vairs 
nestimulē-

ja invalīdu darbu (strādājo-
šajiem pensionāriem atņēma 
pensiju, likvidēja atviegloju-
mus invalīdu uzņēmumiem 
utt.).

Kādus darbus jūs nosauktu 
kā pirmos pašlaik veicamos 
LNS nekustamo īpašumu 
jomā?

Manā skatījumā ar steigu 
jāveic apkures sistēmas re-
konstrukcija 18. Novembra 
ielas 208 ēkai – tur ziemā 
izkūpēs gaisā un ies zudumā 
tūkstoši...

Nezinu, kāpēc, bet nevie-
nu neinteresē Elvīras ielas 
19 teritorijas žogs – laikam 
tāpēc, ka nav redzams? Arī 
Elvīras ielas 19 bijušā ražo-
šanas korpusa fasādes otrā 
stāva logi drīz paši izkritīs...

Ko jums šajā jomā izdevās/

neizdevās paveikt? Kāpēc?
Pārņemot uzņēmumu, 

izdevās būtiski samazināt 
Rīgas MRU „Auseklis” ie-
priekšējo gadu „izaudzētos” 
milzīgos parādus valstij ne-
nomaksāto nodokļu veidā, 
ražotājfirmām nesamaksātos 
rēķinus par materiāliem un 
strādniekiem neizmaksātās 
darba algas. Izdevās nepie-
ļaut uzņēmuma konfiskāciju 
par labu valstij. Vai kāds tādu 
faktu vēl atceras? Un vai vis-
pār kaut ko tādu ir dzirdējis?

Tomēr izdevās izdzīvot 
arī pēc ražošanas likvidācijas 
un ieviest LNS sistēmā tādu 
biznesu kā pašu neizmantoto 
ražošanas telpu iznomāšanu,  
sākt ar to pelnīt.

Neizdevās izveidot SIA 
„LNS nekustamie īpašumi” 
par tādu SIA, kas tiešām at-
bilstu apsaimniekotājas fir-
mas statusam, kāds tas ir vis-
pārpieņemtā veidā.

Ko jūs ieteiktu un novēlētu 
savam pēctecim?

Iejusties nomnieku firmu 
ādā un izprast, kā patiesībā 
tiek pelnīta nauda. Iemācīties 
strādāt ar cilvēkiem. 

Aizejot no SIA „LNS 
nekustamie īpašumi” 
valdes locekļa amata, 
uz dažiem  KS  jautāju-
miem atbildēja Laimo-
nis Paulēns – ilggadīgais 
atbildīgais nekustamo 
īpašumu jomā.

Par savu 
jauno amatu 
stāsta Varis 
Strazdiņš.

Daži dati par LNS 
nekustamajiem 

īpašumiem
LNS īpašumā ir 20 ēkas (kopā ar 

piebūvēm, šķūnīšiem un citām palīg-
celtnēm), bet tikai deviņiem no tiem 
LNS īpašumā ir arī zeme zem šīm 
ēkām. 

Tie ir: Liepājā, 1905. gada ielā 35; 
Daugavpilī, 18. Novembra ielā 208; Dau-
gavpilī, S. Mihoelsa ielā 54; Daugavpilī, 
Klusā ielā 4; Rīgā, A. Čaka ielā 42; Val-
mierā, Brīvības ielā 44; Ventspilī, Lielā 
Dzirnavu ielā 24; Rēzeknē, Jāņa Raiņa 
ielā 5A un Pļaviņās, 1. Maija ielā 7. Jāat-
zīmē, ka tikai nesen, ar LNS domes 2014. 
gada 26. marta lēmumu  LNS piepirka 
klāt papildus nepieciešamo zemesgabalu 
(269 kv/m) zem ēkas Rīgā, A. Čaka ielā 
42 (bijušās nedzirdīgo skolas internāts), 
un tagad zem šīs ēkas arī visa zeme ko-
papjomā 960 kv/m pieder LNS. Pārējām 
LNS ēkām esam spiesti zemi nomāt. 

Lielākie LNS īpašumi – ēkas ir Dau-
gavpilī, Klusā ielā 4 – četrstāvu ražošanas 
ēka, kur izvietota SIA „LNS Dane” (3536 
kv/m); Rīgā, Elvīras ielā 19 – bijušais Rī-
gas MRU ražošanas korpuss ar palīgēkām 
(2680 kv/m) un Rīgā, Kandavas ielā 27 –
Rītausma (2372 kv/m). 

Savukārt trīs lielākie zemes īpašumi 
ir šādi: Daugavpilī, Klusā ielā 4 (5058 
kv/m); Valmierā, Brīvības ielā 44 (3451 
kv/m) un Pļaviņās, 1. Maija ielā 7 (3329 
kv/m).



5KOPSOLĪ 2014. gada novembris nr. 11

PROJEKTI   

Tikšanās Lietuvā: iepazīst tulku darbu

Pirmā tikšanās notika Lietuvas Ne-
dzirdīgo biedrībā (LNB). Kopā ar LNB 
vadību un citiem darbiniekiem pārrunājām 
aktuālās nedzirdīgo problēmas, pakalpojumu 
pieejamību un to izmantošanas iespējas. Arī 
Lietuvā ir liels bezdarbnieku skaits nedzirdī-
go vidū, nepietiek naudas ikdienas tēriņiem. 
Un ar šo jautājumu risināšanu strādā speciā-
lie asistenti – konsultanti. 

Nedzirdīgie maz apmeklē kultūras pasā-
kumus, arī jaunieši nenāk, jo zudusi interese 
par biedrību, ietekmē arī neapmierinošais 
dzīves līmenis, kura dēļ daudzi izbraukuši 
no valsts. LNB finansējumu saņem no paš-
valdībām, attiecīgi pēc biedru skaita: jo lie-
lāka pašvaldība, jo vairāk naudas pakalpoju-
miem.    

Pēc tam apmeklējām Viļņas tulku centru. 
Lietuvā kopumā ir izveidoti 5 centri – Viļņā, 
Kauņā, Klaipēdā, Šauļos, Paņevežos. Visus 
tulku centrus 100% finansē valsts, Labklājī-
bas ministrija.  

Šobrīd Lietuvā strādā ap 100 zīmju 
valodas tulku, no tiem 26 – Viļņā. Bet in-
teresanti ir tas, ka vairākums profesionālo 
tulku nāk nevis no nedzirdīgo vecāku ģime-
nēm, bet gan no dzirdīgo ģimenēm, kam nav 
nekāda saikne ar  nedzirdīgajiem un ir liela 
interese par šo darbu. 

Tulka darbs pārsvarā vērsts uz tulkošanu 
sociālos, medicīnas un izglītības, kā arī per-
soniskos jautājumos. 

Nedzirdīgie tulku var izmantot tik, cik 
nepieciešams, nav nekāda ierobežotu stundu 
limita. Tulki bez maksas var apkalpot jebku-
ru klientu, arī iebraucējus no ārzemēm. 

Tulki strādā arī vakaros, bez papildus 
maksas, pārsvarā kārtojot klientu privātās 
lietas, un viņi nav apmierināti, tāpēc ka mak-
sas pakalpojumus nedrīkst ieviest, jo centrs 
ir valsts iestāde. Bet nākotnē tomēr domā 

ieviest attiecīgu sa-
maksu par tulkošanu 
privātām lietām ārpus 
tulka darba laika.

Tulki tulko arī mā-
cību iestādēs, un viens 
tulks nostrādā ne vai-
rāk kā 2 reizes nedēļā 
pa 3 stundām. Bet arī 
Viļņā ir problēmas ar 
tulkiem skolā, tāpēc 
daudzi nedzirdīgie 
mācās pašu spēkiem 
un tulkus nemaz neiz-
manto.

Kā notiek tulku 
kvalifikācijas celša-
na? Pats centrs veido 
dažādu videoinfor-
māciju zīmju valodā. 
Piemēram, 2013. gadā 
bija noslēgts sadar-
bības līgums ar TV3 
Play, un internetā tul-
kotas filmas, izrādes 

un raidījumi zīmju valodā, kas vēlāk ievietoti 
organizācijas mājaslapā. Lai tulkojums būtu 
baudāms un teatralizēts, ar tulku zīmēm un 
plastiku strādā nedzirdīgs tulks. 

Katru gadu tulku centri organizē Tul-
ku šovu, kurā katrs parāda savu talantu da-
žādās jomās – tulkošana, melodeklamācija, 
reklāmas rullīši, dejas utt.

Pabijām arī Viļņas Nedzirdīgo un vāj-
dzirdīgo bērnu attīstības centrā. Skolā 
mācās 120 nedzirdīgie un vājdzirdīgie bērni. 
Pasniedzējiem jāprot zīmju valoda, vismaz 
valodas pamati. Uz 120 bērniem strādā 60 
skolotāji un audzinātāji. Skola regulāri sa-
viem dzirdīgiem skolotājiem organizē zīmju 
valodas kursus. Valsts piešķir finansējumu 
zīmju valodas attīstībai skolā, mācību mate-
riālu (grāmatas, diski) izdošanai. Nedzirdīgie 
pēc skolas beigšanas cenšas apgūt dažādas 
profesijas. Visbiežāk mācās par galdniekiem, 
šuvējiem un pedagogiem. 

Skolā mācās arī 30 bērni ar intelektuālās 
attīstības traucējumiem, strādā 2 psihologi, 
kas pārvalda zīmju valodu.  

Dienas otrajā pusē devāmies uz Kau-
ņas tulku un Kauņas Rehabilitācijas cen-
triem. Iepazināmies ar centru darbību un 
pakalpojumiem. Tulku centrā strādā 21 tulks, 
un visiem ir surdotulka kvalifikācija. Ļoti 
liela uzmanība tiek pievērsta jaunajiem sur-
dotulkiem, kas tikko beiguši koledžu. Tiek 
organizēti regulāri kvalifikācijas celšanas 
kursi, ko organizē Viļņas Surdoloģijas centrs.

Centra vadība jaunajiem tulkiem cenšas 
iemācīt pareizi strādāt, jo tulkam nav jāpilda 
sociālā darbinieka, advokāta vai jurista u.c. 
profesiju pārstāvju funkcijas. Tulkam ir tikai 
jātulko. Arī nedzirdīgajiem ir jācenšas domāt 
un risināt savas problēmas patstāvīgi, bet tul-
ku jāizmanto tikai saziņai ar dzirdīgiem. 

Veciem cilvēkiem ir grūti pieņemt jauno 

kārtību, bet ar jauniešiem nav nekādu prob-
lēmu. Tie tulki, kas nāk no nedzirdīgu vecā-
ku ģimenēm, nespēj tikai tulkot, palīdz un 
daudz izdara nedzirdīgo vietā. 

Kauņas tulki gadā apkalpo 2350 klientus, 
un uz 40 nedzirdīgajiem ir 1 tulks. Šobrīd 
Kauņā strādā arī 1 nedzirdīgais tulks, kas 
palīdz surdotulkam labāk izprast nedzirdīgā 
teikto, kam ir zems izglītības līmenis vai in-
telektuālās attīstības traucējumi, kā, piemē-
ram, vizītē pie psihoterapeita, klientam lauz-
ta roka utt.

No 2008. gada pastāv Lietuvas Tulku 
asociācija, kas aizstāv tulkus, palīdz risināt 
problēmas vai citus jautājumus, kas skar sur-
dotulka darbu; organizē dažādus seminārus, 
apmācības, kvalifikācijas celšanas kursus; 
gatavo projektus un sūta savus tulkus uz ap-
mācībām ārzemēs. Šobrīd asociācijā iestāju-
šies 86 tulki.

Interesanti ir tas, ka visos Lietuvas tul-
ku centros vadītāji ir dzirdīgi, bet vietnieki 
nedzirdīgi. Lietuvas tulku centri izcīnījuši to, 
ka tulka profesija apmaksas ziņā ir pielīdzi-
nāma sociālā darbinieka profesijai. 

Pēc tam bija iespēja apmeklēt Kauņas 
Rehabilitācijas centru, kurā strādā 2 dzirdī-
gi sociālie darbinieki, 1 nedzirdīgs asistents, 
1 psihologs,  nodarbību vadītāji. Nedzirdīgie 
iesaistās teātra un deju studijās, piedalās foto 
nodarbībās, radošās mākslas nodarbībās un 
apgūst datorprasmes. Rehabilitācijas centrs 
saviem apmeklētājiem organizē arī dažādus 
kultūras pasākumus. 

Finansējumu saņem no pašvaldības, ko 
iedala Lietuvas Nedzirdīgo biedrība. Dar-
binieki strādā tikai uz pusslodzi, jo nepie-
tiekams finansējums. Labs piemērs ir ne-
dzirdīgais asistents, kas palīdz vientuļajiem 
cilvēkiem un tiem, kas dzīvo pansionātos, 
arī apciemo tos, kas nonāk slimnīcā utt. Bet 
dzirdīgais sociālais darbinieks vairāk palīdz 
dokumentu kārtošanā, kā, piemēram, pabal-
stu saņemšana, dzīvokļu jautājumi, sociālo 
problēmu risināšana.

