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KULDĪGA NOSVINĒJUSI 60 GADU JUBILEJU
Žanete Škapare agris Vicinskis

ŠAJĀ NUMURĀ
Atradīsiet daudz labu, 
gaišu ziņu par mūsu ļau-
dīm un notikumiem, ku-
ros viņi iesaistīti. Tāda pa-
vasarīga, cerīga, noskaņa!

1. –2. Sāksim ar dzimšanas 
dienām! Kuldīgas biedrība 
nosvinējusi 60 gadus, bet 
19. maijā ir kārtējā LNS 
dzimšanas diena (92) – līdz 
pusapaļai gadskārtai gan 
vēl jāpagaida.

3. Māras diena, Lieldienas, 
talka, arī lekcijas utt. – visu 
paspējušas atzīmēt biedrī-
bas.

4. – 5. Atkal mirdz mūsu ta-
lanti šovā. Varēsiet lasīt pat 
par divām kārtām.

6. Cilvēki savā vietā: pa 
karjeras kāpnēm pakāpu-
sies –  Sarmīte, bet Dana 
gudro par jauniem projek-
tiem.

7. – 10. Čaklais, lielais 
mūsu dzīves labdaris – pro-
jekts „Klusuma pasaule” 
soļo savu gaitu. Tematisko 
materiālu kopā – atskats uz 
padarīto.

11. Ceļā uz tulka amatu –  
Ieva Strode.

12. Neaizmirstamie Raiņa 
skolas gadi. Pulcējas absol-
venti.

13. Ir ļaudis, kas izmanto 
NVA iespējas. Viens no tiem 
dalās pieredzē!

14. Sociālās ziņa par ātra-
jiem kredītiem.

15. Sporta ziņas.

16. Apsveic draugus un tu-
viniekus, iepazīsties ar plā-
niem!

KĀ LNS ATZĪMĒ SAVAS JUBILEJAS?
iVars kalniņŠ no ks un informācijas centra arhīVa

Pasākums aizsākās ar bied-
rības vadītāja Guntara Jurševska 
uzrunu un pateicību cilvēkiem, 
bez kuriem biedrībai nebūtu 
bijis iespējams tik aktīvi un 
veiksmīgi darboties visus šos 60 
gadus. Pateicības vārdi tika vel-
tīti biedrības pirmajam priekš-
sēdētājam Ernestam Intsonam, 
LNS prezidentam Arnoldam 
Pavlinam, pilsētas novada Do-
mei, pilsētas Sociālā dienesta 
vadībai un biedrības aktīvis-
tiem: Viktoram Pūcei, Ligitai 
Liepiņai, Jurim Ozoliņam, 
Valteram Gārnim, Raimondai 
Tabakai, Svetlanai Gārnei, 
Mudītei Hildebrantei, Aman-
dai Hildebrantei, Arman-
dam Hildebrantam, Žanetei 
Škaparei, Guntim Dāvidam, 
Guntai Jurševskai, Sandrim 
Līdekam, Janīnai Birģelei u.c. 

Pēc uzrunas vārds tika dots 
viesiem.

14. aprīlī Kuldīgas novada Sociālā dienesta zālē tika 
svinēta Kuldīgas biedrības 60. gadu jubileja. Sveikt 
kuldīdzniekus bija ieradusies Kuldīgas novada Domes 
pārstāve, reģionālo biedrību pārstāvji no Pļaviņām, 
Daugavpils, Rēzeknes, Valmieras, Smiltenes, Liepājas, 
Ventspils, Rīgas, LNS viceprezidente Sandra Gerenovska 
un SIA LNS Rehabilitācijas centra vārdā biedrību sveica 
Lilita Janševska. Pasākuma norisi fotogrāfijās iemūžināja 
un pierakstīja Kuldīgas vietējais laikraksts “  Kurzemnieks”. 

Pētījumi. Atzinums. 
Lēmums

Vēstures avoti liecina, ka sa-
runas par vajadzību noteikt LNS 
dibināšanas laiku  sākās 1990. 
gadā (līdz tam šis jautājums ne-
bija aktualizēts). Vēstures jau-
tājumu izpētei  LNB nodibināja  
komisiju (priekšsēdētājs Jānis 
Bariss). Komisija tā paša gada 
oktobrī sagatavoja pārskata zi-
ņojumu Centrālās valdes (CV) 

5. plēnumam (tagad Dome)  ar 
konkrētu ieteikumu par LNB 
dibināšanas laiku  atzīt 1920. 
gada 19. maiju.

 LNB CV plēnums, uzdis-
kutējot komisijas rīcībā esošos 
pierādījumus, atzina, ka  pirmā 
vienotā nedzirdīgo organizācija 
Latvijā nodibināta šajā datumā. 
Tiesa gan, tās nosaukums toreiz 
bija Rīgas Kurlmēmo biedrība. 
Bet komisijas loceklis, biedrības 
vēstures labs pārzinātājs Georgs 

Poršs ( vēlāk LNS Goda biedrs 
nr.1) uzsvēra, ka šīs pirmās or-
ganizācijas darbība faktiski ap-
tvēra visu Latviju. Tas arī pamu-
dināja plēnuma dalībniekus at-
balstīt komisijas priekšlikumu.

Bet pēc tam LNB valde no-
vilcināja biedrības dibināšanas 
gada apstiprināšanu, gads tuvo-
jās beigām,  un tādējādi tās 70. 
gadadiena vispār netika atzīmē-
ta. Bija jāgaida vēl 5 gadi līdz 
nākamajam jubilejas datumam.
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LNS Statūtos ir  norāde, ka mūsu kopīgās 
nedzirdīgo organizācijas dzimšanas diena ir 19. 
maijs. Tātad kārtējā  dzimšanas diena (92) pa-
visam drīz  būs klāt! To pieminot, „KS” nolēma 
ielūkoties pagātnē un jums, lasītāji,  pastāstīt, kā 
tad sākās Latvijas Nedzirdīgo savienības – LNS 
(agrāk: Latvijas Nedzirdīgo biedrība – LNB, 
Latvijas Kurlmēmo biedrība – LKB)  gadu skai-
tīšana un kā pēc tam tika atzīmētas mūsu or-
ganizācijas apaļās jubilejas 1995., 2000., 2005., 
2010. gadā. 

Galvenā redaktore: 
ILZE KOPMANE

Datormakets: 
JURIS GRUNDULIS

Iespiests: SIA "ELPA - 2"

Nākamais numurs 
1. jūnijā



2005. GADĀ – 85. GADADIENA
Jubilejas pasākumi  foruma „Runājošās rokas” 

ietvaros izvērsās četru dienu garumā – 18. – 21. 
maijā. Tie visi risinājās vienā vietā – Rīgas Latvie-
šu biedrības namā. Šis  komplekss  tika realizēts ar 
ES Phare programmas projekta finansējumu.

 18. maijā notika Nedzirdīgo mākslinieku darbu 
izstādes atklāšana un Ivara Kalniņa grāmatas „Ne-
dzirdīgo kultūra 1920 – 2005” prezentācija. Otrajā 
un trešajā dienā notika plašs forums, kurā piedalījās 
daudzi augsti viesi: Pasaules Nedzirdīgo federācijas 
prezidents M. Jokinens, Eiropas Nedzirdīgo organi-
zācijas prezidents K. Sondergārds, Baltijas republi-

ku nedzirdīgo organizāciju vadītāji, labklājības mi-
nistre Dagnija Staķe un dažādu institūciju pārstāvji.

 Notika tematiskas lekcijas un preses konferen-
ce. Nodarbības interesanti vadīja  lektori no dažā-
dām valstīm. 20. maija vakarā KC „Rītausma” bija 
vakarēšana „Mums šodien … 85 gadi”, uz kuru bija 
ielūgti LNS Goda biedri un aktīvisti.

Pēdējā dienā rīta pusē Jāņa baznīcā notika LNS 
jubilejai veltīts dievkalpojums. Dienas otrajā pusē 
Latviešu biedrības nama Lielajā zālē forums no-
slēdzās ar LNS  jubilejai veltītu svinīgo daļu, kurai 
sekoja koncerts „Dzintarzeme Latvija”. Bet vakarā 
Zelta zālē  lūgtiem viesiem risinājās svētku vakars.

1995. GADĀ – 75. GADADIENA
 Pirmo reizi biedrības vēsturē par godu 

tās dzimšanas dienai izvērsās plašs piecu die-
nu pasākumu komplekss 17. – 21. maijā. 

Daudzi mūsu ļaudis devās braucienā pa 
Zemgali un Latgali, iegriežoties  kādreizē-
jās nedzirdīgo skolās, kur daļa no viņiem arī 
mācījušies.  Savukārt LNS oficiālā delegāci-
ja apmeklēja Saeimu, kur tikās ar toreizējo 
Saeimas priekšsēdētāju Anatoliju Gorbunovu 
un citiem deputātiem. 

Pēc tam notika saiets, kur mūsu izcilākie 
cilvēki saņēma jaunās Goda biedru apliecī-
bas (1. attēlā). KC „Rītausma” notika kon-
certs: deju kolektīva „Zelta sietiņš” un Rīgas 
Cirka skolas audzēkņu sniegtie priekšnesumi.

 20. maijā kultūras centrā „Rītausma” notika 
pašdarbības festivāls un drāmas ansambļa jauniestu-
dējums „Slepkavība pilī”. Vakarā turpat norisinājās 
jubilejas svinīgā daļa, pēc tam naktsballe ar  neaiz-

mirstamu uguņošanu  pašu pagalmā.
Pēdējā dienā, 21. maijā, vairāk nekā pussimt 

cilvēku devās ekskursijā uz Latvijas TV studiju 
kompleksu, kur iepazinās ar toreizējā raidījuma 
„Programma nedzirdīgajiem” sagatavošanas darbu 
un radošo komandu.
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Sanākušie vēlēja bied-
riem būt garā stipriem, būt 
vienotiem, aktīviem, rado-
šiem un 65 gadu jubileju 
sagaidīt jau savās jaunuz-
celtajās mājās, kurās būtu 
iespējas sapulcēties pilnīgi 
visiem biedrības biedriem 
un uzaicinātajiem viesiem.

Jubilejas pasākums aiz-
ritēja jaukās noskaņās pie 
svētku galda. Dalībniekiem 
bija iespēja noskatīties 
arī prezentāciju par bied-
rības vēsturi (sagatavoja 
G.Jurševskis un J.Ozoliņš) 
un piedalīties jautrās rotaļās 
(organizēja R. Tabaka un L. 
Immure). 

Biedri par savu biedrību:
J.Ozoliņš: Esmu prie-

cīgs, ka šodien varam svinēt 
biedrības 60 gadu jubileju. 
Mūsu vēsture bijusi raiba, 
bet biedrībā vienmēr ir bi-
juši aktīvi cilvēki, kas cīnī-
jušies, lai mums būtu savas 
otrās mājas, kur iegriezties, 
un tagad tās ir arī skaisti iz-
remontētas. Biedrība mums 
ļoti ir nepieciešama, jo te 
vienmēr ir iespēja satikt 
domubiedrus, jautri pavadīt 
laiku, saņemt vajadzīgos pa-
kalpojumus. 

Priecājos, ka ir brīnišķī-
ga sadarbība ar Kurzemes 
biedrībām un tagad arī ar 
Jelgavu un Tukumu, kopīgi 
rīkojam sporta aktivitātes. 
Vienīgā vēlme ir, lai mums 
būtu plašākas telpas, jo sa-
vējās, lai arī cik labas, ir 
stipri par šauru un pasāku-
mus mums nākas rīkot Soci-
ālā dienesta telpās. Arī deju 
mēģinājumi notiek turpat. 
Biedru skaits ar katru gadu 
aug, un mēs kļūstam arvien 
lielāka biedrība.

S.Gārne: Esmu dzimusi 
Ukrainā un uz Latviju at-
braucu pirms gadiem div-
desmit. Biedrībā iestājos 
1982. gadā. Kad sāku ap-
meklēt biedrību Kuldīgā, 
biju pārsteigta, ka te tik 
bieži rīko dažādus pasāku-
mus. Ukrainā tā nav. Kul-
dīgas biedrībā jūtos ļoti 
labi. te ir kolosāli biedri, 
ar kuriem man ļoti labas 
attiecības. Ja nebūtu bied-
rības, nedzirdīgajiem būtu 
ļoti grūti, nebūtu iespējams 
saņemt vajadzīgo informāci-
ju, cilvēki būtu mazāk zinoši,  
neizglītotāki. 

KULDĪGAI - 60 LNS DZIMŠANAS DIENAS IK PA 5 GADIEM
Sākumu lasiet 1.lpp.

2000. GADĀ – 80. GADADIENA
Šai LNS dzimšanas dienai veltītie 

pasākumi notika 27. maijā. Tie šoreiz 
iesākās ar dievkalpojumu Jāņa baznīcā, 
kur svētību deva mācītājs I. Dauksts. 
Pēc tam sanākušie devās uz Melngal-
vju namu, kur risinājās svinīgais akts. 
Tur lielā apsveicēju pulka vidū bija arī 
toreizējais labklājības ministrs Vladi-
mirs Makarovs. Vakarā KC „Rītausma” 
apmeklētāji ballējās līdz rītam, kā jau 
pienākas tādā lielā jubilejā.

2010. GADĀ – 90. GADADIENA
 Mūsu ļaudis droši vien vēl atceras grandiozo it kā 

pavisam neseno pasākumu Brīvdabas muzejā, kur bija 
aplūkojamas nedzirdīgo amatnieku, mākslinieku un 
pašdarbnieku prezentācijas piecu novadu sētās. Turpat 
muzeja teritorijā esošajā baznīcā tad tika iesvētīts LNS 
jaunais karogs. Dienas otrajā pusē norisinājās LNS paš-
darbnieku apvienotais koncertuzvedums un zaļumballe 
Brīvdabas estrādē.

Bet jubilejai veltītais noslēgums viesiem –  darbinie-
kiem, aktīvistiem, Goda biedriem un citiem notika kul-
tūras centrā „Rītausma”. Programmā bija dažādi priekš-
nesumi, tostarp burvju mākslinieku triki un lāzeršovs.

Visi šie pasākumi, kas šeit minēti, palikuši ļaužu atmiņā kā vienreizīgi un neatkārtojami –  katrs ar 
savu īpašo saturu, vietu, noformējumu un noskaņu. Kā leģenda! Mūsu cilvēki  zina, ka  no savas LNS 
atkal un atkal būs sagaidāmi vēl nebijuši, pārsteidzoši piedāvājumi, iespējas un kopā realizējamas idejas. 
Varbūt kaut kas tāds notiks arī 2015. gadā, kad LNS būs 95. gadskārta? Kas zina, gaidīsim un  cerēsim! 

