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Ieguldījums tavā nākotnē
Eiropas Sociālais

 fonds Eiropas Savienība

šajā projektā, tāpat kā eQuAL 
projektā pirms pāris gadiem, ir 
paredzēts pētījums, šoreiz gan tikai 
viens, toties aptaujāti tiks gan sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji 
– nedzirdīgie, gan arī šo pakalpojumu 
sniedzēji – speciālisti, kuri strādā 
nedzirdīgo rehabilitācijas jomā. 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, 
cik kvalitatīvi tiek sniegti sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi nedzir-
dīgajiem, kādi pakalpojumi viņiem vēl 
nepieciešami un kā uzlabot to kvalitāti.

Veidojot aptaujas anketas ar 
jautājumiem, sāku apzināties, cik šī 
joma ir plaša un sarežģīta. Sociālā 
rehabilitācija ietver plašu pakalpojumu 
loku:

 Latviešu zīmju valodas lietošanas  
           apmācība

 Latviešu zīmju valodas tulka un  
            komunikācijas pakalpojumi

 Palīdzība un atbalsts sociālo  
            problēmu risināšanā

 Saskarsmes un radošās pašiz- 
            teiksmes iemaņu apguve

 Psiholoģiskās adaptācijas treniņi
Patiesībā par katru no šiem pakal-

pojumiem varētu izveidot pētījumu, lai 
niansēti noskaidrotu, cik lielā mērā šis 
pakalpojums apmierina vai neapmierina 
nedzirdīgo klientu vajadzības. Mēģinot 
ietvert aptaujas anketās visu šo 
pakalpojumu detalizētāku izpēti, seci-
nāju, ka tas nav iespējams, anketa tādā 
gadījumā iznāks ļoti gara, ļoti sarežģīta, 
un tas nozīmē, ka atbildes nebūs 
adekvātas, ticamas.

Tāpēc jautājumi tika vispārināti un 
vienkāršoti. Aptaujājamiem cilvēkiem 
atliks tikai izvēlēties atbilžu variantus uz 
sniegtajiem jautājumiem.

Katrā no atbildes variantiem jums 
novērtē, cik tas jums ir vajadzīgs: 
vairāk vai mazāk. Daudzi varbūt nemaz 
nav padomājuši, ka arī informācijas 
sniegšana („Kopsolī”, www.lns.lv un 
citur) ir viens no nedzirdīgo sociālās 
rehabilitācijas veidiem.

atalgojums. Atalgojums varētu būt  gan 
naudā, gan graudā , gan baudā... Zinot 
to, ka Valmieras biedrība ir daļa no LNS, 
varu teikt, ka šis nav man ne pirmais, ne 
pēdējais darbs LNS, jo reizēm vislabākais 
atalgojums var būt vienkārša uzslava par 
labi padarītu darbu. Taču šis intervētājas 
darbs tik tiešām būs mans pirmais 
oficiālais darbs LNS.

 Kā jūs saprotaties ar 
nedzirdīgajiem, vai esat viņiem savējā? 
vai jūtaties starp viņiem labi? vai 
draudzējaties arī ar dzirdīgajiem.

Nedomāju, ka man būtu grūti 
kontaktēties ar nedzirdīgajiem un 
dzirdīgajiem. Visvieglāk atrast kontaktu 
ar nedzirdīgajiem cilvēkiem var, 
iemācoties zīmju valodu un runājot tajā, 
tas tā ir tāpēc, ka nedzirdīgie cilvēki ir 
ļoti atvērti un patiesi savā būtībā. 

Patiesībā neredzu krasas atšķirības 
starp dzirdīgajiem un cilvēkiem ar 
dzirdes traucējumiem, vienīgā barjera 
ir valodas atšķirība. Dzīvojot pa vidu šai 
barjerai, esmu sapratusi, ka patiesībā  
gan nedzirdīgos, gan dzirdīgos interesē 
vienādas lietas un tas, ka cilvēks dzird 
vai nedzird, nav būtiskākais savstarpējo 
attiecību veidošanā.

 vai domājat savus nākotnes 
nodomus saistīt ar darbošanos LNS.