Pabijām arī  Surdoloģijas centrā. Ie-
pazināmies ar viņu darbību, ar materiāliem, 
ko izdod pats centrs, kā veido mācību mate-
riālus tiem, kas mācās zīmju valodu, kā arī 
organizē surdotulkiem kvalifikācijas celša-
nas kursus. Finansējumu iegūst, piedaloties 
dažādos projektu konkursos un daļu finansē-
juma nodrošina valsts.

Interesanti ir, ka Lietuvā atzīmē Tulku 
dienu, kas ir 1 nedēļu pēc Pasaules Nedzir-
dīgo dienas – šādu dienu vajadzētu ieviest arī 
Latvijā. 

Liels paldies Valsts izglītības un attīs-
tības aģentūrai par iespēju realizēt Eiro-
pas Savienības Mūžizglītības programmas 
Grundtvig apakšprogrammas partnerī-
bas projektu „Active and inclusive ageing 
using tools of Non-formal education and 
leisure time activities”. 

Teksts: Brigita Aldersone
Foto no personiskā arhīva

Vasaras vidū LNS Rehabilitācijas centra darbinieki – 
Brigita Aldersone, Sandra Gerenovska, Lilita Janševska un 
Sarmīte Ķuzule piedalījās ES Mūžizglītības programmas 
Grundtvig apakšprogrammas Mācību partnerības projekta 
pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu. 

Brauciena mērķis bija iepazīties ar Lietuvas nedzirdīgo 
organizāciju darbu un dalīties pieredzē.
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Dzintariņam 20

 Šis dārziņš  godam kalpojis daudziem 
mūsu ļaudīm. Tik daudz LNS slavenu uzvār-
du nesēji sākuši bērnudārza gaitas tieši mūsu 
bērnudārzā. Reiz mums bija arī grupiņas 
krievu tautības bērniem. Tagad bērni ar dzir-
des traucējumiem piepilda 4 grupiņas. 5 gru-
piņās mājo logopēdiskie bērni. Tādas mums 
lielas pārmaiņas!

Vispār mums ir vairāk gadu, bet šoreiz 
mums bija atmiņu vakars par godu 20 ga-
diem, kuri pavadīti tagadējās mājās Rīgā, 
Ikšķiles ielā 12. Ilgus gadus mēs saucāmies  
Rīgas 218. pirmsskolas izglītības 
iestāde bērniem ar dzirdes traucēju-
miem. Kopš 2013. gada mēs esam 
„Dzintariņš”. Starp citu, bērnudār-
za nosaukumu domājām visi kopā, 
bija pat izsludināts konkurss. Šo-
brīd lolojam Dzintariņa emblēmu.

 Ar mīļumu sirdī gatavotas dāvanas
Mūsu svētki sākās ar skaistu izstādi bēr-

nudārza garajā gaitenī. Mēs esam 9 grupas, 
un katra grupiņa bija sagatavojusi apsveiku-
ma dāvanu savam bērnudārzam. Mēs esam 
lieli daiļrades mīļotāji, un ar katru gadu mūsu 
izstādes top lieliskākas un grandiozākas, bet 
šoreiz it  īpaši varēja just siltu sirsniņu mīļu-
mu,  paldies!

10. oktobrī visi bērnudārza kolēģi bija 
ļoti skaisti saposušies. Mēs gaidījām ciemos 
īpašos viesus – bijušo vadītāju Mārīti Blic-
soni un citus bijušos darbiniekus. Viņi visi 
ieguldījuši sirdi jaunās paaudzes skološanā 
daudzus gadus un arī tagad, jau cienījamā ve-
cumā, nāca to tālo gadu iekšējā gaišuma ap-
staroti. Tā bija saviļņojoša atkalredzēšanās!  

Atmiņu vakars ar aculieciniekiem 
un priekšnesumiem

Pasākumu  atklāja mūsu vadītāja Ilona 
Vindava ar plašu prezentācija par 20 kopā 
pavadītiem gadiem. 

Ar lielām ovācijām  visi sagaidīja  Mārī-
tes Blicsones uzrunu:  „Apēdām kopā pudu 

sāls. Daudzi ar mani kopā laukumu pagalmā 
līdzināja,  veidoja apkārtni, kokus stādīja. 
Biju mīlēta un lutināta, brīžiem uz mani  arī  
dusmojās,  bet to labo darbu, ko atcerēties, ir 
patiešām  ļoti daudz!”

Tad sekoja nākamais pārsteigums. Ar 
melodeklamācijām  „Visskaistākā meitene” 
un citām dziesmām un dejām  uzstājās rīt-
ausmieši. Mūsu vadītājai pagājušā gada LNS 
Rehabilitācijas centra ballē viņu uzstāšanās 
tā bija iepatikusies, ka viņa uzaicināja viņus 
priecēt arī mūs. 

Tādi bijām un esam – sudraba un 
zelta kaluma

Vakara gaitā turpinājām baudīt prezentā-
ciju, skatot notikumus 4 piecgadu ritumā, kad 
patiešām bijām „jauni un traki”.

Mēs arī tagad esam ļoti draudzīgs kolek-
tīvs un  patiešām mīlam savu darbu,  aplieci-
not tam uzticību 25 un vairāk gadu garumā. 
Vairākas  „zelta kolēģes” saņēma zelta pild-
spalvas kā pateicību par ilgo, labo darbu. 

Noslēguma  saruna ar vadītāju Ilonu 
Vindavu

Atmiņu vakars  pagājis, satraukums 
rimis, domājams, gana labi  izdevās ieprie-
cināt sen neredzētus bijušos darbiniekus 
un vispār dzirdēt tik daudzus labus patei-
cības vārdus… 

Jā, atzīst  vadītāja, un ar aizkustinājuma 
asarām acīs aizrautīgi stāsta, cik daudz mīļu 
apsveikumu un labu vērtējumu saņemts. 

 Ilona Vindava sāka strādāt par audzi-
nātāju  1987. gadā,  1990. gadā kļuva  par 
surdopedagogu, no 1996. gada bija metodiķe, 
bet no 2007. gada ir kolektīva vadītāja. 

Laba vadītāja! Cilvēcīga, saprotoša, gud-

ra, komunikabla, interesanta! Tādas un vēl 
citas  īpašības viņai min kolēģes. 

Zīmju valoda jāzina
Ilona Vindava vadītājas amatā mācījusies 

strādāt ne tikai ar bērniem, bet arī  gūt piere-
dzi kopīgā darbā ar pieaugušajiem. Vadītāja 
pilnveidojusi zīmju valodas zināšanas. Pir-
mais skolotājs bijis Uldis Ozols un mēs visi 
atceramies, kā vadītājai, toreiz aizrautīgai 
audzinātājai, padevās zīmju valoda tik labi, 
ka mēs, kolēģes, lūdzām viņu tulkot mūsu 
kāzās… Jāpiebilst, ka mūsu vadītāja izgāja 
zīmju valodas kursus un veiksmīgi strādāja 
par zīmju valodas tulku, turklāt visai piepra-
sītu.

Vadītāja min, ka zīmju valodu pilnveido-
jusi arī tāpēc, ka bērnudārzā parādījies vai-
rāk nedzirdīgo darbinieku un tādējādi viņai  
vieglāk kontaktēties.  Var labāk  izrunāt visas 
darba un citas lietas. Vadītāja slavē, ka ne-
dzirdīgie darbinieki ir strādīgi, cenšas ievērot 
norādījumus, tiesa, vairāk darba jāiegulda 
skaidrošanā. Vadītāja domā, ka nedzirdīgiem 
vajadzētu novērtēt to, ka viņi var strādāt nor-
mālu darbu, viņiem jābūt labam piemēram 
dzirdīgajiem vecākiem, kuriem ir nedzirdīgi 
bērni. Daudz kas tālāk atkarīgs no skolotāju 
ieguldītā darba. Pa šiem gadiem nomainīju-
šies nosaukumi auklītēm. Tagad viņas ir sko-
lotājas palīdzes.

2006. gadā bērnudārzā tika atvērta logo-
pēdiskā grupa, pēc vietām tajā bija liels pie-

prasījums. Laika gaitā   bija 5 nedzirdī-
gās un 4 logopēdiskās grupas. Bet tad 
nāca krīze, 2008. gadā daudzi nedzirdī-
gie bērni aizceļoja un 2010. gadā atvēra 
vēl vienu logopēdisko grupu.

Sadarbības partneru atbalsts
2008. gadā LMT uzdāvināja bērnudār-

zam FM sistēmas, sadarbojoties ar Bērnu 
dzirdes centru nāca labi rezultāti. Mēs bijām 
pirmie Baltijas valstīs.

Vadītāja priecājas, ka beidzot visas gru-
pas ir izremontētas!

Bērnudārzs ir pateicīgs Baltijas bērnu 
fondam! Cieši sadarbojas ar „Klusumu”.

Draudzīgas attiecības ir ar Rīgas un Val-
mieras skolām. Organizē atvērtās durvis.

Bērnudārzs, sadarbojoties ar Baltijas bēr-
nu fondu, organizē seminārus gan dzirdīga-
jiem, gan nedzirdīgajiem vecākiem. Mums 
svarīgi sadarboties griboši vecāki, jo te ir 
iesaistīti bērni.

Sakot novēlējumu, vadītāja min, lai ne-
dzirdīgie darbinieki neapstājas izglītības ie-
guvē. Pedagogi ir stabili, labprāt papildina 
savas zināšanas. Prieks strādāt ar tādiem! 
Lai ir tālākizglītošanās, jaunas, radošas 
tradīcijas, saprotoši, draudzīgi vecāki! Lai 
ir labprātīga sadarbība, jo bieži vien tieši 
sadarbība ir problēma. Lai ir pozitīvi viļ-
ņi! 

Teksts: Daiga Delle
Foto: No personiskā arhīva

Jā, jā –  mums tas bija ļoti svarīgs notikums! Latvijā lielākais bērnudārzs, kuru 
apmeklē bērni ar dzirdes traucējumiem no visas Latvijas, mīļi  un saticīgi aizvadījis  
jau 20 gadus.

Tik daudz LNS slavenu uzvārdu 
nesēji sākuši bērnudārza gaitas 
tieši mūsu bērnudārzā
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Darbs, kas patīk

Jāni, kādu skolu tu pabeidzi un kā-
pēc mācījies tieši šo profesiju?

Dzīvoju Liepājā. Kad beidzu Valmieras 
vājdzirdīgo skolu, man bija jāizdomā, kur 
tālāk mācīties. Pēc izlaiduma satiku Inesi 
Immuri, un mēs kopā runājām par tālākām 
mācībām. Viņa mani iedrošināja iet mācīties 
kādā parastajā skolā, lai attīstītu 
valodu un izrunu. 

Sākumā domāju iet uz Kanda-
vas lauksaimniecības tehnikumu 
mācīties par elektrotehniķi. Man 
no bērnības patīk labot visādas 
iekārtas, ko darbina ar elektrību. 
Kādā sestdienas rītā pa televīziju 
rādīja karjeras skolu vai tamlīdzīgi 
un tur stāstīja par Ventspils Tehni-
kumu, toreiz to sauca par Vents-
pils Profesionālo vidusskolu. Tur 
piedāvāja profesiju „elektronikas 
tehniķis”. To tad arī izvēlējos.

 Kad mācījos, lietoju dzirdes 
aparātu. Šajā profesijā bija intere-
santi mācīties, jo daudz ko varēju 
apgūt par radio tehnoloģiju. Bija 
jāmācās četri gadi, un reizē iegu-
vu arī vidējo izglītību. Praktiskās 
kvalifikācijas eksāmenā bija jāiz-
veido un jāaizstāv paštaisīts darbs. 
Skolu pabeidzu kā elektrotehniķis. 

Kā veicās mācībās, ko bija 
visgrūtāk apgūt?

Mācībās īpašu grūtību nebija, 
viss bija atkarīgs no tēmām. Daž-
reiz bija vieglas tēmas, dažreiz tā 
pa vidam un bija arī grūtas. Pa-
rasti jau tiku galā. Elektronikas 
stundās man nebija problēmu, jo 
bija interesanti apgūt jaunas lie-
tas, un parasti arī paliek tās zināšanas galvā. 
Matemātikā man bija problēmas, jo tur tikai 
vienreiz paskaidroja un –  viss! Tur bija no-
teikts stundu skaits, tāpēc nebija iespējams 
visu kārtīgi iemācīties. Nebija kā Valmierā, 
kur matemātikas skolotāji atkārtoja vairākas 
reizes, kamēr saprot.

Trīs reizes esmu piedalījies amata pras-
mes konkursos, rezultāti, protams, nebija tie 
augstākie, bet bija tomēr vērts piedalīties. Jo 
varēja sacensties ar citiem un iegūt jaunas 
zināšanas. Piedalījos konkursā „Elektroni-

ķis 2012”, ”Elektroniķis 
2013”, ”Jaunais profesionā-
lis 2013”. 

Konkursā „Jaunais pro-
fesionālis 2013” (2. attēlā 
vidū) piedalījās 258 pro-
fesionālo skolu audzēkņi, 
kas sacentās 16 nozarēs par 
labākā jaunā profesionāļa 
titulu. Es piedalījos nozarē 
„Elektronika un automāti-
ka” , kurā apliecināju savas 
profesionālās zināšanas un 
praktiskās iemaņas.

