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1001. numurā 
lasiet!

Tāds priecīgs sanācis šis 
numurs, jo aizvadīti vairāki 
skaisti svētki. Par tiem un 
daudz ko citu lasiet šajās 
„Kopsolī” lappusēs!

1. – 3. – „Kopsolī” 1000. 
numura svinību atbalsis, at-
miņas

Piemiņas vārdi Georgam 
Prošam.

4. Beidzas projekts 
„XXI gadsimts. Nedzirdība. 
Līdzdalības evolūcija”. Tā 
nozīmīgākais sasniegums – 
Rīcības plāni. LNS darbībai 
2010. – 2013. gadā. Par to 
sprieda arī Dome.

5. – 6. Ziņas no biedrī-
bām liecina, ka Nedzirdīgo 
diena jauki nosvinēta it visur. 
Šeit arī turpmākie plāni.

7. Izglītība – svarīga lie-
ta. Mācās bērni un vecāki. 
Valmieras skola aicina savē-
jos salidot.

8. – 9. Ar vērienu, ne-
parastā vietā un veidā (ar 
futbolmača piedevu) kopīgi 
nosvinēta Nedzirdīgo diena. 
Lasiet par to, kas notika Jūr-
malā un KC „Rītausma“.

10., 13., 16. – Projektā 
„Klusuma pasaulē” notiek 
interesantas lietas. Arī jūs 
varat pieteikties, jo sākusies 
jaunu klientu reģistrācija.

11. – 12. Celtniecība sā-
kusies pa īstam – Rīgā un 
Liepājā! Šim notikumam 
veltīta speciālas reportāžas 
no Rīgas un Liepājas būvlau-
kumiem.

14. – 15. Arī sportistiem 
svētki – LNSF aprit jau 20! 
Intervija ar prezidentu Vari 
Strazdiņu.

16. Sveicieni jubilāriem, 
pateicības, ielūgumi!

Būvlaukumos Rīgā un 
Liepājā sākusies LNS Re-
habilitācijas centru celt-
niecība, kas risinās Eiro-
pas Reģionālās attīstības 
fonda finansētā projekta 
„LNS – otrās mājas 2”  
ietvaros.

„KS” sekos notiku-
miem šajos jaunceļamajos 
objektos un informēs par 
to tapšanas gaitu. Šoreiz 
vairāk par šo tēmu lasiet 
11. - 12. lpp. veidotajā 
starplikā. 

AKTUĀLA ZIŅA!

Ilze KopmaneaInārs  ostvalds

SVĒTKI

Svinīgā brīža atklāšanu gai-
dot, viesi noskatījās jaunākās 
videoziņas. Ievaddaļā melo-
dziesmu – laikraksta „Kopsolī” 
himnu „Vēl ir laiks...” izpildīja 
trijotne:  Inese, Irīna, Ivars. 

Tad apsveikuma runu tei-

lns būvprojektos sākusies rosība

ca LNS prezidents Arnolds 
Pavlins.  Viņš  atzīmēja laik-
raksta „Kopsolī” nopelnus 
informācijas nodrošināšanā 
nedzirdīgajiem cilvēkiem un pa-
kavējās atmiņās par savu darbu 
izdevumā.  Arī viņš kādu laiku 

jaunībā bijis atbildīgs par LNS 
avīzes izdošanu, turklāt veidojis 
to viens pats.

 Kā interesantu un šodienas 
demokrātijas apstākļiem neie-
domājamu gadījumu prezidents 
pastāstīja, kā toreiz darbojās 
komunistiskās partijas cenzūra. 
Pat mazajam „Kopsolī” katrs 
raksts bija jānes saskaņot uz-
raugiem, un reiz tie aizliedza 
publicēt informāciju par to, 
ka nedzirdīgie apmeklē antīko 
automobiļu parādi Doma lau-
kumā. Izrādījās, ka aizlieguma 
iemesls bija tas, ka notikuma 
vieta nosaukta savā īstajā vārdā  
– par Doma laukumu, nevis par 
17. jūnija laukumu, kā tas toreiz 
saucās. 

Viceprezidente Sandra 
Gerenovska  savukārt vērsās 
pie lasītājiem un jautāja, no ku-
rienes gan „Kopsolī” ņems in-
formāciju, ko likt avīzē, ja paši 
lasītāji no reģionālajām biedrī-
bām nerakstīs un nesūtīs infor-
māciju uz „Kopsolī”. 

tūkstošais „kopsolī” numurs nosvinēts
zIgmārs UngUrsvaldIs KraUKlIs

Uz LNS laikraksta „Kopsolī” 1000. numura izdošanas svēt-
kiem 15. septembrī Informācijas centra telpās Rīgā, Jāņa sētā 
5, kuplā pulkā saradās gan apsveicēji, gan lasītāji.  Par apsvei-
kumiem visiem paldies saka Infocentra komanda (attēlā).

Tālāk lasiet 2. lpp.



atnākot uz šo svinīgo brīdi, un pieminēja 
visu iepriekšējo redaktoru, bijušo un taga-
dējo brīvprātīgo korespondentu  un štata 
darbinieku ieguldījumu avīzes veidošanā 
un, protams, visu līdzšinējo lasītāju  atsau-
cību un uzticību, abonējot LNS avīzi visu 
mūžu, gadu no gada.

Neoficiālajā daļā visiem sanākušajiem 
tika piedāvāts brīvā gaisotnē pakavēties sa-
runās, kā arī iepazīties ar Informācijas cen-
tra darbu: darbinieki uz vietas pastāstīja un 
izrādīja  praktiski, kā tiek nodrošināta gan 
avīzes iznākšana, gan videoziņu un mājas-
lapas jaunumu gatavošana, gan daudz kas 
cits.

 Pēc tam  visi devās ekskursijā uz tipo-
grāfiju „Elpa” Vecrīgā, Doma laukumā, kur 
savām acīm varēja vērot, kā ar modernu 
digitālās drukas iekārtu tiek iespiests laik-
raksts „Kopsolī” (attēlā). 
 

intervija ar brigitu aldersoni: 
„Darbs reDakcijā –mana 

veiksme, ar ko es lepojos...”

Liekas, izņemot redaktori Ilzi, tu  
par visiem citiem visilgāk esi nostrā-
dājusi redakcijā... Kad un kā sākās 
tavs darbs „Kopsolī”? 

 „Kopsolī” strādāju desmit gadus 
– no 1994. līdz 2004. gadam. Atceros,  
toreiz man šo darbu ļoti vajadzēja da-
būt, tāpēc redaktorei sastāstīju,  ka protu 
visu, kas vien šajā darbā jāveic, kaut arī 
tā tas gluži nebija. 

Nācās visu apgūt darba gaitā, tāpēc sākumā ņēmos no agra 
rīta līdz vēlam vakaram:  rakstīju un, ja vajadzēja, arī pārrakstīju 
– ar vienu pirkstu, pavisam lēni. Tāpat arī skaitļoju, skaitīju un 
pārskaitīju...  Bet man vispār patika strādāt redakcijā, un biju arī 
ļoti apņēmīga, pacietīga, tāpēc visu ātri vien apguvu pašmācības 
ceļā: gan mašīnrakstīšanu, gan lietvedību, grāmatvedību, pasā-
kumu organizēšanu, vēlāk arī datorprasmi, maketēšanu utt.

Kad un kā redakcijā tikāt pie datortehnikas?
Mums bija pats pirmais datorkomplekts biedrībā – iegādāts 

ar Sorosa fonda  atbalstu 1996. gadā,  ļoti labs un dārgs, tieši iz-
devējdarbībai.  Uz redakciju nāca datorspeciālists, kurš maketēja 
uz vietas mūsu avīzi. Vērīgi skatījos, stāvot viņam aiz muguras, 
– kā tekstus un bildes dabūt avīzē, kā skaisti izkārtot visus mate-
riālus... Ai, cik tas viss likās sarežģīti!

Gadījās, ka maketētājs smagi saslima, bet mums vajadzēja 
steidzīgi nodot avīzi. Tad arī vajadzēja sākt!  Soli pa solim tiku 
līdz galam, ar viņu pa telefonu sazvanoties. 

Šķiet, tieši redaktore Ilze tevi pārliecināja arī par to, ka

 vajag mācīties tālāk, un tāpēc iestājies augstskolā?
Jā, tā tas bija gan! Pirms manis redakcijā bija strādājusi 

Inese Immure. Viņa toreiz ar redaktores noorganizēto finansiālo 
atbalstu no  dzejnieka Andreja Eglīša dibinātā ārzemju latviešu   
fonda studēja augstskolā „Attīstība” un, iegriežoties redakcijā, 
bieži stāstīja arī par savām studijām.

 Mani tas ieinteresēja, sāku domāt, ka arī man būtu jāmācās, 
ja vēlos strādāt redakcijā. Pati to nevarēju realizēt, jo nebija nau-
das studijām. Izšķiroši bija tas, ka Ilze pārliecināja un motivēja 
mani mācībām, turklāt vienlaicīgi arī man nokārtoja  studiju ap-
maksu no tā paša fonda.  Bez viņas sapratnes, uzmundrinājumiem 
un atbalsta es nebūtu tikusi līdz augstskolas diplomam.

Kā tu vērtē aizvadītos gadus redakcijā?
 Liela veiksme tālākai dzīvei  man un, domāju, arī citiem, kas 

strādāja redakcijā, bija  tas, ka tur vienviet varēja apgūt ļoti dau-
dzas prasmes - lietvedību,  grāmatvedību,  komunikāciju  ar ne-
dzirdīgajiem, kā arī pilnveidot savas latviešu literārās valodas un 
zīmju valodas zināšanas, veikt intervijas, rakstīt rakstus utt. Un 
tas bija jo vairāk tāpēc, ka pamatā visu  darījām tikai divas vien.
Ar visu tikām galā, un es ar to lepojos. 

Atceros arī daudzus skaistus notikumus saistībā ar „Kopso-
lī”,  piemēram,  tā  40 gadu jubileju  ar lasītāju forumu Mazajā 
Ģildē un orientēšanās sacensībām pa Vecrīgu;  Ziemassvētkus 
kopā ar mūsu lasītājiem Latviešu biedrības namā;  koresponden-
tu semināru Reiterna namā; pirmo lielo tūrisma grupu braucie-
nus uz  Franciju, Angliju, Norvēģiju, Itāliju; grāmatu izdošanu; 
datortehnikas apguvi u.c.

 Kopā  pārdzīvojām arī neveiksmes, ne mazums  sūru brīžu, 
pārmetumu un pārpratumu,  lija asaras un sāpēja par nesapratni,  
bet pāri visam  neatņemami klājās  prieks un gandarījums, ka 
avīze katru mēnesi nemainīgi  nonāk pie lasītājiem, ka tā pastāv 
un attīstās, pateicoties tieši  mūsu darbam. Tas laiks ir neaizmirs-
tams un manā sirdī ieņēmis vietu uz visiem laikiem.
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Rīgas biedrības priekšsēdētāja Māra 
Lasmane atzina, ka tagad, tehnikas laikme-
tā, var lasīt „Kopsolī” internetā savā mājas 
datorā, tomēr, neskatoties uz to, ļoti daudzi 
nedzirdīgie vienmēr taujā, kad iznāks jau-
nais „Kopsolī”, gaida avīzi ar nepacietību. 
Māra novēlēja visiem klātesošajiem arī 
turpmāk palikt uzticīgiem lasītājiem, cītīgi 
abonēt un lasīt savu – vienīgo    avīzi nedzir-
dīgajiem.

Citi runātāji visvairāk uzsvēra to, ka 
redakcija daudz darījusi, lai „Kopsolī” tik 
sarežģītos apstākļos  pastāvētu un iznāktu 
bez pārtraukuma, un vēlēja arī turpmāk strā-
dāt tikpat radoši un neatlaidīgi kā līdz šim, 
lai kādreiz iznāktu gan divtūkstošais, gan 
trīstūkstošais numurs. 

Ļoti interesanti par saviem desmit „KS” 

tūkstošais „kopsolī” numurs nosvinēts
Sākumu lasiet 1.lpp. 

redakcijā  nostrādātajiem gadiem pastāstīja 
kultūras centra „Rītausma” direktore Bri-
gita Aldersone  (skat. interviju ar viņu – 
raksta beigās). 

Informācijas centra vadītāja Inese 
Immure uzsvēra, ka redaktore  strādā jau 27 
gadus – sākot no  „Kopsolī” 135. numura! 
Tātad viņas vadībā izdoti 865 mūsu laikrak-
sta numuri. Tas ir ļoti ievērojams veikums 
nedzirdīgo sabiedrības  dzīvē!

 Tagadējie darbabiedri  no projekta 
„Klusuma pasaule” informācijas nodrošinā-
šanas darba grupas sirsnīgi sveica savu ko-
lēģi Ilzi šajos darba svētkos un vēlēja viņai 
izturību, veiksmi un panākumus turpmākajā 
darba gaitā.

„Kopsolī” redaktore Ilze Kopmane pa-
teicās klātesošajiem par „KS”pagodināšanu, 



ar domu par 
georgu poršu

 
Ilze Kopmane no “Ks“ arhīva

 Domājot par „Kopsolī” gadu 
ritumā, tās vēsturi un attīstības ceļu, 
nemainīgi un pirmām kārtām jādomā 
arī par Georgu Poršu. 

Viņš ar sirdi un savu gudro prātu 
stāvējis tam līdzās jau no pirmajiem 
numuriem tālajos 50. gados līdz savai 
aiziešanai mūžībā ( 2007).

 Un tā ir gluži vai liktenīgi sanā-
cis, ka šajās dienās, kad „Kopsolī” atska-
tās uz savu gājumu līdz apaļajam 1000. 
numuram, Georgam Poršam, LNS Goda  
biedram Nr.1, aprit 90 gadi (dzimis 1920. 
gada 6. oktobrī) un reizē arī 3 gadi, kopš 
viņa vairs nav mūsu vidū ( 5. oktobrī).

 Nesagaidīja mūsu Georgs šo die-
nu kopā ar mums, bet viņa garabērns dzīvo 
savu dzīvi tālāk. Grūti bija pierast – sāku-
mā, kad tapa kārtējie „Kopsolī” numuri, 
likās, tūlīt viņš atnāks un ar savu vērīgo 
acu skatienu ieraudzīs šo to labojamu, pre-
cizējumu, papildināmu.

 Viņš mums bija kā „staigājošā 
enciklopēdija”, zināšanu krājums,  LNS 
vēstures zinātnieks, kas glabāja galvā tik 
daudz faktu, skaitļu, notikumu, ka nebei-
dzām apbrīnot viņa lielisko atmiņu, valodu 
zināšanas un aso prātu. Otru tik universālu 
cilvēku LNS  man nav nācies vairs sastapt.

 Georgs Poršs devis lielu praktis-
ku ieguldījumu arī LNS attīstībā tās pirma-
jos pastāvēšanas gados un vēlāk, būdams 
dažādos amatos: Rīgas biedrības priekšsē-
dētājs, Nedzirdīgo biedrības priekšsēdētā-
ja vietnieks, „Nedzirdīgo sporta” vadītājs,  
LNSF prezidents, daudzu LKB, LNB kon-
gresu delegāts, Domes loceklis. Darbojās 
zīmju valodas,  Revīzijas un Statūtu komi-
sijā utt.

 Viņa sirdsdarbi bija arī zīmju va-
lodas kopšana, pašdarbība un sports.

 Pieminēsim Georgu Poršu dzi-
ļā cieņā un pateicībā par viņa ieguldīju-
mu LNS attīstībā, par viņa dedzīgo sirdi 
un aso prātu, kas mums atstājis bagātu 
garīgo mantojumu.
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ieguva ”kopsolī” 
simpātiju balvu 

Liene Če-
repko, skais-
tumkonkursa 
„Miss LNS 
– 1995” da-
lībniece, kas 
šajā konkursā 
ieguva laik-
raksta „Kop-
solī” simpāti-
ju titulu: 

„Kopsolī” 
lasu kopš skolas laikiem, kad mūsu avīzī-
tei bija cits nosaukums –  „Informācijas 
Biļetens”. 