Esmu no tiem cilvēkiem, kuri nav 
droši pat par nākamo dienu. Es bieži 
vien paļaujos uz savu intuīciju, tāpēc 
nevaru teikt, ka pilnīgi noteikti saistīšu 
savu dzīvi ar darbošanos LNS, taču zinu 
to, ka nedzirdīgajiem cilvēkiem vienmēr 
būs mīļa vieta manā sirdī.

 Kādas ir jūsu intereses, 
aizraušanās, par ko vēlaties kļūt.

Ja apvieno minēto dzīves moto 
un to, ka bieži vien rīkojos,  intuīcijas 
vadīta, varu teikt, ka mans interešu loks 
ir visai plašs, taču diemžēl tikai dažas 
no tām ir ilglaicīgas. Nezinu, vai to var 
dēvēt par aizraušanos, taču jau ilgāku 
laiku interesējos par parlamenta debašu 
norisi Latvijā. Bet nez vai ar to es saistīšu 
savu turpmāko dzīvi. Uz jautājumiem 
par  nākotni vienmēr izvairos atbildēt, 
jo nekad neesmu galīgi pārliecināta par 
savām atbildēm. ▲

Šajā pētījumā tika ņemta vērā 
iepriekšējo pētījumu pieredze, un aptaujas 
anketas tika izveidotas tā, lai viena anketa 
nebūtu garāka par trim lappusēm. 

Mēneša laikā paredzēts aptaujāt 600 
nedzirdīgos, tāpēc vajadzēja pieņemt 
darbā arī diezgan daudz intervētāju. Tādu 
būs pavisam 15, visi, kā saka, savējie, 
no pašu vidus. Būs savi intervētāji katrā 
reģionā: Daugavpilī – e. Čaika, Rēzeknē 
– r. Jaša, Valmierā – e. Jefremova, 
Smiltenē un Alūksnē – A. šilinska,  Rīgas 
reģionā(Tukumā, Jelgavā) – m. Lasmane, 
Pļaviņās – J. Jerofejevs, Liepājā – A. 
ostvalds, Kuldīgā un Ventspilī – S. Ķikure. 
Jauniešus intervēs  I. Kristoforova un 
K. beisone – Kuzmina, bet pārējās 
intervētājas: I. Kraze, e. zariņa, v. Kamare, 
r. ozols un L. Kleina-brūvere intervēs 
galvenokārt Rīgā. 

Lūgums būt atsaucīgiem un piekrist 
intervijām, jo tas mums pašiem nāks par 
labu. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
vajadzīgi mums visiem, un tieši ar mērķi 
tos uzlabot tiks veikta šī aptauja. Esiet 
atsaucīgi!

Nobeigumā gribu tuvāk iepazīstināt 
ar mūsu visjaunāko intervētāju elīnu 
Jefremovu no Valmieras. Valmieriešiem 
viņa ir ļoti labi pazīstama. Elīna pirmo reizi 
piedalīsies LNS projektā un šajā sakarā 
uzdevu viņai dažus jautājumus, lai dotu 
iespēju par viņu vairāk uzzināt plašākam 
cilvēku lokam.

✱ ✱ ✱

 elīna, kas jūs 
pamudināja piekrist 
intervētājas darbam 
pētījumā.

Grūti pateikt, kas 
ir īstais iemesls, taču 
dzinulis tam ir mans 
dzīves moto “Izbaudīt 
visu, ko dzīve sniedz“, 
tāpēc arī pieņēmu šo 
piedāvājumu. 

Patiesībā es to pat neuzskatu par 
darbu, tas ir drīzāk jauns veids, kā labāk 
iepazīt cilvēkus un viņus izprast.

 vai tas būs pirmais jūsu oficiālais 
darbs LNS ar atalgojumu.

