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Konkursam tika pieteikts 21 cilvēks, bet 
balvu saņēma trīs – to vidū Rīgas RB Jelga-
vas grupas biedrs Kristaps Legzdiņš.

Turpinājumu lasiet 2. lpp. 

Atsaucies un 
piebiedrojies!
Dzīve tev piedāvā daudz jauku lietu, un 

ir ne mazums vilinājumu, kurp doties, ko 
darīt, ar ko tikties, kur kaut ko jaunu uzzi-
nāt …

Mēs tev piedāvājam KOPSOLĪ – kā 
draugu un padomdevēju, uzticības personu 
un čaklu ziņnesi tavās mājās par visu, kas 
notiek nedzirdīgo dzīvē Latvijā un citur pa-
saulē.

Nenokavē nākamo  tikšanos – paskaties 
videoklipu  LNS mā-
jaslapas Jaunumos  
(11. 12) un rīkojies.

Ja nepieciešama 
palīdzība KS pasūtīša-
nā, griezies savā bied-
rībā vai redakcijā.

Uz tikšanos un – 
priecīgus visiem Zie-
massvētkus! 

Kāds bijis 2014. gads LNS?
Straujiem soļiem tuvojas tā beigas. Da-

žiem varbūt tas bija tāds kā atslodzes gads 
pēc lielā projekta „Klusuma pasaule”, bet 
mēs neesam sēdējuši, rokas klēpī salikuši, 
arī šis aizvadīts kā ražīga darba gads – esam 
piesaistījuši finansējumu un sekmīgi reali-
zējuši mazākus projektus gan LNS mērogā, 
gan biedrību mērogā. Esam sekmīgi reali-
zējuši valsts deleģētās funkcijas, kuru rea-
lizācijai valsts šogad bija piešķīrusi vairāk 
kā 2.6 miljonus eiro. Gandrīz pēc 2 gadu 
darba izdevies panākt, ka no 2015.gada būs 
pieejami jauni surdotehniskie palīglīdzekļi. 

Protams, ne visus kongresā apstiprinātās 
darbības programmas realizācijai plānotos 
darbus 2014. gadā ir izdevies realizēt – mēs 
neesam atrauti no sabiedrībā notiekošajiem 
procesiem, un šie procesi ietekmēja arī ne-
dzirdīgo kopienu. Šie uzdevumi nekur nepa-
zudīs, tiks mainīta to realizācijas stratēģija 
un agrāk vai vēlāk tie tiks realizēti.

Kāds gaidāms 2015. gads?
Manā skatījumā plašu starptautisko no-

tikumu un smaga darba gads. Jūlija nogalē 
Turcijā notiks Pasaules nedzirdīgo federāci-
jas (WFD) Ģenerālā asambleja un kongress.

 Maijā pie mums viesosies pārstāvji 
no Eiropas valstīm, jo nākamgad pirmajā 
pusgadā Latvija ir prezidējošā valsts Eiro-

pas Padomē un LNS ir jāorganizē Eiropas 
Nedzirdīgo (EUD) semināra un Ģenerālās 
asamblejas norise.

 Nākamgad godam jāsagaida un jāat-
zīmē arī LNS 95 gadu jubileja. Liels darbs 
gaidāms valsts deleģēto funkciju realizāci-
jas nodrošināšanā, kam valsts plāno piešķirt 
vairāk kā 1.5 miljonus eiro, kā arī nedzirdī-
go kopienas interešu lobēšanā, lai panāktu 
vajadzīgās izmaiņas likumos un normatīva-
jos aktos. Darba būs daudz! 

Visiem avīzes „Kopsolī” lasītājiem Zie
massvētkos novēlu spožu eglīti, smaržīgas 
piparkūkas, apkārt sirsnīgus tuviniekus un 
draugus! Lai katram piepildās tas brīnums, 
uz ko viņš dziļi sevī cer! Lai visiem veselība 
un veiksme jaunajā 2015. gadā! 

LNS prezidenta uzruna

Novada Domes Izglītības 
un kultūras komiteja piešķīra 
nomināciju „Gada notikums 
– 2014” Tukumā notikuša-
jam LNS pašdarbības festi-
vālam un pasniedza pateicī-
bas rakstu un naudas balvu 
Rīgas RB Tukuma grupai.

Rīgas RB priekšsēdētā-
ja Māra Lasmane arī patei-
cās LNS vārdā ar pateicības 
rakstu par atbalstu bijušajam 
Tukuma novada priekšsēdē-
tājam, tagadējam Saeimas 
deputātam Jurim Šulcam un 
vietējās NVO apvienības 
valdes priekšsēdētājai Gun-
tai Kalviņai. Viņa pasniedza 
mazu piemiņas velti novada 
Domei. 

Tukuma grupas biedri 
lepojas ar sevi, ar savu nova-

du. Bez Tukuma novada Domes līdzdalības 
un atbalsta festivālu noorganizēt nebūtu bi-
jis iespējams. 

Pēc ceremonijas notika atpūtas vakars. 
Māra Lasmane

Foto: Oļegs Adamovičs

Gada notikums Tukumā

Sveicam  
Kristapu Legzdiņu!

Foto: Māra Lasmane

Kristaps Legzdiņš kopā ar mammu

Pirmajā rindā no kreisās: Mārīte Riekstiņa, Aleksandrs 
Ņerodenko, Māra Lasmane, Elita Kronberga, Lienīte 
Meikša. Otrajā rindā: Ēriks Riekstiņš, Aivis Reihmanis, 
Aivars Kronbergs, Matīss Kudiņš, Jūlija Šiškanova.

Jelgavas pašvaldības Sabiedrības 
integrācijas pārvaldē 5. decembrī jau 
ceturto reizi tika pasniegta pašvaldības 
balva «Gada brīvprātīgais Jelgavā», 
suminot tos cilvēkus, kuri nežēlo savu 
brīvo laiku, lai palīdzētu līdzcilvēkiem 
un iedvesmotu citus.

6. decembrī Tukuma pilsētas kultū-
ras namā notika Tukuma nevalstisko 
organizāciju godināšanas ceremonija. 
Atklāšanā uzstājās mūsu Rīgas RB Tu-
kuma grupa ar priekšnesumu „Kājas”.

Edgars Vorslovs
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VĒstis

LNS vadības kalendārs 
 Sākumu lasiet 1. lpp. 

LNS Rīgas RB vadītāja Māra Lasma-
ne: „Jau oktobrī Rīgas RB saņēma aicinā-
jumu no Jelgavas domes pieteikt pretendentu 
nominācijai „Gada brīvprātīgais Jelgavā 
2014”. Valde nolēma izvirzīt Jelgavas grupas 
biedru Kristapu Legzdiņu. Priecājamies, ka 
viņš saņēma šo balvu!”

Avīzes „Jelgavas vēstnesis” aprakstā 
par nomināciju minēts, ka Kristaps ir aktīvs 
jaunietis, bez kura Jelgavas nedzirdīgo dzīve 
jau nav iedomājama. 

Viņš Latvijas Universitātē studē dator-
zinātnes, bet brīvajā laikā saviem biedriem 
māca datorprasmes, palīdz tikt galā ar dažā-
dām datorķibelēm un labprāt veido dažādus 
informatīvus materiālus, plakātus, apsveiku-
mus, videoklipus utt. 

Tieši viņš šovasar pierunāja savus nedzir-
dīgos draugus piedalīties Jelgavas Piena paku 
laivu regatē. 

«Gribēju parādīt, ka arī nedzirdīgie var 
uzbūvēt laivu un piedalīties. Rezultāts lie-
lisks – mūsu laiva «Cilvēks uz rokas» saņēma 
simpātiju balvu. Es lepojos ar saviem bied-
riem, kuri nenobijās un piekrita,» skaidro 
Kristaps. 

Jautāts, kāpēc iesaistās brīvprātīgā darbā, 
viņš atzīst:

«Gribu, lai arī nedzirdīgie jaunieši vai-
rāk piedalās pasākumos, integrējoties dzirdī-
go sabiedrībā. Tāpēc šobrīd rīkoju dažādus 
tematiskos pasākumus, piemēram, nedzir-
dīgo filmu festivālu, pidžamu ballīti. Tāpat 
palīdzu biedrībai rīkot sporta pasākumus – 
basketbolu, minifutbolu, boulingu, kuros pats 
iesaistos.

Esmu aktīvs, man patīk palīdzēt citiem, 
negribu sēdēt mājās. Brīvprātīgā darbs ir 
mana iespēja izpausties.»

Kristaps nekad neatsaka palīdzību, jo 
katrs jauns darbs pašam sniedz jaunu piere-
dzi. «Ja es to varu izdarīt, kāpēc nedarīt? Jo 
vairāk palīdzēsim līdzcilvēkiem, jo labāk ju-
tīsimies paši,» uzskata Kristaps, atzīstot, ka 
labprāt strādātu par brīvprātīgo ne tikai Ne-
dzirdīgo biedrībā. 

Viņš gribētu pamēģināt darboties arī 
kādā organizācijā, kur ir tikai dzirdīgi cil-
vēki, lai redzētu, kā tādā variantā veidojas 
sadarbība. 

sagatavoja: Zigmārs Ungurs

LNS prezidents  
Edgars Vorslovs:

24.novembrī vadīja iepirkumu komisijas 
sēdi, kuras laikā tika izskatīti iepirkumu kon-
kursa „Dzirdes aparātu piegāde 2014.–2016.
gadā” pretendentu iesniegtie piedāvājumi. 
Šajā iepirkumā tika izvēlētas divas firmas, 
kas šajā laika periodā piegādās dzirdes aparā-
tus LNS Surdotehniskās palīdzības centram. 

No 2015.gada būs pieejami augstākas 
funkcionalitātes dzirdes aparāti. 

26.novembrī vadīja LNS valdes sēdes 
norisi. Valde iecēla zvērinātu revidentu LNS 
kapitālsabiedrībās 2014.gada finanšu pārska-
tu revīzijai, deleģēja LNS prezidentu dalībai 
Pasaules Nedzirdīgo federācijas Ģenerālajā 
asamblejā un kongresā, kas 2015.gadā no-
tiks Turcijā, izveidoja darba grupas reģionālo 
biedrību darbības stratēģijas izstrādei un no-
likuma par LNS apbalvojumiem izstrādei. 

Kopumā valdes sēdes darba kārtībā bija 
9 punkti.

3.decembrī kopā ar viceprezidenti 
S.Gerenovsku piedalījās Invalīdu dienai vel-
tītajā pasākumā Saeimā, kurā piedalījās pār-
stāvji no Saeimas, ministrijām un citām in-
valīdu NVO. Pasākums bija veltīts invalīdu 
nodarbinātības jautājumu risināšanai. 

 LNS pārstāvji uzsvēra, ka valsts un paš-
valdības ir lielākais darba devējs valstī un 
tām būtu jārāda piemērs komersantiem inva-
līdu nodarbinātībā.

4.decembrī kopā ar valdes locekli 
V.Strazdiņu tikās ar nekustamo īpašumu ju-
ristu, lai apspriestu zemes gabala Rīgā, Kan-
davas ielā 27 iegādes juridiskās procedūras. 
Par minētā zemesgabala iegādi lēmums vēl 
būs jāpieņem LNS Domei, kas sanāks 20.de-
cembrī.

5.decembrī tikās ar Latvijas Zaļās par-
tijas valdes priekšsēdētāju E.Tavaru, lai pār-
runātu valsts politiku nākamā valsts budžeta 
sagatavošanas laikā un iespējamo valsts at-
balstu LNS realizētajām iniciatīvām, kas skar 
LNS uzlikto funkciju realizāciju.

8.decembrī vadīja iepirkumu komisijas 
sēdi, kuras laikā tika atvērti divu preten-
dentu iepirkumu konkursa „Dzirdes aparā-
tu izsniegšana bērniem” 2015.– 2017.gadā 
piedāvājumi. Iesniegtajos piedāvājumos tika 
konstatētas neprecizitātes, tāpēc pretenden-
tiem tika dots laiks atbilžu sagatavošanai un 
lēmuma pieņemšana tika atlikta uz vēlāku 
laiku.

9.decembrī vadīja ikmēneša valsts dele-
ģēto uzdevumu izpildes sapulci, kurā pieda-
lījās LNS vadība, LNS Rehabilitācijas centra 
un LNS Surdotehniskās palīdzības centra va-
dība. Sapulces laikā tika analizēts novembra 
mēneša darbs, kā arī apspriesta gatavošanās 
2015.gadam, lai nodrošinātu valsts deleģēto 
uzdevumu veikšanu.

10.decembrī vadīja LNS valdes sēdes 
norisi. Valde nolēma Ziemassvētkos pie-
šķirt naudas balvas LNS kapitālsabiedrī-
bu valžu locekļiem, uzdot LNS reģionālo 
biedrību valdēm 2015.gada pirmajā pusga-
dā rīkot attiecīgās biedrības biedru kopsa-
pulci vai pārstāvju sapulci – konferenci, 
apstiprināja SIA „LNS Surdotehniskās 
palīdzības centrs” pakalpojumu cenas un 
kalkulācijas izcenojumus dzirdes aparātu 
izsniegšanai 2015.gadam, pilnvaroja LNS 
prezidentu LNS valdes vārdā, kas veic da-
lībnieku sapulces funkcijas LNS kapitālsa-
biedrībās, apstiprināt (saskaņot) LNS kapi-
tālsabiedrību darījumus ar valdes locekli vai 
ar viņu saistīto personu par summām līdz 
10 000 EUR. 

10.decembrī piedalījās projekta „Ejot lī-
dzi laikmetam” noslēguma pasākumā. LNS 
paveikusi vēl vienu labu darbu, piesaistījusi 
finansējumu un veiksmīgi realizējusi projek-
tu, kura ietvaros Rīgā dzīvojošajiem senio-
riem bija iespējams apgūt datora lietošanas 
prasmi, šī prasme mūsdienās ir nepieciešama 
katram. 

16.decembrī piedalījās Invalīdu lie-
tu nacionālās padomes sēdē. Sēdes laikā 
klātesošie tika iepazīstināti ar Labklājības 
ministrijas sagatavotajiem ziņojumiem par 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 
 personām ar funkcionālajiem traucēju-
miem; par deinstitucionalizāciju – plāno-
tie procesi pārejai no aprūpes institūcijās 
uz sabiedrībā balstītajiem pakalpojumiem; 
par konkurētspējīgas profesionālās izglī-
tības pieejamību personām ar invaliditāti; 
par pieejamo atbalstu (motivācija, sociālā 
rehabilitācija) personām ar redzes, dzirdes 
un funkcionālajiem traucējumiem no Eiro-
pas Savienības fondiem; par Latvijas prezi-
dentūras ES Padomē 2015.gada 1.pusgadā 
prioritātēm nodarbinātības un sociālās po-
litikas jomā.

LNS viceprezidente  
Sandra Gerenovska:

No 8. līdz 16. decembrim kopā ar citiem 
RC darbiniekiem saskaņoja sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumu grozu ar Labklājības 
ministriju.

16. decembrī parakstīja līgumu ar valsts 
policiju par surdotulku pakalpojumu nodro-
šināšanu Zemgales reģionā. 

Sagatavoja pēdējās šī gada atskaites par 
decembra mēnesī sniegtajiem valsts pasūtīju-
ma pakalpojumiem. 

Strādāja Rīgas Domes finansētā projekta 
„Uzbur sapņus baltā sniegā” realizācijā.

20. decembrī noorganizēja Gada no
slēguma pasākumu ar LNS Gada nomināci-
jām. 

Sveicam  
Kristapu Legzdiņu!

Gribu, lai arī nedzirdīgie 
jaunieši vairāk piedalās 
pasākumos, integrējoties 

dzirdīgo sabiedrībā.
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PROJEKti

Jaunās nodaļas pirmais darba gads
LNS Iepirkumu un projektu nodaļa aiz-

vadījusi pirmo darba gadu, un tas bija sa-
springts, jo nodaļa strādā divos virzienos.

Pirmkārt, tiek nodrošināta visu iepir-
kumu norise – arī to, kas nepieciešami LNS 
komercsabiedrībām. Bet katrs iepirkums ir 
laika ziņā ļoti apjomīgs darbs, piemēram, at-
klātā konkursā, kur pakalpojuma summa vai 
preču piegādes summa pārsniedz 42 tūksto-
šus eiro, darbs, sākot no iepirkuma noliku-
ma izstrādes līdz līguma noslēgšanai, notiek 
apmēram 3 mēnešus. Un, protams, mēs ne-
pārtraukti sekojam jaunākajai likumdošanai 
iepirkumu jomā, jo visas izmaiņas, organizē-
jot iepirkumu, ir jāņem vērā. Visiem doku-
mentiem jābūt precīzi sagatavotiem, pārska-
tāmiem un saprotamiem ne tikai mums, bet 
arī jebkuram.