 Mani interesē jebkura avīzes tēma, 
visi  raksti vienmēr noderīgi. Man patīk, 
ka šī avīze aizstāv mūs, nedzirdīgos, raksta 
tieši par mūsu dzīves notikumiem. 

Spilgtā atmiņā joprojām man ir  „Kop-
solī” lasītājiem organizētā loterija, kurā  
laimēju avīzes sarūpēto dāvanu – finansē-
to tūrisma braucienu uz Londonu. 

Novēlu avīzei „Kopsolī” nostiprināt 
un saglabāt savas pozīcijas vērtīgas infor-
mācijas nodrošināšanā Latvijas nedzirdī-
gajiem cilvēkiem 

Vienmēr būt kopā ar saviem lasītā-
jiem, aizstāvēt viņu intereses!” 

Attēls no “KS“ arhīva: par Lieni bija 
raksts, kad viņa pirmā no nedzirdīgajam 
meitenēm nolēca ar izpletni (1998).

„kopsolī” sniega valstībā

P i r m s 
vairāk nekā 
10 gadiem 
tika orga-
nizēts maz-
liet avan-
t ū r i s t i s k s 
p a s ā k u m s 
–  invalīdu 
ekspedīcija 
uz Monblā-
nu. Dēkaiņu 

grupā piedalījās arī LNS biedrs Guntis 
Moisejs, kurš uznesa un atstāja Monblānā 
LNS laikrakstu „Kopsolī”. 

Sameklējām Gunti, kurš pašlaik dzīvo 
ārzemēs, lai pajautātu, kādi bija viņa mo-
tīvi paņemt kāpienā līdzi tieši „Kopsolī” 
eksemplāru, lai to atstātu virsotnē.

Guntis Moisejs: „Ak vai! Kopš tā kā-
piena ir pagājuši apmēram 12 vai 13 gadi!  
Varbūt tas izskatās un izklausās naivi, 
bet toreiz arī es kaut kādā veidā gribē-
ju sniegt atbalstu “Kopsolī”. Tajā laikā 
“Kopsolī”, tāpat kā citas organizācijas, 
centās iegūt sponsoru labvēlību. Toreiz 
šim Riharda Vālanda organizētajam pa-
sākumam bija pievērsta radio, televīzijas 
un preses uzmanība. Izmantojot to, gribēju 
kaut mazliet kaut kādā veidā atgādināt,  

 

ka nedzirdīgo, vājdzirdīgo sabiedrībai  
ir svarīgi, lai pastāvētu tāda avīze, kura 
sniedz tieši viņiem būtisko informāciju. 
Jo es par R. Vālanda organizēto pasā-
kumu arī uzzināju tieši no „Kopsolī”.  
Skatoties televīziju, fotogrāfijas avīzēs un 
žurnālos, ka sportistiem, ceļotājiem, kuri 
dodas aizraujošos, riskantos ceļojumos 
ar filmēšanas grupām, sponsoru logo ir 
uz “priekšas, pieres un pakaļas”, arī man 
ienāca prātā doma pareklamēt „Kopsolī”. 

Tāpēc es to izdarīju šādā veidā –  uz-
nesot un atstājot Monblānā Latvijas ne-
dzirdīgo avīzi.”

 
„kopsolī” piepildīja sapni 

par parīzi…

Regīna Rizika  kādreiz piedalījās 
„KS” organizētajās ekskursijās uz Franci-
ju un Angliju –  viņa par to un avīzi iztei-
cās šādi:

 „Ceļojums uz Parīzi bija mans sap-
nis, kas, pateicoties avīzei „Kopsolī”, tika 
realizēts pirmajos Atmodas gados. Spilg-
tākais, kas palicis atmiņā no šiem brau-
cieniem, ir redzētais Londonā, Skotijā, 
kā arī latviešu centrā „Straumēnos”, kur 
varējām sazināties latviešu valodā. Mani 
priecē tas, ka „KS” līdztekus tiešajam 
informatīvajam darbam organizē ekskur-
sijas, loterijas, seminārus, atzīmē savus 
svētkus, rīko krustvārdu mīklu un citus 
konkursus. Atceros, cik krāšņi avīze nosvi-
nēja 40 gadu jubileju Mazajā Ģildē. Tas 
tiešām bija unikāli. 

Agrāk ilgus gadus biju redkolēģijas 
locekle: kopā ar citiem vērtējām iznāku-
šos numurus, ja vajadzēja, arī kritizējām 
avīzes saturu, ieteicām tēmas, par ko būtu 
jāraksta. Mūsu avīze nedzirdīgajiem ir ļoti 
nepieciešama. Lai gan nākotnē attīstītās 
tehnoloģijas pārņems lielu daļu no infor-
mācijas piegādes, tā tik un tā būs mums 
vajadzīga.

Uzskatu, ka  „Kopsolī” īstā dzimša-
nas diena  būtu minama 1930. gadā, kad, 
pateicoties Valmieras skolas direktoram 
E.Ulmanim, sāka iznākt laikraksts „Kurl-
mēmo Dzīve”.

Par nedzirdīgo dzīvi mans vienīgais 
informācijas avots ir tieši avīze „Kopso-
lī”. Es vēlētos, lai tā pastāvētu un  attīstī-
tos nepārtraukti. Nākotnē šajā avīzē vēlē-
tos redzēt ne tikai par jau notikušiem, bet 
vairāk par gaidāmiem notikumiem. 

Ja pastāv LNS, tad arī avīzei jābūt! 
Lai „KS” dzīvo mūžīgi!”

EKSPRESINTERVIJAS
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Beidzies LNS projekts „XXI gadsimts. Nedzirdī-
ba. Līdzdalības evolūcija”. Tā noslēguma rezultāti 
tika prezentēti simpozijā. Ko gan šis vārds īsti no-
zīmē? To varētu saukt arī par apspriedi tikai kādā 
speciālā jautājumā, un šoreiz tas bija par Latvijas 
Nedzirdīgo savienības nākotni. Projektā darbojās 
sešas darba grupas.

Simpozijs norisinājās 17.septembrī LNS mītnē El-
vīras ielā 19, un tajā  darba grupas vadītāji prezentēja 
savu grupu izstrādātās tēmas, izvirzot galvenos uzdevu-
mus turpmākajā LNS darbā.

  Vispirms Edgars Vorslovs prezentēja ietilpīgo un 
svarīgo sadaļu „Sociālā rehabilitācija”. Viņa vadīta-
jā darba grupā strādāja Sandra Gerenovska, Brigita 
Aldersone un Ārija Baltiņa kā eksperte. Kā galveno 
viņš uzsvēra sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pa-
plašināšanu un kvalitātes paaugstināšanu. Paredzēts arī 
veicināt darbinieku apmācību un brīvprātīgo iesaistī-
šanu, vēl plašāk informēt pašus nedzirdīgos par to, kā 
izmantot viņiem pieejamos pakalpojumus.

Par sadaļu „Sabiedriskās dzīves vides pieejamī-
ba” stāstīja Zigmārs Ungurs, kura vadītajā darba gru-
pā strādāja Iveta Lāce-Miezīte, Andželika Bruže un 
eksperts Ivars Balodis. Tika uzsvērts, ka termins „sa-
biedriskās dzīves vides pieejamība” vispār līdz šim nav 
bijis sastopams un to ir radījis projekta autors Arnolds 
Pavlins, bet tā būtību skaidroja darba grupa. 

Šajā Rīcības plāna sadaļā interesanta bija  iekļautā 
prasība, ka internetu vajadzētu atzīt kā nedzirdīgajiem 
nepieciešamu palīglīdzekli, lai varētu komunicēt ar sa-
biedrību, iegūt informāciju un saņemt pakalpojumus. 
Tāpēc nedzirdīgajiem internetu vajadzētu nodrošināt 
bez maksas, bet nākotnē – arī datortehniku bez mak-
sas, jo bez tās nav iespējams lietot internetu. Z. Ungurs 
savas darba grupas vārdā izteica vēlmi redzēt pie LNS 
mītnes Elvīras ielā 19 uzstādītu karoga mastu, kurā plī-
votu LNS karogs. 

Divas tēmas izstrādāja Ivara Kalniņa vadītā dar-
ba grupa, kurā ietilpa Karīna Beisone-Kuzmina un 
Laura Reisele. Par  tēmu „Nedzirdīgie un politika. 
Etniskās minoritātes”  izraisījās emocionālas debates, 
piemēram, par to, vai nedzirdīgajiem krieviem jāmā-
cās latviešu valoda, vai arī viņiem jāsniedz informācija 
krievu valodā.

Lilitas Janševskas vadītās darba grupas sastāvs: 
Ilona Liniņa, Skaidrīte Baure un eksperte Dina Be-
there. Tēma tradicionālā – „Zīmju valoda”. Kā vienu 

LNS PROJEKTI REALIZĀCIJĀ
prezentēti   pamatvirzieni  rīcības plāna izpildei 
zIgmārs UngUrsvaldIs KraUKlIs

lns domes sēdē

Par LNS situāciju:  
šobrīd un nākotnē

Domnieki 17. sep-
tembra sēdē iepazinās ar 
projekta „XXI gadsimts. 
Nedzirdība. Līdzdalības 
evolūcija” ietvaros veikto 
kompetenču grupu darba 
rezultātiem un izdebatēja 
tos. 

Par sociālo rehabilitāci-
ju – domniece Inese Immu-
rei radās vairāki jautājumi, 
piemēram, kādus NVA pa-
kalpojumus neizmanto ne-
dzirdīgie, vai veikts pētījums 
sociālo par pakalpojumu 
pieprasījumu utt. Ziņotājs 
Edgars Vorslovs atzina, ka 
pētījuma nav bijis un LNS 
biedriem trūkst informācijas 
par pieejamiem pakalpoju-
miem, acīmredzot tāpēc liela 
daļa arī neiesaistās nekādos 
pasākumos.

Par sabiedriskās dzīves 
vides pieejamību – disku-
sija izraisījās par ārzemju 
pieredzi, kā arī likumdošanu 
vairākos jautājumos: lasīša-
nu no lūpām; atlaidēm dar-
ba devējiem, kas nodarbina 
nedzirdīgos; informēšanu 
ārkārtas situācijās; valsts pre-
timnākšanu nedzirdīgajiem, 
kuri uzsāk savu biznesu; par 
titriem teātru izrādēs u.c. Pie-
redze būtu, bet tā nav pētīta 
un apkopota, atzina ziņotājs 
Zigmārs Ungurs.

Par zīmju valodu ziņoja 
Lilita Janševska. Domnieki 
debatēja par vieglās zīmju 
valodas apmācību mazā-
kumtautību cilvēkiem, zīmju 
valodas pielietošanu skolā, 
latviešu valodas kursiem cit-
tautiešiem u.c.

Par LNS nākotnē – zi-
ņotāja Irīna Kristoforova 
iezīmēja jaunu virzienu: 
sakarā ar jauniešu došanos 
prom no Latvijas ir apdrau-
dēta atsevišķās jauniešu 

no veicamajiem uzdevumiem tā 
noteica sagatavot un izdot nodar-
binātības terminoloģijas vārdnī-
cas zīmju valodā: „Celtniecība un 
tehnika”, „Amatniecība”, „Pakal-
pojumu sfēra”, „Lauksaimniecī-
ba” un  “Kultūra”.  Šī darba grupa 
bija veikusi aptauju un izveidoju-
si interesantu statistiku par zīmju 
valodas lietošanu.

 Savā jomā pētījumu bija vei-
kusi arī Ineses Immures vadītā 
darba grupa „Informācija”, kurā 
strādāja Ilze Kopmane, Gun-
ta Birnīte un eksperte Ingrīda 

Puce. Tas sniedza priekšstatu, kādā veidā un 
tieši kādu informāciju nedzirdīgie gan Rīgā, 
gan reģionos vēlas saņemt. Izrādījies, ka to-
mēr arī šajā datorizētajā laikmetā laikraksts 
„Kopsolī”  kā bija, tā paliek vispopulārākais 
informācijas avots. Viens no grūtākajiem 
šīs darba grupas izvirzītajiem uzdevumiem 
laikam gan būs jautājumu risināšana sais-
tībā ar LTV raidījumu plašāku titrēšanu un 
slēpto titru sistēmas ieviešanu; raidlaika at-
vēlēšanu nedzirdīgo ziņām un neatliekamas 
informācijas sniegšanai ekstremālos gadīju-
mos zīmju valodā.

Šajā projektā LNS Rīcības plāna saturā 
bija iekļauta arī mazliet nereāla, grūti izpil-
dāma tēma „LNS XXI gadsimta otrajā 
pusē”. Ir taču tik grūti paredzēt, kas būs pēc 
40-50 gadiem, vai ne? It sevišķi šajā gad-
simtā, kad tehnoloģijas attīstās galvu reibi-
nošā ātrumā. 

Un tomēr Irīnas Kristoforovas vadītā 
darba grupa to mēģināja iztēloties. Darba 
grupā vēl strādāja Brigita Aldersone, Gun-
ta Birnīte un eksperts Kārlis Viša. 

Debates izraisīja darba grupas izvirzītā 
nostādne: vai pašreizējai Latvijas Nedzir-
dīgo jauniešu organizācijai palikt par atse-
višķu organizāciju vai arī iekļauties LNS 
kā vienai no struktūrvienībām. Šī varbūtība 
tika izvirzīta, lai realizētu vienu no disku-
tējamākiem šīs darba grupas izstrādātajiem 
programmas punktiem: jauniešiem radīt ie-
spējas piedalīties lēmumu pieņemšanā un 
LNS darbības virzienu attīstībā, kā arī vei-
dot jauniešu pārstāvniecību LNS valdē vai 
domē. 

Citi programmas punkti paredz sniegt 
plašākus atbalsta pasākumus jauniešiem, 
organizēt viņiem interesantus kultūras pasā-
kumus, veicināt jauniešu nodarbinātību. 

Pēc šīm sadaļu prezentācijām un de-
batēm notika Domes sēde, kurā darba 
grupu iesniegtie  LNS Rīcības plāna izpil-
des galvenie pamatvirzieni tika atzīti par 
labu esam un  apstiprināti.

Par Domes sēdi lasiet blakusslejās. 