Varētu padiskutēt, kas tad īsti ir 

par pētījUmU grUpU

✍ zIGmārS uNGurS

No 1. jūlija  risinās daudzu aktivitāšu bloku realizācija. Sazarota daudzos pasākumos ir 
motivācijas programma  nedzirdīgo cilvēku iekļaušanai savā komūnā un dzirdīgo sabiedrībā 

(atbildīgā K. Pavlova).  Šīs programmas ietvaros reģionālās biedrībās notiek daudzveidīgi iknedēļas 
pasākumi. Nozīmīga tuvākā laika aktivitāte būs arī semināri nedzirdīgajiem bezdarbniekiem (sk. L. 
Janševskas rakstu). Aktivitāšu blokā „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” jau 
sācies pētījums par nedzirdīgo ļaužu reālām vajadzībām (vadītājs Z. Ungurs). Uzsākusi darbu arī grupa, 
kas atbildīga par informācijas nodrošinājumu (vadītāja I. Immure).
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– tā klientu reģistrāciju 
projektā „Klusuma pasaule” 
paredzētajiem sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumiem 
raksturo sociālā darbiniece 
Brigita Aldersone.

„Šo klientu apzināšana 
uzrādīja strauju bezdarbnieku 
skaita pieaugumu nedzirdīgo 
vidū, un sāpīgākais ir tas, 
ka daudzi mūsu ļaudis no 
darba atlaisti nelikumīgi, 
pretēji darba likumdošanā 
paredzētajām priekšrocībām kā 
darba ņēmējiem – invalīdiem.

Ne reizi vien izjutu 
arī šoku par to, ka mūsu 
ļaudis masveidīgi strādā 
nekvalificētos, zemu atalgotos 
darbos un ar to samierinājušies, 
kaut arī vēlmes, sapņi un bieži 
vien arī prasmes ir pavisam 
citas. Tas ir pašu un arī darba 
devēju attieksmes rezultāts: ak, 
ko nu nedzirdīgs var gribēt...

Vēl mani mulsināja 
lielā neziņa un informētības 
trūkums par elementārām 
lietām, piemēram, kur var 
dabūt tehniskos palīglīdzekļus. 
Nāca cilvēki, kuri vēl joprojām 
„stāv” rindā pēc tiem savos 
klubos, kaut arī šāda kārtība 
likvidēta jau ļoti sen... Ir arī 
biedri, kuri nezina dažādās 
iespējas, kā var pieteikties uz 
tulka pakalpojumu utt.

Zems informētības un 
zināšanu līmenis veicina 
cilvēku atrautību no sabied-

rības, ieslēgšanos „četrās 
sienās” un nevēlēšanos 
iekļauties LNS piedāvātajās 
motivācijas programmās.   
Ipaši noderīgi viņiem būtu 
apmeklēt psihologa vadītās 
nodarbības „Rītausmā”.

Priecina tas, ka parādās 
jauni, vēl neredzēti ļaudis, 
īpaši jaunieši, kas interesējas 
par iespējām mācīties 
bezdarbnieku kursos, 
pilnveidot savas amatprasmes 
un iegūt attiecīgas apliecības, 
ko uzrādīt darba devējiem.

Gandarījumu sagādāja 
tas, ka izdevās atsevišķus visai 
noslēgtus cilvēkus izraut no 
vienaldzības un pārliecināt 
iekļauties nedzirdīgo kopienas 
aktivitātēs.

Bet tas ir tikai sākums. 
Projekta dažādo aktivitāšu 
grupu vadītājiem būtu šiem 
nedrošajiem, vājas pašapziņas 
līdzcilvēkiem jāpievērš 
īpaša vērība, lai viņi no 
jauna nepaliktu malā un 
atpakaļ nepazustu no mūsu 
redzesloka.” ▲

„vecajām problēmām 
pievieNojaS jaUNaS...”

A.Sannikova, projekta ,,Klusuma pasaule’’ 
aktivitātes ,,IT tehnoloģijas – dzirdes invalīdu 
sociālajai rehabilitācijai „@-pasaule”” vadītāja:

Par projekta ,,Klusuma pasaule’’ aktivitātes 
,,IT tehnoloģijas – dzirdes invalīdu sociālajai 
rehabilitācijai „@-pasaule” realizāciju 

Mūsdienās cilvēka veiksmīgu integrāciju 
sabiedrībā nosaka vairākas prasmes, tostarp prasme 
lietot informāciju tehnoloģijas. Projekta ietvaros 
ir paredzēts  sniegt atbalstu dzirdes invalīdiem  
un smagi vājdzirdīgiem cilvēkiem un attīstīt 
viņu datorlietošanas prasmes.  Iegūtās zināšanas 
nedzirdīgie cilvēki varēs izmantot komunikācijai e-
vidē, kā arī tās veicinās viņu integrāciju darba tirgū, 
jo cilvēki paši varēs sagatavot darba pieteikumu, 
uzrakstīt dzīves  gaitas aprakstu u.c. un pratīs to 
nosūtīt elektroniski.