Bet šajās maija dienās no sirds vēlēsim daudz laimes savai LNS  tās kārtējā – 92. dzimšanas 
dienā. Cienījams gadu skaits, vai ne? 
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MĀRAS DIENA, LIELDIENAS, LEKCIJAS UN TALKAS...
27. martā Rēzeknes  biedrības rīkota-

jā latviešu tradīciju pasākumā “Pavasara 
Māras diena” apmeklētāji padziļināja zinā-
šanas  folklorā un iepazina Māras rakstu sim-
bolu jēgu. Vērojot dabas atmodu, rēzeknieši 
apguva praksē vairākus raksturīgus tautas 
ticējumus. (*)

  
Pūpolsvētdienā, 1. aprīlī, Tukuma 

grupā atklāja amatniecības darbu izstā-
di  „Dabas veltes”. Tās apmeklētāji mācījās 
skaisti un patstāvīgi krāsot olas no dabiskiem 
izejmateriāliem. Jāteic, stipri aizrāvās tieši  
dāmas. Bet arī kungi tika „ievilkti” krāso-
šanas rituālā un tā beigās ar lielāko prieku 
parādīja citiem savus mākslas darbus. (*)

  
Otrajās Lieldienās Rēzeknes klubā 

klātesošie līksmi svinēja pavasara svēt-
kus. Čaklākie un radošākie olu izstādes da-
lībnieki: Antonija Caica, Ļubova Makuža, 
Inese Geduša, Ivars Broks.

Notika arī prezentācija par Lieldienu no-
tikumu. Atrakcijā „Lieldienu šūpoles” stiprie 
puiši uz savām rokām izšūpoja biedrības dai-
ļās sievietes, kamēr citi zīlēja nākotni, ripi-
not  olas pa galda virsu… Svētki nosvinēti 
godam. 

  
Valmierieši cītīgi gatavojas dabas at-

modai un veic dažādus rituālus, lai nāka-
mais gads būtu ražens un auglīgs. 24. martā 
pavasara Māras diena tika atzīmēta ar pasā-
kumu „Māras dienā klimpas vāru”. Viņi 
pārstaigāja visu savu kluba teritoriju, svē-
tību nākamam gadam lūgdami. Ar pūpo-
liem iepēra ogu krūmus, lai ienākas daudz 
ogu, ar krāsainām lentītēm apsēja ābeles, 
lai  bagāta raža. (*)

9. aprīļa pasākumā „Lieldienas” 
viņi turpināja pavasara gaidīšanu. No-
tika gan krāsaino olu konkurss, gan olu 
sišana un ripināšana, gan visas citas izda-
rības, ko parasti dara Lieldienās. (*)

  
Martā Liepājas biedrībā organizēti 

divi pasākumi: 8. marts „Sieviešu die-
na” un 18. marts „Gada cilvēks”. Sieviešu 
dienā vīrieši parūpējās, lai visām biedrības 
apmeklētājām tiktu pa ziediņam. Bija arī 

klāts svētku galds par godu skaistajām un 
mīļajām Liepājas sievietēm, lai visi kopā  
pakavētos  saviesīgās sarunās. (*)

  
Bet 18. martā Liepāja  svinēja savus 

387. jubileju, reizē notika arī  tradicio-
nālais pasākums par izcilākajiem gada 

notikumiem. To atklājām ar pilsētas 
himnu „Pilsētā, kurā piedzimst vējš”. 
Kā „Gada cilvēks” un „Gada aktī-
vists” tika nominēta Maija Vilciņa, 
„Gada pašdarbnieces” titulu izpelnījās 
Monta Dēbele un par  „Gada pasāku-
mu”  visi atzina Rehabilitācijas centra 
atklāšanu. (*)

Biedrībā notika arī pasākums 
„Lieldienas – klusie svētki” (8.04). 
Pasākuma programmā: stāstī-
jums par Lieldienu tradīcijām, 
ticējumiem un  to mūsdienīgām 
iezīmēm, arī svētku mielasts, 
kuram sekoja  mīklu minēša-

na, olu kaujas. Pats interesantākais 
–  sameklēt dažādās vietās pagalmā 
noslēptās olas. (*)

  
 Ventspils biedrībā arī notika Liel-
dienu pasākums. Katrs apmeklētājs 
uz klubu atnesa mājās sagatavotu 
Lieldienu kompozīciju. Sanāca jau-
ka izstādīte! Pasākuma organizatore 
pirms sēšanās pie galda mudināja sanākušos 
sameklēt paslēptās olas. Tāda jautra darīša-
na izvērsās, kad pieauguši ļaudis tā pa īstam 
metās šādā spēlītē, kurai vēl sekoja olu kau-
jas, to ripināšana, protams, arī ēšana. Beigās 
– rotaļas. (*)

  
Rīgas biedrība organizēja pasākumu 

„Lieldienas” jelgavniekiem Tērvetes da-
bas parkā. Dalībnieki bija ļoti iepriecināti. 
Dalībnieki izstaigāja Tērvetes parku, rakst-
nieces Annas Brigaderes bērnības takas un 
aplūkoja tautas pasaku varoņu koka skulptū-
ras, kā arī vizinājās ar Pasaku bānīti, uzkāpa 
skatu tornī un vēroja apkārtni. Pēc tam pie-
dalījās konkursā par skaistāko olu, izklaidē-
jās jautrās spēlēs un rotaļās. (*)

  
16. aprīlī Valmieras klubā notika kār-

tējā speciālista lekcija. Šoreiz Valmieras 

pašvaldības bāriņtiesas juriste Ināra Allika 
pastāstīja visu par īpašumu veidiem un to 
novērtēšanu. Jautājums ļoti  aktuāls sakarā 
ar „nulles deklarācijām”, jo daudziem nav 
skaidrs, kuram vajag iesniegt šo deklarāciju 
un kuram nē. Visi guva atbildes uz saviem 
jautājumiem. (*)

  
Valmierā ir ļoti zinātkāra tauta!  Jau 

labu laiku pilsētā darbojas garšvielu veika-
liņš „Avokado”, kur plaukti pilni ar paciņām, 
maisiņiem, burciņām, pudelītēm, trauciņiem 
… Kādudien biedru pulciņš devās ekskursijā 
uz šo veikaliņu. Saimniece bija ļoti laipna un 
pretimnākoša, daudz pastāstīja gan par garš-
vielu maisījumiem ēdienam, gan par eļļu 
pielietošanu – arī kosmētikā.

  
Sensenā tradīcija divreiz gadā apkopt 

vientuļo nedzirdīgo atdusas vietas Valmie-
ras kapos turpinās. 18. aprīlī tā atkal pulcē-
ja nedzirdīgos biedrus Pilsētas Pirmajos ka-
pos. Valmierieši ar grābekļiem un atkritumu 
maisiem pārstaigāja kapu platību, savācot  
tur sakrājušos gružus. Bet kluba teritorijas 
sakopšanas talka notika 21. aprīlī. Valmierie-
ši vārīja  lielo talkas zupu! (*)

  
24. martā Smiltenes biedrības intere-

šu klubs „Soļos marš!” organizēja galda 
spēļu turnīru. Tajā bija iespējams pārbaudīt 
savas spējas dambretē, šahā, domino, novusā 
un šautriņās. Diemžēl dalībnieku skaits ne-
bija tik liels, kā spēļu organizatori bija ce-

rējuši, bet, par spīti tam, dalībnieki ar 
pilnu sparu mērojās spēkiem un finālā 
katrs ieguva diplomu, kas atbilda viņa 
spējām.

  
Liepājā: tīra māja un darītājiem 

liels prieks! Šogad liepājnieki  sakopa 
savu jauno māju un teritoriju ap to. Sie-
vietēm galvenais darbs bija logu maz-
gāšana, jo ēkas trīs stāvos to ir ne ma-
zums, bet vīrieši tīrīja ietves un mājas 
pagalmu. Visi čakli strādāja, bet mājas 
saimniece parūpējās par maltīti ar kar-
stu kafiju, tēju, pīrādziņiem. (*)

Sagatavoja: Ivars Kalniņš
Foto: Ilona Fomina,  

Ineta Rūtiņa, Dace Lāce 
Plašākus aprakstus par šiem pasākumiem  un notikumiem  ar daudzām  fotogrāfijām lasiet un skatiet interneta mājaslapā : www.lns.lv. 

 Ar * apzīmētas ESF līdzfinansētā LNS projektā „Klusuma pasaule” realizētās aktivitātes
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Zigmārs ungursinese immure

HUMORS ĻAUJ ATRAISĪTIES TALANTIEM

Žūrijā, vaigus cienīgi piepūtuši, sēdē-
ja Iveta Lāce – Miezīte, Ilze Stūre, Māra 
Lasmane, Inese Immure un Ivars Kalniņš.

Šajā šova kārtā slimības dēļ nepiedalī-
jās Dace Jelagina un Inita Puhovska, toties 
Aļona Udovenko ar Andu Tīdemani sniedza 
divus priekšnesumus, jo nebija piedalījušās 
iepriekšējā kārtā. 

Kā pirmie uzstājās pāris no Daugav-
pils Tatjana Barbasova un Ilmārs Stap-
kēvičs ar priekšnesumu „Klaunāde”. Tas 
sastāvēja no divām epizodēm. Pirmā bija par 
Lieldienu tēmu ar vistu un olām, bet otrās 
epizodes jēga nebija īsti izprotama, to atzina 
arī žūrijas locekle Māra Lasmane. Taču tēli 
bija ļoti atbilstoši, abi izskatījās pēc īstiem 
klauniem un arī kustības bija atbilstošas, de-
rētu varbūt vairāk pantomīmas. 

Anda Tīdemane un Aļona Udovenko 
ar priekšnesumu „Mans mīļais” atdeva 
parādu par iepriekšējo kārtu, kad nepiedalī-
jās. Aļona attēloja greizsirdīgu vīrieti, kas ir 
ļoti, bet nepamatoti greizsirdīgs uz draudze-
ni – Andu. Laba aktierspēle, labs saturs, laba 
kulminācija, kad greizsirdis ielien skapī un 
beidzot atrod un no turienes izvelk… īstu un 
dzīvu kaķi. 

Otrs Daugavpils pāris Jeļena Dmitri-
jeva un Igors Čaika jau ar savu uznācie-
nu vien sasmīdināja publiku, un visa zāle 
aizrautīgi sekoja līdzi katrai viņu kustībai. 
Priekšnesums saucās „Jūrnieka gaita”, 
un tajā ļoti veiksmīgi tika attēlota divu jūr-
nieku komunicēšana ar jūras signalizētāju 
karodziņiem. Lieliska aktierspēle, saskaņa 
starp abiem, gribējās, lai šis šovs turpinātos 
ilgāk…

 Un turpinājās arī, piebiedrojoties šova 
vadītājiem Elfai un Raivim. Igors, negai-
dīdams žūrijas spriedumus, pats pēc kārtas 
attēloja visus žūrijas locekļus un viņu sakā-
mo… nu ļoti trāpīgi un smieklīgi!

 Kad pienāca kārta izteikties arī īstajai 
žūrijai, Iveta Lāce – Miezīte klusējot savā-

ca no galda visus piecus 
desmitniekus, parādīja 
tos un paklanījās Igora 
un Jeļenas priekšā līdz 
zemei. Skatītāji neko 
tādu negaidīja un bija 
ļoti pārsteigti, Igors un 
Jeļena – satriekti…

Igors Čaika: „Doma 
notēlot jūrniekus, kas 
sarunājas ar jūras sig-
nalizētāju karodziņiem, 
man radās, kādu vakaru, 
skatoties televīzijas rai-
dījumu, kur kāda pasā-
kuma svinīgajā koncertā 
rādīja jūrnieku šovu. 
Padomāju, padomāju, 
un radās ideja pašiem 
savam priekšnesumam. 

 Bet Jeļena nebija 
apmierināta ar manu 

priekšlikumu un teica, kāda gan viņa nu  
būšot jūrniece… Tomēr, lai gan bez īpašas 
sajūsmas,  viņa nāca uz mēģinājumiem. Mēs 
paši vien visu izdomājām, nekādi režisori 
mums nepalīdzēja! 

Tā kā šai kārtai bija devīze „Es smejos 
par sevi, es smejos par tevi”, tad man radās 
arī otrā ideja – izjokot žūrijas locekļus, attē-
lojot viņus pēc kārtas un dodot novērtējumu 
mūsu priekšnesumam. Šis joks pārvērtās par 
mūsu priekšnesuma turpinājumu, piedaloties 
arī šova vadītājiem Elfai un Raivim. Jāatzīst, 
esmu apmierināts, viss izdevās, kā bija iece-
rēts, varēju pat vairāk parādīt, bet priekšā 
vēl divas šova kārtas, tām arī vajag kaut ko 
atstāt.

Gribu pateikt paldies žūrijai, ka novērtē-
ja tik augstu. Par Ivetas iznācienu, kad viņa 
mums paklanījās, varu teikt, ka to negaidīju. 
Biju šokā no saviļņojuma un neatradu vār-
dus, ko pateikt. Vajadzēja pat apspiest aiz-
kustinājuma asaras.”

Sergejs Soklakovs un Aleksandrs Al-
tuhovs ar uzvedumu „Neveiksminieki” 
pierādīja, ka  sāk veidoties par labiem aktie-
riem:  labs tēlojums, laba mīmika un kustī-
bas. Perspektīvi puiši, viņiem noteikti vajag 
izmantot arī režisoru padomus!

Humora tēmu savā priekšnesumā 
„Precību sludinājums” izteiksmīgi izspē-
lēja Ruslans Gerenovskis un Raitis Rū-
rāns. Ļoti spilgti tēli: Raitis tēloja smalku 
pilsētas kundziņu, bet Ruslans riktīgu lauci-
nieku. Viņu saspēle, uz viena soliņa gaidot 
meiteni (Dana) pēc precību sludinājuma, bija 
veiksmīga. Taču priekšnesuma ideja bija tik 
lieliska, ka to varēja pasniegt vēl labāk, ja 
puišiem būtu pieticis laika rūpīgāk noslīpēt 
savu uzvedumu.

Liena Čerepko un Olga Anufrijeva ar 
priekšnesumu „Kura pārāka”, tāpat kā 
Igors ar Jeļenu, paņēma publiku jau ar savu 
uznākšanu vien. Liena notēloja pārsteidzoši 
sievišķīgu jaunkundzi, kura par atpūtas vietu 

uz soliņa cīnās ar skarbo rokeri Olgu. Lie-
ki piebilst, ka Olga savu lomu spēlēja tā, it 
kā jau būtu piedzimusi uz motocikla rokera 
ādas tērpā. Pēc šī pāra priekšnesuma žūrijas 
Iveta otro reizi iznāca zāles priekšā un pakla-
nījās arī šim pārim. 

Nelielu šausmeni „Bailēm lielas acis” 
nospēlēja Madara Indriksone ar Lilitu 
Loginu. Meitenes centās, varbūt pārcentās 
un tieši tāpēc pietrūka emocionālo akcentu 
un asuma.

Savu otro priekšnesumu „Disko lēdi-
jas” Aļona Udovenko un Anda Tīdemane 
nospēlēja lieliski. Satriecoši tērpi, grims, pa-
rūka… nudien, ja nezinātu, kas aiz tā slēpjas, 
nepazītu! Meitenēm lieliski un uzjautrinoši 
izdevās iesaistīt arī publiku savās izdarībās.