Otrkārt, nodaļa gatavo finansējuma 
pieteikumus – projektus, kā arī koordinē 
un vada jau apstiprinātos projektus. Jāsa-
ka, ka nereti LNS darbinieki no citām struk-
tūrām vai reģionālajām biedrībām lūdz kon-
sultācijas par projektu iespējamību, bet tas 
nozīmē, ka mums, lai atbildētu uz neskaid-
riem jautājumiem, ir vispirms jāizlasa daudz 

un dažādi noteikumi, piemēram, konkrētās 
pašvaldības noteikumi. 

Nodaļas darbs kopumā sastāv no trīs 
virzieniem: 1) normatīvo aktu un konkursu 
noteikumu caurskatīšana, 2) tirgus izpētes 
organizācija, dokumentu sagatavošana pro-
jektiem un iepirkumiem, iepirkumu vadība, 
iepirkumu līgumu slēgšana, 3) esošo projek-
tu vadība, pēcprojektu atskaišu sagatavošana 
un informācijas sniegšana. 

Pašlaik ir izstrādāts un apstiprināts no-
likums iepirkumu jomā. Man liels prieks, ka 
tagad cilvēki saprot, ka tādas lietas kā iepirku-
ma līgums netop acumirklī, ka ir likumā no-
teikta kārtība un termiņi, kas mums jāievēro. 

Arī turpmāk biedrībai ir nepieciešams 
ārējs finansējums pasākumu norisei, lai no-
drošinātu LNS stratēģijā noteikto uzdevumu 
izpildi kultūras, saskarsmes un citās jomās, 
kas ir ārpus valsts pasūtījuma sociālajā reha-
bilitācijā. Tāpēc domāju, ka projektu jomā 
būtu lietderīgi strādāt divos virzienos – kapa-
citātes stiprināšana un plānošanas/ organizē-
šanas procesa pilnveidošana. 

Nākamgad turpināsim pilnveidoties 
paši, apmeklēsim kursus, seminārus un kon-

ferences, lai pasmeltos jaunas idejas. Bet 
būtu lietderīgi turpināt stiprināt arī biedrības 
līderu kapacitāti, un šim nolūkam meklēsim 
finansējumu, jo tikai kopīgā darbā varam sas-
niegt rezultātu. Un otrs virziens ir projektu 
sagatavošanas administratīvā procesa piln-
veide, lai ceļš no idejas līdz projektam būtu 
efektīvāks.

 Šogad vairākkārt bijis tā, ka faktiski pie-
teikumu projekta sagatavošanai saņemam 
dažas dienas pirms termiņa beigām. Un tad 
metamies „pa galvu, pa kaklu” lasīt noteiku-
mus, domāt formulējumus, sarunāt cilvēkus, 
plānot finanses un gala rezultātā vēl to visu 
jāuzliek tieši finansētājam pieņemamā raks-
tiskā formā, kas pašreiz pat mazai naudai 
veido apmēram 30 – 50 lappuses. Tāpēc jā-
domā par attiecīga nolikuma izveidi, lai sis-
tematizētu visu iesaistīto personu darbu, kas 
ļautu strādāt ar lielāku atdevi.

Gaidīsim arī turpmāk ikvienu ar pārdo-
mām un priekšlikumiem! Nāciet vai rakstiet: 
iepirkumi@lns.lv. 

Novēlu visiem daudz iespēju 2015. gadā 
un prasmi šīs iespējas izmantot! 

Aija sannikova 

Projekts „Ejot līdzi laikmetam” noslēdzies

10. decembrī Rītausmā notika projek-
ta noslēguma pasākums. Īsumā atgādināšu 
projekta galvenos datus. Tā kopējais finansē-
jums – 49013.95 eiro, finansētāji ir Eiropas 
Ekonomikas zonas valstis Islande, Lihtenš-
teina, Norvēģija, kā arī Latvijas valsts, kuru 
finansējums ir 44112.54 EUR, bet LNS šajā 
projektā ieguldīja 4901.41 EUR. Šo projektu 
uzraudzīja Sabiedrības Integrācijas fonds. 

Projekts sākās 2013. gada 1. novembrī 
un beidzas 2014. gada 30. decembrī. Šajā 
laikā datorlietošanā tika apmācīti 25 vecuma 
pensionāri ar dzirdes traucējumiem, kuriem 
nebija nekādu priekšzināšanu datora lietoša-
nā, kā arī 20 vecuma pensionāri ar dzirdes 

traucējumiem, kuriem jau bija priekšzināša-
nas.

Vēl 55 vecuma pensionāriem ar dzirdes 
traucējumiem tika sniegtas individuālas kon-
sultācijas un nodrošināta pieeja datoram ar 
printeri. Tātad kopējais mērķa grupas dalīb-
nieku skaits bija 100 vecuma pensionāri ar 
dzirdes traucējumiem.

Noslēguma pasākumā projekta vadītāja 
Diāna ZālamaneLeite vispirms deva vārdu 
LNS prezidentam Edgaram Vorslovam. Viņš 
uzsvēra, lai klienti nebaidās, apmācības da-
tora lietošanā dažādos veidos turpināsies gan 
Dienas centrā, gan Rehabilitācijas centrā. 

Ar noslēguma prezentācijām uzstājās 
visi projekta darbinieki. Diāna Zālamane 
Leite informēja par paveikto kopumā un no-
beigumā citēja ķīniešu sakāmvārdu: „Mācī-
šanās ir jaunības avots. Lai arī cik vecs tu 
būtu, tu nedrīksti pārtraukt augt un attīstī-
ties”.

Juris Grundulis savā prezentācijā pa-
stāstīja, kā klājies apmācību procesā un pa-
rādīja to arī fotogrāfijās. Iveta Kraze savā 

prezentācijā vairāk pievērsās datorlietošanas 
pamatiem, lai ieinteresētu tos klātesošos, 
kas nepiedalījās apmācībās. Krista Blīgzna 
savukārt pastāstīja par klientu attieksmi un 
izjūtām.

Sākumā daudziem senioriem bijis bail 
ķerties klāt datoram un viņus vajadzēja ie-
drošināt. Grūtības sagādāja peles vadīšana 
un arī burtu sameklēšana uz klaviatūras – nav 
viegli iegaumēt burtu izvietojumu, tam vaja-
dzīgs treniņš. Visvairāk klienti mācījās Word 
programmu, visbiežāk skatījās LNS mājas-
lapu un ļoti patika izmantot Skype. Krista 
katru mēnesi 6 klientiem palīdzēja izmantot 
internetbanku un veikt maksājumus. Viņa pa-
teicās klientiem un teica, ka ļoti paticis strā-
dāt šajā projektā.

Arta BirznieceSiliņa pastāstīja sīkāk par 
nodarbībām Dienas centrā un aicināja klien-
tus turpināt apgūt datorlietošanu tur. Noslē-
gumā visi tika cienāti pie projekta komandas 
sarūpētā zviedru galda. 

Zigmārs Ungurs

No kreisās: Arta Birzniece-siliņa, Diāna 
Zālamane-Leite, Juris Grundulis, Krista 
Blīgzna, iveta Kraze
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Kāds bija Vecais – 2014 un
Kā jau katra gada beigās, jāpavelk 

svītra zem aizejošā gada, sarēķinot plu-
sus un mīnusus. Un vienmēr ar lielākām 
vai mazākām bažām sagaidām atnākošo 
gadu, jo  nekad jau pilnīgi visu nevar pa-
redzēt – varbūt sagaida negaidīti panāku-
mi vai tikpat negaidītas neveiksmes.

 Kopsolī lūdza mūsu biedrības, SIA un 
LNS nodaļas īsumā atbildēt uz diviem vien-
kāršiem jautājumiem: 

Kāds jums bija šis gads –  ar ko īpašs, 
kādi pārsteigumi, pozitīvismi tajā bija?

Ko jaunu un atšķirīgu plānojat nāka-
majā, 2015. gadā? 

Sandra Gerenovska, LNS Reha-
bilitācijas centrs

Salīdzinot ar pagājušo gadu, mūsu SIA 
šis gads bija mazliet mierīgāks, jo pagājušajā 
gadā pašās gada beigās Labklājības ministri-
ja pēdējā brīdī piešķīra papildu līdzekļus, un 
mums vajadzēja pa galvu pa kaklu mesties 
izpildīt lielu pakalpojuma pasūtījumu. Toties 
šogad arī peļņa ir mazāka. Tomēr gadu beig-
sim ar peļņu.

 Šogad Rīgā pieņēmām darbā sociālo 
darbinieci Sandru Gutāni, līdz ar to klienti 
var saņemt daudz kvalitatīvākus pakalpoju-
mus. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
– saskarsmes un radošās pašizteiksmes 
iemaņu apguve; psiholoģiskās adaptācijas 
treniņi; palīdzība un atbalsts klienta soci-
ālo problēmu risināšanā tika nodrošināti ar 
pārklājumu visā Latvijā pēc klientu piepra-
sījumiem.

Priecē tas, ka izdevās nodibināt labus 
kontaktus ar kaimiņvalsts Lietuvas  Nedzir-
dīgo biedrību un viņu Zīmju valodas tulku 
asociāciju.  Uzsāka darbu dienas centrs „Rīt-
ausma”, kurā nedzirdīgie lietderīgi var pava-
dīt brīvo laiku. Pateicoties mūsu darbiniecei 
Danai KalpiņaiGeidai,  realizēti 3 projekti ar 
pašvaldības un viens ar Kultūrkapitāla fonda  
finansējumu.

Pateicoties šiem projektiem, Rītausmas 
pašdarbniekiem  uzšūti jauni, skaisti tērpi. 
Rītausmā pirmajā stāvā nomainīti logi, līdz 
ar to telpās ir siltāk, paņemtas nomā  bijušās 
kafejnīcas telpas, un tās jau  izremontētas, lai 
nākamgad  tur ierīkotu bērnu stūrīti un virtu-
vi. Līdz ar to vecākiem būs kur atstāt savus 
mazuļus, kamēr paši piedalās dažādās soci-
ālās rehabilitācijas nodarbībās, piemēram, 
psihologa lekcijās. Vēl šogad gribam uzsākt 
Rītausmas lielās zāles lampu nomainīšanu. 

Šobrīd mēs ar Labklājības ministriju sa-
skaņojam pakalpojumu kalkulācijas, līdz ar 
to neko daudz vēl nevaram plānot nākama-
jam gadam. Kad būs 100% zināmas finanses, 
tad arī varēsim precīzi un konkrēti visu plā-
not.  Vēlamies ciešāk sadarboties ar Baltijas 
valstu tulku organizācijām. Turpināsim pie-
dalīties dažādos iepirkumos un valsts pasū-
tījuma izpildē. 

Arnolds Pavlins, SIA „LNS Sur-
dotehniskās palīdzības centrs” 

Gads  mūsu centram bija visai veiksmīgs. 

Bija tik liels plāns kā nekad visos 20 pastāvē-
šanas gados. Esam apkalpojuši ļoti daudz cil-
vēku, un gadumiju varam sagaidīt ar izpildīta 
pienākuma sajūtu. No pirmreizējiem pasāku-
miem varu atzīmēt izstādi, ko noorganizējām 
rudenī, lai mūsu biedri varētu iepazīties ar 
tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Ja runa ir par jaunumiem, tad 2015. gads 
noteikti būs atšķirīgs ar jaunu, valsts apmak-
sātu tehnisko palīglīdzekļu ienākšanu mūsu 
ikdienas dzīvē – strādāsim gan ar komuni-
katoriem, gan jauniem signalizatoriem, gan 
telefoniem ar pastiprinātājiem, gan FM sistē-
mām un planšetēm. Ceru, ka mūsu biedri būs 
vēl vairāk apmierināti ar Surdocentra darbu.

Varis Strazdiņš, SIA „LNS Nekus-
tamie īpašumi” 

Aizvadītais gads mūsu SIA kopumā bija 
normāls. Tā kā savā amatā esmu pavisam 
neilgu laiku, garos citātos neieslīgšu. Varu 
pateikt, ka daudzas ieceres vai plānotais tika 
realizēts, tāpat netrūka arī nepadarītā.  

Jaunajā gadā noteikti būs daudzas iz-
maiņas. Pirmkārt, jāsakārto mūsu pašu LNS 
mītnes durvju priekša, teritorija Elvīras ielā 
19. Jāveido pašiem sava remontbrigāde, kas 
veiktu lielākus vai mazākus darbus. Ir jāpre-
cizē darba pienākumi mūsu apsaimniekotā-
jiem, sētniekiem, apkopējiem vai citiem no-
darbinātajiem. Dažiem vajadzēs saprast, ka 
darba samaksa jānopelna ar konkrētu darbu.

LNS Domei būs jādomā un jāizlemj, kā 
saglabāt un attīstīt visus daudzos mūsu ne-
kustamos īpašumus. Patiks vai ne, bet būs jā-
izvērtē, cik lietderīgi vai izdevīgi tie ir LNS 
mērķiem un uzdevumiem.

Pārāk daudzas ieceres pirms laika neie-
saka atklāt, var neizdoties! Tāpēc labāk kādu 
daļu paturēt pie sevis un pieminēt nākamā 
gada nobeigumā.      

Marija Gedminiene, SIA „LNS 
Dane”

Īpašs notikums? Domāju, ka tas jau vien 
ir labi, ka mūsdienu ekonomiskajā situācijā  
ražošanas process mūsu uzņēmumā nav  ap-
stājies un mēs spējām sekmīgi izpildīt Igau-
nijas sadarbības partneru pasūtījumu.

Ko gaidām no 2015. gada? Sakarā ar 
izmaiņām minimālās algas apmērā un ar to 
saistītām citām izmaksām gaidāms ļoti grūts 
gads. Uzņemto saistību izpildei, produkcijas 
kvalitātes nodrošināšanai nepieciešams ie-
viest radošus jauninājumus. Un – pats galve-
nais – modernas tehnoloģiskās iekārtas darba 

ražīguma paaugstināšanai. Tam nepieciešami 
attiecīgi finansu ieguldījumi, un tas vēl vai-
rāk sarežģī situāciju.

Jaunajā gadā mana devīze – mēģināt rāp-
ties kalnā augšā, nevis ripot lejā. To pašu no-
vēlu visiem pārējiem!

Diāna Zālamane-Leite, Dienas 
centra Rītausma 

Dienas centram šis gads bija īpašs ar to, 
ka tika iegūts Rīgas pašvaldības finansējums 
un līdz ar to – iespēja turpināt projekta „Ne-
palikt vieniem klusumā” ieviestās aktivitātes.

 Pēc sadarbības līguma parakstīšanas ar 
Rīgas Sociālo dienestu lielākās pārmaiņas 
bija pārcelšanās no 2 gadu laikā iemīlētās 
LNS ēkas Elvīras ielā 19 uz plašākām un iz-
remontētām telpām Rītausmā, Kandavas ielā 
27, kur mūs uzņēma SIA „LNS Rehabilitā-
cijas centrs”. Pozitīvisms – kuplais klientu 
skaits, kas apmeklē Dienas centru.

Runājot par jaunu un atšķirīgu – tās no-
teikti būs jaunas tehnikas, kuras mācīs lietot 
nodarbībās, varbūt kāds interesants viesis, 
ekskursijas. Šā gada nogalē populārākais 
jaunums bija pērļošanas nodarbības un ap-
mācības virtuvē. Kā liecina iepriekšējais 
gads, tad, kopīgi darot, var sasniegt vēlamo. 
Un tādēļ arī nākamajā gadā, kopīgi strādājot, 
ticam, ka izdosies realizēt mūsu ieceres.

Inese Immure, Valsts deleģēto soci-
ālo pakalpojumu vadības nodaļas vadītāja

Gads bija īpašs ar to, ka beidzot valsts ap-
maksātās surdotehnikas sarakstā iekļauti mo-
dernāki un mūsdienām piemērotāki tehniskie 
palīglīdzekļi. Mūsu cilvēki ir labi informēti 
par to – ļoti liela interese ir par digitālās vi-
zuālās saziņas ierīci un skaņas indikatoru ar 
mehānisko signālu. Mēs saņemam ļoti daudz 
iesniegumu, tāpēc jāapstrādā rekordliels 
skaits dokumentu.

Šogad arī būtiski samazinājusies rinda 
pēc dzirdes aparātiem. Īpaši varu pieminēt 
to, ka mūsu sagatavotā informācija par sur-
dotehniskajiem palīglīdzekļiem publicēta 
vairākos reģionālos laikrakstos un novadu 
domes izdevumos.  Šķiet, nekad tā nav bijis, 
tāpēc ceram, ka pēc publikācijām cilvēki ar 
dzirdes traucējumiem arī nākamgad pieteik-
sies uz palīglīdzekļiem un aktīvāk izmantos 
viņiem dotās iespējas.