Ilze Kopmane

valdIs KraUKlIs
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ZIŅAS NO BIEDRĪBĀM

Pēc Nedzirdīgo dienas pasākuma Jūrmalā 
LNS biedrības 25. septembrī šo dienu atzīmēja 
arī savu biedru lokā. 

ventspilieši vizinājās ar kuģi
Šajā dienā ventspiliešiem par godu Nedzirdī-

go dienai bija īpašs pasākums: brauciens ar kuģīti 
„Hercogs Jēkabs”. Pēc tam apmēram 20 cilvēki 
saradās kluba telpās.  Ventspils biedrības vadītā-
ja biedriem pastāstīja par interesantus faktus no 
nedzirdīgo vēstures. Jautrību raisīja pantomīma, 
dziesmas, rotaļas. Bet jaukais pasākums beidzās ar 
vakara pastaigu pie jūras.

smiltenieši atceras 
aizgājušos biedrus

Pasākums notika biedrības telpās, kur bija da-
žādas atrakcijas, konkurss par Nedzirdīgo dienas 
svinēšanas vēsturi, kā arī saviesīga pasēdēšana 
biedru lokā. Šajā dienā bija arī Svecīšu vakars pil-
sētas kapos, un smiltenieši devās gājienā uz biedru 
piemiņas vietām, lai noliktu ziedus un svecītes. 

liepājnieki runāja par savu 
jauno māju

Atklājot pasākumu, apmeklētāji nodziedāja 
Rietekļa dziesmu „Še, kur līgo priežu meži”  un  
uzklausīja vēstures stāstījumu par Nedzirdīgo die-
nas pirmsākumiem. Pēc tam tēma nomainījās uz 
mūsdienām – tika apspriesta sociālās rehabilitāci-
jas centra būvniecība Liepājā, ko visi ļoti gaida un  
ļoti priecājas, ka būvdarbi  uzsākti. Šajā pasākumā 
notika arī  LNS jauno – šogad iestājušos biedru 
sveikšana. Nobeigumā risinājās pasākuma temati-
kai piemērotas spēles un atrakcijas. 

pļaviņieši saņem humāno  
palīdzību

Pasākumā sanākušie apsprieda redzēto Nedzir-
dīgo dienā Dzintaros. Kopīgais vērtējums – tas 
bijis patīkams pārsteigums un neaizmirstams no-
tikums. Jurijs Jerofejevs dalīja biedriem sarūpēto 
humāno palīdzību (apģērbu un zāles) no Latvijas 
Sarkanā krusta. Neizpalika atjautības spēles, patēr-
zēšana pie  galda. Ļaudis kopīgi noskatījās raidīju-
mu „Kopā”, pēc tam hokeja spēli.

daugavpilieši apmainījās  
pieredzē

Pasākumā „Mūsu svētki” notika ideju apmaiņa 
starp dažādām paaudzēm – kā turpmāk rīkot Ne-
dzirdīgo dienu. Vecākā gadagājuma cilvēki stāstī-
ja, kā agrāk viņi svinēja svētkus. Visi  tika aicināti 
piedalīties atraktīvās spēlēs un dejās. Pasākumu 
šoreiz aktīvi vadīja brīvprātīgais Pēteris Lāčplē-
sis. Gan rotaļās, gan dejās iesaistījās mazie bērni, 
kuri priecēja visus ar deju uzvedumu. Apmeklētāji 
uzklausīja Igora Čaikas stāstījumu par piedzīvoju-
miem Kanādā.

valmierieši sportoja
Šogad Valmieras biedrība sadarbībā ar sporta 

klubu „Tālava” pasākumu atzīmēja sportiskā garā. 
Dažādu vecumu apmeklētāji piedalījās nūjošanā 
apkārt Vaidavas ezeram. Jaukajā laikā viņi nogāja 
vairāk nekā 12 km. Vakarā nūjotāji relaksējās vie-
su namā „Mazais Ansis” Rubenē. Viņi izbaudīja 
peldi baseinā un pirts priekus.

kuldīdznieki apsprieda  
saeimas vēlēšanas

Šoreiz notika mierīga pasēdēšana pie svētku 
galda. Kuldīdznieki prātu vingrināja, atbildot uz 
jautājumiem par biedrības vēsturi – kā un kad to 
dibināja,  kādi vadītāji bija. Savā starpā tika pārru-
nātas gaidāmās Saeimas vēlēšanas.

rēzeknē tematisks pasākums 
„mums šodien svētki”
mārīte trUntIKa

Rēzeknes biedrībā skaistā rudens pēcpusdienā 
2.oktobrī notika pasākums „Mums šodien svētki”, 
kas pulcēja tuvus un tālus ciemiņus, lai sveiktu 
mūsu biedrības jubilārus, kas šogad svin apaļas ju-
bilejas. Šogad jubilejas svin: Aloizs Plešners, Er-
nests Lemešonoks, Monika Seņkāne, Staņislavs 
Teliševskis, Nadežda Savenko, Irina Proveja, 
Francis Mauriņš, Vitālijs Ločmelis, Jānis Cip-
rus, Josifs Lubgins. 

Tika sumināti pieci jubilāri, jo citi nevarēja 
ierasties veselības un sadzīves iemeslu dēļ. Katrs 
jubilārs saņēma īpašu sveicienu no biedrības va-
dītājas Sandras Gerenovskas – mazu piemiņas dā-
vaniņu un lielu, garšīgu torti, bet man pašai bija 
prieks katram veltīt mīļus apsveikuma pantiņus. 

Savukārt tulce Inese Geduša nodziedāja melo-
deklamāciju „Daudz baltu dieniņu...!”, kuras laikā 
uzmirdzēja arī svētku salūts.

nedzirdīgo dienas atzīmēšana  
reģionālajās biedrībās

Ivars KalnIņšIgors KUrzenKovs no valmIeras, rUslans gerenovsKIs no rēzeKnes

organizācijas pastāvēšana, 
tāpēc jaunieši aktīvāk jāie-
saista LNS, tas jādara caur 
biedrību valdēm. Arī skolās 
trūkst ziņu par LNS. Galve-
nais – ieviest jaunas, mūs-
dienīgas metodes pasākumu 
un citu aktivitāšu organizē-
šanā, turklāt piemērotā laikā.

Par informāciju – dom-
niekiem nācās uzklausīt se-
cinājumu, ka pamatā gada 
laikā nekāds progress in-
formācijas pieejamības no-
drošināšanā nav vērojams 
attiecībā uz vienu no  gal-
venajiem informācijas avo-
tiem – televīziju. Ziņotāja 
I.Immure aicināja domnie-
kus: „Uzlocīsim piedurknes 
un cīnīsimies par savām tie-
sībām”.

Pārējie jautājumi
 Domnieki izteica bažas 

par izglītības sistēmu, kas 
neveicina pilnvērtīgu zi-
nāšanu apguvi skolās,  kur 
mācās nedzirdīgie bērni; par 
vienotas zīmju valodas lie-
tošanu tajās un to, ka vajag 
labāk sadarboties ar skolu 
informācijas apmaiņas ziņā.

Vēlreiz raisījās domu 
apmaiņa par nedzirdīgo ap-
vienību ENA. A.Bergmanis 
skaidroja, ka ENA atbal-
sta Rīgas sporta klubu, bet 
A.Pavlins brīdināja, ka šādas 
otras nedzirdīgo organizāci-
jas veidošana var radīt bīsta-
mu šķelšanos LNS kopienā. 

M.Piterniece uzsvēra, ka 
biedru iesaistīšanā ENA rī-
kojas negodīgi.

Tika pārrunāts jautājums 
par LNS jaunā karoga (at-
tēlā 4.lpp.) kvalitāti un ap-
svērta tā uzlabošana, nomai-
not audumu.

Prezidents informēja, ka 
Jāņa sētā 5 īpašums vēl nav 
pārdots, bet viņam jau ta-
gad vairāk rūp, ko darīt ar 
A.Čaka ielas 42 internāta 
ēku, kad skola pārcelsies uz   
Graudu ielu. 

LNS pašlaik jārisina arī 
visai sarežģīti finansiāli jau-
tājumi – kā nodrošināt 150 
tūkstošu latu lielu priekšfi-
nansējumu jaunceļajamiem 
objektiem Rīgā un Liepājā, 
kā arī sociālā nodokļa no-
maksai subsidētajām darba-
vietām.

Z.Ungurs rosināja turp-
māk regulāri izvērtēt Do-
mes sēdēs, kā virzās kongre-
sā apstiprinātā Rīcības plāna 
izpilde 2009. – 2013. gadam.



pasākumi biedrībās oktobrī un novembrī

Rīgas biedrība noorganizējusi ekskursiju pa Kurzemi  
pussimt dalībniekiem, kuri brauca  12 automašīnās. 

Ceļotāju pirmā pietura bija Kandava, un tur visi nokļuva „Meža 
pasakā”, kur varēja izmēģināt no koka izgatavotas 10 dažādu veidu 
spēles  ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. 

Saulainajā 2. oktobra dienā jautrā notikumu virpulī 
tika nosvinēta Nedzirdīgo diena - šoreiz projekta „Klusu-
ma pasaule” ietvaros. Rēzeknieši un viņu draugi priecīgi 
atzīmējām krāsainā rudens atnākšanu un Nedzirdīgo die-
nu, kas ļoti nozīmīga mums ikvienam.

Ieskandinot šos svētkus, godinājām mūsu aktīvākos 
biedrus, kas brīvprātīgi atbalsta biedrību: rūpējas par bied-
rības puķēm, „zaļo stūrīti”, kas šovasar tika izveidots, pie-
dalās pašdarbībā, palīdz organizēt pasākumus, apciemo 
gados vecākus cilvēkus.

Par aktīvu darbošanos biedrībā Goda raksti tika 
pasniegti R. Gerenovskim, I. Gedušai, A. Caicai, 
M. Seņkānei, J. Jaņevičai, S. Beinaram, A. Vindačam, 
V. Kravalei, V. Kazulei, A. Kazulim, F. Mauriņam, N. 
Kolangam, S. Teliševskim u.c.

Šie svētki tika svinēti ar jautrām aktivitātēm un spē-
lēm: „Ceļojošā dāvana”, „Balondeja”, „Cepuru pantonī-
ma” u.c. Savukārt mūsu atraktīvie pašdarbnieki svētku 
dalībniekiem bija sagatavojuši pārsteigumu – pantonīmu 
„Notikums pagalmā”. Tā tika novērtēta ar skaļiem aplau-
siem un ovācijām!

 Liels paldies mūsu brīvprātīgajiem I. Gedušai,  
A. Vindačam J. Jaņevičai, R. Gerenovskim, S. Beinaram , M. 
Seņkānei, V. Kravalei, N.Kolangam. 

Sirsnīgs sveiciens Nedzirdīgo dienā visiem 
no Rēzeknes RB!

nedzirdīgo diena „zelta briedumā”: NOSVINĒJA RUDENI
mārīte trUnIKarUslans gerenovsKIs

viendienas ceļojums  pa kurzemi: meža pasaka, zviedru cepure ...
Ivars KalnIņšmāra lasmane Turpat dalībnieki sadalījās četrās komandās (jelgav-

nieku, rīdzinieku, tukumnieku un jauktajā grupā), un pēc 
sacensībām noskaidrojās spēcīgākās komandas -  paši 
izveicīgākie bija jelgavnieki, aiz viņiem rīdzinieki, tad 
jauktā grupa, bet tukumnieki palika pēdējie.  Katra ko-
manda par dalību spēlēs saņēma – protams, koka medaļas.

Pēc tam uzņēmīgie tūristi devās tālāk uz „Zviedru ce-
puri” – tur ceļotāji vizinājās  rodeļu trasē. Par brīnumu, 
šo piedāvājumu labprāt izmantoja ne tikai jaunie, bet arī 
70- gadīgie tukumnieki.

Tā kā šajā dienā notika Saeimas vēlēšanas, ceļotāji 
aizbrauca uz Sabiles vidusskolu, lai izpildītu Latvijas pil-
soņa pienākumu – nodeva savu balsi izvēlētajai politiska-
jai partijai un tad turpināja ceļu līdz Sventes dzirnavām 
(aiz Sabiles).

Tur ir trošu ceļš pāri Abavas upei, ko vietējie sauc par 
„trulīti” – gaisa tramvaju. Agrāk to izmantojuši, lai  pār-
vestu miltus un citas preces uz otru krastu. 

Šeit ceļotājiem bija pusdienlaika atpūtas un izklaides 
pauze pie Abavas rumbas, kur tapa maltīte: uzsildīti kartu-
peļi ar štovētiem kāpostiem, cīsiņiem u.c. ēdamām lietām.  

Sekoja jautras spēles, atrakcijas, līdz sāka krēslot. 
Atpakaļceļā braucēji vēl paspēja uz leļļu muzeju Sabilē. Jautrie 

ceļotāji mājās atgriezās jau  pilnīgā tumsā. 
Vairāk fotogrāfiju – LNS mājaslapas foto galerijā.
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DAUGAVPILĪ
23.10 pl.15 Pasākums „Tikai draugi tiekas”
10.11 pl.17 „Nedzirdīga Mārtiņdiena”
18.11 pl.15 Tematisks vakars „Kartupeli, kur 
ir tavi brāļi”
JELGAVĀ
29.10 pl.17 un 30.10 pl.11 tikšanās ar rēzek-
niešiem

VENTSPILĪ
 23.10 pl.15 Nedzirdīgo prasmju konkurss  
 30.10 pl.14 Uz muzejiem
LIEPĀJĀ
13.11 pl.14 “Nedzirdīgo Mārtiņdiena”;
18.11 pl.16 “Mana Latvija”;
SMILTENĒ
19.11 pl.12  Ziņu apskats (Alūksnē)
25.10 pl.11 Pārgājiens ,,Pie Niedrāja ezera”
13.11 Ekskursija pa Vijciema skaistākajām 
vietām
 9. un 23.11 pl.12 Ziņu apskats  (Alūksnē)

Uzmanību !  Pasākumu plānos iespējamas izmaiņas –  sekojiet afišām un interesējieties savās biedrībās.
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Masu medijos izplatīta informācija, 
ka par Rīgas Nedzirdīgo bērnu inter-
nātpamatskolas direktori plāno iecelt  
Kristiānu Pauniņu, kas savulaik ir strā-
dājusi šajā skolā, bet pašreiz veic Rīgas 
Ziemeļvalstu ģimnāzijas direktores viet-
nieces pienākumus izglītības jomā un me-
todiskajā darbā. 

Viņas iecelšanu direktora amatā Rīgas 
Domes Izglītības, kultūras un sporta depar-
tamenta Personāla nodaļas vadītāja Dace 

rīgas skolā joprojām nav direktora
Ivars KalInIņšno rnBIps mājaslapas

Ose komentē šādi: „Kristiāna Pauni-
ņa ir visatbilstošākā no trim preten-
dentiem. Viņai ir administratīvā darba 
pieredze (citiem nav), speciālās zināša-
nas (zīmju valoda) un labas idejas par 
tālāko skolas attīstību. Tagad par viņu 
jāgaida gala lēmums no Izglītības mi-
nistrijas. Pēc RD prezidija apstiprinā-
juma jaunā direktore varēs sākt darbu, 
tas varētu būt apmēram pēc mēneša.”

Kā norit būvdarbi RNBIPS pār-
ņemtā Graudu ielā 21? Rīgas Domes 

Izglītības, kultūras un sporta departamenta 
direktora vietnieks Ivars Balamovskis ko-
mentē: „Tika izsludināts konkurss par būv-
darbiem Graudu ielā 21. Izskatīs pretenden-
tus. Oktobra vidū būs lēmumu paziņošana, 
kas veiks remontdarbus. Renovācijas iz-
maksu tāme ir sastādīta, bet galīgā summa 
vēl nav apstiprināta. Jāgaida Rīgas pilsētas 
budžeta grozījums. Vienlaicīgi tiek meklēti 
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi. 
Kad konkrēta summa būs zināma, tad varēs 
uzsākt būvdarbus.” 

aktuāla ziņa no 
valmieras skolas

Uzmanību! Pavisam drīz –  23.ok-
tobrī Valmieras drāmas teātrī, Val-
mierā, Lāčplēša ielā 4 tiks organizēti 
divi ievērojami pasākumi: Valmieras 
vājdzirdīgo bērnu internātvidus-
skolas –  attīstības centra 135 gadu 
jubilejas sarīkojums un 8. absolventu 
salidojums. 

programmā
No pl.14 Dalībnieku reģistrācija –  Val-
mieras Drāmas teātrī 
pl. 15 Svinīgais sarīkojums
No pl.18 Tikšanās klasēs –  skolā, 
L.Paegles ielā 5/7 
No pl.20 Svētku balle

P.S. Par dalību svētku pasākumā 
lūgums paziņot līdz 18.oktobrim pa 
telefonu 64222475 vai faksu 64207666, 
vai e-pastu:  
vvbis_ac.kanc@valmiera.edu.lv 

Absolventiem reģistrācijas pasā-
kuma dienā – dalības maksa  3 lati un 
līdzi jāņem “groziņš”. Skolā darbosies 
kafejnīca.

Cēsu pusē, Skangaļos, no 16. līdz 20. 
augustam notika zīmju valodas apmācības 
nometne dzirdīgiem vecākiem, kuriem ir 
nedzirdīgi vai vājdzirdīgi bērni. Dalībnieku 
skaits nebija liels (7), lai gan pirms tam mā-
cīties gribētāju no visas Latvijas pieteicās 
daudz vairāk. Uz nometni vecāki neieradās 
dažādu iemeslu dēļ, bet galvenokārt tāpēc, 
ka  jāstrādā. 