Beidzamais pāris Anatolijs Stepaņuks 
un Mārtiņš Lange ar savu uzvedumu 
„Pielipa” nospēlēja situāciju, kad Mārtiņš 
pielīp pie svaigi nokrāsota krēsla un  Anato-
lijs viņu no tā dabū nost. Laba lomu saspēle, 
būtu jauki, ja to visu parādītu vēl smieklīgāk. 

Pēc šova mani, protams, interesēja žū-
rijas zvaigznes Ivetas komentārs par viņas 
šovu šovā.

Iveta Lāce – Miezīte: „Pirmajā kārtā 
es Igoru Čaiku stipri nokritizēju, jo es (un 
mēs visi)  zinām, ka tas priekšnesums nebi-
ja priekš viņa līmeņa un spējām pietiekami 
labs. Lūk, šoreiz beidzot ieraudzījām šo bril-
janta talantu atmirdzam cienīgā krāšņumā. 
Un blakus viņam arī Jeļena Dmitrijeva at-
mirdzēja citādā gaismā – šis bija labākais, 
ko jebkad esmu redzējusi viņas izpildījumā, 
neskaitot „mūžīgo apkopēju”, kas arī pati 
par sevi ir spoža loma. Par to ceļos krišanu 
– tā kā uz skatuves bija mīmi, tad es arī savu 
vērtējumu pateicu „mīmu valodā”, jo vārdi 
šeit bija lieki. 

Kad bija jāvērtē Olgas un Lienas priekš-
nesums, man likās, ka nebūtu labi tā atstāt, 
ka es vīrieša priekšā krītu ceļos... un tad es 
to izdarīju otrreiz, bet šoreiz aiz patiesas 
dziļas cieņas Olgas kundzes talanta un mūžī-
gās enerģijas priekšā. Viņai vajadzētu Lielo 
Kristapu par mūža ieguldījumu nedzirdīgo 
teātra mākslā. 

Par šovu kopumā – pirmā kārta man li-
kās ļoti bāla un neizteiksmīga, salīdzinot ar 
iepriekšējo šovu. Es uzskatu, ka otrais šovs 
tika drusku sasteigts laikā, vajadzēja ļaut 
emocijām un pārdzīvojumiem drusku nosēs-
ties. Vajadzēja ieturēt drusku lielāku pauzi, 
lai cilvēkiem būtu pietiekami laika visu ap-
domāt un tad pieteikties otrajam šovam ar 
jaunām, svaigām idejām un ņemt vērā pie-
redzi.

 Šoreiz šī kārta bija tiešām laba, spilg-
ta un baudāma. Tā parādīja perspektīvas, 
kā vajadzētu attīstīties nedzirdīgo skatuves 
mākslai turpmāk. Es uzskatu, ka mīmu teātris 
ir īstā nedzirdīgo skatuves mākslas niša, ko 
parādīja arī citi šīs kārtas mīmi un klauni, kā 
spilgts piemērs tam  – Anda Tīdemane.”

Šova „Krāsaini sapņi – 2” ceturtā kārta bija paredzē-
ta 17. martā par tēmu „Veselā miesā vesels gars”, taču tā 
nenotika, jo pārāk īss izrādījās starplaiks no iepriekšējās 
kārtas, lai dalībnieki paspētu sagatavoties.

 Kas lēni nāk, tas labi nāk! Un tātad –  31. marta sest-
dienā KC Rītausma risinājās teātra šova „Krāsaini sapņi 
– 2” ceturtā kārta „Es smejos par sevi, es smejos par tevi”.  
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iVars kalniņŠ Valdis krauklis

ŠOVA PIEKTAJĀ KĀRTĀ MĪLĒ VISI – JAUNI UN VECI

Šovistu numurus vērtēja žūrija: Iveta 
Lāce – Miezīte, Zigmārs Ungurs, Vladimirs 
Krumins, Māra Lasmane un šī raksta autors. 
Visaugstākos žūrijas vērtējumus šoreiz sa-
ņēma Liena Čerepko un Olga Anufrijeva, 
Madara Indriksone un Lilita Logina. Abi 
pāri šajā kārtā parādīja ļoti spēcīgu drama-
tisku uzvedumu ar traģiskām emocijām. Tā-
lāk par katru pāri pēc kārtas!

Aļona Udovenko un Anda Tīdemane 
ar uzvedumu „Dažādas mīlestības”. Abas 
jaukās meitenes notēloja seksīgu māsiņu iz-
darības. Sākumā viņas seksuāli valdzināja 
jaunais slimnieks, bet, kad vecais slimnieks 
parādīja naudas žūksni, tas iekārdināja mā-
siņas. Vai par naudu var kādu mīlēt? (skat. 
apakšējā attēlā)

Dace Jelagina un Inita Puhovska – 
„Tikšanās Cūkciemā”. Viņas ar šo numuru 
atspēlēja parādu no iepriekšējās kārtas. Si-
žets – divas lauku tantes satiekas un klačojas 
par LNS cilvēkiem. 

Morāle – lai zinātu patiesību, biežāk 
derētu lasīt „Kopsolī” un ieskatīties mūsu 
mājaslapā.  

 Jeļena Dmitrijeva un Igors Čaika  
demonstrēja „Franču mīlestību”. Abi pa-
rādīja asprātīgu, Holivudas kinokompāniju 
cienīgu mīlestību par to, kā vecis iekaro jau-
nas meitenes sirdi.

Ruslans Ge-
renovskis un Rai-
tis Rūrāns ainā 
„Randiņš” attēloja 
dzērāja (Raitis) un 
elegantā džentlmeņa 
(Ruslans) neveiksmi 
randiņā ar skaistām 
meitenēm. Beigās 
viņiem atlika vien 
tuklā tante ar ra-
giem.

Liena Čerepko 
un Olga Anufrije-
va ar tēlojumu no 
„Romeo un Džul-
jetas” parādīja šīs 
Šekspīra lugas bei-
gu daļu, kur notika 
traģēdija. Džuljeta 
(Olga) iedzer indi, 

bet Romeo (Liene), ieraugot iemigušo Džul-
jetu, nonāvē sevi. Ļoti pārlieci-
noši! (skat. attēlā pa labi)

Anatolijs Stepaņuks un 
Mārtiņš Lange bija iestudē-
juši stāstiņu par „Pelnrušķī-
ti”. Mārtiņš iejutās Pelnrušķītes 
lomā, bet Anatolijs – cietumnie-
ka tēlā. Viņu safabricētajai pa-
sakai bija visai neskaidra beigu 
daļa. Kas īsti bija domāts?

Dace Jelagina un Inita 
Puhovska sniedza uzvedumu 
„Aģentūra – Mīlošās sirdis”. 
Dace nospēlēja zīlnieces lomu, 
bet Inita bija aģentūras darbi-

niece. Zīlniece darbojās aktīvi, vie-
nam žūrijas dalībniekam pat izzīlē-
ja meiteni. Nu gan savedēja!

Inita Puhovska par dalību šovā 
stāsta: „Sākumā negribēju iesaistī-
ties tajā, bet Brigita mūs ar Daci 
lūdza, nolēmām izmēģināt. Pirma-
jās kārtās biju uztraukta, bet tagad 
esmu nostabilizējusies. No visiem 
priekšnesumiem man vislabāk pa-
tika „Tikšanās Cūkciemā”. Mums 
visvairāk palīdzēja režisore Dzintra 
Kukša. Tēmas vispār ir sarežģīti sa-
meklēt, cenšos tās atrast arī inter-
netā. Bet ne vienmēr izdodas. Ta-
gad mums jāsāk domāt par nākamo 

(pēdējo), bet uz finālu esam sagatavojušās. 
Vispār dalība šajā šovā nav viegla, nepie-
ciešama liela pacietība. Esmu ar savu part-
neri Daci apmierināta. Paldies arī viņai.”

Sergejs Soklakovs un Aleksandrs Al-
tuhovs ar seriālu „Neveiksminieki”. Abi 
puiši parādīja savas neveiksmīgās mīlestī-
bas variantu ar domu, ka viņiem nav lemta  
laime šajā jomā.

Tatjana Barbasova un Ilmārs Stap-
kēvičs ar „Vienīgo mīlestību” apliecināja 
kaislīgu mīlestību jaunībā. Diemžēl puisim 
bija jādodas jūrā, bet meitene visu mūžu 

gaidīja viņu atgriežoties. Abi jau kā veci 
cilvēki satikās turpat, kur kādreiz jaunībā…

Madara Indriksone un Lilita Logina 
iejutās lomās ainā „Atmiņas”. Darbība 
notika divos laikos. Vecā kundze (Lilita), 
kavējoties atmiņās pie fotoalbumiem, atce-
rējās sevi kā jaunu meiteni (Madara), kad 
viņa satika savu liktenīgo puisi un iemīlējās. 
Tad viņam bija jādodas karā, viņš aizgāja 
bojā. Ļoti emocionāla spēle… (attēlā raksta 
sākumā – vidū).

Lilita par šovu stāsta: „Skatījos iepriek-
šējo šovu „Krāsaini sapņi”, man iepatikās, 
gribēju toreiz tajā pat piedalīties, bet neiz-
nāca. Tad radās jauna iespēja – „Krāsaini 
sapņi 2”, un nolēmu pamēģināt. Abas ar 
Madaru cenšamies labi sagatavoties, lai 
gan ir grūti apvienot to visu ar skolu, dejām 
utt. Tomēr mēs ļoti piedomājam, ko katrreiz 
parādīsim, un centīgi mēģinām.  Protams, 
palīdz režisores ar ieteikumiem – par tēlo-
jumu, tērpiem un kustībām.

Tiešām esmu ļoti apmierināta, man šāds 
šovs ir kaut kas jauns. Grūtības visvairāk 
sagādā tas, ka jāizdomā tēmai atbilstošs 
tēlojums. Grūti parādīt jūtas citiem, kad pa-
šai uztraukums; grūti arī būt nopietnai, jo 
es pēc dabas esmu dzīvespriecīga. Šovā visi 
dalībnieki ir ļoti jauki, draudzīgi, atbalstām 
cits citu, un tas uzmundrina. Žūrija arī nav 
slikta, es teiktu – apmierinoša, bija kritika, 
arī slavēja. Mani tas viss apmierina.”

Savukārt Madara: „Redzēju pirmo šovu 
„Krāsaini sapņi”, bet mani dziesmas ne-
saista. Kad uzzināju par teātra šovu, man 
nebija šaubu, uzreiz pieteicos. Man ļoti pa-
tīk spēlēt teātri. Mēs ar Lilitu vispirms iz-
domājam scenāriju, režisore Antra un citi 
mums palīdz, tad tālāk mēs pašas izspēlējam 
situācijas. Man patīk emocionāli stāstīt ska-
tītājiem par mākslu un dzīvi, paust publikai 
savas emocijas skatuves tēlos. Ar interesi 
vēroju, kā mūs žūrija novērtē. Grūtības ir, 
kad jāmācās parādīt īstas un nesamākslotas 
jūtas, kādas tās ir dzīvē.”

Šova „Krāsaini sapņi – 2” fināls vairs 
nav aiz kalniem, bet pirms tam vēl viens: 
sestā kārta „Teātris pasaulē” 28. aprīlī. 
Bet fināls jau 12. maijā! Nāciet, izmanto-
jiet  iespēju saturīgi atpūsties! 

22. aprīlī risinājās teātra talantu šova „Krāsaini sapņi – 2” 
piektā kārta par tēmu „Mīlē jauns, mīlē vecs”. Šajā pasākumā 
pusotrs simts apmeklētāju vēroja, kā šova dalībnieki parāda 
dažādus savdabīgus, mīlestībai veltītus priekšnesumus.
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CILVĒKI SAVĀ VIETĀ

Kā  iemācījies zīmju valodu?
Zīmju valodu protu jau sen, jo esmu dzi-

musi nedzirdīgo vecāku ģimenē, tāpēc īpašas 
pūles tā neprasa, tā man ir otra dzimtā valoda.

Un kā kļuvi par zīmju valodas tulku?
Mani šajā darbā ievilka māsa (Brigita Al-

dersone – autora piez.), kurai esmu par to pa-
teicīga. Sākumā baidījos, jo iepriekš strādāju 
par pārdevēju un nebiju radusi darbus mainīt, 
no jauniem izaicinājumiem vienmēr centos at-
turēties.  Bet nu par zīmju valodas tulku strā-
dāju  septiņus gadus.

Vērojams, ka tu vairāk tulko uz vietas, 
bet ne izsaukumos. Kāpēc?

Tam nu gan es negribētu piekrist, eju gan 
uz izsaukumiem, gan tulkoju skolās un esmu 
arī uz vietas.

Šajā darbā nemaz tā nevar izvēlēties, jā-
tulko visur un visiem, kam tas nepieciešams. 
Visvairāk iznāk tulkot ārstniecības iestādēs,  
arī skolās un citās vietās. Mazāk sirdij tuva ir 
tulkošana  tieši skolēniem un studentiem, bet, 

kā jau dzīvē visbiežāk mēdz būt, nevaram  da-
rīt tikai to, ko gribas…

Tevi iecēla par tulku priekšnieci –  kā-
pēc izvēlējās tieši tevi, kā tu domā?

Šobrīd tiešām esmu Zīmju valodas tulku 
nodaļas vadītāja. Kāpēc iecēla? Tas jājautā 
„LNS Rehabilitācijas centra” direktorei Sand-
rai Gerenovskai. Varbūt viens no iemesliem ir 
tas, ka  jau iepriekš nodarbojos ar tulku darba 
plānošanu, atskaišu organizēšanu un pārbaudi 
utt.

 Tādi ir mani darba pienākumi arī tagad, un 
tie ietver zīmju valodas tulku darba vadīšanu 
visās biedrībās un skolās, to koordinēšanu, kā 
arī atskaišu apkopošanu. Risinu dažādas citas 
problēmas saistībā ar tulkošanas pakalpojumu 
sniegšanu mūsu klientiem.

Vai tev ir kādas vīzijas nākotnē par tul-
ku darbu vispār?

Vispirms jau man  jāiestrādājas, jo pagā-
jis tikai mēnesis, kopš oficiālas stāšanās šajā 
amatā. Protams, ka  jāpilnveidojas vispirms 

pašai, lai varētu pilnveidot nodaļas darba kva-
litāti. Svarīgi, lai nedzirdīgie ir apmierināti ar 
mūsu darbu un lai gandarīti arī mēs paši  par 
paveikto. Tā taču parasti ir, ka ikdienas steigā 
bieži vien aizmirstas kādam pateikt arī kaut ko 
labu... 

Kādas problēmas tu saskati tulku dar-
bā?

Problēmas? Tās jau var atrast jebkur... un 
uz katra soļa. Daudzi nedzirdīgie jaunieši lab-
prāt studētu koledžās un augstskolās, un mani 
mazliet biedē tas, ka mums var rasties grūtības 
atrast labus, kvalificētus tulkus tieši studijām. 
Bet būsim optimisti, jo vērojams, ka ir arī sa-
mērā  daudz jaunu cilvēku ar interesi par sur-
dotulka profesiju  un ar vēlmi iemācīties zīmju 
valodu. 