Ainārs Osmanis, Pļaviņu RB 
2014. gads Pļaviņu biedrībai bija citā-

dāks nekā iepriekšējie gadi, jo biedrībā sāka 

Dienas centra atklāšana

surdotehnikas izstādē
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…kāds būs Jaunais – 2015
strādāt klientu apkalpošanas speciāliste Ilze 
Gabranova. Pēdējos 3 gados, arī šajā 2014. 
gadā, daudzi jaunieši pārvākušies dzīvot uz 
Rīgu un Angliju. Tagad mūsu biedrībai ir 
īpašs biedru sastāvs, jo pilsētā dzīvo vairs 
tikai 8 biedri, kuri apmeklē biedrību, bet pā-
rējie biedri atrodas citās pilsētās un novados.  
Tāpēc mēs rūpīgi plānojam vismaz 1 – 2 
lielākus ikmēneša pasākumus, kurus var ap-
meklēt arī šie biedri no citurienes. 

Šā gada pārsteigums biedriem bija eks-
kursijas, kas notika gandrīz katru mēnesi: 
gida pavadībā uzkāpām dolomīta krautnē – 
augstākajā punktā virs Pļaviņām, bijām eks-
kursijā uz Liepkalnu maizes ceptuvi, brau-
cām ar vikingu kuģi uz Oliņkalnu.

 Bijām Tukumā, Rīgā, Bērzaunē, Mado-
nā, Cesvainē, Odzienā, Jēkabpilī un Krust-
pilī. Kopā ar Aiviekstes pagasta pensionāru 
biedrību piedalījāmies 1. Maija ielas svētkos 
un Aiviekstes pagasta pārvaldes atklāšanā.

2015. gadā  biedrībai būs  60. dzimšanas 
diena. Visu laiku mūssauc par  jaunāko un 
mazāko biedrību, tomēr mums arī pienākusi 
šāda apaļa jubileja! Domājam, kā to atzīmēt 
atšķirīgāk no iepriekšējām.

Gundega Paņko, Liepājas RB
Šogad realizējām  projektu „Saules raksti 

Liepājā”. 
 Īpašs mums bija Vecvecāku šovs, kurā 

izvēlējāmies Mis Vecmāmiņu un Misteru 
Vectētiņu. Bijām  Baskāju takā. Vēl prātā 
palicis Lieldienu pasākums pašu pagalmā, 
kā arī jubilāru godināšana. Patīkams pārstei-
gums – Liepājas dome mums iedeva atlaides 
braukšanai sabiedriskajā transportā.

Nākamajā gadā mūsu biedri vēlētos braukt 
ekskursijās,  iesaka organizēt vingrošanu.

Mārīte Sarkane, Rēzeknes RB 
Īpašs notikums – biedrības 65 gadu jubi-

leja. Paldies visiem, kas palīdzēja un atbals-
tīja  mani šī pasākuma organizēšanā. It īpaši 
Inesei Gedušai.  Pozitīvs fakts, mums tomēr 
ir biedri, kuri, par spīti visam, cenšas atbalstīt 
biedrību.

Ir vēlme ieviest jaunus pasākumus, sa-
darbojoties ar IK „Juniors” vadītāju Artūru 
Vindaču, kā tieši –  lai pagaidām paliek no-
slēpums. 

Māra Lasmane, Rīgas RB

Man liels prieks, ka šogad gandrīz visas 
Rīgas biedrības grupas aktīvi organizēja sa-
viem biedriem pasākumus: apmeklēja muze-
jus, izstādes, organizēja pārgājienus,  dzērve-
ņu lasīšanu utt.

Notika vairāki integrācijas pasākumi: sa-
rīkots liels Līgo svētku  pasākums Rītausmā 
kopā ar dzirdīgajiem, tukumnieki pirmoreiz  
ar dejām uzstājās Tukuma pilsētas Rožu 
svētkos. 

Slavenie „jūrnieki” (augšējā attēlā) no  
Jelgavas grupas 30. augustā Eiropā  piena 
paku laivu  regatē  Lielupē dabūja  žūrijas 
simpātijas balvu. 

Lepojamies, ka daudzas organizācijas lūdz 
mūsu pašdarbniekus uzstāties ar kādu priekš-
nesumu viņu svētkos, un mēs to arī darām.

Nākamgad Rīgas RB būs darba pilns 
gads: notiks konference un biedrības jubileja.

Raisa Civkunova, Ventspils RB
Bija mums priecīgs notikums – mūsu bied-

rība tika pie jauna televizora "Smart", kuru 
sponsorēja Ventspils Nafta.

Nākamgad plānojam ekskursiju uz 
Zviedriju.

Anita Ceple, Smiltenes RB
Pozitīvismi: LNS Smiltenes RB 65 gadu 

jubileja (attēlā) un divas ekskursijas.
Pārmaiņas –  Smiltenes RB mājai ielika 

jaunus logus, smiltenieši paši izremontēja 
zāli un tulka telpu, tagad ir gaišāk un mājī-
gāk, biedriem patīkamāk klubu apmeklēt.

Mums bija liels pārsteigums, ka nāko-
šajā gadā LNS pašdarbības festivāls notiks 
Alūksnē – pirmoreiz  LNS vēsturē. Tas ir pa-
tīkami un jauki, bet mēs uztraucamies un jau 
sākam domāt par šī svarīgā pasākuma norisi. 

Elvīra Čaika, Daugavpils RB
Daugavpils biedrībai šis gads ir bijis da-

žādiem pozitīviem pasākumiem pilns, kā jau 
vienmēr. Piemēram, organizējām ekskursiju 
uz populāro kultūras objektu – Marka Rotko 
mākslas centru. 

Šogad Nedzirdīgo dienas ietvaros biedrī-
bā pirmoreiz  organizējām paši savu „Nedzir-
dīgo nedēļu" –  katrai dienai bija pasākums ar 
īpašu tēmu, kas saistīta ar nedzirdīgo dzīvi:   
atcerējāmies savus Goda biedrus,  izklaidējā-
mies, sportojām. Šī nedēļa tiešām bija pozitī-
visma pilna un noslēdzās ar visu biedru kopī-
gi veidotu, skaistu ziedu kompozīciju „LNS”.

Nākamajā gadā plānojam  pilnveidot  jau 
zināmās, iekoptās tradīcijas, jo cilvēki ir at-
turīgi pret jauno un nezināmo. 

Nākamajā gadā ceram papildināt savu 
inventāru  ar projektoru, lai padarītu intere-
santākus dažādus pasākumus un organizētu 
jaunus, nebijušus –  galvā rosās idejas par fil-
mu vakariem un kopīgi aizvadīto pasākumu 
foto apskati. 

Šogad pasākumi bija ļoti apmeklēti – gri-
bas, lai tāpat būtu arī nākamgad, tāpēc uz-
klausīsim un centīsimies pēc iespējas vairāk 
apzināt, kā vēlas „kopā sanākt” paši nedzir-
dīgie. Šogad vēlējāmies organizēt  nūjošanas 
pasākumu, bet līdzekļu trūkuma dēļ diemžēl 
šī vēlme bija jāatceļ – cerams, ka nākamajā 
gadā varēsim  šo ieceri realizēt.

Turpinājumu lasiet 6. lpp. 

        smiltenieši
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 Sākumu lasiet 5. lpp. 
Dace Lāce, Valmieras RB
Šis gads bijis labs, bet sagādāja arī problēmas man personiski –  salauzu labo 

roku pie pleca. 3 mēneši pagājuši, bet roka vēl pilnībā nav atguvusi darbaspējas.
Man ir prieks, ka mūsu deju kolektīvs otro gadu ar labiem rezultātiem piedalījās 

festivālos.
Vēl liels prieks, ka NVA piešķīra darba vietu asistentam, kas man ļoti labi pa-

līdz darbā, jo ar savu darba pusslodzi netieku galā.
Daudz dažādu labu pasākumu bija šinī gadā, bet īpaši nozīmīgs bija 18. novem-

bra pasākums – bijām uz Limbažiem, uz muzeja izstādi par Latvijas himnas autoru 
Baumaņu Kārli – daudz ko uzzinājām  par  himnas rašanos, nolikām sveces, no-
dziedājām Latvijas himnu pie Baumaņu Kārļa pieminekļa (attēlā). Nolikām sveces 
arī Limbažu un Liepupes kapos bijušajiem biedriem.

Bijām Limbažos Dzīvā sudraba muzejā – to ikvienam noteikti vajag apmeklēt!
2015. gadā paši galvenie uzdevumi – noorganizēt mūsu 3 grupu sapulces un 

Valmieras RB konferenci. Aicināsim savus jaunos cilvēkus aktīvāk iesaistīties  gru-
pu vadīšanā un arī  ievēlēt jaunu mūsu biedrības vadību.

Vēlu visiem veiksmi 2015. gadā! 

Vienmēr ar lielu 
prieku katru mēnesi 
gaidu mūsu avīzīti 
„Kopsolī”. Tajā var 
izlasīt ļoti daudz –  
interesantus rakstus, 
intervijas, uzzināt 
par dažādiem noti-
kumiem utt. Pirmais, 
ko vienmēr daru, sa-
ņemot avīzi, to ātri 
izšķirstu, izlasu virs-
rakstus, lai saprastu, kuru rakstu izlasīt vispirms, pēc 
tā lasu visu pēc kārtas.

Tā kā man ir ļoti tuva nedzirdīgo kultūra, tad 
pirmais raksts, ko izlasīju, bija „Mūsējiem daudz 
atzinību”. Ir patīkami lasīt par to, ka skatītāji, arī 
žūrija atzinīgi novērtē mūsu režisoru un aktieru vei-
kumu.

Priecājos, ka biedrības neaizmirst savus bied-
rus un godina tos skaistajās jubilejās. Jo katram ir 
svarīgi, ka viņu atceras un tajā ikdienas steigā un 
rūpju pārpilnā laikā atrodas laiks arī svētku brīdim, 
kad būt kopā ar saviem biedriem un tuviniekiem.

Ir svarīgi uzzināt, kas notiek LNS vadības lī-
menī, ko dara mūsu SIA, kā, piemēram, šajā numurā 
ar lielu interesi izlasīju intervijas ar SIA „LNS ne-
kustamie īpašumi” bijušo vadītāju L.Paulēnu un eso-
šo vadītāju V.Strazdiņu. Jo reizēm nav saprotams, ko 
tad mūsu komercsabiedrības dara un kā vadītāji jūtas 
savos amatos, kur svarīgs ir darbs ar cilvēkiem.

Mazliet skumji palika, izlasot informāciju ar 
statistikas datiem par „Kopsolī” pētījumu. Ja no 
1737 biedriem avīzi pasūta tikai 378, tad tas ir bēdīgs 
rādītājs. Bet jācer, ka nedzirdīgie tomēr sarosīsies un 
sapratīs, ka avīze patiesi ir vajadzīga, un steigs to pa-
sūtīt, jo tā ir visvecākā un vienīgā Latvijā, kas raksta 
par nedzirdīgo sabiedrības dzīvi.

Ar lielu interesi pārlasu LNS vēstures lappu-
ses, jo visus notikumus daudzu gadu garumā nevar 
atcerēties un šīs lapas ļauj pakavēties atmiņās, kā arī 
citiem uzzināt, ko jaunu. 

Protams, neviena avīze nevar iztikt bez inter-
vijām. Ar sajūsmu lasu intervijas ar jauniešiem, kā, 
piemēram, šajā avīzē ar Jāni Grenevicu. Jaunietis, 
kas mācās, strādā, piedalās pašdarbībā un cenšas 
sasniegt savus mērķus, ir pozitīvs piemērs arī citiem 
jauniešiem. Šādu interviju sēriju vajadzētu turpināt.

Vēl man patika Daigas Delles raksts par bēr-
nudārzu „Dzintariņš” –  izbrīnīja tas, cik daudz 
mums ir nedzirdīgu pedagogu un darbinieku šajā 
iestādē.

Manu uzmanību piesaistīja raksts par ro-
keriem, tas nu gan bija jaunums un pārsteigums. 
Priecājos, ka Latvijas motociklistu pāriem piešķīra 
pirmo vietu un nomināciju par veikto vistālāko attā-
lumu, jo tas tiešām ir liels pārbaudījums.

Vēl daudz interesantu rakstu – gan par to, ko 
piedāvā Latvijas Televīzija nedzirdīgajiem, gan par 
senioru datorprasmju apgūšanu, gan sporta ziņas, 
gan par to, kā mūsējie dzīvo ārzemēs un protams, 
pēdējā lapaspuse ar dažādu pasākumu plāniem un 
jubilāru sleju…

Nobeigumā novēlu siltus un jaukus Ziemas-
svētkus, laimīgu Jauno gadu Kopsolī veidotājiem  
un lasītājiem. 

Atbalstīsim savu avīzīti arī 2015. gadā! 
Brigita Aldersone

Gaida mūsu avīzi

Ilze Kopmane, LNS Informācijas nodaļa
Īpašs mums bija viss gads – sākot ar statusa un mītnes maiņu un beidzot ar Kop-

solī sešdesmitgadi (attēlā). Protams, galvenā rūpe bija regulāra laikraksta  izdošana 
un nepārtraukta ikdienas ziņu ievietošana mājaslapā.

 Pa vidu veicām lasītāju aptauju un pirmoreiz LNS praksē sarīkojām divas vi-
deokonferences par informācijas nodrošinājuma tēmu, sagatavojām arī divus pro-
jektus saistībā ar „Kopsolī”, izveidojām videoklipu – var teikt, uzsaukumu visiem 
LNS biedriem abonēt  tieši viņiem adresēto izdevumu Latvijā.

Un tā ir mūsu lielākā, īpašā rūpe 2015. gadā – lai katra ģimene saņemtu piln-
vērtīgu informāciju gan „Kopsolī”, gan LNS mājaslapā. Bet mūsu sapnis – lai vai-
rojas brīvprātīgo korespondentu un informatoru pulks: vismaz pārītis katrā LNS 
biedrībā un SIA.

Lai jums, mīļie lasītāji, visiem laba veselība, lai sirdsgudrība, drosme un iespēja 
dzīvot saskaņā ar savām vēlmēm un vērtībām! 

Materiālus apkopoja: Zigmārs Ungurs
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PiEREDZEs APMAiŅA

Uz tulku šovu Lietuvā
No 13. līdz 15.novembrim notika Re-

habilitācijas centra  zīmju valodas tulku 
un surdotulku pieredzes apmaiņas brau-
ciens uz Lietuvu.

 Grupā piedalījās Sandra Gerenovska, 
Brigita Aldersone, Lilita Janševska un Sar-
mīte Ķuzule, surdotulki Laura Pliska un 
Inese Geduša, kā arī zīmju valodas tulki Ira 
Heislere un Andris Ķirsons. 

Lietuvas Zīmju valodas tulku nodaļa 
organizēja tulku šovu, uz kuru ielūgti tikām 
arī mēs. To vērot bija ļoti  aizraujoši.  Mēs 

redzējām tulku izpildījumā dažādas teatrālas 
ainiņas. Parādītas visādas sadzīves situācijas 
un tas, kā atrisinās problēmas šajās situācijās. 

Mani pašu ļoti uzrunāja lietuviešu zīmju 
valoda, daudzas zīmes mums ir ļoti līdzīgas. 
Kā arī bija interesanti paskatīties, kā tulki 
tulko teātra ainas. Uz skatuves katrā malā 
stāvēja tulks, kurš zīmju valodā tulkoja uz 
skatuves notiekošo, tulki mainījās ik pēc 
15 – 20 minūtēm. Vienā skatuves malā bija 
profesionāls tulks, kurš tulkoja sinhroni, otrs 
tulks tulkoja vienkāršākā zīmju valodā, va-

rējām vērot abu tulku darbu, salīdzināt viņu 
lietotās zīmes.

 Šova noslēgumā tika izpildīta fantastis-
ka dziesma – tulku himna. Patiešām jauka, ar 
labu tekstu un skaistu melodiju. Mums viss 
redzētais ļoti patika, tāpēc paldies vadībai 
par doto iespēju iegūt šādu pieredzi. 

Tā kā Latvijā pieaug tulku skaits, domā-
jam arī šeit organizēt līdzīgu šovu, un, iespē-
jams, nākotnē tāds varētu būt  arī Baltijas 
mērogā. 

ira Heislere

Baltijas nedzirdīgo jauniešu festivālā
22. novembrī Kauņā (Lietuva), pilsētas 

kultūras namā notika Baltijas Nedzirdīgo 
jauniešu festivāls. Tas bija pirmais festi-
vāls Baltijas valstīs. Līdz šim kopīgi bija 
notikušas tikai radošās nometnes.