Kā veicās – vai bija viegli pēc mācī-
bām atrast darbu?

Praksi atrast man nebija grūti, jo iepriekš 
jau biju sarunājis ar firmu AE Partner. Prak-
ses laikā tur labi strādāju. Tāpēc jau pirms 
izlaiduma visu sarunājām, lai pēc izlaiduma 
var sākt strādāt tai pašā firmā.

Kā klājas jaunajā darbā? 
AE Partner atrodas Liepājā. Tur strādā-

ju par elektroiekārtu montētāju. Ir mājaslapa 
www.aepartner.lv. Pārsvarā gatavoju ierīces 
kuģiem. Man tiek dota shēma, plates, deta-
ļas un panelis. Detaļas montēju uz platēm, 
pēc tam jāvelk vadi, tad plati liek uz paneļa. 
Parasti montēju komponentes pēc izklājuma 
rasējumos. Rasējumā ir visa informācija, kas 
vajadzīga, taisot projektu. Pēc montēšanas ir 
komponenšu marķēšana. Katrā projektā kaut 
kas atšķiras – tas viss atkarīgs no klienta vēl-

mes. Pēc shēmām ir jāvelk vadi un arī jāno-
marķē. Man šis darbs patīk un vienmēr gri-
bas to darīt. Kad panelis ir gatavs, tad dodu 
testētājam, lai testē, vai nav kļūdas. Ja viss 
kārtībā, tad panelis tiek nosūtīts klientam. 
Tie pārsvarā ir ārzemēs. 

Darbavietā jūtos labi. Attieksme no vadī-
tāju un citu kolēģu puses ir laba. 

Ko dari ārpus darba?
Brīvajā laikā parasti atpūšos, nedomājot 

par darbu, izbaudot dzīvi. Man patīk  uztu-
rēties svaigā gaisā, apskatīt pilsētu. Mans 
hobijs ir pētīt elektrolietas, uztaisīt kādu 
mazu ierīci un eksperimentēt, kā tā darbojas. 
Vēl interesējos par vēsturi un zinātni. Man 
ir superīga māsa, viņa daudz ko man palīdz, 
sevišķi ar zīmējumiem. Liepājas biedrībā pa-
sākumus apmeklēju, kaut arī ne īpaši bieži, 
bet kad ir laiks. 

Vēl nezinu, ko darīšu atvaļinājuma laikā, 
jo domāju ka tas būs nākamvasar. Tā ka līdz 

tam vēl pagūšu izdomāt. LNS mājas-
lapu šad tad jau skatos. Kad ir inte-
resants raksts, tad arī izlasu. Kopsolī 
parasti bildītes skatos, ja ir interese, 
tad to arī lasu. Kopsolī – tas, protams,  
labi, jo nedzirdīgie var daudz ko uz-
zināt par citu biedrību pasākumiem 
un citu cilvēku dzīvi. 

Dažus vārdus par Jāni piebilst 
Liepājas RB priekšsēdētāja Gun-
dega Paņko: „Jānis pie mums atnā-
ca no Ventspils biedrības, jo agrāk 
dzīvoja Talsu novadā. 

Mūsu biedru uzskaitē viņš ir tikai 
no šī gada 20. jūnija, bet faktiski jau 
agrāk viņš bija kopā ar mums. Viņu 
ģimene pārcēlās dzīvot uz Liepāju. 
Arī viņa māsa Diāna ir mūsu biedre 
no 21. marta, pašlaik mācās Liepājas 
mākslas skolā. 

Viņi abi ir malači, nāk uz biedrī-
bu un piedalās pasākumos, uzstājas 
ar melodeklamācijām. Jānis jau var 
ierasties tikai vai nu vakaros, vai arī 
brīvdienās, jo darbs līdz pieciem. 
Man prieks par Jāni: pabeidza teh-
nikumu, uzreiz dabūja labu darbu, 
kas patīk. Viņš vispār ir ļoti labs un 
atsaucīgs jaunietis.” 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: no J. Grenevica personis-

kā arhīva

Mums ir jaunieši, kuri pa-
beidz vidusskolu vai profesionā-
lo skolu un tūlīt bēg projām uz 
ārzemēm, jo tēvzemē nekā laba 
neesot. Bet, par laimi, mums ir 
arī tādi jaunieši, kas sekmīgi 
pabeiguši skolu un tūlīt iestā-
jušies labā darbā, ar kuru ir 
ļoti apmierināti un nekur prom 
braukt negrasās. Viens no tā-
diem ir liepājnieks, Liepājas RB 
biedrs Jānis Grenevics.

Uzmanību!
Ja „KS” lasītāji zina kādus čak-

lus, uzņēmīgus mūsu jauniešus, 
kas pēc skolas beigšanas veiksmī-
gi iekārtojušies darbā, dodiet ziņu 
– sameklēsim, aprunāsimies, lai 
labie piemēri iedvesmo citus, kas 
nevēlas doties prom no Latvijas, 
bet strādāt tepat savā tēvzemē.
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1990
Iznācis unikālais KS 21. numurs,  atzīmē-

jot kādreizējās nedzirdīgo avīzes „Kurlmēmo 
Dzīve” 60. gadadienu. Tas laists klajā bez foto-
grāfijām – tāpat kā minētā „Kurlmēmo Dzīve”. 

Starptautiskajā kino un fotoamatieru festi-
vālā Bulgārijā piedalās 3 pārstāvji no LNB, kuri 
iepazīstas arī ar  nedzirdīgo mācību ražošanas 
uzņēmumu Jambolas pilsētā: tur no visiem 
strādājošajiem  75% ir dzirdes invalīdi – uzņē-
mums  ražo galdniecības, šūšanas un plastma-
sas izstrādājumus.

1991
Pirmo reizi novembrī Kopsolī iznāk svēt-

ku noformējumā – par godu 18. novembra 
valsts svētkiem. Maigai Elbrotei tieši valsts 
svētku dienā piedzimst meita. Bet Regīna Rizi-
ka intervijā atzīst: bērni palikuši slinkāki – redz, 
ka ir vieglāk izlīdzēties ar žestiem, tāpēc necen-
šas labi, skaidri runāt, pareizi rakstīt teikumus, 
nelasa grāmatas – tas viņiem ir par grūtu. 

1992
Kopsolī māca lasītājus, kur vislabāk 

naudu ieguldīt: izglītībā (mācīties valodas, 
apgūt jaunas darba iemaņas), veselībā (peldēt, 
spēlēt sporta spēles), bērnos un draugos. Kat-
ram jāzina sava darba minimālā cena stundā, 
dienā, nedēļā, mēnesī, gadā. Nevajag samieri-
nāties ar zemāku samaksu, nekā ir vērts attie-
cīgais darbs. 

1993
Vecrīgā atklāta nedzirdīgo mākslinieku 

kopas „Cerība” darbu izstāde.

 Daina Zvanītāja un Ainārs Osmanis pie-
dalās 1. starptautiskajā pieredzes apmaiņas 
seminārā Centrālās un Austrumeiropas valstu 
nedzirdīgo organizācijām Slovēnijā, kur iegūst 
interesantu informāciju no klātesošajiem valstu 
pārstāvjiem. 

Arī PNF dalās ar informāciju: pasaulē vidēji 
5% nedzirdīgo bērnu dzimst no nedzirdīgajiem 
vecākiem, bet 95% no dzirdīgiem vecākiem. 
PNF neatlaidīgi protestē pret daudzās Āfrikas 
un Āzijas valstīs pieņemto likumu, kas aizliedz 
nedzirdīgajiem precēties savā starpā.

1996
LNS zīmju valodas speciālistus lūdz tal-

kā, lai no lūpu kustībām atšifrētu bankas 
„Baltija” īpašnieka A. Laventa runu – iz-
dodas atmaskot viņa melus. Uz nedzirdīgo 
bezdarbnieku saietu Rītausmā ierodas tikai 5 
bezdarbnieki, un LNS prezidents A. Pavlins 
paziņo: tā bija pēdējā reize, kad aicinām kopā 
šos cilvēkus; ja pašiem nav intereses, aiz rokas 
nevienu nevilks.

1997
Lietuvieši ziņo: šogad Lietuvas Nedzirdī-

go biedrībai viņu valdība iedalījusi 400 tūk-
stošus USD, tomēr pat šāda summa nodrošinot 
tikai pašu minimumu kultūras, izglītības, reha-
bilitācijas un citu programmu realizācijai.

 Guntis Dāvids: Kopsolī vajag vairāk sensā-
ciju un fotogrāfiju. 

Rītausmā nodibinās nedzirdīgo sieviešu 
klubs un brauc ciemos uz Stokholmas nedzir-
dīgo sieviešu klubu Zviedrijā (attēlā pa kreisi).

1998
Ilga Lūse par savu surdotulka darbu Rī-

gas Amatniecības skolā: absolūta tulka dar-
ba nenovērtēšana. Tulks netiek pieaicināts, 
kad izlemj par nedzirdīgo audzēkņu uzņemšanu 
skolā, kad notiek skolas pasākumi, kuros pieda-
lās arī nedzirdīgie, alga 53 Ls mēnesī par pil-
nu darba dienu, atvaļinājumā jāpilda sētnieka 
darbs… Bet no nedzirdīgajiem audzēkņiem va-
rētu vēlēties vairāk centības, nekavēt stundas, 
nelietot alkoholu.

1999
LNS reģionālo biedrību vadītāji trīsdie-

nu seminārā mācās, kā piesaistīt finanses, 
LNS pārstāvji piedalās NVO forumā – visur 
ir klāt un cītīgi mācās arī Kopsolī. Nedzirdīga 
suņa saimniece Anglijā nodibinājusi nedzirdīgo 
suņu skolu, kurā gan suņus, gan viņu saimnie-
kus apmāca saprasties zīmju valodā. Liepājnie-
ki savu pensionāru pēcpusdienu iesāk ar dzies-
mu „Skaista ir jaunība, tā nenāks vairs…”

                                        Pirms 30 un … gadiem     novembrī par to rakstīja „KS”
Astoņdesmitie gadi

Deviņdesmitie gadi

1984
Ar LNB CV Goda rakstiem tiek apbal-

voti Rēzeknes aktīvisti sakarā ar Rēzeknes 
nodaļas 35 gadu jubileju. Rakstā pieminēts, 
ka Rēzeknei nākamgad apritēs 700 gadi un 
kādreiz tā saukusies Režica.

 Rītausmā Rudens ballē piedalās daudz 
jauniešu, par balles karalieni ievēlēta  Maiga 
Elbrote.

1985
Rīgas nodaļas aktīvisti  dodas izpētīt, 

kā pansionātā „Ropaži” dzīvo nedzirdīgie. 
Pansionātam ir sava saimniecība, kur audzē 
dārzeņus, zāļu tējas, rukšus. Iemītnieki tiek 
pilnībā aprūpēti, ja vēlas, var pat strādāt un 
nopelnīt. Iestājoties pansionātā, no pensijas 
turpmāk pensionārs saņem 10 %.

1986
LNB delegācija viesojas Lietuvas Ne-

dzirdīgo biedrībā Viļņā, lai apmainītos  
pieredzē. M. Piterniece secina: Lietuvā no-
daļu valdes strādā daudz patstāvīgāk nekā pie 
mums.

 Vladimirs (Valdis) Alps kļūst par PSRS 
čempionu 400 m skrējienā. 

Ansim Smonam 35 darba gadu jubileja.

1987
 Oktobra svētkos  Rītausmā notiek plašs 

svētku sarīkojums ar goda viesu – bijušās 
sociālās nodrošināšanas ministres I. Paldiņas 
un latviešu sarkanā strēlnieka J. Draudiņa pie-
dalīšanos – ar  Goda rakstiem  apbalvoti dau-
dzi, daudzi aktīvisti un darbinieki.

 Rēzeknieši saviem 50 pensionāriem sarī-
ko ikgadējo salidojumu

1988
Liepāja sauc SOS: – viņiem atkal nav 

savu telpu!
Gorbačo-

va pārbūve 
skar arī LNS: 
Rītausmā no-
tiek  latviešu 
valodas kursi 
nedzirdīgajiem 
cittautiešiem, 
bet KS lappu-
sēs pirmoreiz  
raksta par ko-
munistiskajām 

represijām: Inese Immure intervē bijušo izsū-
tīto Pēteri Būdu un  analizē migrācijas postu: 
no 2,7 miljoniem valsts iedzīvotāju tikai 1,3 
miljoni ir latvieši.

1989
Nedzirdīgie pirmo reizi piketē (attēlā) –  

Augstākās Padomes sesijas atklāšanas dienā 
10. novembrī kopā ar Invalīdu biedrības pār-
stāvjiem viņi prasa garantēt vietas deputātu 
ievēlēšanai no invalīdu biedrībām. 

Vairāki raksta arī par  citām agrāk aizlieg-
tām politiskām tēmām: par Lāčplēša dienu,  
Latvijas dzimšanas dienu 18. novembrī, AP 
vēlēšanām u.c. 
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                                        Pirms 30 un … gadiem     novembrī par to rakstīja „KS”
Sākas 21. gadsimts
2000

80 gadu jubilejā sveikts un intervēts 
Georgs Poršs, LNS Goda biedrs numur 1. 
Interesantu atziņu un faktu pilns materiāls. 
Daži piemēri! 