SIA „Rehabilitācijas centrs” direkto-
re Sandra Gerenovska par Sarmīti Ķuzu-
li: „Kad mūsu centrs uzsāka darbību, katrai 
nodaļai vajadzēja izvēlēties vadītāju. Sarmīti 
ievēroju jau pašā sākumā (kad manā pārziņā 
vēl bija Komunikācijas centrs). Viņa bija vie-
na no klusākajām, bet jau tolaik viņa apdarīja 
tos darbus, ko viņi tagad jāveic savā jaunajā 
amatā. Ja palūdzu kaut ko izdarīt, Sarmīte ne-
kad neatsakās, visu klusi un mierīgi nokārto. 
Pretimnākoša, mums daudz palīdzēja pārejas 
posmā. Viņa prot saplānot un izsekot tulku 
darba grafikam Svarīgi, ka varu uz viņu pa-
ļauties. Sarmīte ir cilvēks savā vietā.” 

Jaunizveidotajā SIA „LNS Rehabilitācijas 
centrs” Zīmju valodas tulku nodaļu tagad vada 
līdzšinējais tulks Sarmīte Ķuzule. Viņa ne rei-
zi nav sniegusi intervijas un atzīst, ka tas viņai 
nepatīk. Bet jaunais amats liks viņai turpmāk 
atrasties ciešākā kontaktā ar masu medijiem. 
Viņa to saprot, tāpēc piekrita sarunai ar „KS” 
avīzei. Tā ir Sarmītes pirmā. 
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IESPĒJAS IR VIENMĒR – TIKAI JĀMEKLĒ

Jau notikušas nodarbības KC „Rītausma”: 
rokdarbos – rotaslietu un dekoru veidošanā, 
radošā darbnīcā bērniem, vingrošanā, floristi-
kā Botāniskajā dārzā un izmēģināta mūzikas 
terapija. Piedalījās nedzirdīgie pensionāri, 
bērni un Rīgas Sociālā dienesta dienas centra 
„Ābeļzieds” klientes. Turpmāk tiks organizē-

tas nodarbības arī jauniešiem un KC „Rītaus-
ma” pašdarbniekiem.

Bet kas tā par biedrību LīDaGa un kāpēc 
tā pasākumus organizē nedzirdīgajiem? Par 
to lūdzu pastāstīt Danu Kalpiņu – Geidu.

Kādi ir projekta mērķi?
Šo biedrību „LīDaGa” nodibināju kopā 

ar divām kolēģēm Ingu Cepurīti un Līgu 
Taubi, kas, tāpat kā es, strādā ar bērniem, 
jauniešiem. To darījām, lai varētu iesniegt 
projektus dažādiem konkursiem. Vienīgā ie-
spēja bija dibināt pašām savu biedrību.  

Būtībā mērķis ir mūsu dejotājiem, dzie-
dātājiem utt.  nodrošināt papildu iespējas 
kaut kur piedalīties. Tāpēc tapa projekts 
„Aktīvs jauns un aktīvs vecs”. 

Biju līdzi projekta dalībniekiem Botā-
niskajā dārzā, kur viņi apguva floristiku. 
Liekas floristika, ziedi, skaistums ir īpaši 
veiksmīgi rehabilitācijas līdzekļi… Vai 
Botāniskais dārzs ir jūsu projekta sadar-
bības partneris?

Mums tiešām ir paveicies, ka KC „Rīt-
ausma” atrodas tik tuvu tādai fantastiskai 

vietai kā LU Botāniskais dārzs, – daudzi ne-
maz neapzinās, cik aiz tā sētas ir burvīgi. Tur 
ir kā citā pasaulē, sevišķi lielajā palmu mājā 
– miers, augu skaistums, daudzveidība un 
diženums. Iesaku katram turp aiziet kaut vai 
no ikdienas steigas atpūsties. Botāniskā dārza 

vadība ir ļoti atsaucīga visādā ziņā – projekta 
ietvaros esam jau bijuši ekskursijā, notiks gan 
floristikas nodarbības pie viņiem, gan arī vin-
grosim dārzā. 

Uzskatu, ka cilvēks saskarē ar dabu ir vis-
atvērtākais un spēj sasniegt vislabākos rezultā-
tus harmonijas veidošanā gan sevī, gan saskar-
smē ar citiem.

Botāniskajā dārzā nodarbības mūsu 
grupai jūs pati tulkojāt, un es biju pār-
steigts, cik labi to paveicāt! Kā izdevās laikā 
tik labi apgūt zīmju valodu?

Laiks nemaz nav tik īss – es vienmēr saku, 
ka neesmu tik jauna, kā izskatos. Es strādāju 
„Rītausmā” jau desmito gadu! Un kā gan, strā-
dājot ar nedzirdīgajiem, ir iespējams neapgūt 
zīmju valodu? Tīrākā pašdarbība…līdz šim, 
jo tagad nu jau trešo mēnesi mācos par zīmju 
valodas tulku SIVA koledžā.

Cik ilgi šis projekts darbosies? 
Projekts ar radošajām darbnīcām aizsākās 

aprīlī, tās noslēgsies jūnija beigās. Augustā 
tiks organizēta radošā nometne, iestudēts uz-
vedumiņš, ko plānojam parādīt publikai Ne-
dzirdīgo dienā. 

Septembrī būs izstāde no darbiņiem, kas 
veidoti radošajās mākslas darbnīcās. Ar to arī 
projekts noslēgsies, taču, ja rezultāti būs veik-
smīgi, ceru ko līdzīgu realizēt arī turpmāk. Jā-
meklē tikai iespējas! 

VADA ZĪMJU VALODAS TULKU NODAĻU

Aprīlī mūsu biedriem pavērās vēl viena 
iespēja piedalīties dažādās nodarbībās citas 
organizācijas realizēta projekta ietvaros. 
Biedrība LīDaGa, kurā darbojas „Rītaus-
mas” režisore un deju grupas vadītāja Dana 
Kalpiņa – Geida, uzsākusi projektu „Aktīvs 
jauns un aktīvs vecs” sadarbībā ar mūsu 
kultūras centru, un tas tiek realizēts ar Rī-
gas Domes Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta atbalstu Sabiedrības integrā-
cijas programmas ietvaros.



jūsu uzmAnībAi – dAži Piemēri!
 Klientu vidū plašu at-

saucību guvušas motivācijas 
programmas reintegrācijai 
komūnā un dzirdīgo sabiedrī-
bā  aktivitātes  – tematiskie un 
tradīciju pasākumi, koplasīša-
nas, mutvārdu žurnāli, prasmju 
un pieredzes apmaiņa, izglīto-
jošās grupas un interešu klubi, 
savas pilsētas, novada vēstures 
un kultūras objektu iepazīšana, 
radošas nometnes, pārgājieni 
utt.  Šādi pasākumi stiprina 
kopienas iekšējās saites un 
tās biedrus padara  atvērtākus 
dzirdīgo sabiedrībai. 
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PROJEKTA 
GROZĪJUMI

Ieguldījums tavā nākotnē

LNS projekts „KLUSUMA PASAULE”
Tematisko materiālu kopa nr. 6 EIROPAS SAVIENĪBA

„Klusuma pasaule”  ir līdz šim  pats lielākais 
projekts Latvijas Nedzirdīgo savienības  vēsturē 
gan finansējuma (1.42 milj. Ls), gan laika apjoma 
(2009. – 2013. gads), gan aptvertās teritorijas (visa 
Latvija) ziņā. Tiek īstenots ar mērķi – pilnveidot 
atbalstu  cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, ma-
zinot viņu sociālo atstumtību, uzlabojot  esošo 
pakalpojumu kvalitāti un ieviešot jaunus pasāku-
mus, kas veicina tās biedru aktīvāku iekļaušanos 
vispārējās  sabiedriskās norisēs. 

Projekta realizācijas mērķi: motivācijas un 
sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un 
ieviešana; speciālistu sagatavošanas un kvalifikā-
cijas celšanas pasākumi; zīmju valodas attīstība; 
aktuālās informācijas nodrošinājums.

Virzība uz šo mērķu sasniegšanu risinās visos 
Latvijas reģionos, realizējot daudzveidīgas aktivi-
tātes projektā iesaistītajiem klientiem LNS biedrī-
bu un grupu  saieta vietās. Klientu sastāvs regulāri  
papildinās  – patlaban  kopā to ir 491.

Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts  līdzfinansētais projekts „Klusuma pasaule” šobrīd  
atrodas jau tā  izpildes perioda otrajā pusē. Šajā materiālu kopā atskatīsimies uz paveikto! 

Klienti pozitīvi novērtē 
arī saņemtos sociālās re-
habilitācijas pakalpojumus 
grupu nodarbībās Jūrmalā – 
Sociālās integrācijas valsts 
aģentūrā (SIVA), to vidū 
psiholoģisko rehabilitāciju, 
komunikācijas un tehnisko 
palīglīdzekļu pielietojuma, 
kā arī datorprasmes apguvi, 
atveseļošanās procedūras 
u.c. Trijos gados program-
mu apguvušas jau 26 dzir-
des invalīdu grupas. 

Klientu spēju un talantu 
attīstību veicina saskarsmes 
un radošās pašizteiksmes ie-
maņu apguves programmas 
nodarbības (teātra, dejas, mū-
zikas, vizuālās un plastiskās 
mākslas, foto un video u. c.), 
kas izbraukumu veidā regu-
lāri organizētas visā Latvijā. 
Liels pluss – šīs  nodarbības 
vada paši nedzirdīgie spe-
ciālisti pēc principa „nedzir-
dīgais – nedzirdīgajam”, kas 
nodrošina pieredzes un labās 
prakses ilgtspēju ( skat. tālāk  
rakstu – 8.lpp.).

Tālāk lasiet nākamajā lpp.

Jau ziņojām, ka Alūksnes 
grupu ar 13 klientiem varētu 
iekļaut projektā „Klusuma 
Pasaule”. Tagad beidzot sa-
ņemta Labklājības Ministri-
jas piekrišana. 

Alūksnieši jau maijā va-
rēs sākt piedalīties tādos pašos 
projekta pasākumos kā citi pro-
jektā iesaistītie: viņiem būs gan 
datorapmācība, latvisko tradīci-
ju pasākumi, prasmju konkursi, 
lekcijas, pārrunas, labās prakses 
un pieredzes apmaiņas braucie-
ni uz Liepājas un Rīgas biedrī-
bām, gan pārgājieni, nometnes, 
amatniecības darbu izstādes un 
citas aktivitātes. 

Taču tie nav vienīgie pro-
jekta grozījumi! Minēsim nozī-
mīgākos!

Precizētas pārgājienu un 
nometņu vietas konkrētos pa-
gastos un konkrētos atpūtas ob-
jektos, piemēram, rēzekniešiem 
paredzēts doties uz Untumiem, 
„Pie Helēnas”, jelgavnieki un 
tukumnieki dosies uz 3 dienu 
veselības nometni Gulbenes pa-
gastā un tamlīdzīgi.

Sakarā ar Alūksnes iekļau-
šanu projektā palielināts ko-
pējais projektā sasniedzamais 
rezultāts par 60 pasākumiem 
un 300 apmeklējumiem. Pa-
lielināts arī projektā izdodamo 
„Kopsolī” eksemplāru un infor-
mējošo mobilo īsziņu skaits. 

Labās prakses un pieredzes 
apmaiņas braucienos papildus 
tiks iesaistītas arī Jelgavas un 
Alūksnes grupas. 

Alūksnes aktivitāšu vadī-
tāja Anita Ceple: „Cilvēki ne 
īpaši gribēja, nebija izpratnes, 
ko īsti projekts piedāvā, kā tas 
konkrēti izpaudīsies. Cilvēki 
aizbrauca uz Smilteni vai Val-
mieru paskatīties, kādi ir tie 
projekta pasākumi. Ļoti iepa-
tikās. Mūsējie arī sāka gribēt 
to visu. Kad izsludināja jaunu 
klientu pieteikšanos, tad pietei-
cās 13 mūsējie, un līdz ar to va-
rējām lūgt, lai iekļauj Alūksni 
kā projekta norises vietu. Jo 
izbraukāt uz Valmieru vai Rīgu 
nebija reāli.

Esmu apņēmības pilna ar 
visu tikt galā!”

Zigmārs ungurs
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

KAS IR RADOŠĀ PAŠIZPAUSME?
Zigmārs ungurs Zigmārs ungurs un dana kalpiņa – geida

Līdzīgs princips pavisam drīz tiks rea-
lizēts arī maijā, kad mācībās sadarbībā ar 
SIVA 5 cilvēki būs apguvuši jaunu profesiju 
– asistenti ar dzirdes traucējumiem  dar-
bam ar dzirdes invalīdiem un viņiem tiks 
izveidotas 5 jaunas darbavietas LNS sistē-
mā Rīgā un reģionos (skat. tālāk  rakstu – 
9.lpp.).

Projekta ietvaros notikuši arī 3 semināri 
bezdarbniekiem un darba meklētājiem (24 
daībnieki), līdztekus motivācijas nodarbī-
bām ietverot arī fiziskās rehabilitācijas pa-
sākumus.

Ārkārtīgi pieprasīta ir datorprasmes 
pamatzināšanu apmācība  Rīgā, Rēzeknē, 

Daugavpilī, Valmierā, Liepājā (plānots to 
uzsākt arī Alūksnē). 

Labas atsauksmes saņemtas no ikgadējā 
izbraukuma semināru cikla „Tavas tiesības 
un pienākumi”  nodarbību apmeklētājiem, 
kā arī supervīziju dalībniekiem –  nedzirdī-
gajiem speciālistiem.

Projekta finansējums 
devis arī lielisku iespēju 
izkopt un attīstīt nedzirdī-
go cilvēku dzimto – zīmju 
valodu. Sagatavotas vairā-
kas zīmju valodas video-
vārdnīcas DVD formātā: 
„Amatniecība”, „Lauk-
saimniecība”, „Pakalpoju-
mu sfēra”, „Finansu darī-
jumi”, „Darba aizsardzī-
ba”, „Celtniecība un tehnika”. Sagatavošanā 
– „Kultūra”.

Notikuši  6 zīmju valodas prasmes iz-
kopšanas semināri speciālistiem, kuri strā-
dā ar nedzirdīgajiem.

Kā noslēdzošais posms jāmin  informā-

cijas nodrošināšana cilvēkiem ar dzirdes 
traucējumiem. Projekta ietvaros tapusi jau-
na LNS mājaslapa ar daudzveidīgu temati-
ku, kurā absolūta novitāte (jaunums) ir  reizi 
nedēļā gatavotās videoziņas zīmju valodā 
(versija arī krievu valodā). Tiek izdots laik-
raksts „Kopsolī”, sniegta individuālā ope-
ratīvā informācija utt. (skat. tālāk  rakstu 

– 10.lpp.).
Šī projekta  ietvaros notiek arī 

dažādi ievērojami LNS  integratī-
vie publiskie pasākumi, kas vedi-
na nedzirdīgos cilvēkus laukā no 
klusuma pasaules, iedrošinot un 
motivējot viņus aktīvāk iekļau-
ties gan savas komūnas, gan visas 
sabiedrības procesos un pozitīvā 
virzienā maina sabiedrības sa-

pratni un attieksmi pret tās nedzirdīgo daļu.  
Tuvākais no tiem pavisam drīz risināsies 
Kuldīgas pusē.  