Kā notika šis Baltijas jauniešu saiets, 
par to informē Kristaps Legzdiņš:

Pirmie festivālā agri no rīta ieradās brīv-
prātīgie jaunieši. Viņi sakārtoja telpas, reģis-
trācijas vietu. Pamazām saradās pārējie da-
lībnieki – apmēram 150 cilvēki no Lietuvas, 
Igaunijas, Latvijas. Bija arī daži dalībnieki 
no Vācijas, Austrijas, Beļģijas un citām Ei-
ropas valstīm.

Vienos notika festivāla atklāšana. Vadī-
tāji bija pa vienam cilvēkam no trīs Baltijas 
valstīm. Latviju pārstāvēja Krista Blīgzna. 
Ievadā nelielu teatralizētu izrādi demons-
trēja Lietuvas kolēģi. Pēc tam katras valsts 
pārstāvis iepazīstināja pārējos ar savas or-
ganizācijas darbu. Tālāk dalībnieki varēja 
izvēlēties noskatīties katras valsts prezentā-
ciju vai piedalīties nodarbībās darba grupās. 
Daudziem patika Lietuvas prezentācija „Al-
pīnists”. Labs bija arī Igaunijas grupas darbs 
„Kā izveidot labu video”. Skatītāji atsaucīgi 
novērtēja arī Latvijas prezentāciju „Atbalsts 
jaunajām ģimenēm” un Eiropas Nedzirdīgo 
jauniešu organizācijas veikumu „Nedzirdīgo 
identitāte”.

Pēc pusdienām brīvsolī visi apskatīja 
rokdarbu galeriju. Tajā savus darbus de-
monstrēja jaunieši no Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas. Bija ļoti skaisti darbi. No Latvi-
jas tika parādīts Anitas Grahoļskas darbs ar 
hennu, Kristapa Štelmahera un Vara Salmiņa 
metālizstrādājumi, Edgara Celmiņa glezna, 
Elzas Alises Zariņas un Dārtas Elizabetes 
Zariņas glezna ar bērnu rokas nospiedumiem 
un dedzināta koka izstrādājumi. 

No Latvijas kā brīvprātīgie piedalījās 
Anita Grahoļska, Raivis Tīdemanis, Anda 
Tīdemane, Varis Salmiņš. 

Festivāla beigās bija brīvprātīgo dalīb-
nieku un festivāla organizatoru apbalvošana. 

Tālāk visi varēja vērot katras valsts teāt-
ra izrādes. Lietuvas un Igaunijas kolēģi de-
monstrēja video par savās valstīs notikušiem 
filmu festivāliem. Arī Latvijā tiek organizēts 
pirmais kinofilmu festivāls.

Noslēgumā dalībnieki cienājās ar gardām 
kūkām un pie kafijas tases pārrunāja visu re-

dzēto un izjusto. Kristaps Legzdiņš uz ekrāna 
demonstrēja videomateriālu par kļūdām zīm-
ju valodā. Dalībnieki to uztvēra ar humoru.

Vakarā visi draudzīgi atvadījās, vienprā-
tīgi secinot, ka festivāls bija labi izdevies.

Karīna Beisone-Kuzmina: Ne-
daudz pastāstīšu par festivāla priekšvēsturi!

Pagājušajā rudenī 6 dalībnieki no katras 
Baltijas valsts piedalījās Eiropas Nedzirdīgo 
jauniešu savienības attīstības valstu seminārā 
Viļņā, Lietuvā, par kopīgu aktivitāšu rīkoša-
nu. To vidū – arī es.

Šovasar pienāca ziņojums par projekta 
apstiprinājumu Baltijas Nedzirdīgo jauniešu 
festivāla organizēšanai Rīgā.  Pārstāvju dar-
ba grupai tomēr bija 3 priekšlikumi, kur rīkot 
šo festivālu: Kauņas Kultūras namā, Kauņas 
Nedzirdīgo namā vai LNS kultūras namā 
„Rītausma”. Eiropas finansējums nebija pie-
tiekoši liels, bija jādomā arī par iespējamo 
atbalstu. 

Galu galā Kauņas Jauniešu nedzirdīgo 
organizācija uzņēmās rīkot šo festivālu savas 
pilsētas kultūras namā, krietnu atbalstu snie-
dza arī Kauņas pilsētas pašvaldība. Darba 
grupai tika atlasīti pa 3 pārstāvjiem no katras 
Baltijas valsts, kas bija piedalījušies seminā-
rā.

Mēs kā pārstāvji no Latvijas bijām – es, 
Kristaps Legzdiņš un Krista Blīgzna. Visu 

pārstāvju tikšanās klātienē notika 3 reizes 
(septembrī, oktobrī un novembrī), bet mums 
bija ļoti cieša saskarsme sociālajos tīklos, 
piemēram, Skype, izveidotajā Facebook or-
ganizatoru grupā, epastā un evideo sarak-
stē. Tādējādi, būdami katrs savā valstī un 
citā vietā, tomēr spējām sekmīgi veikt savus 
pienākumus festivāla sagatavošanā tik īsajā 
3 mēnešu laikā. 

Pateicos Kristapam Legzdiņam un 
Kristai Blīgznai par veikto darbu grupā. 
Vēlreiz LIELS PALDIES brīvprātīgajiem: 
Anitai Grahoļskai, Varim Salmiņam, Andai 
Tīdemanei un Raivim Tīdemanim, pasnie-
dzējiem: Artai BirznieceiSiliņai un Ivetai 
Krazei, māksliniekiem/rokdarbniekiem: 
Edgaram Celmiņam, Anitai Grahoļskai, Va-
rim Salmiņam, Kristapam Štelmaheram, 
Elzai Alisei Zariņai un Dārtai Elizabetei Za-
riņai, teātra un filmas aktieriem: Edgaram 
Celmiņam, Madarai Indriksonei, Agnesei 
Kalnājai, Lilitai Loginai, Ievai Vilciņai un 
Intim Zvirbulim, kā arī visiem skatītājiem, 
kas piedalījās Baltijas Nedzirdīgo jauniešu 
festivālā! 

Mēs, darba grupas pārstāvji, esam nolē-
muši turpināt Baltijas Nedzirdīgo festivālu 
ik otro gadu kādā no Baltijas valstīm. Mēs 
ļoti ceram, ka tas 2016.gadā notiks Rīgā, 
Latvijā. 
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BiEDRĪBās UN GRUPās
Gaismas pils – cita pasaule

Juris Grundulis un Tatjana Urboniene 
informē:

„Doma par speciālas ēkas būvniecību 
Nacionālās bibliotēkas vajadzībām radās jau 
1928. gadā, bet lēmums par to tika pieņemts 
1988. gadā.

 Pēc gada bibliotēkas ēkas projekta izstrā-
di uzsāka projektētāju grupa arhitekta M. Ģel-
ža vadībā un latviešu izcelsmes arhitekts no 
ASV Gunārs Birkerts ar lielu pieredzi līdzīgu 
būvju projektēšanā. Tika izveidota ēka, kas 

ārēji atgādina stikla kalnu, 
kurā uzjāj pasakas varo-
nis Antiņš no Raiņa lugas 
„Zelta zirgs”. 

Gaismas pils ir 68 m 
augsta. Tai ir 11 stāvi, 
katrs nokrāsots citā krāsā. 
Visā platībā dažāda no-
saukuma zālēs izvietotas 
grāmatas brīvai pieejai 
jebkuram bibliotēkas lasītājam ar karti, ko iz-
sniedz bez maksas. Uz lasītāju galdiem izvie-
toti datori. No augšas skatu laukuma paveras 
skaists skats uz Rīgu. 

Starp citu, pie nedzirdīgo grupas parunā-
ties pienāca Eiroparlamenta deputāte Inese 
Vaidere. Tobrīd tulks vēl nebija atnācis un 
komunikācija bija apgrūtināta, bet promejot 

viņa solīja apgūt zīmju valodas minimumu. 
Grupa bija sajūsmā par visu redzēto. Va-

jadzētu daudz laika un daudz vārdu, lai iz-
stāstītu ekskursijā redzēto. Tāpēc pašiem jā-
organizē sava grupa, jāpiesakās Gaismas pils 
apskatei – nenožēlosiet.” 

Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis

Tukumā un Rīgā 
– jaunas krāsas

No Rīgas RB Tukuma grupas biedru 
savāktiem ziedojumiem tukumnieki nolē-
ma ar pašu spēkiem izkrāsot kluba telpu. 
Sarunāja un izdarīja, strādājot svētdienā 
un pēc darba. Ar mēbeļu bīdīšanu un krā-
sošanu čaklie tukumnieki tika galā divu 
dienu laikā. 

Pirmajā Adventē visi jau pulcējās izre-
montētajā telpā kur tagad ir daudz patīkamāk 
uzturēties. Iepriekšējā – zaļpelēkā sienu krāsa 
bija auksta un nemājīga. 

Liels paldies tukumniekiem! Tagad vi-
siem prieks par gada laikā sakrātās naudas 
veiksmīgu izlietojumu.

Arī Rīgas RB, pārceļoties uz citām tel-
pām, sienas tur nokrāsoja ar tādu pašu krāsu 
kā tukumnieki. Tagad Rīgas biedrība atrodas 
8. kabinetā – tur, kur agrāk bija Dienas centra 
darbinieki, tātad vienas durvis tālāk aiz ie-
priekšējās mītnes vietas.

Māra Lasmane
Foto: No biedrības arhīva

Jauniešu diena Ventspilī

29. novembrī notika jauniešu saiets 
Vents pils klubā ar viesiem arī  no Rīgas  un 

Kuldīgas biedrībām. Dienā visi 
kopā  devās uz Rātslaukumu, kur 
vēroja, kā tika  iedegta lielā egle. 

Pēc tam klubā aizrautīgi pieda-
lījās dažādās interesantās spēlēs. 
Viena no tām – spēļu  kauliņu me-
šana: cik ciparu uzmet, tik daudz 
labu notikumu  jāatceras un  jāpa-
stāsta par to,  kas  noticis katra dzī-
vē aizvadītajā 2014. gadā. Visiem 
bija ko ko atcerēties!

Jaunieši bija loti apmierināti, 
pavadot laiku spēlēs un sarunās pie  
klāta galda līdz pat vēlam vakaram. 
Tā bija jauki pavadīta diena. 

Raisa Civkunova

Ieskatīties sevī un citos

To jau otro reizi organizē Rēzeknes pil-
sētas domes Sociālo jautājumu komisija sa-
darbībā ar Rēzeknes pilsētas domes pārvaldi 
„Sociālais dienests”. Tādējādi mūsu pilsētā 
dzimusi skaista tradīcija, kurā piedalāmies 
arī mēs. 

 Pasākumā bija klāt dažādas pilsētas 
pašvaldības iestādes un nevalstiskās organi-
zācijas, un to vidū  arī Rēzeknes Nedzirdīgo 
biedrība. 

Pašdarbniekus un skatītājus sveica  Lat-
vijas Saeimas deputāts I. Ribakovs, Rēzek-
nes pilsētas domes deputāte Lidija Ostapce-
va un Rēzeknē nedzirdīgajiem cilvēkiem ar 
ilggadīgo atbalstu labi pazīstamais Rēzeknes 
domes deputāts Jānis Krišāns.

Rēzeknieši bija gandarīti, ka ar savu devu-
mu var bagātināt šo pilsētas mēroga pasākumu. 
Mūsu pašdarbnieki Ilona Fomina, Anatolijs 
Frolovs, Vita Kravale, Mārīte Sarkane pa-
pildināja pasākuma programmu ar pantomīmu 
„Rindā pie ārsta” un deju „Ča,ča,ča”. Spriežot 
pēc skatītāju ovācijām, pantomīma uzreiz ie-
karoja skatītāju simpātijas. 

Kopumā šis pasākums bija ar savu īpašu 

noskaņu un radīja vēlmi uzmanīgāk  ieskatī-
ties gan sevī, gan līdzcilvēkos, pārdomāt dzī-
ves vērtības, kas mūs stiprina un iedvesmo. 

Paralēli priekšnesumiem notika pasāku-
ma dalībnieku rokdarbu tirdziņš, kurā jeb-
kurš varēja iegādāties sev iepatikušos rokdar-
bu. Paldies jāsaka visiem, kas atbalstīja šādu 
skaistu adventes laika pasākumu cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām. 

inese Geduša
Foto: ārija Pauliņa

Paldies brīvprātīgajiem palīgiem, 
kas ieradās un palīdzēja ar 

pārkravāšanos:
Dacei Luksei-Boždanei,

Aleksandram Ņerodenko,
Jurim Elbrotam,

Mārtiņam Langem,
Aleksandram Altuhovam,

Kristapam Legzdiņam. 

6. decembrī Rīgas RB Zemgales 
grupa devās ekskursijā pa Gaismas pili 
gida vadībā, kura stāstījumu tulkoja 
Dace Piterniece. Ar redzēto un uzzināto 
grupa bija ļoti apmierināta.

Arī šogad 3. decembrī Rēzeknē 
Latgales vēstniecībā Gors notika Eiro-
pas Invalīdu dienai veltīts pasākums 
“Prieks dod zvaigznei spožumu!”
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LNs ZiŅAs

Viesizrādes nebeidzas!

Izrāde „Dzīves skola Nr.1” priecējusi 
kuldīdzniekus, tukumniekus, daugavpilie-
šus un rēzekniešus. Īpašs paldies šo pilsētu 
kultūras iestāžu vadītajiem un darbiniekiem 
par atsaucību, nodrošinot rītausmiešiem 
bezmaksas iespēju uzstāties uz kvalitatīvi 
apskaņotām un izgaismotām skatuvēm. Tas 
skatītājiem ļauj baudīt priekšnesumus citā 
kvalitātē un arī aktieriem sniedz iedvesmu 
uzstāties arvien labāk.

Īpaši jāatzīmē uzstāšanās Tukumā, 
kur kultūras namā bija sanākuši skatītāji no 
dažādām nevalstiskajām organizācijām un 
zālē izrādes laikā nebeidzās ne smiekli, ne 
aplausi. Par izrādi publicēta recenzija arī 25. 
novembra avīzē „Tukuma Ziņas”.

Diemžēl jāteic, ka izrādes reģionos iz-
maksā ļoti dārgi, līdz ar to nav iespējams ap-
ceļot visu Latviju uzreiz, taču ceram to turpi-
nāt darīt arī  2015. gadā. Līdz šim nevarējām 
saņemt finansiālu atbalstu transportam no 
sadarbības organizācijām, taču, pateicoties 
LNS prezidenta Edgara Vorslova atbalstam, 
dalībniekiem pašiem bija jāsedz tikai daļa 
izmaksu. Ceram, ka  2015. gadā palīdzību 
viesizrāžu organizēšanā izdosies saņemt arī 
no citu pilsētu kultūras iestādēm un citām or-
ganizācijām – tikai jāgatavo projekti!

Rītausmas radošās grupas izrāde „Ba-
lerīnas” nav tik sarežģīti nogādājama uz re-
ģioniem, jo nav tik apjomīgu dekorāciju un 
arī iesaistīto aktieru skaits ir mazāks, līdz ar 
to jācer, ka ar turpmāku LNS RC atbalstu bu-
siņa veidolā mēs spēsim priecēt ne tikai val-
mieriešus, kur jau viesojāmies 19. novembrī, 
bet būsim arī citās LNS biedrībās. Starp citu, 
šo izrādi ir izvēlējušies Austrijas nedzirdī-
go festivāla organizatori savam pasākumam 
2015. gada maijā. Turēsim īkšķus par mūsu 
aktieru veiksmīgu uzstāšanos!

Šobrīd aktuāls Rītausmas dejotājiem ir 
fonda „Nāc līdzās!” Ziemassvētku lielkon-
certs 15. decembrī Rēzeknes koncertzālē 
„Gors” kopā ar orķestri „Rīga”. Koncertu 
Ziemassvētku laikā rādīs LTV.

Par nākamo gadu – ir vairākas ieceres, 
kas saistās ar viesizrādēm, kā arī jauniestu-
dējumiem gan dejām, gan arī kopā ar drāmas 
kolektīvu, taču viens no interesantākajiem 
varētu būt sadarbība ar Norvēģijas Nedzirdī-
go kultūras attīstības centru, bet tas vēl tikai 
projektā. Tāpat ceram turpināt sadarbību arī 
ar Latvijas Dzelzceļa deju kolektīvu „Bānī-
tis”, ar ko projekta „Deja vieno!” ietvaros 
realizējām dažādus pasākumus Rītausmā. 
Īpaši jāpateicas Rīgas domes Izglītības un 
kultūras departamenta atbalstam gan šajā, 
gan arī citos mūsu projektos.

Cerēsim, ka izdosies viss iecerētais un 
vēl vairāk! 