Laikā no 2009. gada septembra līdz 2013.gada 
oktobrim aktivitātes norises laikā 310 dzirdes invalīdi 
un smagi vājdzirdīgie cilvēki iemācīsies strādāt ar 
datoru. Katra grupa mācīsies 42 stundas. Mācības 
notiks Rīgā, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē, vienlaicīgi 
četrās pilsētās Latvijā.

Pieteikumi kursiem (sociālās rehabilitācijas 
plānu ietvaros) jau apkopoti, un šobrīd notiek pirmo 
grupu komplektācija Rīgā, Daugavpilī, Ventspilī, 
Valmierā. Lai nodrošinātu mācības pēc iespējas 
tuvāk mērķgrupas dzīvesvietai, datorkursi notiks arī 
Rēzeknē, Smiltenē, Liepājā un citās pilsētās.

Šobrīd notiek aktivitātes sagatavošanas posms 
– nepieciešamās datortehnikas nomas process,  
apzinātas iespējas katrā vietā pieslēgt internetu u.c. 
Jau ir noslēgti līgumi ar kursu organizatoriem. Šie 
cilvēki pilnībā pārvalda zīmju valodu un ir  sagatavoti 
tādā profesionālā līmenī, lai organizētu mācību 
procesu nedzirdīgiem vispieejamākā veidā.▲

apgūS datorpraSmi

VENTSPILS RB:
5.09. pl. 18 „Sapratne”: avīžu un žurnālu   
  koplasīšana
12.09. pl. 18 „Sapratne”
19.09. pl. 14 Nedzirdīgo diena „Mēs kopā!”
20.09. pl. 10 Pārgājiens/nometne „Visiem -   
  rudens  pārgājiens”
26.09. pl. 15  “Iekļaujies” ieskats “dzirdīgo   
    pasaulē” ( uz muzeju”

Atbildīgā: Raisa Civkunova

LIEPājAS RB:
1., 15., 22., 29.09. pl. 15.30 „Sapratne”: avīžu un  
            žurnālu   koplasīšan
20.09.pl.15. Tematiskais pasākums “Gada cilvēks“
23.09.pl.15.30 Lekcija/pārruna par nedzirdīgo dzīvi
26.09. pl. 15 Nedzirdīgo diena „Tiekas draugi”

Atbildīgā: Gundega Paņko

DAUGAVPILS RB:
1.09. pl.13       „Sapratne”: avīžu un žurnālu   
              koplasīšana
8.09. pl.13        „Sapratne”
9.09. pl.13        Interešu klubs „Nezinīši”
11.09. pl. 13 Tematiskais vakars „Skaista bij  
  jaunība”
15.09. pl.13 „Sapratne”
17.09. pl.13 Lekcija/pārruna par nedzirdīgo  
  dzīvi
18.09. pl. 13 Latvisko tradīciju pasākums   
  „Miķeļdiena”
22.09. pl.13 „Sapratne”
25.09. pl.17 Nedzirdīgo diena

Atbildīgā: Elvīra Čaika

KuLTūRAS CENTRS RīTAuSmA:

2. 9., 16., 23.09. pl.16   Lekcija/pārruna
26.09. pl.16 Tematiskais pasākums 
        “Darba vara lielu dara“

Atbildīgā: maruta Piterniece

paSākUmi biedrībāS - 
Septembrī 

“KLuSumA PASAuLE”
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motivācijaS programmaS aktivitāŠU NoriSe