Teksts: Ilze Kopmane
Foto: Māra Lasmane, Roberts Kesen-

felds, Ivars Kalniņš, Juris Grundulis, no 
Zīmju valodas centra arhīva 

Cik ilgi vēl darbosies radošās  
darbnīcas? 

Radošās nodarbības notiks līdz 2013. 
gada oktobrim. Visi ceram, ka tām būs tur-
pinājums, jo saskarsmes un radošas pašiz-
pausmes joma liecina par acīmredzamiem 
panākumiem. Saskarsmes prasmju at-
tīstīšanas galvenais uzdevums ir veicināt 
komunikāciju un atvērtību, ko panāk caur 

darbošanos dažādās mākslas jomās.
Deja un kustība – vingrošana, 

improvizāciju un kustību etīžu vei-
došana, ļauj klientiem paust savas 
emocijas.

Teātris – ļoti iecienīta joma tie-
ši aktīvākajiem klientiem, jo caur to 
iespējams parādīt sevi, ļaut citiem 
iepazīt un izdzīvot visdažādākās un 
situācijas.

Foto un video darbnīca ir aktuā-
la tiem klientiem, kas vēlas nopiet-
nāk iepazīt šīs jomas, iemācīties, kā 
pareizi darboties ar savu foto/video 
kameru un kā fotogrāfiju apstrādē 
pielietot datoru – būtībā tīri tehniska 
apmācība.

Vizuāli plastiskā māksla ir ļoti 
apmeklēta, jo katru reizi pasniedzē-
jas cenšas piedāvāt klientiem ko jau-
nu mākslas un rokdarbu jomā. Šeit 
tiek izgatavoti gan suvenīri, gan de-
korācijas, gan dāvanas, gan tīri prak-
tiskas lietas, kā, piemēram, apgleznot 
galdautu un T-krekliņu.

Kopumā iespējams katram izvē-
lēties nodarbošanos pēc ieskatiem – 
no tehnikas līdz mākslai.

Muzicēšanas darbnīcā  šobrīd 
tiek realizēts terapijas cikls – vib-

romasāža ar Tibetas šķīvju palīdzību. Tā ir 
nomierinoša nodarbība, kur klientam iespē-
jams atslābināties un caur vibrācijām izjust 
agrāk neiepazītas noskaņu nianses. Tas no-
tiek tā. 

Klients tiek noguldīts uz paklājiņa, 
un viņam pārsedz segu. Tad viņam liek uz 
auguma Tibetas vibrējošos šķīvjus un vir-



Projektā „Klusuma Pasaule” ir tāda akti-
vitāte 2.10. Projekta darbinieki zina, ka tā no-
zīmē klientu radošās pašizpausmes attīstīšanu. 

Šajā aktivitātē darbojas radošās darbnīcas 
vairākās jomās. Visus darbus organizē Dana 
Kalpiņa – Geida (attēlā - priekšplānā). 

Tad nu jautāsim viņai, kas tā radošā pašiz-
pausme un kas notiek radošajās darbnīcās.

Nedzirdīgo vienlīdzīgu iespēju  
pasākums  

„MŪSU KRĀSAINIE SAPŅI” –  
Latvijas pašdarbnieku festivāls 

„KURZEMES SIRDS”

Notiek: 30. jūnijā pl. 13
Vieta: Kuldīgas novads, Padures 
pagasts, kempings „Nabīte” (pie Lielā 
Nabes ezera, www.nabite.lv)
Līdzņemt: Teltis, ja vēlaties pārnakšņot 
(telts vieta 3 – 4 LVL)

Pasākumu līdzfinansē ESF un  
Latvijas valsts

Eiropas Sociālais
fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

za tos pa visu ķermeni, ritmiski uzsitot pa 
šķīvjiem, lai tie vibrētu. Izjūtas ir ļoti inte-
resantas. 

Vai klientus piesaistīt grūti? Kas vi-
ņiem visvairāk patīk šajās darbnīcās un 
kāpēc? Ko viņi iegūst? 

Klientu piesaiste sākotnēji bija proble-
mātiska, jo nedzirdīgie sākumā neizprata, 
kas tas ir – „saskarsme un radošā pašiz-
pausme”. Taču pamazām sāka izprast, ka 
notiek pavisam parastas lietas, ka nav jābai-
dās no tā, ka ar kaut ko netiks galā, jo pa-
sniedzēji vienmēr ir izpalīdzīgi un pacietīgi. 
Man šķiet, nodarbībās klientiem patīk tas, 
ka viņi iepriekš nav nojautuši, cik daudz un 
labi spēj ko veikt, it sevišķi mākslā. Mums 
sanāk patiesi augstas kvalitātes darbi – to 
apliecina organizētās izstādes.

Ieguvums ir ticība sev, lielāka atvērtī-
ba visam jaunajam, pozitīva komunikācija 
un sadarbības spēju attīstība. Galvenais ir  



aktivitāte – cilvēki nesēž mājās, viņi darbo-
jas, jūtas vajadzīgi  un ir sabiedrībā.

Vai darbnīcu pasniedzēju – vadītāju 
darbs jūs apmierina? 

Mums ir ļoti augsti kvalificēti darbi-
nieki – visiem ir augstākā un pat vairākas 
augstākās izglītības dažādās jomās, sevišķi 
jāuzsver pedagoģija un psiholoģija. Jo ir 
ļoti svarīgi, lai nodarbību vadītāji izprastu 
klientus un darbotos, pārzinot pozitīvas sa-
skarsmes pamatnoteikumus. Darba rezultāti 
ir visnotaļ labi, to pierāda arvien pieaugo-
šais klientu skaits, kā arī vērojamās pozitī-
vās izmaiņas klientu attieksmē pret sevi un 
apkārtējiem.

Vai arī šova „Krāsaini sapņi – 2” da-
lībnieki piedalās radošajās darbnīcās? 

Pirms katra šova notiek īpašas radošās 
darbnīcas teātra šova dalībniekiem, kur 
pasniedzēji izskata klientu pašu veikumu, 
pieslīpē viņu izstrādātās etīdes, piedāvā 
papildinājumus, palīdz piemeklēt mūziku, 
tērpus un rekvizītus, izveido dekorācijas utt. 

„Skats no malas” bieži var palīdzēt – profe-
sionāļu padoms veiksmīgi pilnveido klientu 
pašu idejas un padara spilgtāku viņu radošo 
pašizpausmi.

Vai projekta reģionālo biedrību klien-
tiem arī ir pieejamas šīs radošās darbnī-
cas tikpat lielā apjomā kā rīdziniekiem? 
Piemēram, daugavpiliešiem.

Diemžēl rīdzinieki ir it kā priviliģētā-
kā stāvoklī, jo KC „Rītausma” nodarbības 
notiek katru nedēļu. Taču jāsaka – citiem 

tiek apmaksāti transporta izdevumi, ja viņi 
piedalās nodarbībās Rīgā. Uz reģioniem pa-
sniedzēji dodas ne biežāk kā reizi mēnesī, 
pārsvarā periodā no septembra līdz decem-
brim. Tāpat reģionu klientiem iespējams 
piedalīties nometnēs, kas notiek ārpus Rī-
gas. Tuvākā nometne ieplānota maija beigās 
vai jūnija sākumā. 

Vai jums patīk strādāt šajā projektā? 
Uz visiem šiem jautājumiem atbilde 

ir „JĀ!”. Tik radošs darbs liek pašai lidot 
gandrīz metru virs zemes, jo ir gandarījums 
gan sev, gan arī no klientu puses. Protams, 
lielie papīru kalni, kas saistīti ar plānošanu, 
atskaitēm utt., novelk atpakaļ pie zemes, to-
ties nodarbību vadīšanas laikā viss aizmirs-
tas un atkal esi iedvesmas pilns. 

Es būtu izdarījusi ļoti lielu kļūdu, ja būtu 
atteikusies piedāvājuma vadīt šo aktivitāti. 
Tā man ir devusi ļoti lielu pieredzi un gan-
darījumu par paveikto. Jācer, ka arī turpmāk 
būs iespēja strādāt tikpat radošu un daudz-
veidīgu darbu! 
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NEDZIRDĪGO PERSONU ASISTENTU PIRMĀS UGUNSKRISTĪBAS
Zigmārs ungurs no  genoVefas ņeVjadomskas personiskā arhīVa

Kā jau zinām, projektā „Klusuma 
pasaule” paredzēta piecu nedzirdīgo 
personu asistentu apmācība un prakses 
vietu radīšana. Par asistentiem tiek gata-
voti: Anda Tīdemane – Rīgas reģionam, 
Genovefa Ņevjadomska – Zemgales re-
ģionam, Laima Karlštrēma – Kurzemes 
reģionam, Regīna Radkeviča – Latgales 
reģionam un Liene Kirre – Vidzemes re-
ģionam.

Mācības Jūrmalas SIVA šiem topoša-
jiem asistentiem jau beigušās, pašlaik – no 
12. marta līdz 24. aprīlim asistenti iziet kva-
lifikācijas praksi. Bet pats pēdējais un svarī-
gākais pārbaudījums viņiem būs kvalifikāci-
jas eksāmens 27. aprīlī.

Kādas šķita mācības nedzirdīgo soci-
ālo asistentu programmā?

Mācības bija interesantas un aizraujo-
šas. Mācību saturs daudzveidīgs un visādā 
ziņā noderīgs mūsu nākamajai profesijai.

Varbūt kaut kā varēja būt vairāk, 
kaut kā – mazāk?

Vairāk varētu būt stundas par to, kas 
mums būtiskākais tiešajā darbā ar klientiem 

– par personas tiesībām, latviešu  un zīmju 
valodas pielietojumu  utml.

Mazāk? Vispārējais –  par sociālo politi-
ku, sociālo vidi.

Kā tu vērtē  pašreizējo  praksi šeit, 
Rehabilitācijas centrā?

Būt praksē – tas ir vajadzīgs pasākums 
jebkurā gadījumā, kad jāapgūst jaunas pras-
mes. Tieša saskare ar savu nākamo darbu – 
tas ir ļoti nepieciešami un pamācoši. Tas no-
zīmē  praktiski iepazīt to darbu, kas mums 
būs jāveic jau pavisam drīz katru dienu savā 
jaunajā darbavietā.

Kas tev tieši būs jādara un kādi ga-
dījumi ir visbiežākie, kad nedzirdīgajiem 
jāpalīdz?

Esmu atbalsta asistente personai 
ar dzirdes traucējumiem. Izvērtēju 
katru konkrēto gadījumu, izskaidroju 
un iesaku klientam nepieciešamos un 
iespējamos resursus, ar kuru palīdzību 
viņš varētu atrisināt savas problēmas.

 Pašlaik visbiežāk jāpalīdz vese-
lības aprūpē un VID deklarācijas aiz-
pildīšanā, īpašuma lietu kārtošanā un  
komunālo  pakalpojumu norēķinos, 
darbā iekārtošanās un darba meklēša-
nas jautājumos, kā arī vispār jāpalīdz 
saprasties saskarsmē ar dzirdīgajiem.

Vai tev izdodas atrisināt klientu 
problēmas?

Katrs gadījums ir individuāls. Tomēr  jā-
saka, ka visas problēmas nevar atrisināt.

Parasti tas izdodas,  ja klients procesā 
aktīvi līdzdarbojas, sniedz  patiesu informā-
ciju par sevi, saviem apstākļiem un darbību, 
cenšas arī pats risināt savu problēmu.

Neizdodas? Visbiežāk grūti ir  noskaid-
rot jautājumus par klienta īpašuma lietām – 
pie tulkiem ir garas rindas, uz kurām jāpie-

sakās laicīgi; bet tie ir ļoti vajadzīgi, lai kopā 
ar juristu izrunātu sarežģītākas īpašuma lie-
tas. Bieži neizdodas arī klientus iekārtot ta-
jās darbavietās, uz kurām viņi bija cerējuši, 
jo uz vietas  atklājas, ka tās  jau aizņemtas.

Pastāstīt par kādu raksturīgāku kon-
krētu gadījumu!  Vakar tu, piemēram, 
biji uz izsaukumu…

Vakar kā asistente un vārdiskās informā-
cijas starpnieks biju ar klienti pie ģimenes 
ārsta.Šo apmeklējumu sarunājām jau nedēļu 
iepriekš.

 Dakteris pārbaudīja klientes veselības 
stāvokli, iepazinās ar analīzēm un izrakstīja 
nosūtījumus. Uzdeva jautājumus par zālēm: 
vai nav alerģija, vai  neradīsies  blakusparā-
dības utt.  Izrakstīja receptes. Ārsts paskaid-
roja, ka klientes analīzes ir uzlabojušās, 
kaut arī   pārbaudes brīdī asinsspiediens bija 
mazliet par augstu.

Izpildījām noteiktas formas veidlapas 
tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai – vib-
rozvanam (LNS Surdotehniskā palīdzības  
centram, Elvīras ielā 19, Rīgā) un protēzēm 
(Tehniskās palīdzības centram Ventspils ielā 
53, Rīgā). 

Man bija patīkami redzēt, ka ģimenes 
ārsts centās kaut vai nedaudz iemācīties 
zīmju valodu sarunā ar manu klienti. Un bija 
patīkami arī tas, ka klientei novēroju pozitī-
vu attieksmi pret dzīvi, viņa ļoti rūpējās par 
savu veselību.

Aptiekā vēl vajadzēja nopirkt zāles, tā-
pēc kopā ar farmaceiti noskaidrojām precīzu 
zāļu lietošanas grafiku. Tad kopā ar klienti 
devāmies uz Tehnisko palīglīdzekļu centru 
Ventspils ielā 53, lai iesniegtu dokumentus 
tā saņemšanai. Gaidīšana bija ilgstoša –  
gara rinda! 

 Tā arī  pagāja visa diena. 

Šeit  intervija   
ar topošo asistenti  
G E N O V E F U 
Ņ E V J A D O M S -
KU, lai noskaid-
rotu, kāds ir viņas 
ieguvums no mā-
cībām, kādi pie-
nākumi viņai paš-
laik kvalifikācijas 
praksē un vai iz-
dodas ar tiem tikt 
galā. 

    Tibetas šķīvju terapija
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PAR INFORMĀCIJAS NODROŠINĀŠANU
 pēteris Vilisters un ilZe kopmane

Laikraksta “Kopsolī“ tematisko materiālu kopa nr. 6 tiek izdota LNS projekta “Klusuma pasaule“ aktivitātes 2.14 ietvaros ar 
Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts (15%) līdzfinansējumu. 

Atbildīgā par materiālu saturu: Ilze Kopmane

 Tāpat ENS uzskata, ka par nedzirdīgo 
kopienai svarīgiem jautājumiem nepiecie-
šams informēt arī pārējo sabiedrības daļu. 
Tāds pats ir arī katras nacionālās valsts ne-
dzirdīgo organizāciju svarīgs uzdevums.