Dana Kalpiņa-Geida
Foto: Valdis Krauklis

Paldies par  
vērtējumiem!
Šajā numurā pēdējo reizi publicē-

jam slejā „Vērtē lasītāji”. Esam nolē-
muši šo sleju vairs neievietot ik mēnesi, 
bet tikai tad, kad saņemsim kādu lasītā-
ja vērtējumu pēc viņa paša, nevis mūsu 
iniciatīvas. 

Šo sleju aizsākām 2011. gada februāra 
numurā, un nepilnos četros gados mūsu 
Kopsolī vērtējis 51 lasītājs. Lūk, viņi, ku-
riem pienākas mūsu patiesa pateicība:

Genādijs Čerņavskis, Liena Čerepko, 
Austris Ņikiforovs, Līga Pauniņa,
Raisa Civkunova, Dagnija Silava,
Juris Ozoliņš, Uldis Ozols, 
Valdis Krauklis, Baiba Bicēna,
Tamāra Saveika, Iveta Kraze,
Maruta Piterniece, Lida Šilinska,
Laura Gromova, Anita Ceple,
Skaidrīte Baure, Māris Grēniņš, 
Marta Kraule, Jautrīte Groma, 
Valdis Voitkevičs,
Kristiāna Pauniņa,
Sandra Gerenovska, Daiga Delle, 
Sandra Gutāne, Anna Moiseja,
Lilija Golubeva, Antra Unte, 
Ingūna Krama, Liene Brīvule,
Edgars Vorslovs, Ilze Stūre,
Laima Karlštrēma, Rūta Skujiņa,
Ainārs Osmanis, Dace Kaņepe,
Māra Lasmane, Aiva Šilinska, 
Regīna Radkeviča, Aija Meijere, 
Elvīra Čaika, Sigita Ķikure,
Ilona Liniņa, Inta Kesenfelde,
Dace Piterniece, Arnolds Pavlins, 
Arta Birzniece-Siliņa,
Žanete Škapare, Dace Lāce, 
Nadežda Jefremova, 
Brigita Aldersone. 
Paldies visiem par ieinteresētību, lai-

ku un pūlēm! Saikne ar lasītājiem mums 
ir ļoti svarīga, un jūs palīdzējāt Kopsolī 
pilnveidoties saturā!

Ceram uz mūsu lasītāju atsaucību arī 
turpmāk, sūtot savus ierosinājumus un 
pārdomas par mūsu izdevumu. 

Vienmēr jūsu „Ks”

2014. gada nogalē LNS drāmas an-
samblim un deju kolektīvam „Rītaus-
ma” notikušas vairākas viesizrādes da-
žādās Latvijas pilsētās (attēlā – Rēzeknē).

Aktīvā nedēļa Rēzeknē
Rēzeknieši laiku no 8. līdz 12. decem-

brim pavadīja kā aktīvo nedēļu biedrības 
telpās: spēlēja dambreti, novusu, domino, 
biljardu, kārtis, šahu. Pasākuma galvenā 
doma – arī ikdie nā biedriem  piedāvāt 
dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
īpaši ziemas klusajos vakaros. 

12. decembrī, sapulcējoties visiem 
sacensību dalībniekiem, apkopoti aktīvās 
nedēļas rezultāti.  Vīriešu grupā kopumā 
par nedēļas rezultātiem 1. vieta – Žanim 
Brokānam, bet otro vietu dalīja Staņis-
lavs Teliševskis un Aleksandrs Ribakovs, 
savukārt trešo vietu ieguva Aleksandrs 
Truntiks. 

Sieviešu grupā 1. vieta Vitai Kra-
valei, otrā – Evitai Petrovai, 3. vieta 
– Ļubovai Makužai. Uzvarētājiem un 
brīvprātīgajiem bija sarūpētas mazas dā-
vaniņas, savukārt rezultatīvākajiem dalīb-
niekiem tika kausi un medaļas. 

Nobeigumā interešu kluba „Saimnie
cīte” vadītāja Monika Lankovska ar brīv-
prātīgajiem palīgiem Aleksandru Trunti-
ku, Annu Kosovu, Jolantu Tutinu, Āriju 
Pauliņu, Ļubovu Makužu saklāja tējas 
galdu ar  „ziemas gardumiem”.

teksts un foto:
inese Geduša

Pirmajā rindā no kreisās: Aleksandrs Ribakovs, 
Aleksandrs truntiks; otrajā rindā: Ļubova 
Makuža, Vita Kravale, staņislavs teliševskis.
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1984
Jauks apraksts par Laimoni Gobiņu – 

Rīgas MRU piegriezēju, kuram mājās divas 
mazas meitas. Krievijā izstrādāts telefons, 
kas nedzirdīgajiem sazināšanos nodrošinās ar 
… Morzes ābeci! Tomēr tas ir pārāk sarežģīts 
veids un tehnoloģiskie meklējumi turpinās. 
Uz LNB veselības spartakiādi piesakās tikai 
Rīga, Valmiera un Liepāja.

1985
Beidzies LNB aprakstu konkurss: 1. 

vietu piešķir J. Poršai, 2. vietu – A. Rozītei, 
bet trešo – J. Gromai. Veicināšanas balvas 
saņem R. Rizika, J. Bočkāne un Dz. Jankov-
ska. Grūti noticēt šajos laikos, kad jaunie, pat 
augstskolas beigušie, negrib rakstīt, bet toreiz 
KS numuros tika publicēti pat nedzirdīgo 
biedru dzejoļi – piemēram, A. Lūša, Ā. Gri-
goroviča dzejas panti.

1986
Rītausmas direktori Viju Šaberti sveic 

20 darba gados LNB un 10 darba gadu jubi-
lejā Rītausmas direktores amatā. 

Jautrītes Gromas apraksts par Marutu Pi-
ternieci, atzīmējot viņas 25 gadu darba jubi-
leju LNB.

Rītausmā „Zelta brieduma” pasākumā 
netiek ielaisti 3 iereibuši biedri no Tukuma – 
kārtības sargi ir nepielūdzami!

1987
Arnolds Pavlins, Daugavpils MRU di-

rektors: gads bija ļoti grūts, bet uzņēmums 
pirmo reizi savas pastāvēšanas laikā sāka ra-
žot produkciju par līgumcenām, un lielā mērā, 
pateicoties tam, izpildījām peļņas plānu. 

Līga Isajeva (Bauere) – viena no uzvarē-
tājām laikraksta „Rīgas Balss” konkursā „Ar-
hitektūra tuvplānā”, kurā piedalījās 242 dalīb-
nieki, bet visas 20 kārtas izturēja tikai 92.

1988
No Valmieras Vājdzirdīgo bērnu inter-

nātskolas ziņo, ka skolas komjaunieši pieda-
lījušies komjaunatnes 70. gadadienas pasāku-
mos, bet Rīgas MRU komjaunieši sūdzas, ka 
daudzi vairs negrib aktīvi darboties.

 Daugavpilī notiek LNB 3 uzņēmumu tur-
nīrs basketbolā.

1989
LNB CV uzskata, ka atklātības proce-

su lielā mērā veicina tieši „Kopsolī” – var-
būt pat par daudz. Bet „Kopsolī” iebilst, ka tā 
gan nedomā, jo atklātība vai nu ir, vai arī tās 
nav – to nav iespējams dozēt.

1990
Visatklātākā intervija, ko nācies līdz 

šim lasīt, – ar Rīgas MRU direktoru Konstan-
tīnu Žarinovu: pirmie trīs gadi bija ļoti grūti, 
izjutu kolektīva pretestību, kolektīva dalīšanu 
dzirdīgajos un nedzirdīgajos.

Uz Zviedriju piecu dienu pieredzes ap-
maiņā pēc Zviedrijas Nedzirdīgo savienības 
Stokholmas apgabala pensionāru grupas ielū-

guma dodas mūsu seniori Monika Rublovska 
un Aleksandrs Celms. 

KS publicējas daudzi nedzirdīgie autori – 
kaut tā būtu arī tagad…

Rēvijas grupai – 15. gadskārta (attēlā).

1991
 LNB pārstāvji J. Liepa un L. Paulēns 

kā goda viesi piedalās Lietuvas Nedzirdīgo 
biedrības kongresā, kur galvenā tēma – ra-
žošana: tā apsīkst un uzņēmumi iesnieguši 
priekšlikumus ar privatizācijas idejām.

1992
KS raksta par nebūšanām ar jaunajām 

Līvānu mājām: tās grūti apkurināt, vajag 
ļoti daudz malkas: apmēram 50 kubikmetrus 
gadā. 

Ventspilnieki palikuši bez kluba vadītā-
jas, kura neizturēja nepārtraukto kritiku un 
atkāpās no amata, bet citu gribētāju nav, tāpēc 
klubu slēdz un pasākumi nenotiek.

  
1993

LNS sāk strādāt Edgars Vorslovs. LNS 
valdē lemj par brīvo telpu izīrēšanas kārtību. 

Atsūtīti 10 ielūgumi piedalīties Pasaules 
nedzirdīgo federācijas kongresā Vīnē, vie-
nam cilvēkam dalība izmaksā 1000 dolāru – 
LNS tādu līdzekļu nav, tāpēc var pieteikties 
brauktgribētāji, kuri spēj paši apmaksāt savu 
dalību. (Attēlā: lūk, mūsējie Vīnē.)

1994
Aleksandrs Celms par galveno dzīvē: 

cilvēkam jābūt taisnīgam un godīgam, ar 
aktīvu dzīvesveidu jāsaglabā sava veselība 
un možums. Laimīgs jūtas tad, ja ir laba, sa-

skanīga ģimene, apkārt saprātīga sabiedrība, 
kurā valda izglītība, kultūra, sports.

1995
LNS skaistumkonkursā piedalās sep-

tiņas meitenes, par Mis LNS 1995 kļūst 
Santa Tuksnese no Madonas, par Vicemis – 
Sandra Jansone. Kopsolī par savu simpātiju 
atzīst Lienu Čerepko, kura saņem atzinības 
balvu arī no partijas „Saimnieks” – ceļojumu 
uz Londonu.

LNS prezidents Arnolds Pavlins gada 
noslēgumā vērtē padarīto un atzīst: diemžēl 
man ir tāds darbs, ka bieži jādara tas, ko vis-
pār nekad negribētos darīt, – visvairāk man 
nepatīk staigāt pa ministriju kabinetiem un 
ubagot naudu.

1996
Kopsolī publicē lasītāju vēstuļu frag-

mentus. Lūk, ko raksta Ivita Semjonova no 
Liepas: esmu nedzirdīga jauniete un biju ār-
kārtīgi laimīga, saņemot ziņu par jūsu laik-
rakstu. Varbūt tas tiešām spēs izmainīt kaut 
nedaudz manu vienmuļo dzīvi.

KS redakciju izlaupa zagļi, un darbs ir 
apgrūtināts.

1997
Rītausmā notiek vecmāmiņu konkurss, 

kurā piedalās 7 vecmāmiņas ar mazbērniem 
– visas saņem piemiņas dāvanas par drosmi 
piedalīties un balvas par izdomu.

1998
Tūriste Svetlana stāsta par pieredzēto 

Itālijā. Vietējie itāļu nedzirdīgie domā, ka 
Latvija ir kaut kur Sibīrijā, kur brauc ar pajū-
giem, ģērbjas kažokos un nav neviena auto…

1999
Valmieras pašdarbnieki ar izrādi 

„Krustmāte no Itālijas” uzstājas 170 cil-
vēku lielas dzirdīgo auditorijas priekšā „VTU 
Valmiera” darbinieku gada ballē.

Ventspilniece Ieva Geige pēc Rīgas 
Amatniecības skolas pabeigšanas turpina mā-
cības Rīgas 1. Medicīnas skolā un mācās par 
zobu tehniķi. Mācās šādi: lekcijā pasniedzēja 
runāto ieraksta diktofonā, bet mamma mājās 
noklausās un pieraksta lekciju uz papīra.

LNs VĒstURE
Par to rakstīja Kopsolī decembrī
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LNs VĒstURE

2000
Ziemassvētku intervijā LNS prezidents 

Arnolds Pavlins raksturo pašreizējo situā-
ciju: trūkst līdzekļu LNS pilnvērtīgas dar-
bības nodrošināšanai, uzņēmumos ražošana 
apstājusies, LNS „sāpju bērns” – Rītausma.

Uzteikta Valmieras biedrība kā ļoti radoša 
un rosīga, kā arī Kopsolī, kurš pats atradis fi-
nansiālu nodrošinājumu savam darbam.

Tapšanas stadijā Zīmju valodas un Ko-
munikācijas centri, Surdocentra filiāles re-
ģionos. Notiek LNS mītnes iekārtošana re-
novētajā ēkā Elvīras ielā 19. Sākušās grupu 
kopsapulces Rīgā un reģionos.

2001
Divas lappuses vēstī par LNS forumu 

un kongresu Rītausmas atjaunotajā zālē. 
Delegātu ierosinājumi: TV vairāk raidījumu 
ar subtitriem vai surdotulkojumu; veicināt 
nodarbinātību; pašdarbnieku stimulēšana, ak-
tīvistu un jauniešu plašāka iesaistīšana; ciešā-
ka sadarbība ar skolām, pašvaldībām, iekārtot 
pansionātu vecajiem ļaudīm utt. 

2002
Gadumijas uzrunas, pārdomas un vēl-

mes: Dzīve jāpieņem tāda, kāda tā ir; visiem 
jābūt vietai pie kopīgā galda; nākotne jāsaista 
ar bērniem un jauniešiem. Ticējumi un pa-
ražas, kurus var ieviest arī mūsdienās – ja ne-
līdzēs, tad būs vismaz interesanti.

2003
LNS vadības atzinums: Nebija milzu 

pārvērtību vai panākumu gads, bet visumā 
strādīgs, sekmīgs, labs. Nav tāda sektora, kur 
paveikts viss iespējamais: daudz darāmā ne-
kustamo īpašumu sakārtošanā, rehabilitācijā, 
zīmju valodas, informācijas, surdotehniskās 
apgādes jomā. Bet naudas ir tik, cik tās ir, vi-
sam nepietiek …

Šis bija Eiropas invalīdu gads – konfe-
rencē Romā piedalās arī LNS viceprezidente 
Maruta Piterniece, bet Edgars Vorslovs pār-
stāv LNS Ziemeļvalstu Ministru Padomes 
seminārā par ANO Invalīdu konvencijas iz-
strādes gaitu.

Zīmju valodas centrs gūst finansiālu at-
balstu 2 projektiem – taps tematiskas vārdnī-
cas, sarīkoti kursi zīmju minimuma apguvē-
jiem visiem interesentiem.

2004
Gads ieies vēsturē ar Eiropas naudas 

parādīšanos: no Karalienes Julianas fonda, 
Matra KAP, PHARE, Egual, Kohēzijas u. c. 
Radīti 6 lieli projekti, un viens – „Runājošās 
rokas” ir jau realizācijā.

Kā pirmrindniekus var minēt Rēzeknes 
biedrību – paši sagatavoja projektu, dabūja 
naudu, izremontēja telpas, un Zīmju valodas 
centru – daudz dažāda veida izdevumu sagata-
vots, organizēti ZV kursi ap 60 interesantiem.

Parādījušās savas kinozvaigznes – fil-
mā „Romeo un Džuljeta” galvenajās lomās 
nedzirdīgie jaunieši Rita Fedotova un Ar-
mands Slempers.

2005
Gada noslēgumā interviju sniedz jau-

nais LNS viceprezidents Edgars Vorslovs: 
LNS strādājusi ražīgi, veiksmīgi realizēti pro-
jekti, noticis LNS forums un 85 gadu jubileja, 
kongress Rēzeknē. Uzlabojas sadarbība ar 
pašvaldībām, sekmīgi izpildīts valsts pasūtī-
jums. Vēl jārisina tulku jautājums (bezmak-
sas studijas, pienācīga darba samaksa).

Projekta „Klusās rokas” ietvaros darba 
grupas tikšanās ar partneriem Prāgā un Pots-
damā.

2006
Lielu iespēju gads aizvadīts sakoptās 

telpās Daugavpilī, Pļaviņās, Valmierā, Rē-
zeknē. ES fondu finansējums nodrošinājis 
daudzas labas lietas: seminārus, pētījumus, 
iespieddarbus, komunikācijas tīkla pilnveidi, 
interneta pieslēgumu, datortehnikas iegādi un 
lietošanas prasmju apmācības utt. LNS vien-
laikus realizē 6 lielus projektus ar ES atbalstu.