Pēterdienas pasākums 
pie Vertukšnes ezera 
sākās raiti – ar spēlēm, 
sacensībām un pārrunām. 
Notika peldēšanās sacen-
sības, kurās piedalījās 
A.Vindačs, I. Geduša, A. 
Šakelis, A. Fomins. Uzvaru 
izcīnīja I.Geduša. Vēlāk 
biedri tika iepazīstināti 
ar Pēterdienas tradīcijām. 
(viena no nozīmīgākajām: 
braukt precībās). Pasākuma 
dalībniekiem vīriešiem 
bija uzdots agri no rīta iet 
zvejā, jo tā ir Pēterdienas 
tradīcija. Diemžēl zivis 
negribēja ķerties. Dienas 
gaitā risinājās interesantas 
spēles un tautas rotaļas. 

Nākamajā dienā 
atzīmējām „Laideni”, kurā 

nozīmīga loma ir precībām. 
Pēc tradīcijas  pasākuma 
dalībnieki tika aicināti 
piedalīties konkursā: 
kurš sapīs interesantāko 
vainagu. Daudzi vispār 
pirmoreiz pina, bet ļoti 
skaisti vainagi sanāca.
Prieks par savu pirmo 
darinājumu bija arī Jeļenai.
Viņa teica, ka turpmāk 
Vasaras saulgriežos noteikti 
vīs košus vainagus.

Laidenes dienā jauni 
puiši un jaunas meitas met 
vainagus ozolā un liepā, 
zīlējot, kad precēsies. Tā arī 
mūsu biedrības neprecētie 
jaunieši zīlēja savu nākotni. 
Ticējums: jāpin trīs vainagi, 
jāmet koka zaros, ja kāds 
no vainagiem paliek tur 

mēs, Rēzeknes biedri, jūlijā piedālījāmies motivācijas programmas aktivitātēs – latvisko tradīciju 
pasākumos „Pēterdiena” un „Laidene”, kas tika organizēti 2 dienu garumā Rēzeknes rajona 
Vertukšnē. Šos pasākumus ļoti rūpīgi organizēja biedrības vadītāja Sandra Gerenovska ar 

brīvprātīgiem palīgiem: Inesi Gedušu, Ruslanu Gerenovski un mārīti Truntiku.

✍mārīte truNtIKA, teksts un foto

karājoties, tad apprecēsies; 
ja visi nokrīt zemē – tad ne. 

Mājupceļā atradām 
ozolu, kurā vainagus meta 
Artūrs, Jeļena, Aleksandrs 
un Inese. Ar lielām ovācijām 
un uzmundrinājumiem tika 
atbalstīts ikviens metējs. 
Rezultāti bija iepriecinoši 
–  atliek gaidīt, kad kuram 
būs kāzas.

Visi ļoti labi atpūtāmies, 
aizmirsās rūpes un raizes, 
guvām pozitīvas emocijas 
turpmākam darbam.
Par šīm divām dienām 
saglabāsies labas atmiņas 
un tas patlaban dzīvē ir 
ļoti būtiski – vairot prieku, 
gaišumu.

Tiešām daudz uzzinājām 
gan par Pēterdienu, 

gan Laideni. Iepazinām 
senlatviešu tradīcijas un 
paražas, aktīvi piedalījāmies 
spēlēs, vainagu pīšanā, 
daudz ko jaunu arī 
iemācījāmies.

Pateicamies projekta 
„Klusuma pasaule” vadī-
tājam A. Pavlinam, Rē-
zeknes biedrības vadītājai 
S. Gerenovskai un tul-
kam I.Gedušai par lielo 
entuziasmu, veicot darbu 
šajā projektā.

Tas dod iespēju 
mums, nedzirdīgajiem un 
vājdzirdīgajiem cilvēkiem, 
būt kopā dažādos pasākumos 
savā komūnā.

Visu šī pasākuma dalīb-
nieku vārdā vēlreiz: 

Liels paldies! ▲

Pašā liepziedu 
p l a u k u m ā , 1 1 . 

jūlijā, rēzeknieši devās 
seminārā/pārgājienā uz 
zemnieku saimniecību 
„untumi”. 

Optimisma, zinātkā-
res pilni vēlējāmies ie-
pazīties ar Latgales dabas 
skaistumu.