* Savā klusumā jūtos tik mierīgi – mani ne-
spēj skart daudzās nejēdzības, kas notiek 
apkārt.
* Ja man būtu daudz naudas, apceļotu Āf-
riku.
* Ja es būtu prezidents, atlaistu Saeimu, lik-
vidētu daudzās partijas, pats vadītu Ministru 
kabinetu.
* Manas 3 mīlestības ir – sieva Žeņa, sports 
un „Kopsolī”.
* Vienkārši esmu laimīgs, ka varu būt šur 
un tur, šad un tad noderīgs.
* Krītot un ceļoties – tu audz.

LNS nosvin savu desmitgadi ar starp-
tautisku basketbola turnīru. 

2001
Otrais Nedzirdīgo forums Rītausmā 

(18. – 19.10) ar plašu pārstāvniecību no 
visām biedrībām. Klāt LR Saeimas un val-
dības, Rīgas Domes, pašvaldību, radniecīgo 
organizāciju (Ukraina, Baltijas republiku 
utt.) pārstāvji.

2002
Desmit zīmju valodas tulki beiguši 

kvalifikācijas celšanas kursus. Koledžai 
RRC Jūrmalā aprit 10 gadi – tajā profesio-
nālās kvalifikācijas programmu apguva arī 
grupa LNS atbildīgo darbinieku.

Rīgas bērni desmit dienu nometnē 
Zviedrijā. Viņu zīmējumu izstāde Rītausmā.

2003
Dome spriež par nekustamiem īpašu-

miem. Lielākā rūpe – Daugavpils dzīvojamā 
māja.

Mūsējie Izraēlā, Horvātijā, Polijā – viņu 
iespaidi, vērojumi.

Jau pusgadu nedzirdīgo grupas regulāri 
apmeklē Medicīnas muzeju gida Ivara Kalniņa 
vadībā. 

2004
LNS projekta „Runājošās rokas” ietva-

ros LNS grupu sapulces Rīgā un reģionos.
Domē pirmoreiz jautājums par zemes pirk-

šanu Rītausmai, pirmoreiz arī Jauniešu dienas 
Raiņa skolā.

Eiropas tulku forumā Zviedrijā – ap 200 
dalībnieku, arī 2 mūsējās (I. Lāce – Miezīte, L. 
Janševska) ar spilgtu uznācienu.

Latvijas nedzirdīgo autosporta čempionātā 
labākie Artūrs un Valdis Ķīvīši.

2005
Iznācis „KS” speciālizlaidums „Vīrietis. 

Sieviete. Līdzsvars” projekta „Klusās rokas” 
ietvaros.

RSK nosvin 70. gadskārtu (27.8)

2006
Ziņu lapa „Iekļaujies, strādā” – par pro-

jekta „Mēs – sabiedrības daļa II” aktivitātēm.
Jaunieši piedalās starptautiskā seminārā 

Maltā.
Karalienes Julianas fonds atvadās no Lat-

vijas (tā devums LNS – klubu remonts Valmie-
rā, Rēzeknē, LNS mītnes rekonstrukcija Elvī-
ras 19, interneta pieslēgums un datortehnika 
Rīgā u.c.).

LNS reizē realizē 4 projektus un tūlīt sāk-
sies vēl viens.

Ieskats nedzirdīgo sporta vēsturē 1945 – 
1990.

2007
Daugavpilieši svin sešdesmitgadi 

(1947.8.06). Elvīra Čaika: „Mūsu lielākais 
guvums aizvadītajos 5 gados – pieredze darbā 
ar projektiem ...”

Jaunieši viesojas Eiroparlamentā Strasbū-
rā, Laura Gaile – teikvondo Eiropas čempione, 
Liepājā nopirkta zeme jaunbūvei, pašdarbnieki 
uzstājas Lietuvā, turpinās vairāki LNS projek-
ti – „Darbs klusumā”, „Mūsu iespējas – mūsu 
nākotne”, „I = I + I” u.c.

2008
Arnoldam Pavlinam – Sabiedrības vie-

notības balva!
Latvijas svētkos LNS ļaužu noskaņas ļoti 

dažādas. Vecākā gadagājuma cilvēki atzīstas 
mīlestībā un uzticībā savai zemei, jaunākie 
pārdzīvo, ka nav darba un tātad līdzekļu piln-
vērtīgai dzīvei.

Mārim Grēniņam 4 zelta medaļas Pasaules 
nedzirdīgo čempionātā vieglatlētikā.

2009

LNS 64 organizāciju konkursā „Mēs  esam 
stipri” saņem atzinību par projektu „Mēs – sa-
biedrības daļa” 1 un 2 veiksmīgu realizāciju.

LNS pārstāvji Eiropas tulku konferencē 
Tallinā. 

LNS maģistrantiem pievienojas Sandra 
Gutāne, bet Valdis Voitkevičs apgūst nedzirdī-
go līderu programmu Dānijā.

KS svētku numurā daudz pārdomu un sir-
snīgu vārdu mūsu vienīgajai, dārgajai tēvze-
mei – Latvijai.

2010
Pirmā melodziesmu šova „Krāsaini sapņi” 

dalībnieki tieši 18. novembrī dzied dziesmas 
Latvijai. Skaista dāvana Latvijai šūpļa svētkos! 

Rīgas skolas 5 audzēkņi LNT šova „Zel-
ta talanti” ielu vingrotāju grupas sastāvā 
izcīna uzvaru. Daugavpilietes Elvīra Čaika 
un Regīna Radkēviča piedalās LNT šovā 
„Dziedošās ģimenes”.

2011
Rītausmā pie atmiņu ugunskura sali-

do bijušie un tagadējie LNS sistēmā strā-
dājošie.

Ieskats Londonas nakts diskotēkā ne-
dzirdīgajiem, kur mūsu I. Immure un J. 
Grundulis mūziku bauda „caur garšu un 
kustību, ar acīm un ožu”.

Beidzas projekts „LNS otrās mājas 2” 
– jaunbūves teju gatavas: LNS ļaužu vērtē-
jums sajūsmīgs (attēlā)!

Liepājnieki Laima Karlštrēma un  Oma-
ris Jaunzemis, kā vienmēr, savu LNSF no-
vusa čempionu titulu citiem neatdod.

2012
KS lasītāji atzīstas mīlestībā Latvijai. 

Latviešu valodu mācās arī nedzirdīgie ār-
zemnieki – kāpēc viņi to dara, stāsta zvied-
riete Kima.
LNS Dome spriež par gatavošanos  18. 

kongresam.
Jelgavas grupai – 60, bet desmit liepājnieki 

svin apaļas jubilejas savu biedru pulkā. Rēzek-
nieši ievieš jaunu tradīciju – jaunajiem bied-
riem jānodod uzticības zvērests LNS.

2013
Zelta kāzu jubilejā Rīgas Dome apsveic 

Jūliju un Vasiliju Depkovskus, cienīgas dzī-
ves gadskārtas atzīmē 19 rīdzinieki un 6 lie-
pājnieki. 

Alūksnieši pēc pieredzes ierodas Liepājā. 
Ar Ventspils biedrību iepazīstas pilsētas Soci-
ālā dienesta pārstāvji. Rīdzinieki Ķemeru Tīre-
ļa purva takās, bet daugavpilieši sarīko krievu 
kultūras vakaru.

Intervija par tēmu „Nedzirdīgie dar-
ba tirgū”: A. Meiere „ Mums, nedzirdīga-
jiem, jau  nav lielas izvēles, jādara darbs, ko  
dabū …” 

Pārskatu gatavoja: Zigmārs Ungurs (1984 – 
1999) un Ilze Kopmane (2000 – 2013)
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VIDES PIEEJAMĪBA

Animācijas filmas LTV  
mājaslapā – vērtē skatītāji

Arta Birzniece – Siliņa: Manai meitai 
Tīnai ir 4 gadiņi, un viņa skatās šīs tulko-
tās animācijas filmas jeb, vienkāršāk sakot, 
multenes.  Bet viņa vēro tikai pašu filmiņu, 
nevis surdotulkojumu,  jo  laikam jau viņai 
grūti sadalīt uzmanību uz divām pusēm. 
Kad aizrādu, lai skatās arī uz tulkiem, viņa 
tomēr labāk jautā man, ko runā raķetēni un 
putni. Es domāju, ka bērni būtu laimīgi, ja  
pasaku varoņi runātu zīmju valodā. 

Mūsu mazajiem vajadzīga viegla un sa-
protama viņu ierastā dzimtā zīmju valoda 
plus kustība. Piemēram, tulki rāda, ka varo-
nis skrien: tas jāparāda arī ar visu sejas mī-
miku, nevar tulkot kā pieaugušajiem katru 

vārdu.  Bērni neprot vienlaicīgi skatīt filmu 
un  tulku.

Raitis Ozols: Mani divi bērni arī tās 
skatās datorā.  Ar surdotulkojumu, protams, 
ir vieglāk tās saprast, tomēr bērniem vaja-
dzētu tulkot citādāk nekā pieaugušajiem. 
Pilnīgi visu tulkojumu nav iespējams uz-
tvert. Bērnam  grūti atrauties no multenes 
darbības, lai pa starpām skatītos, ko tulks 
rāda, –  varbūt vajadzētu tulkojumu saīsināt, 
pateikt tikai galveno. 

Iespējams, tulku varētu vērot tādās mul-
tenēs, kurās ir lēna darbība un vairāk runā, 
tad bērni nebaidītos, ka palaidīs kaut ko sva-
rīgu garām. Ātrās un kustīgās filmās bērni 
drīzāk skatīsies, kas notiek, un nebūs laika 
sekot surdotulkojumam. Esmu redzējis, kā 
to dara ārzemēs, –  tur tulko tikai galveno, 
turklāt vienkāršāk.

Dzintra Intsone: Daži vecāki man stās-
tīja, ka viņu bērni  nesaprot daudzus vārdus 
tajos raķetēnos, nesaprot pat to, kas tad  ir 
šīs raķetes. 

Tulkošana – tas ir labi, bērniem patīk, it 
sevišķi Ainārs Ostvalds. Bet turpmāk vaja-
dzētu padomāt par filmu izvēli. Nedzirdīga-
jiem bērniem vajadzētu tulkot vienkāršāka 
satura filmas, šai ziņā, manuprāt, vislabāk 
noderētu pēc  mūsu pašu latviešu pasaku 
sižetiem veidotās multiplikācijas filmiņas. 

Katrā ziņā mana pieredze liecina, ka 
bērni labāk skatās jautras filmas ar visādām 
komiskām izdarībām bez surdotulkojuma 
nekā saturā sarežģītas filmas ar surdotulko-
jumu. 

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs

MĒS JAUTĀJĀM – 
MUMS ATBILD

Kā LTV izvēlējās, kurai animācijas fil-
mai nodrošināt surdotulkojumu? 

Uzsākot jauno projektu – animācijas filmu 
sagatavošanu ar tulkojumu zīmju valodā ievie-
tošanai LTV interneta portālā www.ltv.lv, Latvi-
jas Televīzija ņēma vērā vairākus nosacījumus.

 Pirmkārt, vēlējāmies parādīt gudru un iz-
glītojošu seriālu bērniem. Otrkārt, meklējām 
jaunu, vēl nebijušu.  Treškārt, raudzījāmies 
plašāk – lai tas ieinteresētu  ne tikai bērnus 5 
– 9 gadu vecumā, bet būtu interesants visai ģi-
menei, tātad – kļūtu par ģimenes brīvdienu rītu 
tradīciju.

Jaunais seriāls „Raķetēni” atklāj  Kosmosa 
noslēpumus kopā ar žiperīgajiem un 
nebēdnīgajiem raķešu mazulīšiem – Kosmosa 
akadēmijas audzēkņiem. Bravūrīgi, zinātkāri, 
nedroši vai līdzjūtīgi – mazie kosmosa censoņi 
ir tikpat aktīvi un zinātkāri kā jebkuri bērni. 
Visi fakti, ko viņi par Visuma izpēti apgūst, 
atbilst jaunākajiem zinātnes atklājumiem. 
Konsultanti no ASV Kosmosa izpētes centra 
(NASA)  rūpīgi izvērtējuši katru epizodi, lai 
nodrošinātu precizitāti zinātnes un kosmosa 
tehnoloģiju atveidojumā. 

Vai  iespējams animācijas filmai ar sur-
dotulkojumu turpmāk nodrošināt arī subtit-
rus? 

Pirmsskolas vecuma bērni lielākoties ne-
prot lasīt. Kādēļ tad būtu nepieciešami sub-
titri?  Tehnoloģiski to izdarīt ir iespējams, bet  
tam nav loģiska pamatojuma.  Sarunās ar LNS 
varam precizēt virzienus ( tematiskos, vecuma 
dalījumā utt.), ko piedāvāt bērniem un kas vi-
ņiem vairāk nepieciešams – surdotulkojums vai 
subtitri.

Vai  LTV varētu piedāvāt animācijas fil-
mas, kurās darbība risinās lēnākā tempā un 
saturs  vienkāršāks? 