2007
Gads garlaicīgs nebija: festivāls Rēzek-

nē ar gājienu uz Māras pieminekli; projekta 
„Klusās rokas” noslēgums Valmierā, koncerts 
„Dziedošās rokas” Nedzirdīgo dienā, vairāku 
citu projektu radoša realizācija … Vēl risinā-
mie jautājumi – ZV tulku pakalpojumi pie-
tiekamā daudzumā, TV raidījumu titrēšana, 
bezmaksas sabiedriskais transports …

Biedrību atziņas: Spilgtākais notikums 
– sāku vadīt biedrību (R.Civkunova); Priecē 
ziņa – LNS būvēs mums namu (G.Paņko); 
Skaista bija Kuldīgas biedrības 55 gadu jubi-
leja pie Ventas rumbas (L.Karlštrēma); Izcils 
notikums – Nedzirdīgo dienas koncerts ar 
vācu un čehu viesmāksliniekiem (D.Lāce); 
Jauki atcerēties sirsnīgos apsveikumus Dau-
gavpils biedrības 60 jubilejā (E.Čaika); 
Priecājamies, ka biedrībā ienāk jaunieši 
(V.Kamare); Neaizmirstams festivāls „Vai tu 
mani dzirdi?”Rēzeknē (S.Gerenovska).

2008
LNS nominācijas rezultāti: Gada cil-

vēks – Maruta Piterniece; Sabiedriskais 
cilvēks – Ivars Kalniņš; Algotais darbinieks 
– Sandra Gerenovska; Pašdarbnieks – Aldis 
Ādamsons; Notikums – etniskais festivāls 
„Dziedošās rokas”.

Bet Sabiedrības vienotības balvu no LR 
prezidenta rokām saņem LNS prezidents 
A.Pavlins.

KS pateicas Rīgas Domei par finansiālo 
atbalstu 2008.gadā. 

2009
Gada cilvēks – jaunā LNS viceprezi-

dente Sandra Gerenovska atzīst: aizvadīts 
lielu pārmaiņu gads. Pārējie Gada goda titu-
lu iemantojušie: Māra Lasmane (darbiniece); 
 Ivars Kalniņš (brīvprātīgais); Igors Čaika (paš-
darbnieks); Festivāls Ventspilī (notikums).

Sācies lielākais projekts LNS vēsturē - 
2 milj. vērtā „Klusuma pasaule”.

A.Pavlins intervijā: „Nezinu, ko krīze 
nodarīs mūsu valstij, bet LNS ies kā tanks – 
vienkārši vajag strādāt vairāk un dzīvot pie-
sardzīgāk.”

Pirmoreiz var uzelpot arī „Kopsolī” – 
no projekta nodrošināts pamatfinansējums tā 
izdošanai.

Informācijas nodrošināšanas grupai abso-
lūti jauns uzdevums – veidot un mājaslapā ie-
vietot videoziņas. Pieredze tiek gūta Igaunijā!

Kuldīdznieki KS ievieto un vada lasītā-
jiem Prāta spēli.

2010
Spraiga darba, krāsainu notikumu 

piepildīts gads. LNS arvien vairāk kļūst par 
simtiem nedzirdīgo cilvēku otrajām mājām. 
LNS 90 gadu jubileja, festivāls Pļaviņās un 
Nedzirdīgo dienas svinības, melodeklamāci-
ju šovs bija pārbaudījums daudzu iesaistīto 
varēšanai.

Iznāk Ineses Immures autordarbs „Ne-
dzirdīgo bērnu izglītošanas vēsture Latvijā 
līdz 1940.gadam”.

2011
Atklātas jaunceltās mājas – Liepājā un 

Rīgā; Alūksne pārceļas uz jaunām telpām.
Notiek svinīgs LNS gada noslēgums ar 

kārtējām nominācijām: Gada cilvēks – Ar-
nolds Pavlins; Pašdarbnieks – Juris Elbrots; 
Pasākums – šovs „Krāsaini sapni”.

Ārija Medne prezentē savu grāmatu 
„Zīmju valodas tulka darba vēsturiskā attīstī-
ba Latvijā 20.gs. otrajā pusē”.

Ieskats SIA „LNS Dane” ikdienā.
KC „Rītausma” jauniešu pašdarbnieku 

grupa piedalās sarīkojumā „Nāc līdzās Zie-
massvētkos” (attēlā).

2012
LNS prezidents paziņo, ka LNS vadībā 

nepieciešama paaudžu maiņa: „Gadi pa-
liek gadi, tie prasa savu.” 

Zelta briedumā godina 16 rīdziniekus. 

2013
Pirmo gadumijas interviju sniedz jau-

nais LNS prezidents Edgars Vorslovs par 
pirmajām 100 dienām savā amatā un LNS 
nākotnes perspektīvām.

Noslēdzas projekts „Klusuma pasau-
le”: otra tāda vairs nebūs … 

Pārskatu gatavoja:  
Zigmārs Ungurs (1984–1999)

ilze Kopmane (2000–2013)
Publicitātes foto

pirms 30 gadiem un...
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NODARBiNātĪBA

 Raksts ar augstāk minēto nosaukumu 
publicēts laikrakstā Diena 2014. gada 22. 
novembrī. Piedāvājam to jūsu uzmanībai kā 
liecību par mūsu laikabiedru, kurš savu vietu 
darba tirgū atradis dzirdīgo vidū savā dzim-
tajā pusē.

 Tikai tad, kad mēģina norunāt tikšanos 
un interviju ar nedzirdīgo trīsdesmitgadnieku 
Māri Strazdiņu no Smiltenes novada Brantu 
pagasta, var pa īstam apjaust, cik daudz ie-
cietības un zināmā mērā pat atjautības un sa-
ziņas meistarības nācies likt lietā viņa darba 
devējam SIA Vidzemīte valdes priekšsēdētā-
jam Aigaram Bāliņam. Viņš vada vienu no 
lielākajām lauku saimniecībām savā novadā, 
un Māris tur ir saimniecības strādnieks.

Ar Māri Strazdiņu sazinos rakstveidā, 
bet kā gan Aigars Bāliņš savam darbiniekam 
izskaidro darba uzdevumus? Kā ievirza vēla-
majā gultnē, ja padotais rīkojas nepareizi vai 
pārprot doto darba uzdevumu? Galu galā – 
kā nedzirdīgo apturēt, ja viņš ātrā solī dodas 
pretējā virzienā?

Taču izrādās– nepārzinot zīmju valodu, 
saprasties tomēr ir iespējams. Citādi jau Mā-
ris Strazdiņš Vidzemītē nestrādātu jau div-
padsmit gadus.

 Sarunā kā starpniece saziņā ar Māri pie-
dalās Anita Strazdiņa, Māra māte. Kad dēls 
vēl bijis mazs, mamma cerējusi, ka dzirde 
neizzudīs pilnībā, taču tas nepiepildījās. Mā-
rim piešķirta 3. invaliditātes grupa. 

Cerības nepiepildījās 
Māris Strazdiņš dzimis 1983. gada ok-

tobrī. "Deviņu mēnešu vecumā pārslimoja 
meningītu, pēc tam kļuva nedzirdīgs," stāsta 
Māra mamma Anita Strazdiņa.

Viņa atzīst, ka pilnībā zīmju valodu ne-
pārvalda, tomēr dēlu labi saprot. Māris ie-
mācījies saprasties ar savu brāli, kuram nav 
dzirdes problēmu, arī draugu un paziņu jau-
najam vīrietim netrūkst. Internetā ar tiem, 
kuri zīmju valodu nezina, viņš sazinās rakst-
veidā. Savs paziņu loks Mārim izveidojies ar 
tiem cilvēkiem, kuriem līdzīgas problēmas. 
Rīgas nedzirdīgo bērnudārzā Māris sācis iet 
jau četru gadu vecumā, bet no astoņiem ga-
diem mācījies Rīgas Nedzirdīgo bērnu inter-
nātskolā.

No internātskolas gan Anita savu dēlu 
izņēmusi, kad puisim palika deviņpadsmit 
gadu, – bažījusies, ka neaiziet neceļos, nesāk 
draudzēties ar apšaubāmas uzvedības jaunie-

šiem. "Te, laukos, tomēr jutos drošāka par 
dēlu," atzīstas Anita Strazdiņa.

Atgriežoties no Rīgas, Māris uzreiz mek-
lēja darbu. Tēvs viņam jau mājās ierādījis, kā 
remontēt lauksaimniecības tehniku. Šīs ie-
maņas viņam palīdzējušas atrast darbu lauku 
saimniecībā Vidzemīte.

 Tās vadītājs Aigars Bāliņš atceras: "Sā-
kumā visādi gāja. Kad bija jāsabar, dusmīgi 
kratīju ar pirkstu," tagad jau smej Aigars. 
Toreiz saimniecībā strādājis vēl viens nedzir-
dīgs puisis, bet tagad gan pārcēlies uz Rīgu. 
Māris palicis laukos un apzinīgi veicis savus 
pienākumus. "Tāds riktīgs čalis, ar visiem 
jauna puikas gājieniem," neslēpj darba de-
vējs Aigars. 

Pats darbu meklē 
Māris saimniecībā veic visdažādākos 

darbus. "Ja vajag, strādā fermā, salabo to, 
kas saplīsis. Ja vajag – darbnīcā dzelžus 
skrūvē, kaut ko sametina vai nokrāso. Dara 
visu, ko prot un ko negrib darīt citi, viltnieki 
tādi. Bet tie darbi ir jāpadara, un Māris grib 
strādāt. Viņš pats meklē darbu, ko padarīt," 
savu padoto raksturo Aigars Bāliņš.

Kad darbs padarīts labi, Aigars Māri uz-
slavē – draudzīgi uzsit pa plecu, un tagad jau 
uzslavas Māris izpelnas daudz biežāk nekā 
rājienus.

Kāda tad bijusi Aigara Bāliņa motivācija, 
darbā pieņemot absolūti nedzirdīgu cilvēku? 
"Par Māra problēmu biju informēts. Es pazi-
nu viņa vecākus, zināju, ko Mārim tēvs bija 
iemācījis. Pazīstams cilvēks," teic Aigars.

Māra Strazdiņa tētis aizgājis viņsaulē 
pirms deviņiem gadiem. Mamma Anita stās-
ta – vīrs bijis tas cilvēks, kurš abiem dēliem 
iemācījis tās prasmes, kas lauku vidē nepie-
ciešamas katram kārtīgam vīrietim. "Nesen 
mājās Māris izjauca traktoru, bet, vai to sa-
liks, nezinu gan. Tad jau redzēsim. Tēvs Māri 
mācīja ar dzelžiem strādāt, vēl šodien atce-
ros, lai gan tas bija tai gadā, kad vīrs aizgāja 
viņsaulē. Pavasarī viņš pasauca abus dēlus 

un teica, lai skatās, kā pareizi traktoru iz-
jaukt, jo vairāk to parādīt nevarēs. Toruden 
vīrs arī aizgāja," skumjo brīdi atceras Anita.

Lai kā puisim gribētos, pēc noteikumiem 
pie lauksaimniecības tehnikas stūres Māris 
sēsties nedrīkst, pat ne motorzāģi ņemt ro-
kās. "Māris ir samierinājies ar savu problē-
mu, zina, ko drīkst darīt, ko nedrīkst, un ir 
pielāgojies. Mums nav problēmu. Ja kaut ko 
nevar man izskaidrot, tad uzraksta," stāsta 
Anita Strazdiņa.

Kopā uz Peipusu 
"Mēs te neviens neesam zīmju valodas 

speciālisti, bet, ja grib saprasties, saziņas 
veidus var atrast," strikti teic Aigars Bāliņš. 
Viņš stāsta, ka darbavietā Mārim ir kāds ga-
dos vecāks kolēģis Valdis, ar kuru jaunais 
puisis saprotas vislabāk. "Viņi runājas katru 
dienu," novērojis Aigars.

Arī pārējie darbabiedri esot atraduši sa-
vus paņēmienus, kā Mārim "likt sadzirdēt". 
Pats priekšnieks ar Māri vislabāk saprotas, 
kad abi brauc makšķerēt, – tas ir jaunā vīrie-
ša lielākais vaļasprieks. "Māri bieži paņemu 
līdzi makšķerēt, esam kopā braukuši arī uz 
Peipusa ezeru. Kad ir runa par zivīm, sapro-
tamies ļoti labi," pasmaida Aigars.

"Māris ir apmierināts ar savu darbu 
Vid zemītē, kolektīvā viņu uzņēma ļoti labi. 
Paldies darba devējam Aigaram Bāliņam, 
ka viņš uzticējās,” Anita vēlreiz apliecina, 
jo ar Māra iespēju strādāt ģimene ir ļoti ap-
mierināta ne tikai finansiālu apsvērumu dēļ – 
jaunam cilvēkam būtiski ir arī atrasties starp 
citiem cilvēkiem, nedzīvot tikai mājās.

Nav noslēpums, ka laukos strādājošajiem 
un viņu darba devējiem ir tās skaudrākās 
problēmas. Dzirdes trūkums, kā liecina Vid
zemītē strādājošo pieredze, nav ne tā asākā, 
ne aktuālākā problēma. "Ja vēlas strādāt un 
saprasties, problēmu nav," uzsver Bāliņš. 

Autore: ieva Štāle
Foto: Kristaps Kalns, Dienas mediji 

Saprotošāki, atbildīgāki un solidā-
rāki nekā citi – tādi ir personu ar invali-
ditāti darba devēji, kad, nodarbinot cil-
vēkus ar invaliditāti, viņiem brīvprātīgi 
jādara vairāk, nekā kāds no viņiem to 
varētu prasīt. Dažkārt, stāstot par inva-
līdu un viņu darba devēju pozitīvo sa-
darbību, veidojas pārliecību, ka tā var 
nest augļus abām pusēm. Te par vienu 
uzskatāmu piemēru!

 Nedzird, bet dara visu, ko vien prot
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Jūsu uzmanībai nedaudz saīsināta pub-
likācija, kas ļauj ielūkoties viņas pārdomās 
par nedzirdīgā cilvēka iespējām iekārtoties 
darbā, audzināt bērnu, iejusties sabiedrībā – 
ārpus Latvijas. 

Tā bija neparasta tikšanās...
...ar jaunu, dinamisku, pozitīvu, atsaucī-

gu un, pats galvenais, dzīvi mīlošu sievie-
ti. Rita ar ģimeni dzīvo Beļģijā, Briselē un 
strādā  restorānu apkalpošanas sistēmā HO-
RECA, kas atbild par ēdienu papildināšanu, 
atsevišķu ēdienu sagatavošanu un telpu uztu-
rēšanu kārtībā.

Ir trīsdesmit minūtes pāri vieniem. Ro-
sīgākais darba laiks restorānā, kurā strādā 
Rita, pagājis... Un, lūk, es ieraugu 27 gadus 
jaunu sievieti ar zeltainiem, dabiskās cirtās 
krītošiem matiem. Viņas pašu pirmo kautrī-
go skatienu nomaina gaišs smaids, un mēs 
iekārtojamies sarunai zālē kopā ar surdotul-
ku Patrīciju. 

Būdama vājdzirdīga kopš dzimšanas, 
Rita labprātāk izsakās Beļģijas franku daļas 
zīmju valodā. Šī ir pirmā reize, kad veicu 
interviju šādā trijnieka variantā. No sākuma 
esmu satraukusies, tāpēc nedaudz vilcinos, 
apsverot, vai man skatīties uz Patrīciju vai uz 
Ritu, vai mēģināt vienlaicīgi kontaktēties ar 
abām divām. Un tad sākas!

Patīkamā žestu kombinācijā, ko pārtrauc 
mēles un pirkstu klikšķi, veidojas valodas di-
namika. Rita dzimusi, mācījusies un izaugu-
si nedzirdīgu vecāku ģimenē Latvijā. Viņai ir 
dzīvesbiedrs no Beļģijas un divgadīga meiti-
ņa – arī vājdzirdīga.

Var sazināties piecās valodās
Ritas šefs precizē, ka viņa ir vājdzirdīga, 

bet noteikti ne mēma, ne invalīde!
‘’Es sevi vairāk apzinos kā noteiktas 

minoritātes pārstāvi – kā  nedzirdīgo/vāj-
dzirdīgo sabiedrības daļu. Es dzirdes vietā 
vienkārši izmantoju citus komunikācijas 
līdzekļus – acis, mīmiku un zīmju valodu. 
Būdama no Latvijas, zinu latviešu un krie-
vu zīmju valodu, tagad esmu apguvusi arī 
beļģu zīmes. Praktiski dzīvē pēc vajadzības 
izmantoju piecas valodas – latviešu, krievu, 
franču, nīderlandiešu, angļu... Un tātad, kā 
redzat, esmu tālu no tā, lai mani sauktu par 
mēmu!” – tāda ir Ritas nostāja.

Jaunā sieviete izmanto arī tās skaņas, ko 
saklausa, kad lieto dzirdes aparātu, tomēr 
galvenokārt viņa lasa no lūpām. Franču va-
lodu viņa apguva kursos kopā ar dzirdīgiem 
nodarbību apmeklētājiem, gluži tāpat kā Lat-
vijā, kad mācījās skolā, kura domāta dzirdī-
giem skolēniem. 