Spundžānu ciemā       
visus laipni sagaidīja 

„Untumu” darbinieces, sīki 
pastāstot par šīs vietas 
sniegtajiem pakalpojumiem 
Zemnieku saimniecība 
nodarbojas ar lauku 
tūrismu, vizināšanu uz 
zirga seglos un pajūgā, 
kāzu svinību apkalpošanu 
u.c. Šī tūrisma vieta ir ļoti 
gleznainā vietā – Rēzeknes 
upes senlejā. 

Jāatzīst, ka ne vienmēr 
jāmeklē dabas skaistums 

citās zemēs, bet daudz 
izkoptu vietu ir tepat – 
Latgalē.

Pēc neilga brīža varējām 
izmantot iespējas jāt uz 
apseglota zirga. Daudzi 
pat bija tik drosmīgi, ka 
paši uzņēmās vadīt zirgu 
ar pavadu. Īsu pamācību 
jāšanā jeb meistarklasi, kā 
zirgu palaist rikšos, rādīja 
I.Geduša. Viņas jāšanas 
prakse rikšošanā tika 
uzņemta ar lielām ovācijām 
un aplausiem. Zirgi par 
rūpīgu un mierīgu cilvēku 
vizināšanu tika palutināti 
ar īpašu našķi – rupjmaizi.

Varēja noglāstīt zirgus, 
nofotografēties kopā 
ar tiem. Jāatzīst, šis 
kontakts ar zirgiem 
cilvēku ļoti nomierina un 
dod pozitīvas emocijas.

Patīkamu pārsteigumu 
piedzīvojām speciāli 
uzbūvētā namiņā, kur var 
redzēt „realitātes šovu” 
– stārķu ģimenes ikdienu 
„Untumu” pagalma lielajā 
kokā. 

Šogad stārķu ģimenei 
ir 4 mazuļi, kas jau 
diezgan lieli un drīz 
mācīsies lidot. Stārķus 
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novēro ar speciālu kokā 
iebūvētu videokameru. 
Tiešām ir ļoti interesanti 
vērot putnu ikdienu, 
uzzināt, ko dara mazie 
stārķēni savā ligzdā.

Apskatījām arī skaisti 
iekopto puķu dārzu, 
kurā bija jaunie kociņi, 
kurus stādījuši daudzi 
jaunlaulātie par piemiņu 
savai kāzu dienai. Pēc 
tam bieži vien viņi brauc 
apskatīt savu koku un 
atcerēties skaistākos 
dzīves mirkļus, kas 
pārdzīvoti „Untumos”. 
Ikviens interesents var 
pastaigāties pa šo dārzu 
un nofotografēties.

Izspēlējām spēli „Zilo-
nis”, kurā piedalījās 
daudz dalībnieku. Visiz-
turīgākie izrādījās – Vita 
Kravale, Jeļena Jaņeviča 
un Valērijs Kolesņikovs, 
kas bija ļoti uzmanīgi un 
nekļūdījās.

Laika apstākļu dēļ 
neiznāca spēlēt citas 
spēles, un pārgājiena 
dalībnieki tālāk devās 
uz Sakstagala pagastu 
apskatīt Franča Trasuna 
muzeju „Kolnasāta” šī 
izcilā cilvēka dzimtajās 
mājās.

Rēzekniešus laipni sa-
gaidīja muzeja krājuma 
glabātāja Tamāra, kura 
interesanti stāstīja par Fr. 
Trasunu. Viņš savā dzīves 
laikā 19.gs beigās un 20. 

liepziedU laika 
bUrvība laUkoS
 Sākumu lasiet 
iepriekšējā lpp.

gs sākumā aktīvi iestājās 
par Latgales pievienošanu 
Latvijai, rakstīja fabulas, 
rakstus laikrakstos, kā 
arī bija izcils sabiedriskais 
darbinieks un garīdznieks. 
Dalībniekiem bija 
iespēja apskatīt muzejā 
izvietoto ekspozīciju par 
godu Fr. Trasunam un 
J.Klīdzējam (latgaliešu 
rakstniekam, pēc kura 
darbiem uzņemtas filmas 
„Cilvēka bērns” un 
„Likteņdzirnas”). 