LTV Satura adaptācijas nodaļas darbinieki  
jau decembrim ir izvēlējušies filmu klāstu, kas 
būs piemērotas bērniem. Tās nebūs tik straujā 
tempā kā “Raķetēni”. Šo nosacījumu centīsi-
mies ievērot arī turpmāk. ( Skatīt blakus saraks-
tu ar decembra filmām bērniem.)

Vai LTV  iepazinusi citu valstu pieredzi 
bērnu raidījumu tulkošanā? 

Par paraugu bērnu filmu tulkošanai zīmju 
valodā  esam ņēmuši  Lielbritānijas sabiedris-
kās TV  BBC   ziņu pārraidīšanu ar surdotulku, 
neaizsedzot norises ekrānu. To arī uzskatījām 
par galveno uzdevumu – bērnam parādīt mult-
filmu pilnā apmērā, surdotulku izvietojot “ār-
pus kadra”. 

Realizējot šo pirmreizīgo projektu, LTV 
izveidojusi jaunu tehnoloģisko ķēdi, lai šādus 
raidījumus gatavotu. Tie ir pietiekoši resursie-
tilpīgi gan laika, gan tehnoloģiju nozīmē. Arī 
surdotulkam uz šādu bezpārtraukuma ierakstu 
iepriekš ir daudz un nopietni jāgatavojas.

LTV īpaši vēlas pateikties zīmju tulkiem 
ELZAI VOLONTEI un AINĀRAM OST-
VALDAM par pacietību un darba spējām 
startējot tik unikālā projektā. 

Atbild: Sarmīte Plūme, LTV Dokumentālo 
raidījumu redakcijas redaktore

Filmas bērniem ar surdotul-
kojumu www.ltv.lv

Līdztekus  animācijas filmām bērniem 
interneta vietnē www.ltv.lv decembrī pie-
dāvā  īpašu filmu izlasi. Animācijas seriāls 
“Raķetēni” sestdienu un svētdienu rītos 
pl. 8. 30   būs līdz novembra beigām.  6. 
decembrī  to nomainīs  animācijas seriāls 
“Volless un Gromits”. Savukārt Ziemsvētku 
laikā  un tuvojoties Vecgadam,  ar surdotul-
kojumu bērniem parādīsim īpašas filmiņas:

20.12. “Luijs un Ziemassvētku vecīša 
            palīgs”
21.12. “Timija Ziemassvētku patruļa” 
27.12. “Sniegavīrs”
28.12. “Sniegavīrs un sniega suns”
  Īpaša filmu sleja ar surdotulkojumu tiks 

sagatavota arī  laikā no 22. decembra līdz 2. 
janvārim –  Ziemsvētkos  un skolēnu brīv-
laikā. Tā būs ēterā pl. 9. 35. Tajā būs  pusot-
ru stundu garas  10 animācijas un  spēlfilmas  

(piemēram, animācijas filmas “Ceļojums uz 
Ziemassvētku zvaigzni”, “Sniega karaliene” 
u.c.).

Ar subtitriem pārraidītās svētku 
filmas bērniem un ģimenei LTV 1

24. 12 pl.  13. 35 – “Magorija kunga 
         Brīnumu veikals” (ģimenes filma)
24. 12 pl. 15. 20 – “Vēstules Ziemas-
 svētku vecītim” (romantiska komēdija)
25. 12 pl. 16. 15 – “Mazā lēdija Faunt-
                           leroja”( ģimenes filma)
25. 12 pl. 18. 50 – “Palīdze svētkos” 
                               (ģimenes filma)
26. 12 pl. 21. 15  – “Vella kalpi. Filmas 
         arheoloģija” ( dokumentāla filma)
27. 12 pl. 14. 10 – “Sniega karaliene” 
                              (animācijas filma)
1. 01 pl. 16. 10 – “Cilvēka bērns”  
                             (režisors  J.Streičs)

Sarmīte Plūme

Pēc Kopsolī 10. numurā publicētā 
materiāla par to, ka LTV savā mājas-
lapā sākusi raidīt animācijas filmas 
bērniem ar surdotulkojumu, KS saņē-
mis vairākas atsauksmes par šo jau-
ninājumu un piedāvāto iespēju maza-
jiem nedzirdīgajiem skatītājiem.

Piedāvājam LTV 1 īpaši sagatavotās filmas bērniem  
un pieaugušajiem ar surdotulkojumu un subtitriem
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PAAUDZES DAŽĀDĪBĀ

 Barkavas skolu  
absolvē četri mūsējie

Absolventu vidū bija arī nedzirdīgie jaunieši: divas jaunietes 
saņēma diplomu skaistumkopšanas specialitātē un divi puiši –  ap-
dares darbu speciālitātē.

 Izlaidumā  viņus sveica LNS valdes loceklis Ainārs Osmanis 
un LNS vārdā katram pasniedza dāvanu  – avīzes „Kopsolī” abone-
mentu  2015. gada pirmajai pusei .

Attēlā no kreisās: Artis Gobiņš, Annija Vestfāle, Astra Meiere 
un Alvis Vestfāls. 

Teksts un foto: Ainārs Osmanis

7. novembrī Barkavas arodvidusskolā bija izlaidums  
audzēkņiem ar iepriekš iegūtu vidējo izglītība,  kuri 1,5 
gados apguva konkrētu arodu.

Abas puses sniedza  pārskatu par projektā paveikto un vēl 
darāmajiem darbiem projekta norisē.  Minhenieši iepazīstināja ar 
skolas mācību un internāta telpām, kā arī parādīja pilsētas skaistākās 
un ievērojamākās vietas. Skolas vide ir mājīga, radoša un sakopta. 
Mācību kabineti skolā aprīkoti ar īpašām apskaņošanas iekārtām. 
Patīkamu iespaidu radīja jaunieši, kuri uzņēmās atbildību, stāstot 
par skolu un internātu.

Projekta darbs notika trīs jauktās darba grupās – mākslas darba 
grupa, drāmas (teātra) darba grupa, profesionālās apmācības darba 
grupa.  Katras sastāvā  bija abu pušu skolēni un skolotāji.  Darba 
uzdevums – pierādīt ar prezentāciju to, ka nedzirdīgs cilvēks arī 
spēj iekļauties darba tirgū. Risinājumi bija radoši un interesanti.

Latvijas skolas jauniešiem bija iespēja apgūt tādas jaunas 
prasmes kā orientēties svešā vidē, jaunā situācijā un būt atbildīgiem 
par sevi, saviem līdzcilvēkiem un veikto darbu, apgūt angļu valodu 
gan rakstos, gan mutiski.

Nākamā projekta partnerskolu tikšanās plānota 2015. gada 16. 
– 20. martā Polijā. 

Voldemārs Muižnieks,Comenius projekta koordinators

Pēdējā grupa beigusi 
apmācības

Atcerēsimies, ka šajā projektā 
LNS piedāvāja inovatīvu sociā-
lu pakalpojumu – datorprasmju 
apgūšanu, interneta pieejamību 
un individuālās konsultācijas da-
tora izmantošanā pensionāriem 
ar dzirdes traucējumiem, kuri sa-
snieguši likumā noteikto pensijas 
piešķiršanas vecumu.

Projekta iesākumā tika iz-
strādātas datorapmācību prog-
rammas: viena pensionāriem ar 
dzirdes invaliditāti bez priekšzi-
nāšanām, bet otra tiem, kuriem jau 
bija priekšzināšanas. 

Pēdējā grupā mācījās Zigrīda 
Ziņģe, Helēna Novicka, Dzintra 
Jansone, Imants Intsons un Jev-
geņija Labprāte.

Viņi piekrita pastāstīt katrs par 
saviem iespaidiem un secināju-
miem, bet viens gan tiem bija ko-
pīgs – nožēla, ka kursi beidzas, jo 
visi bija vienisprātis, ka vajadzētu 
pamācīties ilgāk un pamatīgāk, ci-
tādi iemācītais, kā jau senioriem, 
ātri aizmirstas.

Zigrīda Ziņģe: „Man kursos 
pieteikties ieteica paziņas, tāpēc 
atnācu. Mājās ir dators, bet to 
lieto mazbērni, man pašai nebija 
tādu zināšanu, lai datoru lietotu. 
Cerēju šeit iegūt datorprasmes, 
lai varētu pati ozmantot mājās da-
toru. Man nepatīk portatīvie dato-
ri. Labāk, ja ir pele, jo  tā brau-
kāšana ar pirkstu ir apgrūtinoša.

 Mācības  gribētu turpināt. 
Iepatikās tā lieta, lai gan man ir 
vājas acis un ilgi datorā skatīties 
nevaru. Tagad  braukšu pie māsas 
uz Īrija, viņa tur dzīvo jau 11 ga-
dus–  Limerikā, trešajā lielākajā 
Īrijas pilsētā pēc iedzīvotāju skai-
ta. Pēc 5 mēnešiem pavasarī at-
griezīšos un ceru, ka tad atkal būs 

kādi kursi nedzirdīgajiem, kuros 
varēšu vairāk  pamācīties. Jūtu, 
ka iegūtās zināšanas ir nepietie-
kamas.”

Imants Intsons: „Agrāk jau 
nedaudz mācījos datora lietoša-
nu, bet bija par maz. Arī tagad, 
šos kursus beidzot, jūtu, ka par 
maz esmu apguvis, gribētu vairāk.

 Internets dod tik daudz ie-
spēju, piemēram, draugiem.lv 
satiku senus paziņas, ar kuriem 
kopš skolas laikiem nebiju ticies. 
Ļoti interesanti tagad ieraudzīt, 
kādi viņi izskatās, un aprunāties, 
kā dzīvo. Esmu vecs fotogrāfs, un 
man patīk datorā rediģēt fotogrā-
fijas, agrāk tādu iespēju nebija. 
Vienīgi reizēm aizmirstu, ka bei-
gās jānospiež „saglabāt”, lai re-
diģēto fotogrāfiju saglabātu.”

Dzintra Jansone: „Par iespē-
ju mācīties datorkursos senioriem 
uzzināju kādā trešdienas sanākša-
nā Rītausmā. Kursi gan bija pā-
rāk īsi,  gribētu turpināt un nostip-
rināt iegūtās prasmes. Daudz kas 
aizmirstas, jo  visu tik ātri nevar 
aptvert un atcerēties. Es lietoju 
internetbanku, un man patīk, ka 
Google Maps kartēs var visu pa-
sauli apskatīt, atrast maršrutus, 
ceļus, attālumus. Mājās man da-
tors ir.”

Helēna Novicka: „Arī man ir 
fotoaparāts un patīk bildes skatīt 
datorā. Man mājās ir dators, tā-
pēc pieteicos uz šiem kursiem, lai 
iemācītos to labāk lietot. Labi ir 
tas, ka mājās uz datora varu at-
kārtot un patrenēties to, ko šeit 
iemācos. Gribētu lietot arī inter-
netbanku.” 

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

B e i d z a -
mā grupa 
LNS projek-
tā „Ejot līdzi 
laikmetam!” 
beigusi dato-
rapmācības, 
līdz ar to visas 
aktivitātes un 
pats projekts 
novembrī arī 
beidzas. 

Es esmu šeit, lai arī es 
nedzirdu! Es varu strādāt!

No 12. līdz 17. oktobrim Rīgas internātvidusskolas 
bērniem ar dzirdes traucējumiem skolotāji –  Kristiāna 
Pauniņa, Anita Neimane, Guna Priede, Agra Mitrone, 
Voldemārs Muižnieks  un skolēni – Māris Lubāns, Andis 
Zālītis, Normunds Rabkevičs, Karīna Zilbere, Maira 
Valtere, Ivita Kovaļevska, kas darbojas Eiropas Savienības 
Mūžizglītības programmas Comenius projektā “Es esmu 
šeit, lai arī es nedzirdu! Es varu strādāt!”, apmeklēja 
partnerskolu Minhenē.
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KULTŪRA

Visas četras  izrādes guva  atsaucību, 
un katra no tām  saņēma kādu personisku 
komentāru no žūrijas puses: 

Raiņa vakarskolas izrādei tika slavēta 
jauniešu komanda un vizuālais iespaids.

 LNS Rehabilitācijas centra  Drāmas 
ansambli uzteica  par labiem raksturlomu 
aktieriem, piešķirot divus diplomus  –  par 
asprātīgu vizuālo jaunradi komēdijā  „Dzīves 
skola nr. 1”  Dzintras Kukšas režijā un par 

veiksmīgu ārzemju dramaturģijas iestudēju-
mu izrādē  „Balerīnas” Marikas Antonovas 
un Jolantas Znotiņas režijā

Jolanta Znotiņa par savu aktier-
darbu – baleta skolotājas lomu  izrādē 
„Balerīnas”saņēma arī īpašu diplomu un 
uzslavas vārdus no žūrijas. 

Savukārt poētiskā pasaka „Persefone” 
tika uzteikta par izslīpēto, pārdomāto snie-
gumu, kā arī bagāto un neparasto vizuālo 

valodu. Šī izrāde tika atzīta par veiksmīgāko 
Rīgas amatierteātru festivāla RĪGA SPĒLĒ 
TEĀTRI 2014 iestudējumu un festivāla finālā 
tika rādīta vēlreiz VEF Kultūras pilī līdzās ci-
tiem labākajiem Rīgas amatierteātru iestudē-
jumiem un festivāla ārvalstu viesu – gruzīnu, 
lietuviešu, igauņu un austriešu izrādēm. 