Pa vienu ceļu
Ja Rita varētu izvēlēties, vai vēlētos, lai 

mazā meitiņa labi dzirdētu? 

Ritas dzirdes traucējumiem 
ir ģenētiska izcelsme, un kopā ar 
dzīvesbiedru viņi abi nodevuši 
šos gēnus arī meitai.

„Dzīve ir loterija… Kopā ar 
savu dzīvesbiedru esam izgājuši 
cauri vairākiem testiem un sa-
ņēmuši viennozīmīgu atzinumu: 
visi mūsu bērni būs vājdzirdīgi. 
Es mīlu savu bērnu tādu, kāds 
viņš ir! Tas man nesagādā ne-
kādus pārdzīvojumus un īpašas 
raizes, jo es, tagad ejot tādu 
pašu ceļu, jau iepriekš no savas 
pieredzes zinu viņas vajadzības . 

Šobrīd Rimai ir nodarbības 
ar logopēdu divreiz nedēļā, viņa bieži ap-
meklē arī psihologu. Viņai bieži veic audio-
metriju. Meitas spējas jau ļoti labi iezīmējas. 

Progress ir ievērojams. Jau bērnudārzi-
ņā kopā ar dzirdīgajiem viņa visu saprata 
bez problēmām! Tomēr pieļauju, ka 15  gadu 
vecumā tas viņai varētu būt sarežģītāk,” Rita 
domīgi pasmaida.

Priekšrocības...
Sliktai dzirdei dažreiz ir pat papildu vēr-

tība. 
„No vienas puses, tas mani padara uz-

manīgāku vizuālajā aspektā. Kopumā man 
ir laba intuīcija, skatoties uz cilvēkiem, bet, 
no otras puses, tad, kad liels skaļums apkārt 
(celtniecības darbi utt.), tas man netraucē, 
jo vienmēr palieku nosvērta un spēju kon-
centrēties. Vajadzības gadījumā pat atslēdzu 
dzirdes aparātu, un tas man ļauj atslēgties 
no satraucošās apkārtējās vides,’’ Rita argu-
mentē.

Pirms ienākšanas šajā darbā, viņa strādā-
jusi divos citos: „No sākuma es biju Lielbri-
tānijā, kur strādāju vienu gadu par viesmīli 
deju klubā. Pēc tam lielveikalā Latvijā kārtoju 
plauktus. Kad 19 gadu vecumā nonācu Dāni-
jā, Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienības 
(EUDY) Ģenerālajā asamblejā, tur iepazinos 
ar savu nākamo dzīvesbiedru. Devos viņam 
līdzi uz Beļģiju, kur atradu arī darbu.”

...un trūkumi
No sākuma, klausoties Ritu, rodas ie-

spaids, ka viņa nepārtraukti pārstāsta to, ka 
viņa nedzird un kā uz to reaģē citi.

„Tas piesaista interesi vieniem un rada 
bailes citiem, bet es to pieņemu bez rūpēm. 
Kad mēs vēlamies kaut ko, vajag cīnīties! 
Pirms šī amata iegūšanas es sešu mēne-
šu laikā aizsūtīju desmitiem CV. Es beidzu 
tos sūtīt, pieņemot darbu sendviču fabrikas 
darbnīcā un cerot tur uz izaugsmes iespējām. 
Tas bija vajadzīgais gadījums! Nepārtraucu 
uzmākties vadībai, skaidrojot, ka vēlos prog-
resēt un ieņemt citu, augstāku amatu.’’ 

Sarunai turpinoties, atklājas vēl daži as-
pekti.

„Katra komunicēšana prasa zināmu pie-
pūli, jo cilvēki īpaši necenšas man izskaidrot 
to, kas notiek apkārt, piemēram, kāpēc un 
par ko viņi smejas, – tas ir nedaudz nomā-
coši, jo ir tāda sajūta, ka atpaliec no noti-
kumiem.

Ja es par to aizrādītu, par daudz uzstātu, 
tad es riskētu ar izolāciju un manis izstumša-
nu no darba grupas... Tāpēc labāk samieri-
nos ar tādu kārtību, kāda nu tā ir.’’

Kad jāpaliek malā…
Pajautāju Ritai, vai ir reizes, kad liegtas 

kādas nodarbības, kad no kaut kā jāatsakās 
dzirdes trūkuma dēļ.

„Jā, gadījušās tādas, kuras nevaru aiz-
mirst. Piemēram, Latvijā reiz pieteicos ma-
zam modeļu konkursam –  pirms kastinga uz-
ņemšanas laukumā valdīja satraukuma pilna 
gatavošanās, bet no man iedotās lapas ar 
skaidrojumiem nesapratu, kas man jādara un 
kas vispār notiek. Tāpēc  devos prom... Kad 
atceros, vēl šodien nožēloju, ka tur nepaliku. 
Otrs piemērs – gadījums, kad vēlējos pieda-
līties kādā interesantā konferencē, bet arī to 
nācās pamest kā nepiemērotu pasākumu cil-
vēkiem ar pavājinātu dzirdesspēju.’’

Rita turpina skaidrot, ka, piemēram, 
braucot autobusā, viņa nespēj sadzirdēt in-
formāciju caur skaļruni, kāpēc un kur tas 
apstājies. Līdzīgi ir ar viņas diplomu huma-
nitārajās zinātnēs: nesaņemot attiecīgu beļģu 
diplomu, viņai nav pieejas vairākiem nodar-
bību līmeņiem.

Šarmantā vājdzirdīgā sarunbiedre secina: 
„Dažreiz liekas, ka ‘’InfoSourds’’ (nedzirdī-
go un vājdzirdīgo palīdzības serviss Beļģijā) 
varētu vairāk palīdzēt... Dažkārt nav viegli, 
bet dzīve ir pārāk īsa, lai to sasaistītu ar žē-
lošanos vai protestēšanu. Labāk darīt kaut 
vai nedaudz nekā vispār nedarīt neko!’’

Svarīgi būt sabiedrības daļai
Lai dzīve būtu pilnīga un starojoša, Rita 

jūt nepieciešamību strādāt.
„Kopš mazotnes man vienmēr paticis būt 

cilvēkos, man vajag, lai apkārt notiek rosī-
ba! Man ir svarīgi būt sabiedrības daļai. Es 
lēnām iznīktu, ja būtu visu laiku mājās. Pie 
tam strādājot es turpinu uzlabot savas franču 
valodas zināšanas.’’

Kad Ritai pajautāju, ko viņa vēlas pateikt 
darba devējiem, kuri vilcinās pieņemt darbā 
nedzirdīgu cilvēku, viņa aši attrauc:

„Mēģiniet noteikti! Varbūt šī persona 
strādās sliktāk, salīdzinot ar dzirdīgajiem 
cilvēkiem, bet varbūt no viņas izveidosies 
īsta pērle. Ja jums patīk dažādība un jūs esat 
atvērts šai situācijai, ir vērts riskēt!’’ 

āRPUs LAtViJAs

„Es, Rita, vājdzirdīgā…”
Ar šādu nosaukumu beļģu sieviešu 

žurnālā „Femmes” („Sievietes”) publi-
cēta žurnālistes Regīnes Segeres inter-
vija ar LNS biedri RITU FEDOTOVU, 
kura patlaban dzīvo un strādā Beļģijā.

Foto no personiskā arhīva
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Ko tādā gadījumā darīt? Vajag augstāku 
kategoriju. Pašlaik 15 cilvēku nedzirdīgo au-
tovadītāju grupa mācās SIA „Tenders.lv” 1. 
Motoskolā, lai iegūtu BE kategorijas autova-
dītāja apliecības. 

Kas ir BE kategorija? Kā zināms, ar B 
kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecī-
bu atļauts vadīt jebkuru B kategorijas trans-
portlīdzekli savienojumā ar piekabi, kuras 
pilna masa nepārsniedz 750 kg. Savukārt ar 
BE kategoriju var vadīt automašīnu savieno-
jumā ar piekabi, kuras pilna masa nedrīkst 
pārsniegt 3,5 tonnas. Tātad, ja ir BE kate-
gorija, tad ar automašīnu, kuras pilnā masa 
nepārsniedz 3500 kg var vilkt piekabi, kuras 
pilna masa arī nepārsniedz 3500 kg. Pilna 
masa nozīmē piekabi kopā ar kravu. Tātad 
auto kopā ar piekabi pilnā masa var sasniegt 
7 tonnas!

Velkamās piekabes pilno masu ierobežo 

vienīgi automašīnas ražotājs. Šo 
informāciju var atrast automašī-
nas tehniskajos datos (iespējams, 
uz kādas plāksnītes, piemēram, 
labo durvju ailē).

Kas ir šie cilvēki, kuri paš-
laik mācās BE kategorijas ie-
gūšanai? Tie ir praktiķi, kuriem 
darbā vai sadzīvē rodas nepiecie-
šamība pārvest lielākas kravas, 
nekā topieļauj B kategorija. Pie-
mēram, Robertam Priedem lielā piekabe va-
jadzīga, lai varētu pārvadāt 2 motociklus un 
arī darbā bieži gadās lielākas kravas. 

Lūk, autoskolas nedzirdīgo kursantu 
grupa: Roberts Priede, Aivars Bečs, Garri 
Kristapsons, Andrejs Gutāns, Raimonds 
Nebijs, Ģirts Gabrāns, Andis Krams, Vla-
dimirs Lagunovs, Raitis Ozols, Juris Sali-
nieks, Normunds Sebris, Visvaris Smons, 

Jānis Naļivaiko, Aleksejs Trubeckojs, Vi-
tolds Volonts.

Piezīme: šajā numurā, 16. lpp. ir ievie-
tots Ēvalda Grabeža sludinājums, viņš vāc 
jaunu autovadītāju grupu BE kategorijas 
iegūšanai. Atgādinu, ka BE kategoriju var 
iegūt tikai tad, ja jau ir B kategorija. 

Lappusi sagatavoja: Zigmārs Ungurs

NODERĪGAs ZiŅAs

Izvēlies paroli, kas nav viegli  
uzminama

Parolē nedrīkst izmantot atsevišķus vār-
dus no vārdnīcām, populārus un zināmus 
nosaukumus, piemēram, valstu un pilsētu 
nosaukumus, bērnu un mājdzīvnieku vārdus, 
telefona numurus vai dzimšanas dienas datu-
mus un citus, kā arī pasaules populārākās pa-
roles –  tādas kā qwerty, 123456, password, 
parole un tamlīdzīgas.

Drošai parolei ir jāsastāv vismaz no 8 
simboliem – lieliem un maziem burtiem, ci-
pariem un simboliem. Lai būtu vieglāk paroli 
atcerēties, lieto vārdu, skaitļu un zīmju savie-
nojumu, piemēram, 2!MANIozoli.

Paroles obligāti jāmaina reizi trijos 
mēnešos. Paroļu glabāšanai visdrošāk izman-
tot speciālas paroļu glabāšanas programmas.

Sociālajiem tīkliem, e-pastiem un in-
terneta bankai izmanto dažādas paroles!

Savas paroles un PIN kodus  
nesaki citām personām

Tavas paroles un PIN kodi ir jāzina ti-
kai tev. Tas ļaus izvairīties no situācijām, ka 
negodīgi cilvēki ļaunprātīgi izmantotu tavus 
datus, lai veiktu finanšu darījumus internetā, 
piemēram, iepirktos interneta veikalos vai 
ņemtu aizņēmumus tavā vārdā. Savas paroles 

un PIN kodus neatklāj pat ne saviem tuvāka-
jiem ģimenes locekļiem vai draugiem.

Paroles un PIN kodus neraksti uz lapi-
ņām un neglabā makā

Lai arī ikdienā ir nepieciešams izveidot 
un atcerēties vairākas paroles, neraksti tās uz 
lapiņām un neglabā makā. Bankas karšu PIN 
kodus neglabā kopā ar maksājuma kartēm. 
Nevienam neizpaud arī savas kartes numu-
ru, CVV2 kodu un derīguma termiņu, kā arī 
kodu kartes numuru un kodus. Paroles un 
PIN kodus nesūti epastā, īsziņās un neglabā 
telefona atmiņā!

Bez vajadzības neizpaud savus perso-
nīgos datus citām personām

Pirms izpaud savu vārdu, uzvārdu, vecu-
mu, personas datus, apdomā, vai tas tiešām ir 
vajadzīgs. Nestāsti citiem cilvēkiem par savu 
finansiālo stāvokli, dienas plānu un ikdienas 
ieradumiem.

Domā par sava datora drošību – atjau-
nini esošās programmas

Pārliecinies, vai datorā, kuru lieto, ir at-
jaunināta programmatūra un uzstādīta pēdējā 
antivīrusa programmas versija. Programmu 
atjauninājumi bieži tiek veidoti, lai uzlabotu 
programmu drošību.

Ja atjauninājumus atliek vai neizmanto, 
informācija kļūst vieglāk pieejama ļaunprā-
tīgi radītām programmām, kuras var sabojāt 

datus vai izmantot tos krāpniecībā.
Never vaļā aizdomīgas e-pasta vēstules 

no nezināma adresāta!
Ja savā epastā saņem vēstuli no nepa-

zīstamas personas, rūpīgi izvērtē, vai vērt to 
vaļā vai drošāk izdzēst to nelasītu. Nekad 
never vaļā e-pasta vēstules pielikumu, ja 
to saņem no nepazīstamas personas. Pie-
likumā esošie faili var būt inficēti ar ļaun-
prātīgu programmatūru.

Tāpēc neuzticies cilvēkiem, kuri: ar 
sociālo tīklu starpniecību piedāvā it kā uz-
ticamus darba piedāvājumus vai citus labu-
mus un lūdz iesūtīt personas datus, zvana vai 
raksta SMS un epasta vēstules, uzdodoties 
par bankas pārstāvi, ar lūgumu iedot paroles.

Atceries! Banka nekad tev nezvanīs un 
nelūgs  ievadīt visu paroli vai kodu kādā 
mājaslapā un jo īpaši neprasīs ievadīt vi-
sus ciparus no kodu kartes vai vairākus 
kodus no kodu kalkulatora.

Kur meklēt palīdzību?
Ja ir jautājumi par  datora  un jūsu datu 

drošību internetā, meklē atbildes un uzdod 
jautājumus portālā www.esidross.lv.

Ja pret tevi ir notikusi krāpšana vai ir 
aizdomas par to,  nekavējoties vērsies polici-
jā, bankā vai pie Informācijas tehnoloģiju 
drošības incindentu novēršanas institūci-
jas  CERT.LV. 

Kad jāpārvadā lielākas kravas

 
Tādējādi cilvēkiem no 18 gadiem līdz 

valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepiecie-
šamam vecumam paredzēts izvērtēt funkcio-
nēšanas ierobežojumu un tā pakāpi, nosakot 
invaliditātes grupu, kā arī darbspēju zaudēju-
mu procentos. 

Pēc valsts vecuma pensijas  vecuma sa-
sniegšanas, cilvēkam nosakot invaliditātes 

grupu, izvērtēs funkcionēšanas ierobežoju-
mu un tā pakāpi.

Kā iedalīsies invaliditāte?
Invaliditāte joprojām iedalīsies trīs gru-

pās:
•     I  grupa – ļoti smaga invaliditāte 

(darbspēju zaudējums ir 80—100% 
apmērā),

•     II  grupa –  smaga invaliditāte (darb-
spēju zaudējums ir 60—79% apmē-
rā),

•     III  grupa – mērena invaliditāte (darb-
spēju zaudējums ir 25—59% apmērā).

Ko darīt cilvēkiem, kuriem invaliditā-
te noteikta līdz 2015. gadam?

Cilvēkiem, kuriem invaliditāte noteikta 
līdz 2014. gada 31.decembrim, atkārtota  ek-
spertīze  jāveic tikai pēc invaliditātes termiņa 
beigām. Cilvēkiem, kuriem invaliditāte ir 
noteikta uz mūžu, tā nebūs jāpārskata.

Vai nepieciešama paša cilvēka klātbūt-
ne, nosakot invaliditāti?

Prognozējamas invaliditātes, invaliditā-
tes vai darbspēju ekspertīzi pamatā veiks bez 
cilvēka klātbūtnes. 

Klātienē cilvēkam būs jāierodas tikai 
gadījumos, ja Veselības un darbspēju ek-
spertīzes ārstu valsts komisijas rīcībā nebūs 
pietiekošas informācijas vai tā būs pretru-
nīga. 