Informācijas izplatīšanai ENS izmanto 
savu mājaslapu internetā www.eud.eu; iz-
dod savu laikrakstu e-versijā (pieprasījums 
jāsūta uz e-pastu: lars.knudsen@eud.eu); iz-
veidots arī ENS Facebook un Twitter konts.

bet Pie mums, LAtvijā?
Šeit salīdzinājumam dati par LNS gal-

venajiem veikumiem regulāras informā-
cijas nodrošināšanā cilvēkiem ar dzirdes 
traucējumiem. 

Pašreizējā periodā šis darbs īpaši izvērsts 

un  attīstās  Eiropas Sociālā fonda  finansētā 
LNS projekta „Klusuma pasaule” ietvaros,  
informācijas nodrošināšanas darba grupai 
veicot projektā izvirzītos uzdevumus. 

Internets.  LNS ir sava mājaslapa 
www.lns.lv. Tās Jaunumu sadaļā katru 
dienu tiek ievietoti jaunāko aktuālo  ziņu tek-
sti, kas adaptēti nedzirdīgo uztverei. Operatī-
vi notiek arī pārējo tematisko sadaļu papildi-
nāšana.  Reizi nedēļā sagatavotas videoziņas 
zīmju valodā ar tekstu latviešu un krievu va-
lodā (140 izlaidumi).

 Mājaslapa tās lietotājiem nodrošina arī 
iespēju sniegt savus komentārus par tajā 
publicētajiem materiāliem. 

Šo LNS ziņu avotu  izmanto vidēji 500 
apmeklētāju dienā. 

Citos interneta portālos LNS nav reģis-
trējusies.

Laikraksts „Kopsolī”. Reizi mēnesī ap-
kopo un sniedz padziļinātu informāciju par 
svarīgākajiem LNS  notikumiem, tās darbu 
dažādās jomās, kas saistītas ar   nedzirdī-
go cilvēku interešu aizsardzību, viņu dzīvi, 
problēmu risinājumiem. 

Publicē  materiālus par valdības un citu 
vadošo institūciju lēmumiem, kā arī starp-
tautiska rakstura ziņas, kas būtiski svarīgas 
vai vienkārši varētu būt interesantas nedzir-
dīgo kopienai.

 Iznāk papīra un elektroniskā formātā. 
Projekta ietvaros jau izdoti 39 numuri.

Informatīvie pasākumi. Notiek katru 
nedēļu uz vietas klubos –  nedzirdīgo saieta 
vietās Rīgā un reģionos. 

Tā ir preses un citu ziņu avotu materiā-
lu koplasīšana un izskaidrošanas darbs par 
nedzirdīgo cilvēku dzīvē būtiskiem jautāju-
miem. 

Eiropas Nedzirdīgo savienība (ENS jeb angļu val.– EUD)  izplatījusi paziņoju-
mu, ka tās darbībā viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir tās biedru – pasaules 
valstu nedzirdīgo organizāciju un visas nedzirdīgo kopienas plaša un daudzpusīga  
informēšana.

PROBLĒMA: NEDZIRDĪGAJIEM TRŪKST SAVA PSIHOLOGA
 Zigmārs ungurs

 Pirmo reizi piedalījās arī Alūksnes gru-
pas vadītāja Anita Ceple, jo  13 grupas biedri  
tagad ir uzņemti projektā kā klienti un tur uz 
vietas, sākot ar maiju, Anita organizēs pro-
jekta pasākumus. Tāpēc uz kursiem ieradās 
pēc jaunām zināšanām. Šādi kursi notiek di-
vas reizes gadā visā projekta laikā. 

Līdz šim kursus vienmēr vadīja lektors 
Kārlis Viša, bet šoreiz bija cita lektore, ma-
ģistre sociālā darbā un supervizore Ieva Lāss 
(attēlā). Jāpiebilst, ka viņa ir arī Rīgas So-
ciālā dienesta Bolderājas teritoriālā centra 
vadītāja, tātad ar praktisku pieredzi sociālajā 
darbā. Tāpēc interesanti bija uzzināt, kādi 
viņas iespaidi par darbu ar nedzirdīgo audi-
toriju. Vai nedzirdīgo sociālās problēmas ir 

atšķirīgas? Lai to noskaidrotu, aicināju Ievu 
uz nelielu interviju.

Kādi ir jūsu pirmie iespaidi par sa-
skarsmi un darbu ar nedzirdīgo audito-
riju? Kā tā atšķiras no dzirdīgu cilvēku 
auditorijas? 

Šis seminārs bija mana trešā pieredze 
būt nedzirdīgo auditorijā par lektoru. Man 
sagādā prieku būt Nedzirdīgo savienības 
omulīgajās semināra telpās, sadarboties ar 
sociālajiem rehabilitētājiem, sociālajiem 
darbiniekiem un diskutēt par aktuālām soci-
ālās jomas tēmām.

 Par atšķirībām no dzirdīgo auditorijas… 
Man ir vairāk nekā 10 gadu pieredze dažādās 
auditorijās, un es teikšu, ka kopīgā ir daudz 
vairāk nekā atšķirīgā. Bez tam atšķirīgais ir 
vairāk tādas "tehniskas lietas ", piemēram 
tulka klātbūtne. Tiesa, viena īpatnība gan ir 
–  dzirdīgie neatļaujas diskutēt savā starpā 
brīdī, kad lektors runā. 

Kā jūs domājat, kuru semināra daļu 
nedzirdīgie uztvēra labāk, aktīvāk: vai 
pirmo, kas bija teorētiskā daļa, jeb arī 
otro, kur analizēja konkrētu piemēru no 
dzīves? 

Jāsaka, ka mans kā lektora uzdevums ir 
mēģināt noturēt interesi un klausītāju klāt-
būtni visu semināra laiku. Ja es redzu, ka in-
formācijas ir par daudz, tad aktivizēju disku-
sijas vai uzdodu kādu patstāvīgo vai grupas 
uzdevumu. Svarīgi ir arī laicīgi taisīt pauzes, 
iedzert kafiju un atpūsties. Manuprāt, kop-
summā interese bija diezgan vienmērīga gan 
par teoriju, gan konkrētā gadījuma izskatīša-
nā. Interese un vēlēšanās iemācīties ko jaunu 

mani kā lektori ļoti uzmundrina un priecē.
Vai bija nojaušams, ar kādām savu 

klientu problēmām saskaras semināra 
dalībnieki un kā viņi tās risina? Vai bija 
dalībnieku īpaša interese par kādiem jau-
tājumiem?

Jā, protams. Semināram par sociālo pras-
mju attīstīšanu un jaunu veidošanu nebūtu 
nozīmes, ja dalībnieki nevarētu diskutēt, do-
māt par saviem prakses gadījumiem. Klientu 
problēmas,  ar ko strādā sociālie darbinieki, 
dzirdīgie un nedzirdīgie sociālie rehabilitē-
tāji, ir tik ļoti līdzīgas – alkohola atkarības 
problēmas, attiecību problēmas, grūtības pa-
stāvēt par sevi, nevēlēšanās mainīt kaut ko 
dzīvē, neskatoties, ka problēmu sakrājies tik 
daudz, sociālo prasmju trūkums, vienaldzī-
ba, konfliktu risināšana, spēja sastrādāties ar 
citiem cilvēkiem utml.

Par ko bija plašākā diskusija?
Ļoti interesanta diskusija izvērsās par 

reāli pastāvošu problēmu –  par psihologa 
trūkumu nedzirdīgajiem. Daudzi nedzirdīgie 
nevēlas apmeklēt psihologu kopā ar tulku, 
jo nejūtas droši, ka viņu teiktā informāci-
ja paliks starp šiem 3 cilvēkiem: psihologs, 
tulks, klients. Pārrunājām arī problēmas, kas 
saistītas ar sadarbību ar sociālā dienesta so-
ciālajiem darbiniekiem, ka sadarbībai jābūt 
labākai.

 Ceru, ka šī kopā pavadītā diena deva 
jaunas ierosmes, zināšanas un idejas. Es arī 
bagātinājos un uzzināju daudz jauna, bez 
tam bija iespēja atsvaidzināt savas necilās 
zīmju valodas prasmes. Paldies semināra or-
ganizētājiem un dalībniekiem! 

LNS galvenajā mītnē 18. aprīlī 
notika seminārs  projekta „Klusuma 
pasaule” sociālajiem rehabilitētājiem. 
Tēma: „Klienta sociālo prasmju uzla-
bošana un jaunu prasmju veidošana 
sociālā darbinieka vadībā”.  Piedalījās 
desmit dalībnieki.



Kādi motīvi pamudināja jūs mācīties 
par surdotulku? Kāpēc izvēlējāties tieši 
šo profesiju?

Mani vecāki ir vājdzirdīgi, taču kopš 
mazotnes ar mani sarunājās, neizmantojot 
zīmes. Manis teikto labi nolasīja no lūpām, 
bet es pati visu laiku esmu vēlējusies apgūt 
zīmju valodu, neskatoties uz to, ka mūsu ģi-
menē to nelietoja.

Var jau būt, ka mani ļoti iespaidojis no-
tikums, kuru spilgti atceros no savas bērnī-
bas, piedaloties kādā pasākumā Rēzeknes 
Nedzirdīgo biedrībā. Tur nejauši tikos ar 
Valmieras kluba vadītāju Daci Lāci, kura 
man teica: „Nu tu tad būsi nākamais tulks!”  
Uz to es atbildēju ar cerīgu smaidu. Un nu 
es esmu te... jau kā surdotulku grupas pirmā 
kursa studente,  kaut gan pirms tam  domā-
ju strādāt muitā: sākumā muitot preces, bet 
vēlāk iesaistīties kontrabandas atklāšanā un 
apkarošanā. Taču tā sagadījās, ka man pie-
dāvāja apgūt  surdotulka profesiju, ko tagad 
arī cenšos darīt.

Kā veicas mācībās, kādi priekšmeti pa-
tīk, kādi nepatīk, vai apmācības procesā 
kaut ko varētu uzlabot vai darīt savādāk?

Mācībās veicas, ja var sevi paslavēt, tad 
pat ļoti labi. Mani saista un interesē visi 
mācību priekšmeti, jo katrā atrodu kaut ko 
īpašu, saistošu. Ar interesi tveru visu infor-
māciju, ko sniedz mācību process, kurā varu 
pētīt un analizēt arī sevi.

Jā, manas domas: vajadzētu pagarināt mā-
cību gadu, pārkārtot programmā dažu mācī-
bu priekšmetu pasniegšanu pa semestriem, 
jo ir tādi, kurus mums māca tagad, bet tos 
vajadzētu pasniegt jau studiju sākumā. Va-
rētu arī stundu darbā šo to papildināt, palie-
lināt stundu skaitu, bet tas prasa daudz laika 
– izburties cauri birokrātijai un tā tālāk...

Kā veicas ar praksi? (Cik zinu, šī ir 
pasīvā prakse, kad tikai vēro, kas un kā 
notiek, bet īstā prakse, kad pašiem būs 
jātulko būs vēlāk)? Jau esat iesaistījusies 
Rēzeknes biedrības 8. marta pasākumā, 
kas bija aprakstīts LNS mājaslapā…

Iesaistījos ne tikai 8.marta pasākumā, bet 
arī Valentīndienai veltītā pasākumā „Mīļu-
ma diena”, Vīriešu dienas pasākumā, infor-
mācijas dienā „Viss par zivīm”, bija iespēja 
darboties patstāvīgi, veidojot mijiedarbību 
ar nedzirdīgiem cilvēkiem. Man bija liels 
prieks meklēt informāciju  par zivīm tema-
tiskajam pasākumam, arī pētīt, atlasīt popu-

lārākos vīriešus, sievietes pasaulē un Latvi-
jā, kā arī dažādus interesantus faktus par sie-
vietēm un vīriešiem. Centos atrast kaut ko 
netradicionālu. Lielu gandarījumu sagādāja 
tas, ka pasākuma apmeklētājiem ļoti patika 
manis veidotās prezentācijas un viņi kāri 
tvēra informāciju, atzīstot, ka daudz jauna 
uzzinājuši. 

Tātad uzstājies mūsu publikas priekšā?
„Mīļuma dienas” pasākumā uzstājos ar 

melodeklamāciju „Jel dod man bučiņ’”, ku-
ras izpildes laikā uz skatuves uznāca nedzir-
dīgs puisis, kārtīgi mani izdancināja, it kā 
tas būtu sarunāts, taču nebija vis, un man tas 
bija negaidīts, bet ļoti patīkams pārsteigums. 
Galvenais, ka cilvēkiem patika! Arī Sieviešu 
dienas pasākumā uzstājos ar melodeklamā-
ciju „Vīrietis labākajos gados”. Biedrības 
cilvēki paslavēja, ka man tas labi izdodas. 

Arī kārtējās sanākšanas reizēs klubā, kad 
tiek stāstīti jaunumi par notiekošo Latvijā 
un pasaulē, šo darbiņu uzticēja man, un to 
pildīju ar lielu entuziasmu, iesaistījos disku-
sijās. Protams, arī ikdienišķās sarunās dalos 
savā viedoklī par nedzirdīgajiem aktuāliem 
jautājumiem, paskaidroju, ja kāds ko vēlas 
uzzināt. Jauki bija saņemt atzinību par savu 
zīmju valodas prasmi. 

Tātad tev praksē veicas salīdzinoši 
labi?

Tulks Inese saskata manī iespēju kļūt par 
labu tulku. Aktīvi pielietoju savas esošās 
zīmju valodas prasmes un mācos jaunas zī-
mes no pašiem nedzirdīgajiem. 

Jā, šī ir vērošanas prakse, taču skolā mi-
nēja, ka var arī paši tulkot, protams, ja tulks 
ļauj un ir blakus, lai palīdzētu. Tā ka man 
ļoti patīk darboties un uzstāties, tad pieņē-
mu tulka piedāvājumu iesaistīties dažādu 
pasākumu organizēšanā. Esmu saņēmusi 
pozitīvu atzinumu par savām zīmju valodas 
zināšanām un aicinājumu pārdomāt nākot-
nes darba iespējas Rēzeknes RB.

Kā jūs uzņēma biedrībā, kādas izveido-
jās attiecības, vai bez problēmām integrē-
jāties vietējo nedzirdīgo sabiedrībā?

Pirmajā prakses dienā visiem bija ļoti liela 
interese – stāstīju par sevi, kā arī atbildēju 
uz daudziem biedrus interesējošiem jautāju-
miem. Jautāja par manu ģimeni, par saikni 
ar nedzirdīgajiem, kā es uztveru nedzirdī-
gos, vai vispār man ir interese būt par tulku 
vai mācos tāpat vien. 

Atbildēju no sirds un patiesi, ka man ir 

liela interese un aicinājums būt par surdo-
tulku, jo nedzirdīgo pasaule man nav sveša. 
Tajā visi man ir kā savējie, nevienu neuz-
skatu ne par augstāku, ne zemāku. Jautāja 
arī par nākotnes plāniem, kur vēlos būt, in-
teresējās, kāpēc par prakses vietu izvēlējos 
tieši Rēzekni, nevis Valmieru, Rīgu vai citu 
reģionālo biedrību. Teicu, ka sevi saskatu kā 
surdotulku, varbūt vēlāk mācīšos par sur-
dopedagogu, bet tas ir tāls un liels mērķis. 
Rēzekni izvēlējos, jo tā ir tuvāk mājām un 
esmu jau tajā bijusi bērnībā. 