Vecākiem visus izdevumus sedza Bal-
tijas bērnu fonds sadarbībā 
ar Pestīšanas Armiju. Zīmju 
valodas apmācības ilga tikai 
dažas dienas, bet galvenais 
mērķis tika sasniegts – ve-
cāki šajās dienās saprata, 
cik nozīmīga ir zīmju valoda 
nedzirdīgo cilvēku, tātad arī 
viņu bērnu  dzīvē. 

Dažām mammām nomet-
ne bija reizē arī iespēja atpūs-
ties no bērniem, vienlaikus  
mācoties zīmju valodu. Citas 
uzzināja un  saprata, kā labāk sazināties, kā 
pareizāk audzināt savus nedzirdīgos bērnus. 
Dažiem vecākiem līdzi bija bērni, un tieši 
šie vecāki varēja uzskatāmi pārliecināties 
par zīmju valodas nozīmi un  ietekmi  sazi-
ņā ar saviem bērniem –  pa dienu iemācītie 
vārdi uzreiz tika pielietoti saziņā. Bērni bija 
neizsakāmi priecīgi, jo beidzot bija spējīgi 
labāk saprast savus vecākus.

Nodarbības risinājās ļoti emocionāli, jo 
vecāki ne tikai mācījās zīmes, bet arī uzde-
va neskaitāmus jautājumus par to, kā risināt 

dažādas problēmas, kas rodas, audzinot bēr-
nus, kā arī –  vai  implanti labāki par digitā-
lajiem dzirdes aparātiem utt. Nometnes gai-
tā organizatori saprata, ka vecāki nav visai 
labi informēti par to, ka nedzirdīgs cilvēks 
ir spējīgs ieintegrēties sabiedrībā. Vecākiem  
nav sniegta informācija, kā strādāt ar sa-
viem nedzirdīgajiem bērniem, lai sasniegtu 
šo mērķi. Rodas jautājums, vai vecāki paši 
neinteresējas par saviem bērniem, vai arī 

vienkārši viņiem šāda 
informācija nav pie-
ejama.

Dažas mammas iz-
teica vēlmi, ka Rīgas 
Nedzirdīgo skola va-
rētu sadarboties ar bēr-
nudārzu, jo, viņuprāt, 
Valmieras Vājdzirdī-
go skolas sadarbība 
ar bērnu dārzu ir ļoti 
veiksmīgs paraugs. No 
šādas sadarbības iegu-

vēji būtu visi –  gan skola, gan bērnudārzs 
un it sevišķi vecāki, jo tad vecākiem būtu 
vieglāk iegūt nepieciešamo informāciju par 
bērna tālākajām gaitām skolā.

Nometnes laikā parādījās ļoti daudz 
jautājumu, problēmu un ideju, kā dažādus 
sarežģījumus risināt. Dienas pagāja ļoti ātri, 
un nemanot pienāca pēdējā diena, kurā vi-
siem bija ļoti grūti šķirties. 

Atvadoties dalībnieki sarunāja satikties 
nākošgad, kad, iespējams, atkal notiks zīmju 
valodas apmācības nometne Skangaļos.

vecāki mācījās zīmju valodu
lasiet nākamajā 

numurā! 
Plašāku informatīvu materiālu par 

nedzirdīgo jauniešu mācību gaitām 
dažādas skolās sagatavojis Ivars Kal-
niņš. Tas tiks publicēts “KS“ novem-
bra numurā.

Te jūsu uzmanībai viens interesants 
fakts no šī raksta!

„Barkavas arodvidusskolā pašlaik 
mācās 19 jaunieši ar dzirdes traucēju-
miem, no tiem 14 iestājušies šogad: 12 
jaunieši apgūs būvdarbu izglītības prog-
rammu, bet 2 – viesnīcu pakalpojumu 
specialitāti.”

 

Šajā skolā jau otro gadu mācās  
Rolands Bruģmanis (attēlā): „Tagad 
esmu jau 2. kursā. Ar pašreizējo skolu 
esmu apmierināts, jo tajā strādā pretim-
nākoši un atsaucīgi pasniedzēji, un tas 
mani mudina iesaistīties dažādās skolas 
aktivitātēs. Labi arī tas,  ka mums liek 
vairāk strādāt, tas sagādā prieku.” 

elīna jefremovano “mammamUntetIm” portāla

Uzmanību !  Pasākumu plānos iespējamas izmaiņas –  sekojiet afišām un interesējieties savās biedrībās.
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programma koncertzālē
 Pēc „Mēmās dziesmas” melodeklamā-

cijas, ko izpildīja dažādu nedzirdīgo izglī-
tības iestāžu skolēni,  pasākuma program-
mu oficiāli atklāja LNS prezidents Arnolds 
Pavlins. Ar savu klātbūtni pasākumu pago-
dināja īpašais viesis – LNS sadarbības part-
nera – Sociālās integrācijas valsts aģentūras 
(SIVA) direktore Regīna Simsone, kura 
apmeklētājus sveica Pasaules nedzirdīgo 
dienā. 

Priekšnesumus – uzvedumus, dejas, 
melodeklamācijas un pantomīmas rādīja da-
žādu paaudžu pašdarbnieki no bērnudārza, 
skolām, LNS biedrībām, KC „Rītausma”. 
Uzvedumi bija saistoši: uz skatuves rosījās 
pieci mazi kaķēni no bērnudārza, smiltenie-
ši reklamēja savu pulveri, rītausmieši jautri 
izdzīvoja Blaumaņa „Skroderdienas Silma-
čos”. 

Šoreiz melodeklamācijas saistījās ar cil-
vēku pasaules iekšējo būtību: daugavpiliete 
aicināja puišus precēties, Valmieras pārde-
vējs iegrima sapnī, rītausmieši priecājās par 
piepildītiem sapņiem, kuldīdznieki izbaudī-
ja brīvdienas.  

 Uz skatuves rībēja deju soļi: liepājnieki 
demonstrēja tautisko „Dimdaru, damdaru”, 
impozantas dāmas izbaudīja plašo pļavu, 
„Hei, ho” dancotāji spokojās baltās drā-
nās, Liepājas kovboji demonstrēja līnijdeju, 
Ventspils basketbolisti dejoja ar bumbām. 

Arī pantomīmas bija gana daudz: pļa-
viņieši rīkoja motokrosu, no RRC koledžas 
lipīgā krēsla  centās atbrīvoties šīs skolas 
audzēkņi, trīs Rēzeknes vīri iejutās  gulb-
ju  lomās, bet kāds daugavpilietis krāpa 
savu sievu... Šo koncertprogrammu vēroja  

daudzi simti apmeklētāju.
Starp priekšnesumiem savu veikumu 

prezentēja projekta „XXI gadsimts. Nedzir-
dība. Līdzdalības evolūcija” kompetenču 
grupu vadītāji E. Vorslovs, L. Janševska, 
Z. Ungurs, I. Kristoforova, I. Immure un 
I. Kalniņš (par viņu darbu lasiet - 4.lpp.). 

Koncerta noslēgumā – izcils notikums: 
pašdarbnieku kopkoris sadziedājās ar sla-
veno vīru kori „Gaudeamus”, kopā trīsreiz 
izpildot LNS himnu „Še, kur līgo priežu 
meži”. 

Vīru kora „Gaudeamus” māksliniecis-
kais vadītājs Ivars Cinkuss: „Kad saņē-
mām piedāvājumu uzstāties, tad bez lielas 
kavēšanās tam atsaucāmies, jo uzskatām, 
ka mums kā vienam no vadošajiem tautas 
mākslas kolektīviem Latvijā ir pienākums 
mākslinieciski „kalpot” jebkurai etniskai 
vai sociālai grupai. Nedzirdīgo auditorijai 
līdz šim dziedājuši nebijām, tieši tāpēc arī  
piekritām. Šķita, ka pasākums darīja prieku 
pašiem dalībniekiem, kas arī ir galvenais.

Sajūtas, dziedot nedzirdīgai auditorijai, 
bija nedaudz neparastas, jo mums nebi-
ja skaidrs, tieši kādas vibrācijas 
publika uztver, taču tas, ka uztver, 
kļuva uzreiz redzams, un tas ir gal-
venais! Arī kora dziedātāji atstāja 
Dzintaru koncertzāli ļoti gandarī-
ti. Liels paldies arī par jaukajām 
dāvanām, kuras saņēmām!

Manas domas par jebkuru 
cilvēku ir balstītas ne personas fi-
ziskajā spējā, bet dvēselē. Līdz ar 
to savā apziņā nešķiroju dzirdīgus 
– nedzirdīgus, redzīgus – neredzī-
gus. Katrs no mums redz un dzird 

citās krāsā, un mēs nekad līdz galam nezi-
nāsim, kādas tieši tās ir.”

Futbols dzintaru  
pludmalē

Otrajā daļā turpat netālu pludmalē risi-
nājās LNSF organizētais nedzirdīgo un poli-
tiķu draudzības mačs futbolā. Politiķu vidū 
bija O. Pulks, A. Krūmiņš, A. Latkovskis,  
J. Viņķelis u.c. no Rīgas Domes un Saeimas. 

Abas komandas saderēja: tam, kurš zau-
dēs, jāiet peldēties jūrā. Latvijas Nedzirdī-
go futbola izlase sekmīgi aizvadīja spēli ar 
Latvijas politiķu izlasi un svinēja pelnītu 
uzvaru 8:1, tādējādi panākot, ka politiķi me-
tās jūrā. 

Bumbu daudz vairāk kontrolēja Latvijas 
Nedzirdīgo futbola izlase. Saeimas politiķi 
vairāk koncentrējās uz aizsardzību. Spēles 8. 
minūtē ar lielisku partnera piespēli rezultā-
tu atklāja LNSF prezidents Varis Strazdiņš. 
Panākumu iedvesmoti, nedzirdīgie futbolis-
ti arvien biežāk viesojās politiķu laukuma 
pusē. Brīžiem lija lietus, bet tas nesabojāja 
ne šo spēli, ne arī līdzjutēju patieso interesi.

Galvenais tiesnesis Eduards Borisevičs 
par šo spēli atzina: „Šī bija pamācoša spēle, 
politiķi varēja gan turēties labāk.” Politiķis 
Alberts Krūmiņš uzsvēra: „Tiešām kolo-
sāls iznākums – mūs apspēlēja elementāri.” 
LNSF prezidents Varis Strazdiņš, lepojas 
ar rezultātu: „Nepalikām sausā.”

Kāpēc politiķi piekrita piedalīties šajā 
spēlē? Deputāts Ainārs Latkovskis stāsta: 
„2004. – 2006. gadā biju īpašu uzdevumu 
ministrs sabiedrības integrācijas lietās. 
Esot šajā amatā,  vairāk pievērsos cilvēku 
ar īpašām vajadzībām integrācijai sabied-
rībā, jo uzskatīju toreiz un domāju tagad, 
ka etnisko minoritāšu integrācija Latvijā 
nebūt nav svarīgāka par invalīdu integrāci-
ju sabiedrībā. Mēs budžetā atradām naudu 
dažādu projektu finansēšanai tieši invalīdu 
organizācijām. Tad arī pirmo reizi satikos 
ar Nedzirdīgo savienības vadību un apmek-
lēju viņu kultūras namu.

2009. gadā Saeimas Sporta apakškomi-
tejā ieradās Nedzirdīgo sporta federācijas 
prezidents V. Strazdiņš, kurš meklēja finan-
sējumu Nedzirdīgo olimpiādei Taivānā. At-
balstu viņš neguva, bet es viņu iepazīstināju 
ar Taivānas misijas vadītāju, kurš palīdzēja 

Ivars KalnIņšvaldIs KraUKlIs, jUrIs grUndUlIs

18. septembrī Dzintaru koncertzālē ar manifestāciju „Nedzirdīgo diena dzirdī-
go pasaulē” noslēdzās LNS projekts „XXI gadsimts. Nedzirdība. Līdzdalības evolū-
cija”. Projekta publiskās prezentācijas ik pa brīdim nomainīja koncertprogramma 
ar pašdarbnieku priekšnesumiem, kas sniedza spilgtu ainu par LNS pašreizējo at-
tīstības ceļu un perspektīviem uzdevumiem.

Pēc tam pludmalē notika spēle starp nedzirdīgajiem futbolistiem un politiķiem. 
Naktsballe kultūras centrā „Rītausma”  arī sagādāja daudz jautru brīžu.

Futbolmačā pludmalē

Lielais kopkoris noslēgumā
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saņemt trūkstošo summu. 
Tad mēs arī norunājām 
tikties futbola laukumā. Es 
pats savos 42 gados aktīvi 
spēlēju futbolu. Saeimas 
komandā esmu labās malas 
uzbrucējs.
Pirmo reizi spēlēju bīčfut-
bolu ar plikām kājām. Jā-
saka, ka tas bija ekstrēmi. 
Labā kāja bija zilumos. Pa-
tika jūsu puiši, kas spēlēja 
ar visu sirdi. Arī Varis, ne-
skatoties uz saviem gadiem, 
demonstrēja skaistu spēli. 
Bija mīļi un jautri. Ceru, 
ka ziemā saspēlēsim zālē. 
Tur mēs mēģināsim revan-
šēties.”

naktsballe 
”rītausmā”
Nobeigumā KC „Rītausma” notika nakts-
balle par godu šai dienai. Vakara gaitā uz-
stājās profesionāli dejotāji no deju grupas 
„Buras”, Marija Jegorova (attēlā) un KC 
„Rītausma” trio – Biruta, Maiga un Juris 
melodeklamēja, notika loterija, dejas, at-
rakcijas u.c. Apmeklētājus lieliski izklaidēja 
Rēzeknes biedrības tulks Inese Geduša un 
LNS viceprezidente Sandra Gerenovska. Uz 
ekrāna rādīja Santas Kesenfeldes sagatavoto 
prezentāciju „Kādi bijām un esam”, kurā at-
ainotas bildes no visām Nedzirdīgo dienām. 
Spēles organizēja un visus sacensties aici-
nāja atraktīvie jaunieši Kristaps Ķikurs un 
Emīls Krams.

 
apmeklētāju vērtējums

„KS” korespondents tikās ar daudziem 
apmeklētājiem no tuvākām un tālākām Lat-
vijas malām. Viņu vērtējums bija viennozī-
mīgi pozitīvs: LNS vadības  jaunā  ideja, or-
ganizējot ikgadējo pasākumu tieši Jūrmalā, 
ir lieliska, turklāt futbola mačs ar politiķiem  
– nu tāds galīgi nebijis  jaunums LNS vēs-
turē.

Apmeklētājiem tika sarūpēta  pārstei-
guma dāvaniņa – maza, krāsaina, plaukstā 
turama bumbiņa, kuras īsto sūtību viņi sā-
kotnēji pat nesaprata: atverot to, iekšā bija 
atrodams plēves lietusmētelis. Paldies orga-
nizatoriem par uzmanību un rūpēm – lietus 
bija, pludmalē noderēja.

 Kāda meitene, atbraukusi no Anglijas, 

bija bezgala priecīga būt kopā ar savējiem. 
Dažus daugavpiliešus sajūsmināja Dzintaru 
pludmale. Savukārt  Valmieras dāmas aiz-
gūtnēm baudīja  svaigo gaisu, iespēju brīvi 
pastaigāties koncertzāles teritorijā,  satikt 
klasesbiedrus. 

Esmu pārliecināts: apmeklētāju priecī-
gās sejas vēl ilgi rotāja smaids arī pēc tam, 
kad šis grandiozais pasākums beidzās…

gandarījums un prieks
Šīs dienas pasākumu kompleksa galve-

nā organizatore LNS viceprezidente Sandra 
Gerenovska sniedza interviju avīzei „KS”:

Kā radās ideja organizēt Nedzirdī-
go dienai veltītu pasākumu tieši Dzin-
taru koncertzālē?