Jauna invaliditātes noteikšanas sistēma

Par drošību internetā

No 2015. gada 1. janvāra, nosakot 
invaliditātes un darbspēju zaudējumu, 
ņems vērā ne tikai cilvēka veselības 
traucējumus, bet arī to radītos aktivi-
tāšu un funkcionēšanas ierobežojumus.
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sPORts 

Startēja 5 valstu 9 komandas no Polijas, 
Baltkrievijas, Ukrainas, Zviedrijas un Latvi-
jas.  Rīgas skolas izlase pēdējos gados bijusi 
šo sacensību līdere, taču tieši pašreiz  notiek  
paaudžu maiņa. Komandu sastāvos bija gan 
olimpisko spēļu, gan Eiropas čempionāta da-
lībnieki, ieskaitot godalgoto vietu ieguvējus.

Latvijas komanda sacensību kopvērtēju-
mā izcīnīja 4. vietu, atstājot aiz sevis Zviedri-
ju un vēl 4 Polijas komandas.  

Individuāli  ieguvām 31 medaļu – 5 zel-
ta, 17 sudraba un 9 bronzas.   Tās izcīnīja   
12 skolēni no 15.  Labākie komandā bija: 
Z.Embrekte, R.Stupāns, A.Vazdiķis – pa 5 
med./1,3,1/;  L.Ločmele –  3 med./0,2,1/; 
V.Ķuzis un P.Kalniņš – pa 2 med. /1,0,1/; 

A.Ozols un S.Kovaļonoks – pa 2 /0,1.1/; 
I.Kovaļevska un E.Gabrāne – pa 1 /0,1,0/ un 
I. Babiško /0,0,1 /.      

Zane Embrekte uzstādīja 3 jaunus Lat-
vijas nedzirdīgo rekordus un jaunu repub-
likas rekordu 4x 50 m jauktā brīvā stila sta-
fetē – Z.Embrekte, A.Vazdiķis, L.Ločmele, 
R.Stupāns.

Pēc ilgāka laika, sakarā ar paaudžu maiņu, 
komandu cīņā uzvarēja Poznaņas koman-
da, kas apsteidza Ukrainu un Baltkrieviju.

Varējām iepazīt skolēnu mācību atpūtas 
iespējas Poznaņas Nedzirdīgo skolā. Apska-
tījām Maltas starptautisko airēšanas centru un 
slēpošanas slaloma trasi. Skolēniem tā bija ie-
spēja sevi apliecināt un  integrēties citu valstu 
nedzirdīgo vidē.

Liels paldies  Rīgas Domei par atbalstu 
dalībai šajās sacensībās.

Lai visiem veicas turpmākos treniņos 
un mācībās!

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu 
Jauno Gadu! 

treneris Jevgenijs Puhovs

 Eiropas Sieviešu sporta seminārā

 
Seminārā dalību pieteica 25 sievietes no 

17 valstīm, un Latviju tajā  pārstāvēja Iveta 
Kraze un Gunta Vazdiķe. Paralēli sieviešu va-
dības semināram notika arī EDSO valdes sēde. 

Semināra mērķis –  veicināt sieviešu dar-
ba un viņu tiesību  vienlīdzību sporta jomā 
gan savas organizācijas, gan valsts un  starp-
tautiskā līmenī.

Semināra atklāšana
To ar savu klātbūtni pagodināja un seminā-

ra dalībnieces sveica Spānijas Nedzirdīgo spor-
ta federācijas prezidents, goda viesi no Spāni-
jas  Sporta padomes, EDSO prezidents Bjorns 
Roine, ģenerālsekretārs, EDSO valdes locekļi. 

Dalībnieces iepazinās ar informāciju par 
EDSO aktivitātēm vēsturē un tagadnē. Notika 
arī kopīga dalībnieču fotografēšanās ar ielūg-
tajiem viesiem. 

Pēc tam tika uzsākts  darbs un tālākā 
semināra vadīšana  uzticēta Ivetai Krazei, 
kas bija atbildīga par semināra programmas 
realizāciju. Katras valsts pārstāves sniedza 
prezentāciju, dalījās pieredzē, atbildēja uz da-
žādiem ar sieviešu sportu saistītiem jautāju-
miem. Tā bija iespēja uzzināt un apmainīties 
ar informāciju,  apgūt citu  vērtīgo pieredzi 
savas organizācijas tālākai darbībai.  

Sieviešu diskriminācija 
Par tēmu „Sieviešu tiesības” uzstājās 

nedzirdīgā vieslektore Dr. Johanna Mesch 
no Zviedrijas. Viņa  rosināja diskusiju, kurā 
atklājās nepatīkami fakti, piemēram, ka ties-
nešu darbā sievietes pat ar atbilstošu pieredzi 
attiecīgā sporta veidā vīrieši neakceptē. Īrijā 
sieviešu sporta semināra starplaikā kāds iztei-
cies: sievietes  nav spējīgas vadīt sporta or-
ganizāciju un organizēt sporta pasākumus utt.

Otrajā semināra dienā notika aptauja par 
sieviešu dalību nedzirdīgo  sporta vadībā savā 
organizācijā un starptautiskā līmenī.  

Tika izvērtēta 2011. gadā Čehijā, 1. EDSO 
sieviešu sporta seminārā pieņemtā Rīcības 
plāna izpilde:   tikai puse no  ieteiktajiem 
priekšlikumiem  izpildīti!  Dalībnieces  nolē-

ma veidot Eiropas sieviešu komisiju  EDSO 
struktūrā un izteica vēl citus priekšlikumus, 
piemēram:  deleģēt sievietes uz EDSO valdi; 
izveidot EDSO sieviešu grupu Facebook; vei-
cināt sieviešu lomu tiesnešu darbā; ievietot 
internetā informāciju angļu un starptautiskajā 
zīmju valodā un citus.

Interesanti  fakti:
Islande –  sportā  maza vīriešu aktivitāte, 

tos jācenšas vairāk piesaistīt. Daudzas sievie-
tes  augstos amatos sporta darbā.

Krievija – bez sporta profesijai atbilsto-
šiem diplomiem nevar ieņemt vadošus ama-
tus  sporta jomā: federācijas vadībā, ne orga-
nizācijas valdē, ne sporta klubā. 2013. gada 
Nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs Sofijā Krievi-
ja piedalījās pilnā sastāvā visos sporta veidos.

Baltkrievija  – valstī ir daudzas spēcīgas 
sportistes,  ko nevar teikt par vīriešiem.

Baltkrievijas, Ukrainas un Krievijas spor-
tisti par uzvarām Olimpiskajās spēlēs, Pasau-
les un Eiropas čempionātos saņem vienreizē-
ju prēmiju, bet, gatavojoties  Olimpiskajām 
spēlēm, četrus gadus arī  stipendiju.

* * *
Nedzirdīgo sporta sieviešu vadības se-

minārs organizēts tikai otro reizi. Seminārā 
dalībnieces dalījās ar savu pieredzi sporta 
darbā, kas veicināja pieredžu apmaiņu un no 
tās iegūto jaunu zināšanu un iemaņu uzkrāša-
nu.  Astoņas no dalībnieces  piedalījās  otro 
reizi. Nākamreiz būtu jāpadomā par jaunām 
tēmām: uz ko sportā ir spējīgas sieviete, kā-
pēc sievietes izjūt nevienlīdzību no pretējā 
dzimuma sportistu puses? 

iveta Kraze

Tālava noslēdz 
sporta gadu

Rezultāti
Vīriešiem labākie: 1. Artūrs Beitiks,  

2. Arvis Vocišs, 3. Artis Mežinskis.
Sievietēm labākās: 1. Vita Landrāte,   

2. Inita Puhovska, 3. Mārīte Jegorova.
 Pēc sacensībām sportisti un tālaviešu 

draugi pulcējās Valmieras RB klubā, lai svi-
nīgā atmosfērā noslēgtu sporta gadu.

,,Tālavas NS” valde pateicās sportistiem, 
kas aktīvi piedalījušies sacensībās un čem-
pionātos, nežēlojot laiku un arī savus perso-
niskos finansu līdzekļus.

Lepnums par futbolistiem, kas šogad otru 
reizi ieguva 1. vietu LNSF čempionātā telpu 
futbolā. 

Vēlreiz paldies visiem sporta draugiem 
par aktivitāti, novēlu  sportiski un optimis-
tiski sagaidīt 2015. gadu! 

Nadežda Jefremova
Foto: igors Kurzenkovs 

Četri jauni  rekordi peldēšanā

Spānijas galvaspilsētā Madridē 6.–9. 
novembrī, viesnīcā „Villa Madrid” Ei-
ropas Nedzirdīgo sporta organizācija 
(turpmāk tekstā EDSO) otro reizi orga-
nizēja Eiropas nedzirdīgo sporta vadī-
bas semināru nedzirdīgajām sievietēm.

Rīgas internātvidusskolas bērniem 
ar dzirdes traucējumiem delegācija 18 
personu sastāvā 27. novembrī –  1. de-
cembrī piedalījās starptautiskās peldē-
šanas sacensībās nedzirdīgajiem Polijā, 
Poznaņā. 

Sporta kluba “Tālavas NS” 2014. 
gada pēdējais sporta pasākums notika 
15. novembrī. Tās bija meistarsacīkstes 
šautriņu mešanā, kurās piedalījās 10 vī-
rieši un 5 sievietes.
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Mīļi sveicam!
Nu, lūk, šoreiz jau sveicam jūs – nā-

kamā gada jubilārus! 
Varbūt jūsu dzimšanas dienas rītā aiz 

loga virpuļos sniegpārslu putenis vai 
varbūt čabinās lietus lāses, varbūt lau-
kā sprēgās sals vai plosīsies vējš…

Bet lai jums sirdi silda tie trīs maģis-
kie vārdi, ko bieži dzirdam gadumijā: 
Ticība, Cerība, Mīlestība. Lai tie jūs 
sargā no zaudējuma sāpēm, vilšanās 
un sarūgtinājuma, un lai raisās dvēselē 
prieks par ikvienu dienu, kas jums dā-
vāta šai saulē!

90
13.01  ALBERTS KOKINS, Ventspils

85
7.01  MARIJA ZĪBARTE, Rīgas
9.01  ANTONIJA PAKALNIETE, Rīgas
16.01  PĒTERIS ZEŅĶIS, Rīgas

80
26.01  JADVIGA KUČINSKA, Rīgas
28.01  JURIJS LAVINS, Liepājas

70
1.01  MIRDZA SKRŪDERE, Pļaviņas
20.01  MARIJA GEDMINIENE,
 Daugavpils
31.01  MĀRA NAMNIECE, Valmieras

65
15.01  IVANS ĻEMEŠEVSKIS, Rīgas

60
7.01  RITMA EGLE, Smiltenes

55
1.01  VLADIMIRS SUSLOVS, Rīgas
2.01  MĀRA SALACIETE, Rīgas
4.01  NIKOLAJS NOVIKOVS, Rīgas
8.01  ALBERTS JUHNA, Rīgas
11.01  HARALDS RĀVIČS, Rīgas
13.01  ŅIKITA KRUMINS,  Rīgas
17.01  JĀNIS PĀRPUCS, Rīgas
27.01  ALBERTS KOLUŽS, Daugavpils
31.01  VARIS STRAZDIŅŠ, Rīgas

50
3.01  ARTIS KRISTOFOROVS , Rīgas
11.01  ANITA  LĪDE, Rīgas
11.01  SERGEJS DMITRIJEVS, Rīgas
18.01  ILONA CVETKOVA, Smiltenes
25.01  AIJA VARE, Rīgas
26.01  MIHAILS LUBŪZIS, Rīgas biedrība

RĪGĀ
2., 9., 16., 23.,30.01 pl. 11  Nūjošana (no 
  Elvīras ielas 19/3)
7., 14.01 pl. 16   Laikrakstu un žurnālu 

apskats
17.01 pl. 11  Bērnu eglīte
28.01 pl. 16   Lekcija „Zvaigžņu stāsti”

JELGAVĀ
13.01 pl. 17  Informācijas un pārrunas
20.01 pl. 17  Konkurss „Prāta spēle”
27.01 pl. 14   Laikrakstu un žurnālu 

apskats
TUKUMĀ

11.01 pl. 17   Tematisks pasākums 
„Gada cilvēks 2014”

25.01 pl. 11  Konkurss „Asini prātu”
PĻAVIŅĀS

  9.01 pl. 12  Avīžu koplasīšana
17.01 pl. 12  Tematiskais pasākums
19.01 pl. 12  Rokdarbu darbnīca
27.01 pl. 12  Radošais darbs
30.01 pl. 12  Informācijas diena

VALMIERĀ 
  6.01 pl. 14   Pārrunas „Sveiks, 2015. 

gads!”
  8.01 pl. 14  Pārrunas „Veselība”
10.01 pl. 14  Slidošana (VOC)
13.01 pl. 14   Pārrunas: Ko raksta žur-

nālā „Ieva”
15.01 pl. 14   Atjautības spēles „Asini 

prātu!”
20.01 pl. 14  Laikrakstu apskats
22.01 pl. 14  IK „Es daru tā  ”
27.01 pl. 14   Informācija par nedzirdī-

go dzīvi
29.01 pl. 14   Atpūtas pasākums „Vien-

kārši būt kopā”
RĒZEKNĒ

  6.01 pl. 12   Avīžu un žurnālu kopla-
sīšana

  8.01 pl. 12   Mutvārdu žurnāls „Gri-
bam visu zināt”

10., 24.01 pl. 19   Veselības veicināšanai 
(Rēzeknes sporta namā)

13.01 pl. 12   Radošās aktivitātes „Visu 
daru es ar prieku!”

15.01 pl. 12  IK „Vissija”
17.01 pl. 12  Masku balle
20.01 pl. 12   IK „Saimniecīte”: Ziemas 

receptes
22.01 pl. 12   Izglītojošs pasākums 

„Kāpēcīši”
27.01 pl. 12   Aktualitātes sociālajos 

jautājumos
PREIĻOS

24.01 pl. 12  Informatīvā diena
DAUGAVPILĪ

 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27., 29.01. pl. 13 
 Laikrakstu un žurnālu apskats
  6.01. pl. 14.30   Informācija par ne-

dzirdīgo dzīvi
13.01. pl. 14.30  IK „Nezinīši”
20.01. pl. 14.30  Medicīniskā lekcija
27.01. pl. 14.30   Atpūtas pēcpusdiena 

„Būsim atjautīgi un 
asprātīgi”

VENTSPILĪ
  6.01 pl. 12   Tematisks pasākums 

„Zvaigžņu diena”
10.01 pl. 15  Medicīniskā informācija
10., 17., 24., 31.01 pl. 17  IK „ Veselība”
13., 20.01 pl. 12   Laikrakstu un žurnālu 

apskats
17.01 pl. 11  IK „Novuss”
24.01 pl. 15  Informācijas diena
27.01 pl. 12  Informācijas diena
31.01 pl. 15   Tematisks pasākums 

„Karnevāls”
LIEPĀJĀ

6., 15., 20.01 pl. 12   Pārrunas „Jaunu-
mi sociālajā jomā”

6., 15.01 pl. 13   Laikrakstu un žurnālu 
apskats

20.01 pl. 13   Informācija par nedzirdī-
go dzīvi

31.01 pl. 15  Atpūtas pasākums „Erudī-
tais horoskops!”  

Pasākumi biedrībās janvārī

PAZiŅOJUMi

Redaktore: ILZE KOPMANE 
Korespondents: ZIGMĀRS UNGURS

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

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

Datormakets: ARMANDS PAEGLE
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

AUTOVADĪTĀJU
ZINĀŠANAI!

Autoskola aicina uz BE autovadītāju 
kursiem (vieglajai automašīnai ar piekabi). 
Nodarbības  4 dienas, vakaros  pl. 17–20.

Tuvākas ziņas un pieteikšanās pie Ēvalda 
Grabeža, sms 96721365, 29713405.

Pārdod
Pārdodu divstāvu garāžas otro stāvu 

kooperatīvā „Ilga” Iļģuciemā, Dzirciema 
ielā 100. Ir Zemesgrāmatā, apsardze, elek-
trība. Tālr.: 27743789, Armands

Līdzjūtība
Jau atkal viena zvaigzne 
Tur augšā šonakt dziest. 
Sirds, visu atdevusi, 
Beidz priecāties, beidz ciest.

Izsakām dziļu līdzjūtību Rutai Gud
ļevskai sakarā ar mātes nāvi.

LNs Rēzeknes RB un  
LNs Rēzeknes RB Preiļu grupa

RĪGAS RB BIEDRU IEVĒRĪBAI
Visi biedri laipni lūgti uz grupu pārvē-

lēšanu sapulci:
Jelgavas grupa  –  24.01 pl. 11, Jelga-

vā, Sarmas ielā 4
Latgales grupa – 31.01 pl. 11, Rīgā, 

Kandavas ielā 27, Rītausmā

Aicina „Ābeļzieds”
8., 15., 22.01 – vingro un dejo
29.01 – infolaiks, vingro un dejo 
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