Saikne ar biedriem izveidojās uzreiz, visi 
pret mani bija laipni, sirsnīgi un jauki. Kat-
ru dienu guvu pozitīvas emocijas, ar prieku 
devos uz praksi! Izveidojās ļoti labas attiecī-
bas gan ar darba kolektīvu, gan ar biedrības 
cilvēkiem.

Ko vēlaties sasniegt dzīvē? Par ko jūs 
strādātu, ja varētu brīvi izvēlēties? Ja ne-
vajadzētu strādāt, ko jūs vislabāk darītu, 
ar ko nodarbotos?

Mērķu man ir daudz, bet negribas par tiem 
daudz runāt (sava veida māņticība), taču 
galveno pateikšu:  vēlos – lai kaut kas paliek 
no manis darītā citiem.

Ja varētu brīvi izvēlēties, tad strādātu par 
arheologu un biologu, jo man ļoti patīk pētīt, 
rakņāties, pat esmu jau atradusi mazas fosī-
lijas, interesantus augus.

Ja nevajadzētu strādāt, es uzbūvētu pa-
tversmi visiem klaiņojošajiem dzīvniekiem, 
nodrošinātu aprūpi. Apceļotu pasauli, ie-
pazīstot valstu kultūru, apskatot skaistākās 
vietas dabā, sportotu, apmeklētu visus kon-
certus, pasākumus, vārdu sakot, izbaudītu 
dzīvi ar pilnu krūti!

Kādas grāmatas jums visvairāk patīk? 
Jūsu mīļākais rakstnieks vai dzejnieks? 
Kādi ir jūsu hobiji, ko darāt brīvajā lai-
kā?

Man patīk dažāda veida literatūra, ko lasu 
atkarībā no noskaņojuma un emocijām, sajū-
tām kādā brīdī. Lasu dažādu valstu, protams, 
arī Latvijas rakstnieku darbus:  filozofisko 
literatūru, ceļojumu aprakstus, grāmatas par 
dabu, dzīvniekiem, arī izglītojošo literatūru 
dažādās nozarēs,  kādus detektīvromānus, 
mīlas stāstus, patīk fabulas, mīlu dzeju.

Izteikti mīļākā rakstnieka vai dzejnieka 
man nav, atkarībā no savām emocijām un 
izjūtām dvēseli priecēju attiecīga autora dar-
bā. Man patīk sportot – spēlēt basketbolu, 
braukt ar velosipēdu, skriet. Pašlaik aktīvi 
vingroju un nodarbojos ar jogas pamatiem. 
Esmu kaislīga sēņotāja un ogotāja – kad sā-
kas meža velšu ievākšanas sezona, brīvajos 
brīžos mani no meža neizvilkt! Ļoti patīk 
atrasties dabā, pētīt augus, kukaiņus, dzīv-
niekus, putnus. Esmu tāda mājsaimnieciska 
būtne, jo patīk arī gatavot ēst, izšūt krust-
dūrienā.

Brīvajā laikā cenšos izrauties no mājas, 
apmeklēt koncertus, pasākumus, pieda-
līties, kur varu būt kopā ar sev tuvajiem 
cilvēkiem.
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Zigmārs ungurs  no ieVas strodes personiskā arhīVa

IEVA: NEDZIRDĪGO PASAULE MAN NAV SVEŠA

Beidzamajā laikā LNS mājaslapā bie-
žāk parādās raksti par Rēzeknes biedrības 
pasākumiem. Tajos bieži minēta arī agrāk 
nezināmā Ieva Strode, kura studē par sur-
dotulku un tur atrodas mācību praksē Rē-
zeknē. Kas viņu motivējis tik aktīvi uzreiz 
iesaistīties nedzirdīgo kopienas dzīvē? Un kā 
viņai tas izdodas? Par to un daudz ko citu  
topošo surdotulku IEVU STRODI iztaujāja 
„Kopsolī” korespondents.
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iVars kalniņŠ  dace Vingre

ATSKATS UZ RAIŅA SKOLAS 85 GADU JUBILEJU

Svinīgo sarīkojumu Dailes 
teātra Mazajā zālē atklāja nedzir-
dīgo absolventu – melodeklamāci-
jas grupa „ALIAS” ar dziesmas 
vārdiem „Debesis tuvu, un jūra 
līdz ceļiem, dzeja par dzīvi, ko no-
dzīvot nost…”. Tai pievienojās arī 
skolas direktors Juris Šmits. Pēc 
tam sekoja skolas integratīvās gru-
pas muzikālais uzvedums „Saules 
spēles”, kurā piedalījās dzirdīgie 
un nedzirdīgie jaunieši. Tas ār-
kārtīgi saviļņoja publiku, pat līdz 
asarām…

Raiņa skolas direktors Juris 
Šmits saņēma daudz apsveikumu 
un laba vēlējumus no dažādām 
iestādēm, sākot ar absolventiem 
līdz Rīgas Domes pārstāvjiem, arī 
no LNS un LNJO. Starp citu, arī  
„ALIAS” dibinātāja Inese Immure 
tika pie liela rožu klēpja – tā savu 
cieņu un mīlestību viņai  aplieci-
nāja šīs grupas dalībnieki. 

Bet vakara pusē turpat Rai-
ņa skolā notika absolventu at-
kalredzēšanās ar bijušajiem sko-
lotājiem un skolasbiedriem. Tiesa, 
ar savu klātbūtni šo pasākumu 
pagodināja visai maz skolas absol-
ventu, tostarp arī nedzirdīgie. To-
ties paši pēdējie tikai rīta pusē bei-
dza dejas – tie bija nedzirdīgo me-
lodeklamācijas grupas „ALIAS” 
veterāni, kas uz ielas, dodoties 
mājup, vēl nodziedāja: „Nebaidies 
vairāk no pastarām vētrām, dzīve 
ir salda, ja blakus ir plecs. Iedzer-
sim tēju ar piparu mētrām. Sirds, 
kam ir jauna, tas nepaliek vecs…”

Kopš 1967. gada Rīgas Raiņa 
8. vakara (maiņu) vidusskolā iegū-
tās zināšanas un savu redzesloku 
būtiski paplašinājuši gandrīz 500 
absolventi. Šajā skolā pilnveidojās 
viņu  dzīves uztvere, cēlās pašap-

ziņa, un tas viņiem  ļāva justies 
pilnvērtīgiem un vienlīdzīgiem ar 
dzirdīgajiem. 

Lūk, daži absolventi šeit dalās 
atmiņās par pavadīto laiku Raiņa 
skolā.

 Solveiga Jēkabsone, 1994. 
gada absolvente, atceras: „Toreiz 
strādāju biedrības ražošanas uz-
ņēmumā (Rīgas MRU), tur vadība 
stingri sekoja, lai iegūstam vidējo 
izglītību, tāpēc aizgāju uz šo skolu 
mācīties. Manas sekmes mācībās 
bija viduvējas, bet matemātikas 
stundās gan biju īpaši centīga. No 
visiem mācību priekšmetiem tieši 
šis  man patika vislabāk, to mācī-
ja stingra un saprotoša skolotāja 
Velta Zakenfelde. Lai gan uzdevu-
mi bija grūti, tomēr tiku galā.

Skolas diploms man ir lielā-
kais ieguvums.  Skolā nedzirdīga-
jiem tomēr bija arī liela problēma 
– tolaik stundās nebija tulka, visu 
laiku tikai rakstīšana. Tagad, ska-
tos, situācija  mainījusies, notiek  
interesantas nodarbības, klātesot  
zīmju valodas tulkam.”

Bet bija arī tādi jaunieši, kuri 
vēlējās iegūt  vidējo izglītību, lai  
kāptu pa karjeras kāpnēm. 1999.
gada absolvente Elfa Zariņa par 
pavadīto laiku šajā skolā stāsta: 
„Pēc vakarskolas beigšanas plā-
noju studēt kādā augstskolā, tas 
palicis nepiepildīts sapnis. Tomēr 
ne mirkli nenožēloju, ka  mācījos 
šajā skolā. Man vislabāk patika 
matemātika, jo skolotāja Zaken-
felde lieliski prata pasniegt savas 
stundas –  ar nelokāmu stingrību, 
bet ar mīlestību, ar to viņa moti-
vēja skolēnus mācīties un raisīja 
viņos interesi par arvien plašāku 
zinību ieguvi. Tas pats attiecas 
uz latviešu valodas un literatūras 

skolotāju Ediju Priedai-
ni. Jāatzīst,  diemžēl to 
pašu nevaru teikt par 
citiem mācību priekšme-
tiem. Vēl atceros, man 
ļoti nepatika kāpelēt 
pa garajām kāpnēm uz 
piekto stāvu.

Un tomēr neapstrī-
dams ieguvums bija 
paplašinātas zināšanas 
un arī jauni draugi. Pal-
dies tev, skola, par to, ka 
man diploms kabatā!”

Savukārt Raivis Tī-
demanis, kurš beidza 
skolu 2005. gadā, atce-
ras: „Gribēju iestāties 
šajā skolā jau tad, mācī-
jos Rīgas Amatniecības 

vidusskolā, bet lielās slodzes dēļ 
tas nebija iespējams.  Pēc kāda 
laika, kad jau apguvu pavāra pro-
fesiju  Jūrmalā, vienlaikus uzsāku 
mācības arī Raiņa skolas vakara 
nodaļā. Sapratu – vidējā izglītība 
visiem noder, arī man. Pēdējo kla-
si beidzu neklātienē.

Ko atceros? Man jau no Val-
mieras skolas laika allaž patikusi 
matemātika, tāpēc tā arī padevās 
labāk. Kas nepatika? Tas lielākā 
mērā atkarīgs no skolotāju dar-
ba klasē. Ķīmija, piemēram. Par 
nožēlu, Raiņa skolā trijos mācību 
gados stundās ne reizi nav bijis 
tulks,  viņu redzējām tikai skolas 
pasākumos.

Spilgtākie notikumi man saistī-
ti ar  melodeklamāciju grupas uz-
stāšanās reizēm, unikālo muzikālo 
uzvedumu „Pasaules radīšana”, 
kurā bija ne tikai melodeklamā-
cijas numuri, bet arī teātra ainas 
un dzirdīgo skolēnu kordziesmas. 
Esmu piedzīvojis daudzas izrādes 
dažādās vietās. Tas ir neaizmirs-
tami. 

Mans vēlējums pašreizējiem 
skolēniem: nepadoties mācībās un 
cīnīties līdz galam! Tas būs liels 
ieguvums!”

Laikam ritot, paplašinās arī 
nedzirdīgo jauniešu vēlmes un ie-
spējas iegūt kvalitatīvu,  mūsdie-
nu prasībām atbilstošu izglītību, 
un pamats tam vispirms ir vidējā 
izglītība. Attīstās arī skolu sabied-
riskā un kultūras dzīve. Izmanto-
jiet šīs iespējas, jo varbūt tikai  pēc 
gadiem – kādā šādā tikšanās reizē 
sapratīsiet, cik daudz skaistuma 
un pozitīvu emociju glabā skolas 
gadu guvums. 

Mēs, Valmieras sko-
las skolēni Maira Bruže, 
Sanita Upīte un Krista 
– Kristīne Magone, ar 
tulku Elīnu Jefremovu,  
piedalījāmies dzirdī-
go jauniešu projekta  
„Save Photo” 5 dienu 
nodarbībās. Nedaudz 
par to!

Mūsu uzdevums bija 
pārējiem 24 jauniešiem – 
dzirdīgajiem projekta da-
lībniekiem pastāstīt par 
zīmju valodu un iemācīt 
viņiem alfabētu. 

Tas bija gan nopietns, 
gan jautrs, emocijām 
bagāts notikums mums, 
kuri mācīja, un tiem, kuri 
mācījās. Ne visiem zīmes 
padevās viegli, tomēr in-
terese bija liela.

Otrajā dienā sekoja 
orientēšanās gājiens pa 
Valmieras pilsētu, noska-
tījāmies arī filmu „Džons 
Kārters” 3D formātā, bet 
vakarā vērojām dažādas 
prezentācijas ar Valmie-
ras tematiku.

Nākamajās divās die-
nās bija video un foto 
nodarbības, apguvām šīs 
jaunās prasmes. Noslē-
gumā – piektajā dienā 
vērojām prezentāciju par 
kopā pavadīto laiku pa-
veikto šī projekta ietva-
ros.

Secinājumi! Kaut 
reizēm bija nedaudz gar-
laicīgi, kaut arī bija daži 
dzirdīgie dalībnieki, kuri 
ar mums nekontaktējās, 
baidījās runāt ar mums, 
tomēr mums bija intere-
santi, uzzinājām daudz 
jaunumu, sadraudzējā-
mies arī ar dzirdīgajiem 
jauniešiem, radās pašiem 
savas idejas turpmāko ie-
ceru piepildīšanai. 

Paldies skolotājai 
Antrai Rozenbergai, 

kura mūs pamudināja 
iesaistīties šajā projektā, 
un Ievai Freimanei par 

labi noorganizēto  
programmu šīm projek-

ta dienām. 

krista-kristīne 
magone un sanita upīte

MĀCA  
ZĪMES

Iepriekšējā „KS” jau informējām, ka Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vi-
dusskola 23. martā atzīmēja pastāvēšanas 85. gadadienu. Salīdzinot ar ie-
priekšējiem jubilejas gadiem, šoreiz pasākumi notika šaurākā  apjomā,  ar 
mazāku apmeklētāju skaitu, toties sirsnīgi un skaisti. 
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NVA PIEDĀVĀ NEFORMĀLO IZGLĪTĪBU
iVars kalniņŠ  www.fotolia.com 

Nedzirdī-
gā puiša 
m a m m a 
A N T R A 
U N T E : 
„ G r i b u 
paslavēt 
i z a u g s -
mi...”

Ar avīzi „Kopsolī” sa-
skāros jau gadus astoņpad-
smit atpakaļ. Par to uzzināju, 
kad mans dēls sāka mācīties 
Valmieras vājdzirdīgo inter-
nātskolā.

 Mūsu ģimenei, kurā 
auga nedzirdīgs bērns, gribē-
jās vairāk uzzināt par nedzir-
dīgo cilvēku dzīvi, mācībām 
un darba iespējām. Ar jūsu 
avīzes palīdzību, kuru regu-
lāri abonējam, es un mana 
ģimene labāk var iepazīt un 
izprast nedzirdīgo cilvēku in-
tegrāciju sabiedriskajā dzīvē. 

Ar lielu interesi izlasu 
katru rakstu. Tā kā dēls ir 
sportists, tad avīzi sāku lasīt 
no beigu daļas, kur viss  sais-
tīts ar sportu. Ļoti interesanti 
lasīt par skolu dzīvi, kultū-
ru, cilvēku izaugsmi. Man 
ļoti patīk, ka jūsu avīzē  iz-
skaidroti dažādi likumi un to 
grozījumi gan par apdrošinā-
šanu, gan par medicīniskām 
izziņām, gan darba likum-
došanu, nulles deklarāciju 
utt. Šo informāciju, protams,  
esmu arī dzirdējusi pa radio 
vai TV, bet jūs to šajā avīzītē 
pastāstāt īsi un konkrēti.