Prezidents reiz ieminējās, ka vajag or-
ganizēt mūsu dienu citā vietā, jo pērn Kon-
gresu namā apmeklētāju jau ieradās mazāk. 
Aprunājāmies ar mūsu cilvēkiem. Patiešām 
– bija, kas teica, labāk citur, gribas kaut ko 
jaunu... Tā arī radās doma, ka vajadzētu 
mainīt vietu, kaut vai pie dabas. 

 Kādreiz pulcējāmies Vērmaņdārzā, bet 
tad bija arī reize, kad pēkšņi  sāka gāzt lie-
tus, nu kā no spaiņa. Tāpēc  tomēr vajadzēja 
meklēt vietu ar nojumi.  Tā vārds pa vārdam 
prātojām, kad pēkšņi Pavlins ieminējās par 
Dzintaru koncertzāli. 

Man kā jau čangalietei Rīga un Jūrmala 
ir sveša. Zināju tikai to, ka Dzintaros orga-
nizē „Jauno vilni”. Baidījāmies, ka būs ļoti 
dārgs prieks, tomēr nolēmām sazināties. Ar 
Dzintaru koncertzāles direktoru tikšanos sa-
runāt bija grūti, jo tajā laikā tur vēl notika 
visādi pasākumi. Beidzot tikāmies, un viņš 
izrādījās ļoti pretimnākošs. Vienojāmies  ar 
Jūrmalas Domi, un tā viss atrisinājās soli 
pa solim. Jā, pirms tam apbraukājām vēl kā-
das vietas, bet tās pataupījām uz citu gadu.

Šajā pasākumā bija vēl viens nebijis 
pārsteigums – kora „Gaudeamus” uzstā-
šanās... Kā to  panācāt?

Šeit patiesībā arī viss ļoti vienkārši. No-

slēgumā, kā zināms, vienmēr  
vajag izpildīt mūsu himnu. 
Bet kā to darīt? Meklējām 
mūzikas ierakstu, atradās 
tāds, kur dziedāja viens vī-
rietis. Kaut kā nederēja lie-
lajai koncertzālei un mūsu 
apvienotajam pašdarbnieku 
korim. Meklējām  tālāk  in-
ternetā, zvanīju Ivetai Lācei 
– Miezītei, viņa  pa jokam 
ieminējās par slaveno vīru 
kori „Gaudeamus”. Pamē-
ģināt jau var, nodomāju un 
nolēmu sazvanīt. Kora vadī-
tājs nosolījās aprunāties ar 
savu kori. 

Nākamajā kontaktēšanās 
reizē saņēmu atteikumu, jo 
vēl nebija sākusies dziedā-
šanas sezona, turklāt dziedā-
tāji dzīvo dažādās pilsētās. 

Mēģinājām rast kompromisu, ka pietiktu ar 
tik cilvēkiem, cik piekrīt. Tā beidzot vieno-
jāmies par  15 vīru uzstāšanos, ko visi mūsu 
dienā izbaudījām kopīgajā dziesmā (koris to 
atkārtoja vairākkārt).

Kāda tev sajūta  pēc šī pasākuma?
Man, kā jebkuram normālam cilvēkam, 

protams, ir gandarījums un prieks pēc dar-
ba, kas izdevies. 

Ceru, ka vairākumam nedzirdīgo šis 
pasākums un tā norises vieta patika. Mēs 
darījām visu, lai pasākuma apmeklētāji jus-
tos labi savos Nedzirdīgo dienas svētkos. 
Priecāšos uzklausīt priekšlikumus turpmā-
kiem pasākumiem. Uz tikšanos nākamajos 
svētkos! 

NĀKAMAJĀ 
NUMURĀ LASIET!
Nedzirdīgo diena – svarīgs notikums 

visai nedzirdīgo kopienai, iespēja pub-
liski apliecināt savu identitāti – valodu, 
kultūru, sabiedrisko stāju.

Tā var būt arī savu cilvēktiesību 
aizsardzības, savu prasību izvirzīšanas 
diena. Šajā „Dzintaru forumā” tas skaid-
ri izskanēja no skatuves, kad projekta 
„XXI gadsimts Nedzirdība. Līdzdalības 
evolūcija” darba grupu vadītāji prezen-
tēja LNS Rīcības plāna sadaļas dažādās 
LNS darbības jomās. Tur bija izvirzīti 
tālejoši mērķi, lai uzlabotu nedzirdīgo 
cilvēku dzīves kvalitāti. 

Visdzīvāko atbalsi guva priekšlikumi 
informācijas jomā – par TV raidījumu 
pieejamības nodrošināšanu (titrēšanu, 
raidlaika atvēlēšanu nedzirdīgo ziņām, 
informācijas sniegšanu zīmju valodā 
ekstremālos gadījumos u.c.)

Nākamajā „KS numurā – šai tē-
mai veltīta materiālu kopa!
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bet ko par savu darbu domā seminā-
ra lektori?

Daži jautājumi 
Marinai Dango

Jūs esat psiholo-
ģe. Kādas jums šķiet 
nedzirdīgo psiho-
loģiskās atšķirības 
no dzirdīgo cilvēku 
psiholoģijas, uztveres?
Nedzirdīgie, manuprāt, 

uztver informāciju konkrēti, tāpēc arī stāstot 
vajag daudz balstīties uz konkrētiem piemē-
riem, uz pieredzi. Mana pieredze ir tāda, ka 
cilvēki ar dzirdes traucējumiem ir sirsnīgi, 
atvērti, labprāt sniedz atbalstu viens otram, 
bet arī viņiem pašiem nepieciešams atbalsts, 
ko viņi saņem no tulkiem un arī cita veida 
atbalsta sistēmas.

Ko nedzirdīgajiem mācījāt, vai 
bija arī praktiskas nodarbības? 
Darba meklēšanā pozitīvs rezultāts ir sas-
niedzams, ja cilvēks ir pietiekami labi iepa-
zinis sevi un darba tirgu. Šīm abām pusēm 
arī veltījām lielāko daļu semināra laika – 
pašizziņai, sevis iepazīšanai un praktiskām 
nodarbībām – kā pareizi uzvesties darba 
intervijā.

Kā apgūtās zināšanas un prasmes pa-
līdzēs šiem bezdarbniekiem? 

Tagad, ceru, viņiem būs pilnīgāks 
priekšstats par savām stiprajām un ne tik 
stiprajām pusēm, par brīvā laika nodarbēm, 
par barjeru pārvarēšanu darba meklēšanā, 
par uzvedību darba intervijā un to, kādas at-
bildes sniegt uz darba devēju jautājumiem.

Jautājums juris-
tei Daigai Strazdiņai

 Lūdzu,  pastās-
tiet par sevi, par savu 
darbu!

Mana tēma ir visu 
izskaidrot tieši par li-
kumdošanu. Nedzirdī-
gie grib zināt, kā sevi 

var aizstāvēt dažādās situācijās. Skaidroju 
visu pēc iespējas vienkāršāk, ar piemēriem, 
konkrētu situāciju aprakstiem. Skaidroju 
Darba Likumu, kam ir priekšrocības atlai-
šanas gadījumā, par darba līgumiem,  par 
bezdarbnieku tiesībām. Vispār jāatzīst, ka 
nedzirdīgo darba ņēmēju tiesības ir pietie-
kami nostiprinātas likumos, taču… –  nav 
jau šo darba vietu, kur sevi aizstāvēt! 
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LNS PROJEKTI REALIZĀCIJĀ

 Kā pastāstīja šo semināru organizētāja 
L. Janševska, bija grūtības nokomplektēt 
piemērotus cilvēkus grupai, jo nedrīkstēja 
mācīties tie, kas piedalās bezdarbnieku 100 
Ls programmā. Savukārt tie, kuri mācās 
vakarskolā, nevarēja mācības kavēt veselu 
nedēļu.

kā nodarbības vērtē  dalībnieki?
Zigurds Kalniņš (attēlā - 3. no kreisās) 

pastāstīja, kā kļuvis par bezdarbnieku. Viņš 
vienu gadu  mācījies arodskolā par autom-
ehāniķi, taču vēlāk praktiskajā darbā auto-
servisā atklājās, ka skolā mācīja vienu, bet 
praktiskā darbā vienkārši pietrūka kvalifikā-
cijas, kaut arī viņam ir otrā līmeņa diploms, 
ar kuru var strādāt par automehāniķa palīgu 
un viņš varētu veikt auto vispārējo apkopi, 
eļļas maiņu un tamlīdzīgi. Serviss, kur viņš 
strādāja agrāk, likvidējās, bet šajā krīzes lai-
kā ar tik ierobežotām prasmēm darbu citos 
servisos vairs nevar dabūt. Ir jābūt dziļākām 
zināšanām, vajag specializēties. 

Zigurdam  Cēsīs bija iespēja iziet 3 ga-
dus ilgu automehāniķu apmācību, taču bez 
tulka tas nav realizējams.  Viņš atzīst, ka 
šajos bezdarbnieku motivācijas kursos vis-
lietderīgākais ir praktiskais treniņš, kā uz-
vesties darba intervijās.

Vera Potašova (attēlā - 1. no labās) 

kādreiz strādājusi par šuvēju Smiltenē. Pē-
dējā darbavieta bija Valmieras gaļas kom-
binātā, bet to likvidēja, un Vera palika bez 
darba. Seminārā patīk psiholoģijas nodarbī-
bas, vērtīgi  tas, ka iemācās, kā vajag runāt 
ar darba devēju. Ļoti apmierināta gan ar lek-
toriem, gan tulku un sadzīves apstākļiem. 
Patīkami dzīvot viesnīcā un pa vakariem 
pastaigāties pa Rīgu.  Vera ir lauku cilvēks, 
tāpēc negribētu mācīties, piemēram, par fri-
zieri, viņai ļoti patīk lauku darbi. Tā kā viņa 
dzīvo Zilajā kalnā, tad uz Valmieras klubu 
brauc reti.

Mārīte Oknere (attēlā - 4. no labās) 
arī kādreiz bijusi šuvēja, pēc tam strādāja 
uzņēmumā „Kurzemes piens”, to likvidēja.  
Sekoja darbs kādā angļu firmā, kas arī drīz 
likvidējās, un tagad viņa jau sešus mēnešus 
ir bezdarbniece. Ir apmierināta, ka var pie-
dalīties seminārā un apgūt daudz ko jaunu.

Arita Dirnēna (attēlā - 2. no labās) ir 
priecīga par iespēju šeit mācīties. Vēl viņa 
labprāt gribētu mācīties par pārdevēju, ja 
būtu tādi bezdarbnieku apmācību kursi. Vi-
ņai jau ir trīs gadus pieredze kā pārdevējai,  
šis darbs ļoti patīk,  nav šķērslis pat dzir-
des trūkums. Viņas sapnis ir savs veikaliņš, 
taču baidās no birokrātijas, papīriem, 
grāmatvedības… 

noslēgušies lns organizētie bezdarbnieku kursi
zIgmārs UngUrs jUrIs grUndUlIs

uzmanību! 
aicina uz atraktīvām nodarbībām!

 
Projekta „Klusuma pasaule” 2.6.aktivitātes “Informatīvais bloks “Tavas tiesības un 

pienākumi”” ietvaros tiks organizēti semināri.

  Atbildīgā: 2.6. aktivitātes vadītāja Žanete Škapare

11.oktobrī pl. 12 – Rīgas RB
11.oktobrī pl. 17 – Rīgas RB Tukuma  
                                grupā
14.oktobrī pl. 16 –  Rīgas RB Jelgavas  
                                 grupā
15. oktobrī pl.16 –  Liepājas RB 
23. oktobrī pl. 13 – Ventspils RB

6.novembrī pl.10 – Smiltenes RB
6.novembrī pl.15 – Valmieras RB

4.decembrī pl.10 – Daugavpils RB
4.decembrī pl.15 – Rēzeknes RB

Eiropas Sociālais 
fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

Atbildīgā par publicitāti: Ilze Kopmane

 Projekta „Klusuma pasaule” ietvaros organizēti jau visi paredzētie trīs nedzir-
dīgo bezdarbnieku apmācības semināri „Nedzirdīgo motivācija nodarbinātībai”.  
Pēdējais no tiem notika septembra beigās, un tajā piedalījās astoņi projekta klienti 
no LNS  reģionālajām biedrībām.
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LNS prezideNtS  
ArNoLdS pAvLiNS:  

„eSmu ļoti 
SASpriNgtS…”

Zigmārs UngUrs

Es esmu ļoti saspringts, 
jo pēc ilgstošās sagatavo-
šanās beidzot sākušies reā-
li darbi. Taču tas nenozīmē, 
ka viss notiek gludi un bez 
problēmām. Te ir ļoti daudz 
zemūdens akmeņu katrā 
solī. 

Eiropas fondu projektu 
realizēšana atgādina ieša-
nu pa dziļu upi, kad dibenu 
neredzi. Nezini, kad, kur 
un kādā brīdī vari paslīdēt 
un pakrist. Tāpēc mēs visi 
nedrīkstam atslābināties ne 
brīdi. 

Tieši šis būvniecības 
projekts ir daudz sarež-
ģītāks nekā citi mūsu ES 
projekti, jo jautājumi, kas 
saistīti ar būvniecību, Lat-
vijā ir tik ļoti pārbirokrati-
zēti, ka rodas iespaids, ka 
tas darīts speciāli – vai nu 
lai simtiem cilvēku sēdētu 
un saņemtu algas par nevie-
nam nevajadzīgu darbu da-
rīšanu, vai arī lai izveidotu 
“barotavu” negodprātīgiem 
ierēdņiem.

Vai izjūtams prieks, ka 
esam tikuši jau līdz reālai 
būvniecībai? Godīgi sa-
kot, mani pārāk māc bažas, 
lai priecātos. Kā strādās 
celtnieki? Kā būs ar laika 
apstākļiem? Kā veiksies ar 
finansējuma un nodokļu at-
gūšanu? Kā nodrošināsim 
līdzfinansējumu? 

Es neredzu nekādu pa-
matu priecāties. Es priecā-
šos tikai tad, kad viss būs 
uzbūvēts un LNS būs atgu-
vusi ieguldītos līdzekļus. 
Tikai tad.

 Pašlaik ir grūts, smags 
un ļoti atbildīgs darbs. Un 
man gribētos, lai cilvēki sa-
prot, ka tā nav pastaiga pa 
rožu dārzu, bet drīzāk atgā-
dina barjerskrējienu ar ame-
rikāņu futbola elementiem.

Beidzot arī Rīgā sākusies būvniecība. Kā-
das ir jūsu izjūtas, kad visas saskaņošanas bei-
gušās un sākušies reāli būvdarbi?

Ir zināms atvieglojums un prieks. Šodien Elvī-
ras ielas namam dabūjām arī koku ciršanas atļau-
ju. Taču nav tā, ka visas problēmas atrisinātas, un 
nu tik ies kā pa sviestu. Problēmas ir nepārtraukti. 

Piemēram, Liepājā jau ir izraktas tranšejas pa-
matiem, bet tie vēl nav iebetonēti, jo zemesgabals, 
kā izrādās, atrodas uz smilts kalna, tātad vispirms 
vajag nostiprināt zemes pamatni un tikai tad var 
likt iekšā pamatus.

 Savukārt Rīgā atklājas, ka šajā zemesgaba-
lā esošais reālais topogrāfiskais (komunikāciju) 
plāns nav precīzs un nesakrīt ar to, kas ir veca-
jos dokumentos. Tas nozīmē, ka celtnieki neva-
rēs droši rakt pamatus, vadoties pēc agrākajiem 
komunikāciju plāniem, jo tās var izrādīties citā 
vietā, un, strauji rokot, komunikācijas var pārraut. 
Vajadzēs rakt lēni un uzmanīgi, jo nevar zināt, kas 
apakšā.

Kāds ir jūsu iespaids par firmām, kuras 
uzvarēja konkursā un būvēs ēkas Liepājā un 
Rīgā? 