Pēc rūpīgas muzeja 
izpētes dalībnieki tika 
aicināti atpūsties pie 
kopīgi sarūpētā pusdienu 
galda. Par spīti lietum, 
biedrības izturīgākie 
vīrieši Vjačeslavs Kunic-
kis, Normunds Kolangs, 
Ruslans Gerenovskis, 
Aleksandrs Šakelis, 
Andris Fomins gādāja par 
ugunskura iekuršanu, sa-
vukārt saimnieces rūpējās 
par galda klāšanu.Vēlāk 
biedriem bija iespēja 
pastaigāties „Kolnasātas” 
iekoptajā pagalmā, 
izšūpoties.

Bijām gandarīti par 
bagāto dienu – iespēju 
apskatīt Rēzeknes rajo-
na skaistākās vietas, 
atpūsties, iegūt jaunas 
zināšanas. Liels paldies 
mūsu līderiem – Sandrai, 
Inesei, Ruslanam, kuri 
deva iespēju mums vēl 
ciešāk iekļauties savā 
komūnā un integrēties 
dzirdīgo sabiedrībā 
projekta „Klusuma pasau-
le” ietvaros. ▲

 

paSākUmi biedrībāS - 
Septembrī 

TuKumA GRuPā
5.–6.09. pl. 8  izbraukšana Labās prakses un pieredzes 
apmaiņa „Paskat,  kā viņi var!”– uz  Rēzeknes RB
22.09.  pl. 18 „Sapratne” : avīžu un žurnālu   
  koplasīšana
26.09.  pl. 13 Nedzirdīgo diena „Čau, savējie!”

Atbildīgā: māra Lasmane

RīGAS RB
17.09. pl. 12 Labās prakses un pieredzes apmaiņa 
„Paskat, kā viņi var!” - uz Valmieras RB

Atbildīgā: māra Lasmane

jELGAVAS GRuPā
15.09. pl.18 Lekcija/pārruna par nedzirdīgo dzīvi
27.09. pl.12 Nedzirdīgo diena „Čau, savējie!” 

Atbildīgā: māra Lasmane

VALmIERAS RB
1.09. pl.14 Uz Valmieras skolu 
2.09. pl.12 „Iekļaujies!” – ekskursija pa Valmieru 
3.09. pl.16 „Sapratne”: avīžu un žurnālu   
  koplasīšana
8.09. pl.16 Lekcija/pārruna „Glaukomas   
  profilakse”
10.09. pl.16 „Sapratne”
12.09. pl.16 Tikšanās ar LNSF prezidentu un  
  izlases sportistiem
15.09. pl.16 Rekomendējošā konsultācija
17.09. pl.16 „Sapratne”. 
19.09. pl.12 „Nedzirdīgo diena” 
22.09. pl.16 Lekcija/pārruna par nedzirdīgo dzīvi
23.09. pl.12    Talka: Valmieras pilsētas akcija  
  „Sakopsim pilsētu un sētu”
24.09. pl.16    „Sapratne”
26.09.pl. 14 Latvisko tradīciju pasākums
29.09. pl.16 Interešu klubs „Dvēseles daile” 

Atbildīgā: Dace Lāce

RēzEKNES RB
3.09. pl. 13 Tematiskais vakars „Zini vai mini”
8.09. pl. 17 Tradīciju pasākums „Māras diena”
10.09. pl. 13 Nedzirdīgo darbu izstāde „Dabas  
  veltes”
15.09. pl. 13 „Sapratne”: avīžu un žurnālu   
  koplasīšana
17.09. pl. 17 Lekcija/pārruna „Juridiski jautājumi”
22.09. pl. 13 Interešu klubs „Saimniecīte”
24.09. pl. 13 Sapratne” avīžu un žurnālu   
  koplasīšana
25.09. pl. 17 Latvisko tradīciju pasākums   
  „Miķeļdiena”
26.09. pl. 12 Nedzirdīgo diena „Cāļu salidojums”
29.09. pl. 17 Mutvārdu žurnāls „Gribam visu  
  zināt!” 

Atbildīgā: Sandra Gerenovska
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