Sagatavoja: Ilze Kopmane
Foto: Valdis Krauklis

Sākumu lasiet 1.lpp.

Mūsējiem daudz atzinību

Inese Immure, skatītāja: Tā ir izrāde, kura noteikti jāredz ikvie-
nam teātra mīļotājam!

Izrāde „Persefone” pārsteidz un ienes jaunu elpu Latvijas teātru pasaulē. Tā mani 
aizrāva ar savu neparasto un spilgto vizualitāti un oriģinalitāti. 

Uz lielās skatuves izceļas  Jolantas Znotiņas atveidotā sengrieķu dieviete Dēmet-
ra, kas ietērpta greznā kleitā ar ļoti praktisku pielietojumu – kleitas milzīgajā apakšē-
jā daļā bija paslēpti visi izrādei nepieciešami rekvizīti, arī viena tēlotāja. 

Ļoti skaidri – reizē zīmēs un runas valodā – tika izstāstīts stāsts par Dēmetras mei-
tas Persefones nolaupīšanu. Persefoni šajā izrādē atveidoja čehu scenogrāfes meis-
tarīgi izveidotā lelle, kuru gan runas, gan zīmju valodā veiksmīgi iedzīvināja Marika 
Antonova reizē ar muzikālo pavadījumu. 

Stāsts  parādīts nesteidzīgi – ar  gaismas efektiem, ēnu spēli, mūziku, videozīmē-
jumiem. Tas viss ļāva skatītājiem pilnībā izjust pasaku tēlus. Pārsteidza arī veiksmīgs 
scenogrāfiskais risinājums – kleitas apakšējo daļu izmantot kā otro skatuvi, parādot 
tajā pazemes dzīvi. 

Bauda bija skatīties arī uz Jolantu  Dēmetras lomā – Jolanta pārliecinoši vienlai-
cīgi lietoja abas valodas, viņas kustības un mīmika bija precīzi iestudētas – tur nebija 
nekā lieka. 

Izrāde pilnībā attaisno teātra kopas nosaukumu – „Vizuālais teātris bērniem un 
pieaugušajiem”. Nezinu šobrīd nevienu teātri, kas spētu piedāvāt tādu izrādi, kur viss, 
cik vien iespējams, attēlots acīm tveramā veidā.  Manuprāt, Latvijas mērogā tā ir izrā-
de – notikums, ko vienlaicīgi var skatīties un saprast dzirdīgo un nedzirdīgo publika. 

Priecē, ka teātra speciālistes Marika un Jolanta, izveidojot savu „Teātri azotē”, ir 
atradušas savu vietu/nišu Latvijas teātru pasaulē un  spēj piedāvāt labas kvalitātes 
izrādi.  

Stāsta  režisore Marika Antonova: “Noslē-
dzoties festivālam, sirdī valdīja dažādas izjūtas. 
Protams, biju gandarīta par “Persefones” pa-
nākumiem – arī to, ka labus vārdus saņēmām no 
izrādes skatītājiem – dzirdīgiem un nedzirdīgiem. 
Priecājos, ka abās uzstāšanās reizēs bija atnācis 
arī pulciņš nedzirdīgo.

Biju ļoti gandarīta arī par to, cik labi novērtē-
ja “Balerīnas”.  Festivāls kopumā bija pārdomāti 
un sirsnīgi organizēts, sniedza daudz labu emociju. 
Paldies organizatoriem! Īpaši gribu pieminēt meis-
tarklasi ārzemju pasniedzēja vadībā un festivāla 
balli, kurā visi varējām izdancoties tautiskas mū-
zikas pavadībā. Dažas labas ierosmes deva arī ār-
zemju kolektīvi: ļoti patika gruzīnu klaunāde, šo to 
iedvesmojošu pamanīju arī lietuviešos, kur ziemas 
noskaņas  izspēlēja ar piena kannām.

Tomēr pēc festivāla biju ļoti, ļoti pārgurusi. 
Kāpēc? “Persefone” ir izrāde, kuru jaunās telpās 
uzstādīt nav viegli – jāpieregulē gaismas, jāatrod 
labākais attālums projektoram un tas jānostiprina 
tā, lai ne par centimetru neizkustētos, jo daļa pro-
jekciju tiek rādīta uz Jolantas svārkiem. Protams, 
arī viņai jāstāv un jāgrozās precīzi kā zaldātam. 
Mēģinājums noritēja lielā stresā, tehnika niķojās 
un  grūti bija salikt gaismas tā, lai uz VEF Kultū-
ras pils platās skatuves rastos vajadzīgā noskaņa. 
Tāpēc jutos atvieglota, ka nekas katastrofāls ne ar 
gaismām, ne skaņu, ne projekcijām nav noticis. 

Pati sev vaicāju, kā pietrūka lielam, dziļam 
gandarījumam? Mierīgu mēģinājumu un laikam 
arī lielākas domu, pieredzes un enerģijas apmai-
ņas – satikšanās un nopietnas domu apmaiņas ar 
citiem režisoriem vai aktieriem. Arī spēcīgu ārzem-
ju izrāžu – tādu, kurā stāsts būtu pārdzīvojams, arī 
nesaprotot valodu, manuprāt, festivāla finālā varē-
ja būt vairāk. 

Skaistu, vērtīgu izrāžu noskatīšanās spārno, ie-
dvesmo, rosina jaunas idejas, liek aizmirst noguru-
mu. Jā, šādas iedvesmas man pietrūka.”  

Ilze Stūre, skatītāja: Par visu redzēto biju patīkami pārsteigta.
Man patīk doties citā pasaulē, patīk noslēpumi un atklājuma izjūta. Manuprāt, tā ir 

viena labākajām šī stāsta īpašībām, kad  tu vari arvien vairāk  iedziļināties un nojaust 
noslēpumu, un tad parādās jaunas lietas.

Mitoloģiju lasīju agrā jaunībā, un šī izrāde „Persefone" man bija kā dzīvā vizuālā 
lasīšana.   Izvēlētās dekorācijas, lelles, mūzikas instrumenti un  kostīmi tajā veiksmīgi 
palīdz aktieriem attēlot virszemes dzīvi un pazemes valstību. 

 Man patika Marikas Antonovas priekpilnais runas veids, kurā apvienojas žesti – 
nedzirdīgajiem un dzidra balss –dzirdīgajiem. Savaldzināja arī  Jolantas Znotiņas 
iekšējais trauslums un kustību smalkums. Gaisma un tumsa, mīlestība un sāpes –  viss 
ciešā saistībā, turklāt apgaismojums kā nianse, kas palīdz realizēt ideju. 

Marika,  Jolanta! Palieciet uzticīgas sev. Ļaujiet savai balsij skanēt, un lai neviens 
nespētu to apklusināt. Neatsakieties no labas idejas, nirstiet  dziļumā, izbaudiet darba 
prieku un  mirdziet, lai jūsu draugi var priecāties līdzi!

Dzīves skola nr.1 Balerīnas
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ATPŪTA/IZKLAIDE

Latvijas nedzirdīgie rokeri iziet Eiropā

Šis nedzirdīgo moto festivāls šogad zīmī-
gi atklāja savu atjaunoto klubu „The Pistons” 
jeb „Virzuļi”, kurā piedalījās pārstāvji no 
tādām valstīm ka Vācija, Spānija, Francija, 
Holande, Anglija, Beļģija, Austrija un, pro-
tams, Latvija!

Dalībnieku daudz!
Festivālā ieradās 10 nedzirdīgo moto klu-

bu pārstāvji, kopumā 100 dalībnieki. Klubu 
prezidenti bija visvairāk pārsteigti tieši par 
Latvijas pārstāvju ieraša-
nos, jo kā nekā tieši šiem 
diviem latviešu pāriem 
bija jāmēro vislielākais 
attālums, lai piedalītos 
AXEL moto saietā. Ro-
berts un Guna Priedes šo 
attālumu veica ar moto-
ciklu YAMAHA BUL-
DOG (1100 kub/cm), bet 
Garri un Zane Kristapso-
ni ar YAMAHA V-MAX 
(1200 kub/cm). 

 Diemžēl ne visi spē-
ja mērot samērā lielo 
attālumu līdz festivālam. Līdz ar to ar savu 
klātesamību pasākumu nevarēja pagodināt 
pārstāvji no Itālijas, Čehijas un Somijas. Pa-
sākumā piedalījās arī visvecākais biedrs no 
Holandes, kuram ir 80 gadu. Paveicās arī ar 
laika apstākļiem – visu laiku spīdēja saule!

Ceļš līdz Holandei un sapazīšanās
 Tik tiešām bija interesanti – ar saviem 

piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem, brau-
cot gan pa līkumotiem, gan ļoti šauriem ce-
ļiem. Vērojot dabas un vēsturiskos objektus, 
ko brauciens ļāva apskatīt. Arī atpūta un 
pieturas vietas krodziņos bija neatsverama 
brauciena sastāvdaļa. Protams, nedzirdīgie 
Latvijas braucēji pirms ierašanās festivālā 
izplānoja divu nedēļu braucienu, kura laikā 
varētu apskatīt ievērojamākās vietas.

 Ceļš sākās Ventspilī, kur braucēji iesēdās 
prāmī, kas veda līdz Vācijai, Travemundei. 
Tālāk ceļš turpinājās līdz Hamburgai, kur 
viņi pārnakšņoja pie draugiem. Ceļojums 
turpinājās caur Soltau, Brēmeni, līdz bei-
dzot viņi nokļuva Holandē, tomēr pa ceļam 
gadījās apmaldīties ceļa remonta dēļ. Kamēr 
braucēji apstājās, lai uzstādītu GPS, pie vi-
ņiem piebrauca palīdzības mašīna, kuras pa-
vadībā tie izbrauca caur mazu pilsētiņu un 
tika uz lielā A7 ceļa.

Kā pateicība palīdzības mašīnas dā-
mai tika uzdāvināts Latvijas balzāms, un 
brauciens turpinājās līdz Sneek pilsētiņai. 
Nākamajā dienā devāmies pa 32 km garo 
Ziemeļjūras dambi uz Amsterdamu. Tika ap-
skatīta lauku saimniecība „Maria Rica”, kurā 
braucēji varēja atpūsties, mieloties ar sieru 
un paskatīties, kā tas tiek gatavots, kā arī pa-
šiem izmēģināt to gatavot. 

Tālāk ceļš veda caur lielāko kūrortpilsētu 
Hāgu. Pēdējā pietura pirms AXEL festivāla 
vietas bija Roterdama. 

Kad beidzot latviešu motociklisti nokļu-
va pasākuma vietā, sākās iepazīšanās daļa 
–  motociklisti no dažādām valstīm nodevās 
sarunām par tīri tehniskām lietām, piemē-
ram, par ieguldīto darbu motociklā, par mo-
toriem un citām detaļām. Kāds dalībnieks no 

Austrijas izpelnījās uzmanību pārējo acīs, ra-
dot sava veida šovu – gāzējot uz vietas savu 
motociklu tik ilgi, kamēr tā izpūtējs palika 
sarkans, kā rezultātā no tā sāka šauties ārā 
uguns. Kā izrādās, šādu triku viņš netaisīja 
pirmo reizi, tāpēc viņu festivāla biedri iesau-
kuši par „trokšņotāju”.

Pēc tam  ballīte un apbalvošana
Tajā  varēja baudīt dažādus  šovus, pie-

mēram, riepu dedzināšanu, kā arī dalībnieku  
sievu striptīza dejas. Ballītei beidzoties, sākās 
apbalvošana, kurā bija tādas nominācijas kā 
„skaistākais motocikls”, „lielākais nobrauk-
tais attālums” un tamlīdzīgi. Arī Latvijas mo-

tociklistu pāriem piešķīra 
pirmo vietu un nomināciju 
par veikto vislielāko attā-
lumu, lai nokļūtu festivālā, 
kas lika braucējiem justies 
vēl saviļņotākiem, – kā nekā 
viņi bija arī paši jaunākie 
festivāla biedri. 

Četri Latvijas nedzirdī-
gie braucēji mājās ieradās 
ne tikai ar goda dēli par 
iegūto pirmo vietu festi-
vāla nominācijā, bet arī ar 
nobrauktiem 2500 km un 
pilnu sirdi ar iespaidiem un 

lieliskām atmiņām. Braucēji vēlas pateikties 
savām ģimenēm un īpašs paldies Emīlam 
Kramam, kurš palīdzēja sameklēt un rezervēt 
naktsmītnes, kā arī prāmja biļetes.

 Atpakaļceļā pēc festivāla braucēji apska-
tīja Briseli, kurā abi pāri meklēja skulptūras 
–  čurājošo meiteni, puisi un suni. Jā, jā, Bri-
selē ir gan slavenais čurājošais puisītis, gan 
čurājošā meitene, ko uzstādījušas feministes, 
gan arī čurājošs suns! Tālāk brauciens veda 
uz Vācijas pilsētu Minsteri, un tad jau ar prā-
mi atpakaļ uz Latviju.