Vēl jau daudz nav izdarīts, tāpēc spriest grūti. 
Bet vadošie darbinieki ir ļoti kvalificēti. Liepājā 
ēkas būvniecību veiks SIA „Āboltiņa būvuz-
ņēmums AG, būvuzraudzību – Gints Erntsons, 
bet autoruzraudzību – SIA „Projektēšanas Bi-
rojs Austrumi”. Rīgā ēkas būvniecību veiks SIA 
DGS, būvuzraudzību – SIA „Šampētera nams”, 
bet autoruzraudzību –  SIA „Projektēšanas Birojs 
Austrumi”.

Jāpiebilst, ka šīs firmas no mūsu namu būv-
niecības nekādu lielo peļņu negūs, vienīgais, ka 
viņu cilvēkiem būs darbs. Tas tāpēc, ka šīs firmas 
bija spiestas savā piedāvājumā noteikt zemas ce-
nas, lai uzvarētu iepirkuma konkursā. Gan Rīgā, 
gan Liepājā bija pieteikušās trīs firmas, uzvarēja 
tās, kuras piedāvāja mazākās būvniecības izmak-
sas un piedāvājumā tika iesniegti visi dokumenti. 

Izmaksas nedrīkstēja samazināt uz būvmateriālu 
vai tehnoloģiju rēķina, tāpēc firmām vajadzēja ie-
robežot savu iespējamo peļņu no šīs celtniecības.

Vai tas nozīmē, ka mums būs jāuzmana, 
kā viņi būvē, vai izmanto paredzētos materiā-
lus un tamlīdzīgi? Jo var taču izmantot nevis 
projektā paredzētos, bet lētākus materiālus un 
tādā veidā palielināt firmas peļņu?

Principā tas ir neiespējami, jo visu, arī mate-
riālu izcelsmi un kvalitāti  pārbaudīs būvuzraugs. 
Protams, mēs arī pārbaudīsim, kā viņi strādā un 
pilda līgumu.  Rīgā, piemēram, viņi taču darbosies 
tepat mūsu acu priekšā. Elvīras ielas namam sie-
nas būvēs no Fibo blokiem, bet siltinās ar “Paroc” 
vati. Liepājā sākotnēji bija projektēta divstāvu 
ēka, taču izrādījās, ka pēc Liepājas apbūves notei-
kumiem tajā zemesgabalā nedrīkst būvēt platumā 
un garumā tik lielu ēku, tāpēc nācās pārprojektēt 
garumā un platumā mazāku, bet, lai to kompensē-
tu, pielikām augstumā, un pārtaisījām par trīsstā-
vu ēku. Gribu piebilst, ka abi nami būs pieejami 
arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, Liepājā 
būs pacēlājs, bet Rīgā – lifts.

Kas jāizdara līdz gada beigām, 31. decem-
brim?

Jābūt gatavam ēkas karkasam un jumtam gan 
Rīgā, gan Liepājā. Ziemas sals darbus nevarētu 
īpaši traucēt, bet tos aizkavēt varētu lietus. 

”ir LieLS priekS, uN ir jAuNi izAiciNājumi…”
2009. gada 30. aprīlī tika uzsākta projekta „LNS – otrās mājas 2” realizācija. Tā ietvaros 

līdz 2011. gada 30. augustam paredzēts uzbūvēt un līdz 2011. gada novembrim aprīkot divus 
sociālās rehabilitācijas centrus nedzirdīgajiem: vienu Rīgā, Elvīras ielā 19, otru Liepājā, 1905. 
gada ielā 35.

Centru būvniecību finansē ES (85 %) un Latvijas valsts 15 (%). Jūsu uzmanībai – intervija 
ar šī projekta vadītāju Aiju Sannikovu. 

Zigmārs UngUrsAinārs OstvAlds

ĒkAi vAjAdzĒtu izNākt SkAiStAi 
Uz jautājumiem atbild  SIA DGS  tehniskais 

direktors A. Semirikovs
Ko jūs domājat par jauno objektu, ko jūsu 

firma cels nedzirdīgajiem Elvīras ielā 19?
Šī ēka, kuras celtniecību septembra beigās 

uzsākām, mums liekas visai interesants objekts – 
labi projektēta, pārdomāti apdares materiāli, labi 
iekļaujas vidē.

Eiropas Savienība

Ieguldījums tavā nākotnē
Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas   valsts 

finansēts Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts 
“LNS otrāS mājAS 2“ 

Starplika Nr.3

Zigmārs UngUrs

Tālāk lasiet nākamajā lpp.

Mums, protams, liels gandarījums, ka pieda-
lāmies šīs ēkas tapšanas procesā.

Vai jau redzat kādas problēmas varētu ras-
ties darba gaitā? 

Protams, problēmas var uzrasties jebkurā brī-
dī, bet tad jāatceras – tās vienmēr var atrisināt. 
Mums ir lieliski pasūtītāji, ciešs kontakts ar LNS 

LNS projekts „LNS - otrās mājas 2” tiek realizēts ar 85% Eiropas Savienības (ERAF) un 15% Latvijas valsts finansiālo atbalstu 610 841 Ls kopapjomā.
Starpliku sagatavoja laikraksts „Kopsolī”. Atbildīgā redaktore ILZE KOPMANE
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Izdevās satikt arī Liepājas  ēkas celtnie-
cības  būvuzraugu Gintu Ernstsonu. Lūk,  
neliela saruna ar viņu!

Daudzi nedzirdīgie cilvēki varbūt pat 
nezina, ko būvuzraugs dara celtniecības 
objektā. Pastāstiet, lūdzu, kādi ir jūsu 
darba pienākumi?   

Mans galvenais uzdevums ir sekot līdzi 
tam, lai šeit visi darbi būtu veikti saskaņā ar 
projektu un ēka  uzbūvēta pareizi, pēc vi-
siem noteikumiem. Būtībā uzraugs ir ēkas 
nākošo saimnieku pārstāvis, kas seko līdzi 
visam, kas būvlaukumā notiek.

Ko jūs zināt par firmu, kas veic būv-
darbus Liepājas objektā, vai ir bijuši ag-
rāk kādi kontakti ar to? 

Firmai šis ir pirmais objekts Liepājā, 

līdz šim mims nekāda sadarbība nav bijusi.
Vai bieži esat objektā?  
Darba pienākumi jāveic regulāri, šeit 

katru dienu sekoju līdzi celtniecības gaitai.
Vai ir kādas problēmas? 
Būve tikko sākusies. Kādas  var būt 

problēmas! Ja vēlāk arī  radīsies, kopā  ri-
sināsim. Celtnieki, kas strādā objektā, ir 
profesionāļi, nav nekāda vajadzība stāvēt 
viņiem visu laiku klāt un rādīt ar pirkstu, 
kas jādara. Viss būs kārtībā, darbi objektā  
notiek pēc plāna.

Pateicos par sarunu!
Ejot prom, uzmanību piesaistīja kāds 

pensijas vecuma kungs. Viņš ar  lielu intere-
si bija pievērsies stendam, kas vēstīja par to, 
kas laukumā tiks būvēts. Parunājām par to, 

ko  nozīmē rehabilitācijas centrs un ko viņš 
zina par nedzirdīgajiem cilvēkiem. Viņam 
kaimiņos agrāk  dzīvojis kāds nedzirdīgais, 
satikuši labi,  esot viens otram rakstījuši zī-
mītes… 

būve tikko sākusies, problēmu nav…
aUstrIs nIKIforovs

... ēkai vajadzētu iznākt skaistai 

vadību, un tā ir garantija sekmīgam darbam.
Cik cilvēku būs nodarbināti šajā ob-

jektā?  Vai strādnieki jau sen strādā jūsu 
firmā, kāda ir viņu kvalifikācija?

Objekta būvē iesaistīti apmēram 15 – 
20 cilvēki. Tagad jau darbojas ar sakariem 

un ūdens komunikācijām saistītie speciā-
listi. Esam uzstādījuši plāksni par ERAF 
projekta realizāciju, sagatavojam un iežo-
gojam būvlaukumu.

Mums ir liela pieredze dažādu objek-
tu celtniecībā, kvalificēti dažāda profila 
speciālisti.  Iepriekšējais, jaunākais mūsu 
veikums –  daudzstāvu dzīvojamā māja 

Mežaparkā.
Vai līdz 31. decembrim paspēsiet uz-

sliet ēkas karkasu un jumtu? Kas varē-
tu aizkavēt celtniecības darbus?

Īpašas grūtības neredzam. Cilvēki, kas 
strādā, ir kvalificēti.  Domājam šogad uz-
celt ārējo karkasu, liksim arī jumtu, ja vien 
laika apstākļi būs piemēroti. 

Sakumu lasiet iepriekšējā lpp.

Skaista atvasaras diena. Saulīte   silda. 
Pat Liepājas šerpais vējš kaut kur noslēpies. 
Ņemu fotoaparātu,  bloknotu – žvikts, au-
tobusā iekšā un pēc divdesmit minūtēm jau 
esmu pie objekta.

Pārsteidz teritorijas nožogojums no tik 
labiem dēļiem, ka ar tādu varētu lepoties  
turīgs privātmājas īpašnieks. Pat spraugu, 
caur kuru paskatīties,  grūti atrast.  Ieejot 
būves teritorijā, var redzēt, ka nav tālu  brī-
dis, kad sāks liet ēkas pamatus. Būvbedre 
pamatīga, asis nospraustas, jāizgatavo tikai 
veidņi betonam.

Strādnieki  manāmi kādi trīs. Jautāju, 
kāpēc tik maz? Darba apjomam palielino-
ties, būšot vairāk. Vīri labprāt iesaistās sa-

 liepājnieki priecājas: beidzot būs savas mājas
aUstrIs nIKIforovs gInts ernstsons

runā un pastāsta, ka būvfirma pastāv kādus 
desmit gadus, objekti esot daudzviet Latvi-
jā, bet paši ir no paši ir  no Talsiem. Firmai 
tur bijis objekts, sākuši tur strādāt, tā arī pa-
likuši. Visus darbus veikšot pašu spēkiem,  
speciālistu dažādiem darbiem pietiek.

Uzdevu jautājumu,  ko celtnieki zina par 
nedzirdīgajiem cilvēkiem, vai ir kāds viņu 
firmā? Zinot dažus, kuri strādā Jūrmalā, arī 
kaimiņu objektā  reiz bijuši  nedzirdīgie 
celtnieki. Tad dzirdīgie brīnījušies, kā var 
tik labi saprasties zīmju valodā, tādā tempā, 
tik ātri rādot zīmes.

Pateicos par sarunu, vēlot veiksmi dar-
bā, un pieteicos viņus  pēc kāda laika atkal 
apciemot.

Jaunu  ēku  būvniecība LNS dzīvē  nemaz  nav tik bieža parādība  –  tas ir patiešām 
NOTIKUMS. Liepājas biedrības pastāvēšanas vēsturē tas vispār ir kaut kas nepie-
redzēts – pašiem sava mītne, paši  sev saimnieki  savās mājās. Domājams,  ēkas celt-
niecības gaita interesēs daudzus nedzirdīgos ne tikai Liepājā, bet arī citur Latvijā. 
Tādēļ centīšos ik palaikam veidot nelielas reportāžas par tās celtniecības gaitu.  Un 
tātad  –   kas tagad notiek būvlaukumā?

Liepājas biedrībā par būvniecības 
sākšanos visi esam sajūsmā un to vien 
vēlamies, lai darbi raiti rit un mēs ātrāk 
būtu savās jaunajās mājās. Te mūsējo iztei-
kumi, uzzinot par rosību būvlaukumā!

Lilija Golubeva:  Liels prieks par sen-
gaidīto būvniecības sākšanos.                                       

Sindijs Bļinovs: Lai celtnieki darbojas.
Mēs pacietīgi  gaidīsim, skatīsimies, kā viss 
te notiks, un, kad saņemsim atslēgas,  arī 
paldies pateiksim.

Ivo Putra: Jaunā ēka būs man tuvāk 
mājām, vairs nebūs cauri visai pilsētai 
jābrauc,varēšu uz turieni  kājām aiziet. Būs 
mums kur izvērsties, beidzot nebūs vairs zie-
mā jāsalst.

Lonija Heidemane: Būs mūsu dejotā-
jiem, sportotājiem pašiem sava zāle.

Aldis Ādamsons: Beidzot viss sācies. 
Visas formalitātes beidzot  nokārtotas, tagad 
praktiskais darbs celtniekiem. Uz priekšu!

Celtniekiem darba daudz, lai visu termi-
ņā paspētu izdarīt. Lai viņiem darbi sokas!   
Tik ilgus gadus esam mētāti pa dažādām vie-
tām, to vienu  gadu vēl pacietīsimies.

Nobeigumā par liepājnieku ideju jau-
nās ēkas sakarā.

 Sākot sabiedrībai svarīga objekta celt-
niecību ir tradīcija ēkas pamatos ielikt kap-
sulu ar novēlējumu nākamajām paaudzēm. 
Mēs izdomājām nedaudz savādāk. Kad sāks 
pamatu betonēšanu, ieliksim tajos veiksmes 
monētas, lai jaunā ēka sāk savu dzīvi ar laba 
vēlējumiem celtniekiem un visiem tiem, kas 
nāks uz šo māju pēc tam, kad tā būs gatava. 
Veiksme cilvēkam vajadzīga vienmēr. Tas 
šajā reizē būtu viss, bet notikumiem liepāj-
nieki sekos līdz galam. 
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Marlī Metlina: „ Nedzirdība ir daļa no manis, bet ne tas, kas 
esmu...” (10.09)

M. Metlina ir nedzirdīga jau no pusotra gada vecuma. Ieguvu-
si Amerikas Kinoakadēmijas balvu –  Zelta Globusa balvu kā labākā 
aktrise filmā „Children of a Lesser God” („Dieva aizmirstie bērni”), 
kā arī tikusi nominēta Emmy balvai. Piedalījusies daudzos slavenos 
seriālos.

Pieredzes apmaiņas braucieni uz Valmieras un Daugavpils 
biedrībām (24.09)

Projekta „Klusuma pasaule” ietvaros Rīgas biedrība rīkoja piere-
dzes apmaiņas braucienu tukumniekiem uz Valmieras biedrību, bet rī-
dziniekiem – uz Daugavpils biedrību. Abas biedrības viesus aizņēma 
ļoti viesmīlīgi, un viņi daudz ko uzzināja.

Eiropas valodu diena (24.09)
Katru gadu 26. septembrī Eiropas Padomes dalībvalstīs atzīmē Ei-

ropas Valodu dienu. Eiropas Valodu dienas uzdevums ir pievērst sa-
biedrības uzmanību valodu daudzveidībai, novērtēt savas dzimtās va-
lodas nozīmi un apzināties, cik būtiski ir mācīties valodas visa mūža 
garumā.

TV 3 raidījumā Bez Tabu 27. septembrī tika parādīts sižets par 
nedzirdīgo sievieti, kura dzīvo necilvēcīgos apstākļos (29.09.)

Informē TV žurnālists: nedzirdīgā Jeļena dzīvo denacionalizētajā 
namā, kurā nav nodrošinātas cilvēka pamatvajadzības, saimnieki par 
to neliekas ne zinis.

Jelgavnieku pieredzes apmaiņa Rēzeknē (30.09)
 26. septembrī Jelgavas nedzirdīgo grupa iepazinās ar biedrības 

darbu uz vietas klubā, kā arī apmeklēja logopēdisko skolu, kurā daži 
kādreiz mācījušies.  

Manipulē ar nedzirdīgajiem? (30.09)
Tieši pirms vēlēšanām LNS mājas lapai atsūtīta šāda vēstule:
„Vakar satikos ar savu nedzirdīgo māsu un cita starpā pārrunā-

jām jautājumu par vēlēšanām un citu nedzirdīgo izvēli. Izrādās, visi 
viņai zināmie balsos par Saskaņas čentru, jo viņiem Rīgā piešķirta 
bezmaksas braukšana. Daudzi invalīdi diemžēl dzīvo stipri ierobežotā 
informācijas vidē un viņu domāšana ir ļoti primitīva, tādēļ ir viegli 
ietekmējami. Nedzirdīgie to uzskata kā obligātu prasību, ka viņiem ta-
gad jābalso par Saskaņas centru.Vai tas ir pareizi, ka šādi manipulē ar 
mūsu tuvākajiem?” Uz šo jautājumu sagatavota atbilde.

Par izvarošanu un slepkavību tiesā nedzirdīgo (4.10)
ASV Ohaio štata tiesas prāva pret nedzirdīgu vīrieti izraisījusi plašu 

sabiedrības interesi. Vīriets, kuru apsūdz par trīs sieviešu izvarošanu 
un vienu slepkavību, iespējams, ir garīgi atpalicis un pilnībā neapzinās 
pastrādāto noziegumu smagumu.

Par ko mūsējie balsoja 10. Saeimas vēlēšanās gan Latvijā, gan 
ārvalstīs? (5.10)

2. oktobra notikušajās LR 10. Saeimas vēlēšanās piedalījās arī LNS 
ļaudis. Lai gan nav oficiālu datu, atsevišķi vēlētāji piekrita atbildēt, par 
ko balsojuši.  Ziņu korespondents par to apkopojis informāciju.

Zīmju valodu lieto arī kosmiskajā stacijā (7.10)
Astronomijas portālā www.starspace.lv publicēta ļoti interesanta 

ziņa, ka starptautiskajā kosmiskajā stacijā izmantoto valodu skaits pa-
lielinājies par vienu vienību. Papildus to 15 valstu valodām, kuru as-
tronauti ir lietojuši kosmiskajā stacijā, ietverta arī ASV zīmju valoda. 

Piemiņas monuments nedzirdīgajiem ebrejiem – nacisma režī-
ma upuriem (08.10)

17.oktobrī Amsterdamā atklāsa pieminekli visiem nacistu noslep-
kavotajiem nedzirdīgajiem ebrejiem. Pieminekli atklās Anna van Dam-
me, vienīgā nedzirdīgā holandiete, kas izdzīvoja Osvencimā, un Heidi-
ja d’Ankona, bijusī ministre un politiķe.

Nedzirdīgā lietuviete Laura Valīte piedalās TV šovos (08.10)
Pasaulē ik pa laikam kāds nedzirdīgs cilvēks piedalās dažādos vie-

tējos nacionālās televīzijas šovos, šogad Lietuvas telekompānijas LNK 
organizētajos šovu „Divu minūšu slava” un „Nāc dejot” projektos pie-
dalās nedzirdīgā – lietuviete Laura Valīte (27).

LNS PROJEKTI

 Kāpēc tāds virsraksts?  Bet kā lai savādāk visu to 
jautrību, azartu un darbotiesprieku lai nosauc! Katrā pieau-
gušā cilvēkā  taču slēpjas  maza bērna dvēsele un romantika. 
Tikai jāmāk to atrast un attīstīt. Domāju, ka Danai Kalpiņai 
– Geidai, Anželai  Beļskai un Gunai Priedei tas pilnībā izde-
vās.

Visas trīs septembra vidū bija ieradušās Liepājā, lai projekta 
,,Klusuma pasaule” aktivitātes ,,Saskarsmes un radošās pašiz-
pausmes iemaņu apguves programmas realizācija” ietvaros va-
dītu liepājnieku pirmo nodarbību šajā projektā. Sen nebija re-
dzēta tāda liepājnieku atsaucība, par ko ļoti gandarīta jutās arī 
mūsu kluba vadītāja Gundega Paņko.

Patiešām ļoti interesants un saturīgs pasākums, par ko vērts 
pastāstīt arī citiem. To savstarpējās sarunās vēlāk atzina daudzi. 
Viešņas mācīja mūs, mēs atkal viņas, jo ārpus Rīgas tas viņām 
bija viens no pirmajiem izbraucieniem.

Dana ļoti interesantā veidā pasniedza ritmikas un savstarpē-
jās komunikācijas stundu. Ne katram var ienākt prātā savu vārdu 
,, saskaldīt”, visiem kopā to dažādā veidā un ritmā pasniegt ci-
tiem. Pēc vārdu ,, skaldīšanas” arī izveidojās divas grupas, kas 
tālāk jau nodarbojās atsevišķi.

Viena grupa Danas un Anželas vadībā iepazina nelielu vibro-
instrumentu arsenālu, no kuriem daudzus redzējām pirmo reizi. 
Uzzināja daudz ko jaunu par to pielietojumu ne tikai mūzikā, bet 
arī cilvēka slimību un kaišu ārstēšanā. Austrumu zemēs tie ir ļoti 
izplatīti vibroterapijā. Kamēr pirmā grupa iepazina instrumentus 
un dažādus ritma izpausmes veidus, otrā grupa Gunas vadībā 
mācījās daudz smalkākas lietas, piemēram, kā no pavisam vien-
kāršiem materiāliem izgatavot puķi, bilžu rāmīti, kurus kopā var 
arī pasniegt kā nelielu dāvinājumu. Nav nemaz tik viegli nepie-
radušam cilvēkam apstrādāt tādus gaisīgus materiālus kā zīda 
lentes un vinjetes, kas izgatavotas no parastas salvetes. Katrs 
centās, kā varēja, ņemot talkā ne tikai rokas, bet arī zobus, lai 
visu kopā saturētu un kaut ko izveidotu.

Varbūt kāds jautās: kāpēc tas viss pieaugušam cilvēkam va-
jadzīgs? Ir un pat ļoti! Katrā cilvēkā slēpjas nezināms un neviena 
neiepazīts talants. Neviens par mākslinieku nepiedzimst, un to 
jau no mums neviens neprasa. Pēc manām domām, projekta bū-
tība ir aktivizēt cilvēka radošo domu, cenšanos savas idejas rea-
lizēt praktiski, uzskatāmā veidā – ar ritmu, ar deju, ar nelieliem 
praktiskiem, reizē arī radošiem darbiņiem.

Viešņas solīja iesākto turpināt novembrī. Būšot kaut kas sa-
vādāks, bet ne mazāk interesants. Noteikti gaidīsim! 

Eiropas Sociālais 
fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

aUstrIs nIKIforovs

lielo bērnu mazās spēlītes
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SPORTA NOTIKUMI

Sākumā notika orientēšanās sporta sa-
censību uzvarētāju apbalvošana. Piemi-
ņas balvas saņēma dalībvalstu komandas. 
Vieglatlēts Māris Grēniņš bija sagatavojis 
prezentāciju par orientēšanas sporta vēsturi. 
Jāatzīst, šis sporta veids ir populārākais Lat-
vijas nedzirdīgo vidū ar daudz vairāk iegū-
tām medaļām salīdzinājumā ar citiem sporta 
veidiem. Prezentāciju komentēja LNSF dar-
biniece Iveta Kraze.

Pēc tam sporta vēstures pārzinātāja 
Jadviga Bočkāne emocionāli pastāstīja 
par Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas 
izveidi 1990. gada 16. oktobrī: „Tā kuģis 
devās plašajā jūrā,” viņa teica, „tam bija 
jāiztur vētras, bet tagad šim kuģim jāturpi-
na ceļš…”

Ar sveicienu bija ieradušies: LNS pre-
zidents Arnolds Pavlins, Komunikācijas 
centra pārstāve Dace Piterniece, visu LNSF 
kolektīvo biedru – deviņu nedzirdīgo sporta 
klubu pārstāvji, kā arī nedzirdīgo olimpie-
šu grupa. LNSF prezidents pateicās visiem 
sveicējiem par labajiem vārdiem un pasnie-
dza dāvanas sportistiem, kuri ar panāku-
miem piedalījušies dažādās starptautiskās 
sacensībās.

Pasākuma noslēgumā zālē tika ienesta 
torte ar 20 degošām svecītēm un uzrakstu: 
„LNSF 20”. Vēl vieni skaisti svētki nosvi-
nēti!

LNSF prezidents Varis Strazdiņš, gan-
darīts par izdevušo pasākumu, atcerējās 
aizvadītos darba gadus šajā organizācijā: 
„Pirmajos federācijas pastāvēšanas gados 
klājās grūti, bija jādomā, ko un kā darīt. 
Nebija no kā pārņemt pieredzi. Gadu gaitā 
notikušas lielas izmaiņas un stabilizācija. 
Paveikts daudz pozitīvu darbu. Tagad LNSF 
sistēma pamatā ir izveidota, uzbūvēta tie-
šām  kā kuģis.

 Mums ir deviņi klubi, tā nav ne Lietuvā, 
ne Igaunijā. Mūsu sportisti ieguvuši meda-
ļas daudzās starptautiskajās sacensībās, kā 

arī tādas paši organizējam Latvijā. Daudzi 
sportisti tās atceras ar prieku. 

Jāatzīst, kāds trūkums tomēr satrauc. 
Mūsu nedzirdīgie intelektuālo spēju ziņā 
nav tik vispusīgi un spēcīgi, lai varētu visu 
nepieciešamo izdarīt arvien kvalitatīvāk un 
labāk.”
kā dzima lnsF

Nedzirdīgo sporta dzīves vēsturē ar 
1990. gada 13. oktobri pavērās jauna lapa 
ar nosaukumu – Latvijas Nedzirdīgo sporta 
federācija (LNSF). Tas notika, pateicoties 
toreizējam LNB priekšsēdētāja vietniekam 
Arnoldam Pavlinam – „LNSF krusttēvam”, 
kas sniedza derīgus padomus, finansiālo pa-
līdzību, ar milzīgu pacietību atbalstīja jau-
nās organizācijas tapšanu laikā, kad LNSF 
vēl nespēja stāvēt pati uz savām kājām. 

Deviņdesmito gadu sākumā, pārmaiņu 
rezultātā strauji samazinājās sportistu skaits, 
līdz ar to vajadzēja meklēt jaunas sacensību 
formas cilvēku piesaistīšanai sportam, fi-
ziskajās nodarbībām. Sporta darba pieredzē 
nesavtīgi dalījās toreizējais EDSO ģenerāl-
sekretārs V. Klīvers, Zviedrijas Nedzirdīgo 
sporta federācijas ģenerālsekretārs K. Gun-
na un citi. Notika apspriedes un semināri. 
Nezināšanas vai nemācēšanas dēļ radītos 
sarežģījumus papildināja savstarpējas dom-
starpības un neiecietība starp pašiem spor-
tistiem un darbiniekiem. 

Divdesmit gados nomainījušies šādi 
LNSF prezidenti: V. Strazdiņš (1990 – 
1992), G. Poršs (1992 – 1993), J. Bočkāne 
(1993 – 1995), A. Smons (1995. janvāris – 
jūnijs), V. Strazdiņš (kopš 1995).

Kādreizējo padomju laika fizkultūras 
kolektīvu vai pulciņu vietā visā Latvijā no-
dibināti 9 sporta klubi. LNSF iekļāvusies 
Latvijas valsts sporta struktūrā. Saņem ne-
lielu Izglītības un Zinātnes ministrijas finan-
sējumu, kas paredzēts sporta organizācijām. 
Bet darbs ar finanšu līdzekļu piesaistīšanu 
LNSF vajadzībām joprojām aizņem daudz 

laika un prasa lielas pūles. Modernajā spor-
tā kā dzīvē formula ir viena – ir nauda, ir 
rezultāts! 

Nozīmīgi notikumi LNSF vēsturē: uz-
ņemšana Starptautiskajā nedzirdīgo sporta 
komitejā (CISS), Eiropas nedzirdīgo sporta 
organizācijā (EDSO) un Starptautiskajā ne-
dzirdīgo šaha komitejā (ICSC).

Pirmo reizi 1993. gadā 11 nedzirdīgie 
izgāja Sporta pedagoģijas akadēmijas kva-
lifikācijas celšanas kursus un saņēma aplie-
cības ar tiesībām strādāt par treneriem – ins-
truktoriem.
panākumi

1993. gadā pirmo reizi zem Latvijas 
karoga 27 sportisti piedalījās 17. Pasaules 
Nedzirdīgo sporta spēles Bulgārijā, Sofijā. 
Vieglatlēts Uldis Āre izcīnīja Latvijai pir-
mo medaļu – bronzas medaļu augstlēkša-
nā. Pēc tam 1997. gadā Latvijas nedzirdīgo 
komanda piedalījās 18. Pasaules nedzirdīgo 
vasaras sporta spēlēs Dānijā, Kopenhāgenā, 
kur orientierists R. Puksis izcīnīja sudraba 
medaļu. Savukārt A. Intsone, I. Sivko un 
M. Plaude ieguva sudraba medaļu Nedzir-
dīgo olimpiskās spēlēs Itālijā, Romā 2001. 
gadā, bet A. Krams – bronzas medaļu 2005. 
gadā Austrālijā, Melnburnā. Un visbeidzot 
pagājušā 2009.gadā vieglatlēts M. Grēniņš 
izcīnīja 4 medaļas Nedzirdīgo olimpiskajās 
spēlēs Taivānā, Taibejā. 

Pa starpām notikuši gan Eiropas, gan 
nacionālā mēroga sacensības Latvijā, ko 
organizējusi LNSF. 2001. gadā A. Intsone 
tika nominēta CISS desmit labāko pasaules 
nedzirdīgo sportistu sarakstā, bet 2008.gadā 
M.Grēniņš iekļauts pasaules labāko sportis-
tu skaitā!
lielā kuģa kapteinis

LNSF prezidents 
V. Strazdiņš snie-
dza nelielu inter-
viju „KS”.

Jūs visilgāk 
vadījāt LNSF, kā  
tās jums izdevās?

Dažos vārdos 
teikšu, tā dzīve 
iegrozījusies. Ja 
nopietni, tad nav 

parādījies cits, kas spētu strādāt manā vietā. 
Ceru, kādreiz uzradīsies.

Kas bija visgrūtākais LNSF dzīvē?
Manā skatījumā tas bija LNSF dibināša-

na un izveidošana. Pirmajos 5 gados LNSF 
bija daudz jāmācās, jāveido pamatfunkcijas, 
sakari ar starptautiskajām organizācijām. 
Pēc kāda laika nāca ļoti plašas iespējas – 
dalība daudzās starptautiskajās sacensībās 
ārpus mūsu valsts. Mūsdienās sacensību 
apjoms nav gājis mazumā. Tagad, šķiet, 
vajadzētu sekot LNSF nostiprināšanās pe-
riodam, lai gan tas ir atkarīgs no valsts eko-
nomiskās situācijas. Šajos grūtajos laikos 

lnsF – 20 gadu darba jubileja
Ivars KalnIņš Imants Intsons

11. septembrī viesnīcas „Albert Hotel” restorānā Latvijas Nedzirdīgo sporta fe-
derācija (LNSF) atzīmēja savas pastāvēšanas 20. gadadienu. Vienlaikus notika arī 
Ziemeļu – Baltijas valstu Nedzirdīgo orientēšanās sacensību noslēguma ceremonija. 
Pasākumā piedalījās dažādu paaudžu sportisti un viesi.

Tālāk lasiet nākamajā lpp.
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lielu piepūli prasīja cīņa par finansējumu, lai 
mūsu sportistu varētu ņemt dalību Taivānā.

Nozīmīgie notikumi?
Protams, līdzdalība Nedzirdīgo olimpis-

kajās spēlēs. No pēdējām mūsu vieglatlēts 
M. Grēniņš atveda veselas četras medaļas. 
LNSF organizējusi dažādas starptautiskās 
sacensības Latvijā, kas bija pietiekami labā 
līmenī. Turklāt tās organizēja paši nedzirdī-
gie. Par to liels gandarījums.

Varbūt bija kādas ieceres, kas ilgi nav 
realizētas?