Nākamajā gadā rokeru festivāls norisinā-
sies Vācijā vai Spānijā, uz kuru noteikti do-
sies arī Latvijas motociklisti! 

Autori: Roberts Priede un 
Garri Kristapsons

Pirmo reizi latviešu nedzirdīgo vēsturē divi motociklistu pāri – Roberts Priede ar 
sievu Gunu un Garri Kristapsons ar sievu Zani – devās uz Holandi, mazu pilsētiņu 20 
km no Beļģijas robežas, lai pārstāvētu Latviju AXEL baikeru moto festivālā.
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CEĻOJUMA IESPAIDI / PASAULĒ

Svešās zemēs esot skaisti!

Mūsu cilvēks Nikolajs Dambergs par 
šo skaisto pasaules malu sapņoja divus 
gadus, kaut jau 10 gadus brauc ciemos uz 
Angliju pie meitas Mairas ģimenes, kura 
dzīvo 15 – 20 km attālumā no Londonas. 
Kā jau katru vasaru, mazbērni arī šoreiz 
ilgi viesojās Latvijā. 2. septembrī beidzās 
viņu vasaras brīvdienas, un tad Nikolajs 
ar mazdēliem lidoja uz Angliju.

Vispirms par skaisto pasaules malu 
–  Stounhendžu. Tā atrodas 200 km no 
Londonas. Tik daudz par šo skaisto nepa-
rastumu rakstīts presē, rādīts TV, bet Ni-
kolajs vēlējās pats to skatīt savām acīm.

Stounhendža ir slavenākais Eiropas 
aizvēstures piemineklis, kas būvēts vairā-
kos posmos no aptuveni 4000 gada p.m.ē. 
Stounhendžas loks ir saistīts ar saules 
ciklu un gadskārtu miju, un tai piemitusi 
dziļa izpratne par aritmētiku un astrono-
miju. Agrāk pulksteņa nebija, un tad pēc 
šī loka noteica laiku un  dienu skaitu. Tas 
ir izveidots pakava veidā. Saulgriežos un 
Ziemassvētkos šo apli var baudīt tuvumā, 
citos laikos tam nevar tuvu piekļūt. Nepa-
rasti ir tas, ka akmeņi ir zilā krāsā. 

Nikolajs  apbrīnojis, cik gudri ir 
savienoti akmeņi.  Pat caurumi savieno-
jumiem izkalti, un stabi ierakti 2 m zemē, 
lai stingri turētos. Piemineklis ir 7,30 m 
augsts, un to iecienījuši kovārņi. Nikolajs 
bija pārsteigts, ka šo seno vietu bija sa-
braukuši skatīt 20 tūristu autobusi. 

Mākslas  muzejā bija pieejama visa 
iespējamā vēsturiskā informācija, vieg-
li uztverama, arī zīmju valodā. Pārējiem 
viss vēstījums skanēja austiņās.  Viss tur 
labi parādīts un saprotams: kā akmeņus 
vilka –  gan ar kuģi, gan vergu bars; cik tie 
svēra  – 40 tonnas; cik daudz cilvēku aiz-
gāja bojā – darbs bija smags un riskants. 
Šo objektu plāno vēl  restaurēt.

5. septembrī, kad beidzās NATO mi-
sija Velsā, Stounhendžu apmeklēja arī 
Baraks Obama, bet 6. septembrī tieši tur 
ieradās  Nikolajs ar meitas ģimeni. Ja tā 

padomā: tik 
maza lai-
ka starpība 
šķīra viņu 
no iespējas 
skatīt vaigā 
šo pasaul-
slaveno cil-
vēku…

T ā l ā k 
N i k o l a j a 
ģimene de-
vās ekskur-
sijā uz Če-
daras aizu.

Ceļš uz 
aizām ir ne-
parasti līku-
mots 5 km 
garumā. Uz 

turieni kursē divstāvīgs autobuss. Aizās 
ir šaura, līkumota ieplaka, kuru no abām 
pusēm ieskauj 120 m augstas, gandrīz 
vertikālas kaļķakmens klintis. Klintis ir 
neparastā krāsā – zilganpelēkas, neparas-
ti skaistas! Tās ir ļoti iecienītas alpīnistu 
vidū. Daudzi šī ekstrēmā sporta piekritēji 
bija tur sabraukuši aktīvi pavadīt brīv-
dienas. Pat bērniem izveidotas vieglākas 
trases. Tai pašā laikā šajā vietā rit parastu 
iedzīvotāju dzīve mazā skaistā ciematiņā, 
kurā  ir 7 muzeji. Nopērkot biļeti, tā būs 
derīga  10 gadus! 

Runājot par pašu Čedaras aizu – tās 
vārdā  nosaukts arī Latvijā pazīstamais 
treknais Čedaras siers, kura recepte radu-
sies šajā apvidū un kurš tagad tiek ražots 
un iecienīts visā pasaulē. 

Senajās aizas alās saglabājas nemainī-
ga gaisa temperatūra un augsts mitruma 
līmenis, kas ideāli piemērots siera uz-
glabāšanai un nobriedināšanai. Lielais, 
apaļais siers sver 27 kg un maksā 540 
eiro. Siera glabātuvē neatkarīgi no laika  
apstākļiem temperatūra turas uz  plus 1 
grāda.

Aizu izstaigāt var 4 stundās. Tās ir 
vietas, kur agrāk  nakšņoja un  ieturēja 
maltīti ciltis.  Apmešanās vieta bija vien-
kārša, no celmiem gatavota. Alās ir lās-
tekas dažādās krāsās,  redzams arī 9000  
gadu vecs skelets. 

Nikolajs nožēlo, ka vakarā tomēr 
braucis mājās, visu vēl neapskatot. 
Pareizāk būtu bijis nakšņot aizu ciema-
tiņā un izbaudīt līdz galam visu turienes 
burvību.  Labā ziņa ir tā, ka biļete, kā jau 
iepriekš teikts,  derīga 10 gadus. Nikolajs 
ļoti vēlas, lai šo vietu aizbrauc apskatīt 
viņa kundze Inta.

 Otra kļūda – kad  bijis siera veikalā,  
nav nopircis ciemkukulim uz mājām kādu 
garšīgā siera gabaliņu… 

Teksts: Daiga Delle
Foto: no N. Damberga personiskā arhīva

Kādreiz Kopsolī bija jauka rubrika par ceļojumiem. Tiesa, ag-
rāk ceļojumos devās retais, toties tagad visi ceļi uz pasauli ir vaļā. 
Tomēr ir  neparasti skaistas vietas, par kurām vērts rakstīt, kuras 
iesaka apskatīt…

LOTEM  organizē tūrisma pārgājienus un citas 
izglītojošas aktivitātes  gadā aptuveni 30 000 cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām. 

Tali stāsta Izraēlas ziņu portālam par savu 
pirmo pieredzi, strādājot ar nedzirdīgo tūristu 
grupu.

Pārgājieni dabā
Mēs vadām daudzas  tūristu grupas, kurās pie-

dalās cilvēki ar īpašām vajadzībām. Galvenokārt tie 
ir pārgājieni dabā.  Pēc gada nostrādāšanas esmu 
guvusi lielu pieredzi darbā ar visdažādākajām iedzī-
votāju grupām.

Šī gada sākumā man paziņoja, ka būs jāvada tū-
ristu grupa cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Man 
bija grūti iedomāties, kā tas būs – strādāt ar nedzir-
dīgajiem? Arī agrāk es vienmēr nopietni gatavojos 
darbam ar dažādiem tūristiem, bet nezināju, kā sa-
gatavoties darbam ar cilvēkiem, par kuriem man ie-
priekš bijis visai maz informācijas. Par laimi, mūsu 
aģentūrā viens no gidiem Adi jau bija strādājis ar 
nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem tūristiem. Viņš 
man deva vairākus padomus:

1) Cilvēki ar dzirdes traucējumiem visu 
informāciju uztver ar acīm. Tāpēc pārgājiena lai-
kā ir ļoti svarīgi pareizi izvēlēties apstāšanās vietas. 
Tām ir jābūt ērtām un pietiekami plašām, lai visi 
grupas dalībnieki varētu redzēt gidu un, protams, 
surdotulku.

2) Jārunā lēnāk nekā parasti, uzsverot gal-
veno, un tā, lai tulks tiek līdzi.

3) Galvenais uzsvars jāliek uz vizuāli pie-
ejamu informāciju, jo nedzirdīgajiem patīk visu 
redzēt savām acīm.

Uzlādējusies ar šo noderīgo informāciju, devos 
sveikt grupu, kurai bija jāierodas no Telavivas. Kad 
ieraudzīju, ka tuvojas autobuss, mana sirds sāka 
dauzīties nedaudz straujāk. Pēc mirkļa es jau pa-
kāpos pa autobusa kāpnēm un uzreiz sapratu, ka šī 
būs viena no brīnišķīgākajām dienām manā mūžā.  
Mani sagaidīja vairāki desmiti plati smaidošu seju, 
bet, kad es zīmju valodā pateicu „Labrīt!”, tūristi to 
uztvēra ar neviltotu prieku.

Grupas vadīšana bija ļoti patīkama 
Pārējā dienas daļa pagāja kā sapnī, tikai nedaudz 

atšķirīgi no ierastā ritma. Kad stāstīju par apskates 
objektiem, tūristu acis bija pievērstas nevis man, 
bet zīmju valodas tulkam. Sākotnēji tāpēc jutos ne-
daudz neierasti, bet ļoti ātri sapratu, ka tā šodien ir 
daļa no  mana darba, jo citiem tā ir daļa no visas 
dzīves. 

Nedzirdīgie tūristi visas dienas garumā bija ļoti 
atsaucīgi. Viņi man iemācīja vairākus vārdus zīmju 
valodā, un bija patiesi priecīgi, kad  tos izmantoju 
pareizā kontekstā. 

Man visu laiku bija smaids sejā – tik jauki pa-
gāja šī diena. 

No  interneta materiāliem sagatavoja: 
Ilze Kopmane

Gids ar smaidu sejā
Tali Hafira ir jauna, simpātiska sieviete, 

kas pilda obligāto militāro dienestu Izraēlā. 
Dienesta laikā viņa strādā arī  par gidu  tūris-
ma firmā LOTEM, kuras devīze ir „Padarī-
sim dabu pieejamu visiem”. 
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SPORTS 

Sacenšas tālavieši 
un viņu viesi

 Tajā piedalījās 4 komandas, tātad 
par vienu vairāk nekā pagājušajā gadā. 
Klāt nākusi sporta kluba „Nedzirdīgo 
boulings” komanda, kurā spēlēja El-
mārs Cielavs, Aleksandrs Ņerodenko, 
Aleksandrs Altuhovs, Kornejs Šmidts, 
Pēteris Logins, Ruslans Godenkovs, 
Ruslans Osijuks, Nikolajs Sjutrukovs. 
Citos klubos spēlēja šādi spēlētāji. No 
sporta kluba „Tālavas Nedzirdīgo 
sports”: Artūrs Beitiks, Jānis Beitiks, 
Dāvis Beitiks, Kārlis Valdmanis, Ed-
gars Ružello, Aivis Grāvītis, Valters 
Rutko, Jānis Feldmanis, Arvis Vocišs.

 Komandā „Latgale – 1”: Vadims 
Višņakovs, Lauris Ventaskrasts, Ar-
tūrs Vinogradovs, Māris Upenieks, 
Aleksandrs Šakelis, Andrejs Bogda-

novs, Oļegs Beļē-
vičs, Vjačeslavs 
Turčinskis, Viktors 
Ķuzis. Komandā 
„Latgale – 2”: 
Raitis Zvīdris, 
Raitis Rūrāns, Va-
dims Potašenko, 
Armands Zvīdris, 
Pāvels Isats, Pā-
vels Ņeverovskis, 
Artūrs Vindačs, 
Lauris Rūrāns, 
Anatolijs Frolovs, 
Vladislavs Krava-
lis.

Sacensību gai-
tā katra komanda 

tikās ar katru un vienīgā komanda, 
kas uzvarēja visās spēlēs, bija „Tāla-
vas Nedzirdīgo sports”, kas arī kļu-
va par  čempioniem. Ja atceramies, 
pagājušajā gadā čempioni bija Latgale 
– 1, bet šogad viņiem 2. vieta. „Nedzir-
dīgo boulings” komandai – 3. vieta. 

Rezultatīvāko vārtu guvēju 
trijnieks: Artūrs Beitiks (17 vārti), 
Edgars Ružello (13 vārti), Lauris 
Ventaskrasts (6 vārti). Interesanti, ka 
šajā trijniekā nav neviena no pagājušā 
gada čempionāta rezultatīvākā trijnie-
ka (Andrejs Žukovs, Kārlis Valdmanis, 
Artūrs Vinogradovs).