Sarūgtinājums ir, ka nevar panākt, lai 
LNSF gūtu pastāvīgu regulāru finanšu at-

 25.septembrī Anniņmui-
žas parkā norisinājās LNSF 
balvas izcīņa velokrosā. Vis-
garāko distanci veica vīrieši 
– 14,4 km, bet sievietes 9,6 
km. Piedalījās arī zēni līdz 16 
gadiem, veicot 5,5 km, un mei-
tenes līdz 16 gadiem – 3,3 km.

Šajās sacensībās īpaši izcē-

8. – 11. septembrī notika 
Latvijas Nedzirdīgo sporta 
federācijas (LNSF) rīkotais 
ceturtais atklātais Ziemeļu 
– Baltijas valstu Nedzirdīgo 
čempionāts orientēšanās spor-
tā, kurā piedalījās 39 sportisti 
(22 vīrieši un 17 sievietes) no 
Lietuvas, Igaunijas, Lielbritā-
nijas un Francijas. 

Tajā dalību savu iemeslu 
dēļ atteica Norvēģija, Somija, 
Zviedrija un Dānija. Čempio-
nāts notika sadarbībā ar Orien-
tēšanās sporta kartogrāfu bied-
rību “Leonardo” un Latvijas 
orientēšanās federāciju.

Pirmajā dienā – 8.septem-
brī sacensības sākās ar sprin-
ta distanci Grīziņkalnā, Rīgā. 
Sportisti orientējās Daugavas 
stadionā un Grīziņkalna parkā. 

lās Emīls Krams (attēlā), kurš uzvarēja gan sava 
vecuma zēnu grupā, gan arī pieaugušo konkuren-
cē. 

Otrajā vietā vīriešiem bija atkal Andis Krams, 
trešajā Uldis Āre. 

Sievietēm pirmo vietu izcīnīja Liena Čerep-
ko, otro Laura Gaile, bet trešajā vietā Ilze Āre. 

Zēnu grupā pirmā vieta Emīlam Kramam, 
otrā Alenam Ārem. Meitenēm pirmajā vietā Ilze 
Āre. 

velokross: īpaši izcēlās emīls krams

noslēdzies ziemeļu – baltijas valstu nedzirdīgo 
čempionāts orientēšanās sportā

Ivars KalnIņš Iveta Kraze

Vīriešiem bija jāveic 2,2 km, bet 
sievietes – 1,8 km gara distance. 
Mūsējiem nepaveicās – pirma-
jās vietās dominēja lietuvieši.

Otrajā dienā – 9.septembrī 
– orientieristiem bija grūts pār-
baudījums garajā distancē Āda-
žu poligonā. Trase bija viltīga 
un smaga, jo kontrolpunkti bija 
Baltajā purvā. Vīriešiem bija jā-
veic 8 km, bet sievietēm – 6,2 
km gara distance. Otro vietu 
ieguva G.Šīrante, bet 3.vietu 
A.Krams.

Trešā diena – 10.septem-
bris – iesākās ar rudens auks-
tumu. Orientieristiem nācās 
pārbaudīt spēkus vidējā distan-
cē Vārnukroga apkaimē, kāpu  
apvidū ar maziem pauguriem. 
Vīriešiem bija jāveic 4,82 km, 
sievietes mēroja 3,7 km garu 

distanci. Pirmo vietu izcīnīja 
igauniete, toties 2.un 3.vietā no-
kļūt izdevās mūsējām – attiecīgi 
M.Kursītei un G.Šīrantei.

 Pēdējā sacensību dienā 
– 11.septembrī – orientieristi 
sacentās stafetē. Distance bija 
paugurainā vietā pie jūras, sta-
cijas Gaujas apkārtnē (Carnika-
va). Kamēr orientieristi distan-
cē orientējās, līdzjutējiem bija 
iespēja salasīt sēņu krājumus 
vakariņām, ko arī daudzi nepa-
laida garām. 

Stafetē komandā piedalījās 
3 dalībnieki, katram bija jāveic 
cits maršruts. Distances garums 
vienam posmam: sievietēm  
3,39 km, vīriešiem  4,2 km. Un 
tā var teikt – stafete mūsējiem ir 
stiprā puse: sievietes izcīnīja I 
vietu, vīrieši II. 

lielā novusa 
cīņas liepājā
aUstrIs nIKIforovs 

Ar LNSF balvas izcīņu 
9. oktobrī noslēgusies sezo-
na Latvijas nedzirdīgajiem 
novusistiem. Šogad galvenās 
sacensības norisinājās Liepā-
jas Olimpiskajā centrā. Salī-
dzinot ar citiem gadiem, da-
lībnieku skaits gājis mazumā, 
bet tas jau saprotams – visam 
tomēr naudas nepietiek. Bet 
nelielais dalībnieku skaits 
tomēr nemazināja turnīra no-
zīmīgumu, jo piedalījās gan-
drīz visi spēcīgākie. Iztrūka 
tikai Kuldīgas spēlētāji.

Sieviešu turnīrā no pie-
cām dalībniecēm 1. vie-
ta Laimai Karlštrēmai, 
2. Antra Jaunzeme, abas no 
,,Liepavas”. 

Jāpiezīmē, ka viņas sa-
censību apritē atgriezušās 
pēc diezgan ilga pārtrauku-
ma, tomēr, kā redzams, spē-
les iemaņas  nav zaudējušas. 
Trešā palika Līva Vaivade – 
SK,,Nedzirdīgo boulings”.

Vīriešu  turnīrā 11 dalīb-
nieki startēja divās grupās. 
Pēc dažu gadu pārtrauku-
ma atkal LNSF čempiona 
godā tika Omāris Jaun-
zems, 2.vietā Austris Niki-
forovs, abi no ,,Liepavas”, 
trešais pērnā gada uzvarē-
tājs Andris Žurakovskis no 
SK,,Nedzirdīgo Boulings”

Dubultspēlēs cita taktika, 
jāspēlē ne tikai par sevi,bet 
arī par partneri. Piedalījās 
pieci pāri. Nobeigumā sanā-
ca, ka pagājušā gada uzva-
rētāji savu titulu nosargāja: 
1.vietā Omāris Jaunzems 
un Austris Nikiforovs  no 
,,Liepavas”;  otrie – Andris 
Žurakovskis un Valdemārs 
Vaivads no SK ,,Nedzirdīgo 
boulings”.  Tukšā nepalika 
arī Valmieras pārstāvji no 
,,Tālavas SK” Renārs Zīle 
un Miks Auželis, iegūstot  3. 
vietu. 

zIgmārs UngUrs laUra gaIle

Sakumu lasiet 14. lpp. balstu no valsts. Tā ir daudzās Eiropas ne-
dzirdīgo sporta organizācijās. Šķiet mūsu 
valsts ierēdņi nesaprot, ka vajag, bet saka, 
ka nav naudas. Jūtos bezspēcīgs šajā jautā-
jumā.

Atskatos atpakaļ – mums nav bijis pa-
stāvīgs finanšu atbalsts no valsts, bet mēs 
tomēr organizējām, rīkojām, arī tagad pie-
dalāmies daudzās sacensībās. Tā sakot, par 
spīti visām grūtībām,  dzīvojam tālāk! Rei-
zēm pats par to brīnos, ka esam nogājuši jau 
tik garu ceļu. Daudzas citas organizācijas ir 
dibinātas ar visādākām idejām, bet pēc kāda 
laika pazudušas.

Ko tu saki par to, ka daudzi sportisti 
izbrauc no Latvijas?

Žēl, protams. Jaunie sportisti varētu 
noderēt Latvijas izlasei. Tie, kas aizbrauc, 
zaudē vairāk nekā pašiem šķiet. Atbrīvo-
tajās vietās nāk citi. Bet talantīgu sportistu 
nav nemaz tik daudz. Jauniešu piesaistīšana 
treniņiem prasa finanses, tas jau ir atkal da-
rāmais. Bērniem un jauniešiem sporta dzīvē 
durvis vienmēr vaļā, bet viņiem pašiem jā-
būt vēlēšanas sportot. Nevar uzreiz prasīt: 
dod  man, tad trenēšos.

Vīzijas – kā būs pēc 20 gadiem?
Jebkurā laikā var kaut ko pilnveidot, uz-

labot. Jāattīsta finansu saimnieciskā darbī-
ba, projektu izstrāde. Sports bija, ir un būs!



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

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

75
30.XI Pēteris BALODIS,Rīgas

70
2.XI Edīte LOGINA, Rīgas
30.XI Andrejs ARAMINS, Rīgas

55
6.XI Mairi VIRTIGA, Rīgas biedrība

Zelta lapu virpulī aizrit pēdējās die-
nas pirms jūsu apaļās, skaistās gads-
kārtas. Varbūt tā laistīsies saules staros, 
varbūt tīsies miglas un lietus mākoņos, 
bet varbūt jūs sveiks baltas sniegpārs-
las? Vienalga, kāda tā būs, - galvenais, 
lai tā jums sniedz prieku un lai laimīgas 
visas nākamās dzīves dienas!

līdzjūtība
Mūžībā aizgājis mūsu biedrs VALDIS 

MŪRNIEKS (1947.20.11-2010.26.09).  
Izsakām dziļu līdzjūtību ģimenei, tuvi-

niekiem un draugiem. Lai vieglas smiltis!
Rīgas biedrība

Mūžībā aizgājusi mūsu biedre AUSTRA 
BOGDANE (1925.20.12-2010.29.09).

Rīgas biedrība

Izsakām dziļu līdzjūtību GVIDO 
RĪTIŅAM, tēvu aizvadot pēdējā gaitā.

Kuldīgas biedrība

pateicība
Mēs no sirds pateicamies Informā-

cijas centra datorspeciālistam JURIM 
GRUNDULIM par mums sniegto atbal-
stu, sabiedriskā kārtā, brīvprātīgi un bez 
maksas novadot  apmācības datorlietoša-
nā.

Kā vecāka gadagājuma cilvēki mēs 
nebijām lielos draugos ar moderno teh-
niku, tāpēc sākumā dažs labs pat baidījās 
no tās. 

Juris ar lielu pacietību, iejūtību un 
laipnību mūs pieradināja pie datora, pa-
vēra mums tā iespējas, mācīja izmantot 
to savas dzīves labā. Tas bija ne vien 
vērtīgi un noderīgi, bet ļoti interesanti. 
Prieks par to, ka mums tomēr ir tik jau-
ki, atsaucīgi jaunieši. Saglabā, Juri, savu 
labo sirdi un smaidu, tu mums tieši tāds 
esi vajadzīgs.

Mēs bijām 5.grupa viņa aprūpē, bet, 
cik zinām, citi kursu beidzēji domā gluži 
tāpat.

Visu „apmācīto” vārdā lielu paldies 
saka: Helēna Klapote, Maija Jonāne, 

Maija Čungure, Regīna Rizika un  
Feodose Lepeša.

pateicība
Vēlamies izteikt lielu pateicību  
IVARAM KALNIŅAM, kurš vadī-
ja Sociālās rehabilitācijas programmas  
11. grupu projektā „Klusuma pasaule”.
Esam gandarīti gan par interesantajām 
mācībām, gan neaizmirstamo ekskursiju 
un procedūrām.
Boriss, Larisa, Arvis, Anta, Irēna, Inita, 

Vladislavs, Andrejs, Ināra un Anita

Šī gada rudenī no 5. līdz 7. novembrim 
Arēnā Rīga kristieši no dažādām baznīcām 
un viņu draugi, kas Dievu nepazīst, sanāks 
kopā uz "Cerības festivālu". Šī festivāla 
mērķis ir palīdzēt dažādu tautību cilvēkiem, 
bagātiem un nabadzīgiem ieraudzīt cerību, 
kuru mūžīgais Dievs vēlas dot visiem. 

Katrā no festivāla vakariem plānots uz-
ņemt 10 000 cilvēku ne tikai no Latvijas, 
bet arī no Lietuvas un Igaunijas. "Cerības 
festivālā" piedalīsies 800 cilvēku liels ap-
vienotais koris no dažādām baznīcām, kā arī 
sabiedrībā pazīstami cilvēki. Franklins Gre-
hems dalīsies pārdomās par cerības tēmu. 
Festivāls katru vakaru sāksies pl. 18:30. 
Festivāla programma tiks tulkota latviešu 
un krievu zīmju valodās.

Festivāla pasākumi ir bez maksas. Laip-
ni lūdzam pieteikties tos cilvēkus, kuri vē-
las piedalīties festivālā, lai varētu rezervēt 
vietas. Pieteikties var, atrakstot Vinetai Lau-
durgai uz e-pastu: vineta_l@hotmail.com.  

AICINĀJUMS! 

Latvijas Nedzirdīgo savienība aici-
na pieteikties personas ar dzirdes trau-
cējumiem, kurām nepieciešams atbalsts 
ESF un Latvijas valsts finansētā projek-
ta „Klusuma pasaule” ietvaros realizē-
tās sociālās rehabilitācijas un motivāci-
jas pasākumu programmu ietvaros

Latvijas Nedzirdīgo savienība paziņo, 
ka no 2009. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 
30. oktobrim ESF un Latvijas valsts finan-
sētā projekta „Klusuma pasaule” ietvaros 
realizē sociālās rehabilitācijas un motivā-
cijas pasākumu programmas.

Personas ar dzirdes traucējumiem, 
kurām nepieciešams atbalsts minēto prog-
rammu ietvaros, sākot ar 2010. gada 25. 
oktobri, tiek aicinātas pieteikties LNS re-
ģionālajās biedrībās šādās adresēs: Rīgā, 
Elvīras ielā 19;  Rēzeknē, J. Raiņa ielā 5a; 
Liepājā, Valdemāra iela 43; Valmierā, Brī-
vības ielā 44; Daugavpilī, Mihoelsa ielā 
54; Ventspilī, L. Dzirnavu ielā 24.

 
Piesakoties personiski jāiesniedz 

šādi dokumenti:
1) personisks iesniegums par minētā 

atbalsta nepieciešamību,
2) ārstējošā ārsta konsultatīvs atzi-

nums, kas apliecina 3. pakāpes vai smagā-
ku vājdzirdību.

 
Iesniegumu pieņemšana notiks katru 

darba dienu pl. 10 – 16  līdz projekta pie-
teikumā noteiktās mērķauditorijas apjoma 
2010. gadam (468 klientu)  sasniegšanai.

 
Pieteikumi tiks pieņemti no: 45 per-

sonām, kas dzīvo Rīgā; 10 personām, kas 
dzīvo Valmierā; 1 personas, kas dzīvo 
Daugavpilī; 3 personām, kas dzīvo Jelga-
vā; 2 personām, kas dzīvo Tukumā; 7 per-
sonām, kas dzīvo Ventspilī; 7 personām, 
kas dzīvo Rēzeknē; 3 personām, kas dzīvo 
Pļaviņās; 5 personām, kas dzīvo Liepājā; 
kā arī no 59 nedzirdīgām personām ar ga-
rīgās attīstības traucējumiem (neatkarīgi 
no dzīvesvietas Latvijā).

Eiropas Sociālais 
fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

Galvenā redaktore: ILZE KOPMANE

Datormakets: JURIS GRUNDULIS

Nākamais numurs 15. novembrī

kopsolī gaida savus  
lasītājus

Sākusies laikraksta abonēšana 2011. gadam.
Ja vēlaties to saņemt mājās, abonējiet 
Latvijas Pastā (indekss 1012) – par 9.60 Ls 
visam gadam;
Ja vēlaties to saņemt redakcijā, KC „Rīt-
ausma”, biedrībā vai skolā – 6 Ls visam 
gadam.
Kopā ar „Kopsolī” dzīve būs interesan-
tāka, uzzināsiet vērtīgas ziņas, kas noderēs 
ikdienā, iegūsiet informāciju, kā dzīvo citi 
nedzirdīgie Latvijā un pasaulē.

vēlos iepazīties
Nedzirdīgs rīdzinieks (54) priecāsies 

iepazīties ar jauku sievieti (līdz 45), ar 
kuru kopā varētu ceļot, izklaidēties un 
interesanti pavadīt brīvo laiku.

Sazināšanās: (SMS) mob.telefons - 
29184956
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