Sveicam jaunos čempionus! 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Igors Kurzenkovs

Sabrauc spiningotāji
11. oktobrī Burtnieku ezerā SK „Tālavas Nedzirdī-

go sports” organizēja spiningošanas sacensības. Makšķer-
nieki bija noilgojušies pēc sacensībām rudenī, jo vairākus 
gadus sporta klubam „Tālavas Nedzirdīgo sports” nav 
sanācis noorganizēt makšķerēšanas sacensības rudenī. 
Burtnieku ezers ir zināms makšķernieku vidū kā ceturtais 
lielākais ezers Latvijā, kurā mīt vairāk nekā 20 zivju sugu. 
Rudenī Latvijā ir atļauta plēsoņzivju makšķerēšana, līdz 
ar to daudzi makšķernieki dodas uz Burtniekiem, cerot 
noķert kādu zandartu, līdaku vai asari.

 Kopumā uz SK „Tālavas Nedzirdīgo sporta” rīkotām 
spiningošanas sacensībām ieradās 12 makšķernieki no 
dažādām Latvijas pusēm. Atbrauca makšķernieki arī no 
Rīgas, Gulbenes, Rēzeknes un pat no Daugavpils. Šiem 
makšķerniekiem pat ceļanauda līdz Burtniekiem nebija 
šķērslis, jo hobijs ir daudz svarīgāks.

Ķērās tikai līdakas
 Makšķernieki ezerā devās ar laivām un Burtnieka 

ūdeņos pavadīja gandrīz visu dienu. Nezinot, kā klājas ci-
tiem sacensību dalībniekiem, nemiers par gala iznākumu 
auga ar katru brīdi. Atgriežoties krastā, visi viens otram 
prašņāja par lomiem un to iegūšanas gaitu Un, lūk, arī 
galarezultāti: 

1. vietā – Aleksandrs Romanovs (Rīga);
2. vietā  – Aleksandrs Semjonovs (Daugavpils);
3. vietā – Vladimirs Koreniks (Rīga).

Lielo zivi izvilka Aleksandrs Semjonovs – 2, 4 kg 
smagu un 71 cm garu līdaka.

Visi makšķernieki tika pie līdakām, šoreiz nevienam 
nelaimējās ar zandartu vai asari. Šajās sacensībās piedalī-
jās arī makšķernieki – iesācēji. Pats jaunākais bija Arvis 
Vocišs. Jau pirmajā makšķerēšanas reizē viņam nācās cī-
nīties ar līdaku, taču diemžēl puisis lielo lomu neizvilka. 
Domājams, ka ikviens rūdīts makšķernieks atceras savu 
pirmo lielo zivi, kuru nav izdevies noķert.

Otrajā dienā makšķernieki turpināja makšķerēt, pie-
daloties citās sacensībās. Par pārsteigumu visiem, otrajā 
dienā Arvis Vocišs ieguva trešo vietu. Svētdien, atvado-
ties un pārrunājot sacensības ar rīkotājiem, dalībnieki 
atzina, ka arī nākamgad labprāt atgrieztos Burtniekos uz 
rudens copi.

Novuss Valmierā
18. oktobrī notika novusa dubultsacensības. Sa-

censību pārinieki tika izlozēti uz vietas. Kopā piedalījās 
14 spēlētāji jeb 7 komandas. Spēles gaita ritēja spraigi. 
Garāmgājēji noteikti domāja, ka nedzirdīgo klubā notiek 
dzirdīgo pasākums, jo uzvaras prieka un zaudējuma rūg-
tuma skaļu izpausmju netrūka. Komandas intensīvi cīnī-
jās par savu uzvaru. Ikviens pāris centās atrast saskaņu un 
darboties kā komanda. Uzvarētāju godā tika:

1. vietā – Mārīte Jegorova, Miks Auželis (Valmie-
ra);
2. vietā – Franciska Ješila, Igors Kurzenkovs (Val-
miera);
3. vietā – Mārcis Skabs, Aivars Purmalis 
(Valmiera).

Teksts: Nadežda Jefremova

Vīriešu konkurencē piedalījās des-
mit novusisti, kuri tika sadalīti 2 apakš-
grupās, pa 5 katrā. Pirmajā apakšgrupā 
uzvarēja Omaris Jaunzemis, otrajā – 
Andris Žurakovskis. Finālā uzvarē-
ja O. Jaunzemis un līdz ar to ieguva 
LNSF balvu. Otrā vieta Austrim Ņiki-
forovam, trešā – A. Žurakovskim.

Sievietēm bija kopā 8 dalībnieces, 
kuras arī tika sadalītas 2 apakšgrupās. 
Pirmajā apakšgrupā uzvarēja Vija Liš-
kovska, otrajā – Laima Karlštrēma. 

Finālā pirmo vietu un balvu izcīnīja 
L. Karlštrēma, otrajā vietā palika V. 
Liškovska, trešajā – Jekaterina Jasins-
ka – Volkova.

Jauktajām dubultspēlēm izveido-
jās seši pāri. Uzvarēja Māris Dukurs/
Jekaterina Jasinska – Volkova. Ot-
rajā vietā – O. Jaunzemis/L. Karlš-
trēma, bet trešajā – A. Ņikiforovs/ 
K. Urtāne. 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Iveta Kraze

Oktobra sākumā, kad rudens sāka apgleznot 
Latviju visās iespējamās krāsās,  valmierieši  bija 
gatavi  rosīties darbos un dažādos pasākumos. Kas 
tad oktobra mēnesī Valmieras pusē notika?

Novusā balvas sadalītas

LNSF balvas izcīņa novusā šogad notika 1. novembrī Ķekavas sporta 
klubā „Bultas”. 

Tālavieši – čempioni  futbolā 

Latvijas Nedzirdīgo čempionāts telpu futbolā vī-
riešiem šogad norisinājās turpat kur iepriekšējos ga-
dos – Rīgas 15. vidusskolā.
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Mīļi sveicam!
Lai saltums un garās krēslas stun-

das neskar dvēseli. 
Lai tajā ielīst siltums no gaišām 

atmiņām par daudziem neaizmirsta-
miem notikumiem jūsu dzīvē.

Lai skaista izdodas dzimšanas die-
na, vienalga, vai plaši vai tikai ar da-
žiem tuvajiem, vai pat vienatnē nosvi-
nēta!

85
20.12 JĀNIS JAURĒNS – JURKA, Rīgas
21.12 VENERANDA BEĻAVSKA, Rīgas
21.12 REGĪNA CĪRULE, Rīgas

75
  5.12  VALENTĪNA  MELBĀRDE, 
                                                         Ventspils
13.12 OTOMĀRS  ZAKREVSKIS, Rīga
31.12 MARTA CEPLĪTE, Rīgas 

65
16.12 NIKOLAJS SAVENKO, Rēzeknes

60
11.12 ALBERTS VANAGS, Rīgas
15.12 ARKĀDIJS KURMEĻOVS, 
                                                     Daugavpils

55
  5.12  VALERIJS  VINOGRADOVS, 
Rēzeknes
15.12 INITA PUHOVSKA, Rīgas

50
19.12 NIKOLAJS TERENTJEVS, Rīgas 
26.12 IGORS ČAIKA, Daugavpils
28.12 JURIS KAIDAŠS, Rīgas biedrība

RĪGĀ
  3., 10.12 pl. 17  Laikrakstu un žurnālu 
                          apskats
17.12 pl. 16  Latvisko tradīciju 
            pasākums „Ziemassvētki ir ceļā”
31.12 pl. 20  Jaungada slavenību balle

JELGAVĀ
  2., 9.12 pl. 17  Informācijas, pārrunas 
              un iespaidi par nedzirdīgo dzīvi
13. 12 pl. 13  Ziemassvētki „Jelgavā ar 
                       prieku!”
13. 12 pl. 18  Latvisko tradīciju 
                pasākums „Ziemassvētki nāk”
16. 12 pl. 14  Laikrakstu un žurnālu 
                      apskats

TUKUMĀ
  6. 12 pl. 17  Tematisks NVO pasākums 
                         (Tukuma kultūras namā)
13.12 pl . 18  Latvisko tradīciju 
                      pasākums „Ziemassvētku 
                      brīnumam ticēt gribam”

PĻAVIŅĀS
  2.,19. 12 pl. 12  Informācijas diena
  8.12 pl. 10  Rokdarbu darbnīca
  9., 23. 12. pl. 12  Avīžu koplasīšana
13.12 pl. 12  Tematiskais pasākums
16. 12 pl. 12  Radošais darbs

VALMIERĀ
 2. 12 pl. 14  Pārrunas: Ko raksta 
                   žurnālā „Ieva”
 4. 12 pl. 14  Atjautības spēles 
                    „Pasmaidīsim”
 6. 12 pl. 12  Tikšanās ar psiholoģi 
                    Natāliju un Rīgas RC 
                    sociālo darbinieci
 9. 12 pl. 14  Lekcija „Vitamīni rudens – 
                    ziemas sezonai”
 9. 12 pl. 14.30 Informācija par 
                        nedzirdīgo dzīvi
11. 12 pl. 14  Ziemassvētku dekorāciju 
                       veidošana
16. 12 pl.14  Laikrakstu apskats

18.12 pl. 14  Pārrunas: Kā sagaidīsim 
                      Ziemassvētkus? 
23.12 pl. 14  IK „Es daru tā”
30.12 pl. 14  Atpūtas pasākums „Kopā 
                      sagaidīsim 2015. gadu”

ALŪKSNĒ
  1.12 pl. 12   Pārrunas
  5.12 pl. 12  Laikrakstu apskats
16.12 pl. 12  Medicīniskā informācija
18.12 pl. 12  Informācija
23.12 pl. 12  Tematiskais vakars  
                     „Tuvojas Ziemassvētki”

SMILTENĒ
  4. 12 pl. 12  Nedzirdīgo ziņas
  8. 12 pl. 12  IK „Kustīgas rokas”
11. 12 pl. 12  Lekcija
27. 12 pl. 12  Tematiskais vakars  ”Baltie 
                      Ziemassvētki”

KULDĪGĀ
  4., 11., 18. 12 pl. 12  Informatīvā diena
13.12 pl. 12  Brieduma diena „Veltījums 
                      pensionāriem”
16.12 pl. 12  Telpu dekorēšana 
                      Ziemassvētkiem
27.12 pl. 12  Bērnu Ziemassvētku 
                      pasākums
31.12 pl. 12  Vecgada vakars

LIEPĀJĀ
  2., 11., 16.12 pl. 12  Pārrunas
  2., 11., 16.12 pl. 13  Preses apskats
  5., 12., 13., 15.12 pl. 17. 30  Dejas
10.12 pl. 12  Dejas
16.12 pl. 13  Informācija par nedzirdīgo 
                     dzīvi
16.12 pl. 18  Uzstāšanās koncertā 
               „Ziemassvētku brīnumu gaidot”
18.12 pl. 13  Latvisko tradīcijas 
              pasākums „Klusie Ziemassvētki”
31.12 pl. 19  Jaungada balle 

LĪVĀNOS
15. 12 pl. 12  Informācija un koplasīšana

Pasākumi biedrībās decembrī

PAZIŅOJUMI

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts…
Pāri darbam, sāpēm, ilgām – 
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu 
biedrei Santai Kušķei, tēvu zaudējot.

 Smiltenes RB biedri

Līdzjūtība

Redaktore: ILZE KOPMANE 
Korespondents: ZIGMĀRS UNGURS

E–pasts: kopsoli@lns.lv
Tel: 29180534, 67471559

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

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

Iepazīšanās
 Vīrietis (73) vēlas iepazīties ar 

vientuļu sievieti bez bērniem (līdz 55 
gadu vecumam). Ir dzīvoklis ar ērtībām 
sociālā mājā. Sūtiet sms 26758497

Aicina „Ābeļzieds”
4., 11. 12  pl. 15 – vingro un dejo
18. 12 pl. 13 – infolaiks, vingro un dejo  

Sludinājums
Pārdodu divstāvu garāžas otro stāvu 

kooperatīvā „Ilga” Iļģuciemā, Dzircie-
ma ielā 100. Ir Zemesgrāmatā, apsardze, 
elektrība. Tālr.: 27743789 Armands

Mēneša jubilāre –  
Veronika Cvetkova

Viņa LNS mītnē Elvīras ielā tagad ierodas vismaz reizi mē-
nesī – pēc savas avīzītes „Kopsolī”. Mums no viņas starojošā 
smaida vienmēr paliek silti un gaiši, it īpaši, kad viņa tik uz-
manīgi saņem kārtējo numuru, ieskatās pirmajā lappusē, vai ir 
īstais, un tad rūpīgi to noglabā somā. Ne reizi vien apliecinot 
– nevaru iedomāties savu dzīvi bez „Kopsolī” ...

12. novembrī LNS Goda biedrei Veronikai Cvetkovai apritēja 85 gadi. 
Cienījams skaitlis! Viņu sveica tuvinieki, radi, draugi un arī LNS vadība.

Bet savās domās noteikti visu labāko viņai novēl ļoti daudzi citi – ap divsimt 
cilvēku, kuriem Veronika bija izcila skolotāja 16. profesionāli tehniskajā skolā, 
kā arī Latgales grupas biedri, kur viņa bija vadītāja 20 gadus, arī pašdarbības 
teātra kopa un viņas tēloto lomu skatītāji daudzās izrādēs.

Paldies jums, Veronikas kundze, par šo krietno mūža devumu! Lai vēl dau-
dzus gadus Dievs dod jums spēku un gara možumu. Uz atkaltikšanos!

Vienmēr jūsu „Kopsolī”
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