Vēl gribētu paslavēt avī-
zītes „Kopsolī” izaugsmi. 
Avīzēs dizains pēdējo gadu 
laikā ir pilnībā izmainījies. 
Tā ir kļuvusi biezāka, intere-
santāka un daudz vairāk var 
iegūt informāciju par nedzir-
dīgo dzīves notikumiem gan 
tepat pie mums, gan ārpus 
Latvijas robežām.

 Novēlu jums tāpat turpi-
nāt augt un attīstīties, kā arī 
domāju, ka tas būtu ļoti labi, 
ja šo avīzīti varētu iegādāties 
kioskos jebkurš interesents, 
tādējādi nedzirdīgo kultū-
ru integrējot mazliet vairāk 
dzirdīgo vidū! 

Lai viss iecerētais izdo-
das!

Materiālu organizēja:  
Ivars Kalniņš

Foto: no personiskā arhīva

LASĪTĀJI 
VĒRTĒ

NVA bezdarbnieku un dar-
ba meklētāju apmācības (2009 
– 2013) programmā ar ESF fi-
nansējumu tiek realizētas kā  
neformālās izglītības ieguve 
ar kuponu metodi. Tajā  pie-
dāvāta iespēja apgūt profesio-
nālās pamatprasmes: latviešu 
valodu (dažādos līmeņos – 120 
stundas), svešvalodu (angļu, 
vācu, krievu, franču, zviedru, 
norvēģu, dāņu un somu – 100 

līdz 150 stundas), datorzinības 
(dažādi līmeņi – 60 līdz 150 
stundas), sociālās un pilsoniskās 
prasmes (organizāciju vadīša-
na, projektu vadīšana, asistents 
personām ar invaliditāti – 60 
līdz 120 stundas), uzņēmuma 
vadības pamati (60 – 150 stun-
das), transportlīdzekļu vadīšana 
(A,B,C,D,E,F,G kategorijas – 
56 līdz 235 stundas).

Bezdarbniekam un darba 
meklētājam ir iespēja saņemt 
apmācību kuponu un iesaistīties 
neformālās izglītības program-
mas apguvē un pēc noslēguma 
pārbaudījuma nokārtošanas 
saņemt iegūto zināšanu aplie-
cinošu dokumentu. Apmācību 
ilgums ir līdz 2 mēnešiem, un  
bezdarbniekiem, kas ir NVA uz-
skaitē, tiek nodrošināta stipen-
dija 70 latu mēnesī.

Bezdarbnieki saņem apmā-
cību kuponu rindas kārtībā. Viņi 
šajā neformālās izglītības apgu-
ves programmā var iesaistīties 
ne vairāk kā 2 reizes gadā. Bez-
darbniekiem pirms angļu va-
lodas apmācības nepieciešams 
noteikt angļu valodas zināšanu 
līmeni, izmantojot www.nva.lv 
ievietoto testu.

Vai šim pasākumam tiek 
nodrošināts zīmju valodas 
tulks? SIA „Rehabilitācijas 

centrs” direktore Sandra Ge-
renovska komentē: „Par tulka 
nodrošinājumu neformālās iz-
glītības apguvē līguma ar NVA 
šobrīd nav. Pašlaik ir tikai lī-
gums ar šo iestādi par tulku 
nodrošinājumu subsidētajās 
darbavietās. Ja kāds nedzirdīgs 
bezdarbnieks vēlas apgūt kādu 
neformālās izglītības program-
mu ar tulka nodrošinājumu, tad, 
lūdzu, vērsieties LNS, un šī lieta 
virzīsies tālāk. Tagad gatavoja-
mies pieteikties uz NVA izsludi-
nāto iepirkumu konkursu trijās 
programmās: karjeras plāno-
šanas konsultācija, speciālistu 
(psihologu un psihoterapeitu) 
individuālās un grupu konsultā-
cijas, darbavieta jaunietim.”

Savukārt NVA apmācības 
daļas vadītāja Sandra Tarabri-
na atbild: „Principā šajā prog-
rammā pieteikties var jebkurš 
cilvēks, arī nedzirdīgais. Ja vi-
ņam būs nepieciešams zīmju va-
lodas tulks, tad NVA organizēs 
iepirkumu konkursu  par tulka 
nodrošinājumu nedzirdīgajam 
bezdarbniekam šīs programmas 
apguvē. Tad vēl attiecīgā mācī-
bu iestāde izvērtē, vai bezdarb-
nieks, kurš izvēlas mācīties kaut 
ko, atbilst tam un to arī spēs 
izdarīt. Tas viss būs laikietilpīgs 
process.” 

Kāpēc izvēlējies apgūt šo 
programmu?

Piedalos pieaugušo nefor-
mālās izglītības apguves prog-
rammā tāpēc, ka tajā ir bez-
maksas angļu valodas apmācība 
100 stundu apjomā. Iepriekšējās 
skolās man nebija iespēju apgūt 
angļu valodu, bet tagad man 
nepieciešama apliecība par šo 
prasmi, tāpēc pieteicos.

Kā tu pieteicies uz šo ap-
mācību?

Konsultācijā ar savu NVA 
filiāles aģenti izteicu vēlmi par 
angļu valodas kursu apmeklē-
šanu. Viņa ieteica griezties pie 
nodarbinātības organizatores 
pieteikties uz angļu valodas 
kursu. Pirms pieteikšanās viņa 
lika man aizpildīt angļu valo-
das testu, lai mani reģistrētu uz 
atbilstošu grupu. Pēc vairākiem 

mēnešiem pa e-pastu saņēmu 
ziņu no koordinējošās ekspertes, 
ka tūlīt varu saņemt kuponu un 
sākt meklēt izglītības iestādi.

Vai tu izmanto tulka pa-
kalpojumus?

Mana koordinējošā eksper-
te norādīja, ka man būs nepie-
ciešams tulka pakalpojums, bet 
es kategoriski atteicos. Es viņu 
pārliecināju, ka varu iztikt bez 
tulka pakalpojumiem, stāstot, ka 
piecus augstskolas gadus studē-
ju, iztiekot bez tulka pakalpoju-
miem.

Vai ir vērts izmantot NVA 
pakalpojumus? Kādi ir iegu-
vumi?

Man liekas, ir vērts apgūt 
angļu valodas gramatiku un 
teikuma veidošanu praktiskā la-
sīšanā un rakstīšanā. Izglītības 
iestādes direktore pirms kupona 

pieņemšanas no manis un līgu-
ma slēgšanas ar NVA atkal deva 
man garu testu, un tad pārlie-
cinājās, ka mani var pieņemt 
apmācībai savā firmā. Angļu 
valodas pasniedzēja sākumā 
domāja, ka  kaut ko dzirdu. Pēc 
vairākiem apmeklējumiem viņa 
bija pārsteigta, uzzinot, ka vis-
pār  nemaz nedzirdu, un atvai-
nojās. Ar viņu varēju brīvi izru-
nāt visus jautājumus saistībā ar 
nodarbībām. Bija patīkami šajā 
iestādē mācīties.

Vai, tavuprāt, citiem ne-
dzirdīgajiem tāpat nebūtu 
problēmu apgūt šo program-
mu?

Manuprāt, labāk būtu vaja-
dzīga grupa nedzirdīgo ar tulka 
pakalpojumu nodrošināšanu. 
Tas  lielā mērā atvieglotu prog-
rammas apgūšanu. Tomēr grupu 
nebūs viegli noorganizēt, jo var 
izrādīties, ka katram  testa rezul-
tāti var būt atšķirīgi un tātad būs 
jāmācās atsevišķās grupās. 

Pēdējos gados Nodar-
binātības valsts aģentūra 
(NVA) piedāvā dažādus 
pasākumus, lai samazinātu 
bezdarbnieku skaitu valstī. 
Šoreiz „KS” plašāku sniedz 
informāciju par neformā-
lās izglītības apguvi. Kas tā 
ir? Un vai nedzirdīgie bez-
darbnieki var izmantot šo 
programmu?

„KS” rīcībā ir informācija, ka NVA neformālās izglītības 
programmu apgūst viens nedzirdīgais bezdarbnieks. Viņš 
piekrita sniegt interviju, bet anonīmi.
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ĀTRIE KREDĪTI: DABŪT ĀTRI, ATMAKSĀT GRŪTI

Cīnoties par klientiem, kredītiestādes 
regulāri piedāvā dažādas atlaides kredītu 
saņemšanai. Visizplatītākā no tām ir iespēja 
saņemt pirmo kredītu bez maksas. Taču tikai 
uz īsu laiku! Piemēram, aizņematies 50 la-
tus uz 15 dienām, un jāatdod arī tos pašus 50 
Ls. Taču tā tas būs tikai pirmajā aizņemšanās 
reizē. Makšķernieki to sauc par iebarošanu. 
Pirmajā reizē procentus neprasa, piemēram, 
šādās firmās: SIA „VIA SMS” (www.viasms.
lv), SIA „Open Credit” (www.opencredit.
lv), AS „4finance” (www.smscredit.lv), SIA 
„Finanza” (www.e-credit.lv), SIA „Greenc-
redit”( www.greencredit.lv) un daudzas citas.  
Kā tad konkrēti notiek aizdevuma noformē-
šana?

Piemēram, lai saņemtu kredītu www.
smscredit.lv, nav nepieciešama ne ķīla, ne 
galvojums, ne izziņa no darbavietas.  Pir-
majā reizē var aizņemties no 1 līdz 150 Ls 
(bet procentus pirmajā reizē neprasa tikai par 
50 latiem uz 15 dienām). Ja kredīta summa 
atdota savlaicīgi un nebūs pārkāpti līguma 
nosacījumi, tad otrajā reizē varēs aizņemties 
līdz 200 Ls, trešajā –  līdz 250 Ls, bet no 
ceturtās reizes  – līdz 300 Ls. Lai saņemtu 
kredītu, ir jābūt Latvijas pastāvīgajam iedzī-
votājam vecumā no 19 līdz 70 gadiem. Ne-
drīkst būt kavētu kredīta maksājumu vai pār-
kāptu parādsaistību. Ir nepieciešams konts 
kādā no Latvijas bankām un aktīvs mobilā 
tālruņa pieslēgums. 

Kredīta saņemšanai jāreģistrējas tikai 
vienreiz – lai reģistrētos, jāaizpilda anketa, 
un no sava bankas konta jāpārskaita viens 
santīms uz „smscredit.lv” kontu. Tādā veidā 
kreditors pārliecinās, ka esat tas, par ko uz-
dodaties un uzzina bankas konta numuru, uz 
kuru pārskaitīt kredītu. Pēc reģistrācijas var 
pieteikties kredītam internetā jeb sūtot sms 
vai zvanot.

 Dažu minūšu laikā pēc jūsu īsziņas sa-
ņemsiet sms ar lēmumu par kredīta piešķir-
šanu. Ja īsziņā saņemsiet vārdu „Jā”, nauda 
nekavējoties tiek ieskaitīta jūsu norādītajā 
kontā. Ja jūsu konts ir Swedbank, SEB ban-
kā, Parex bankā, Nordea bankā, Latvijas 
Krājbankā, DNB Nord bankā, Hipotēku ban-
kā, GE Money bankā, Norvik bankā, tad kre-
dīta summu kontā parādīsies 10 – 20 minūšu 
laikā. Ja  konts ir citā bankā, pārskaitījums 
aizņems līdz pat trim dienām no kredīta pie-
teikuma izskatīšanas. 

Kā smscredit.lv klientu varat  nopelnīt 

arī  bonuslatus. Šī iespēja „smscredit.lv” 
klientu programmā darbojas šādi: jūs nosūtāt 
draugam uzaicinājuma e-pastu vai īsziņu no 
sava „smscredit.lv” profila un iesakāt arī vi-
ņam izmantot „smscredit.lv” ātros kredītus. 
Ja draugs reģistrēsies „smscredit.lv” sistēmā 
un aizņemsies, jūs saņemsiet 3 Ls savā kon-
tā.

Ja nevarat atmaksāt kredītu līgumā 
paredzētajā laikā, varat pagarināt kredīta 
termiņu. Taču par katru pagarinājumu būs 
jāmaksā. Piemēram, ja kredīta summa ir 100 
Ls un gribat pagarināt atdošanu vēl par 7 die-
nām, tad par šo pagarinājumu būs jāmaksā 
6 lati. Bet, ja aizdevuma summa ir 300 Ls 
un pagarinājumu gribat uz 30 dienām, tad 
par pagarinājumu vien būs jāmaksā 35 lati. 
Kredīta atmaksu var pagarināt tik reizes, cik 
vajag, ja vien neesat pārkāpuši citus kredīta 
līguma nosacījumus. 

Ja kavējat kredīta līgumā noteiktos 
maksājumus, tad jāmaksā „SMScredit.lv” 
līgumsods 1% apmērā no kopējās kavēto 
maksājumu summas par katru kavējuma 
dienu. Jāmaksā arī par  „SMScredit.lv” jums 
nosūtītajām vēstulēm, kurās atgādina par pa-
rāda atdošanu. Ja  nepildāt savas kredīta lī-
gumā noteiktās saistības, „SMScredit.lv” var 
vērsties parādu piedziņas firmās.

Uzmanīgi jāizpēta firmu piedāvājumi 
un jāizvēlas izdevīgākais. Pirmajā brīdī arī 
citās ātro kredītu firmās tie var likties līdzīgi  
kā aprakstītajā gadījumā. Tomēr ir gana lie-
las atšķirības gan aizdevuma apjomā, gan tā  
atmaksas termiņos un procentos.  Visdārgāk 
aizņemties ir www.ferratum.lv. Tur aizņemo-
ties pat pirmajā reizē 50 Ls uz 15 dienām,  
jāatdod būs 60 Ls. Šeit lielākas summas, pie-
mēram, 200 Ls pieejamas tikai ceturtajā aiz-
ņemšanās reizē, un, ja aizņematies šo summu 
uz 30 dienām, tad jāatdod būs 250 Ls. 

  
Bet vai šos ātros kredītus ir ņēmis arī 

kāds no mūsu biedriem un kāda ir viņu 
pieredze? Ar grūtībām sameklēju kādu per-
sonu, kas pirms 4 – 6 gadiem paņēma ātro 
kredītu un joprojām to ļoti, ļoti nožēlo. 

Šis cilvēks, mūsu biedrs, piekrita sniegt 
interviju tikai anonīmi, tāpēc sauksim viņu 
par personu X. 

Kad, kurā bankā un kāpēc paņēmāt 
ātro kredītu?

Tas bija jau pirms kādiem sešiem ga-
diem. Mans draugs gribēja braukt uz ārze-

mēm strādāt un lūdza, lai es uz sava vārda 
paņemu ātro kredītu un atdodu viņam, lai 
viņš varētu ārzemēs iekārtoties. Solīja, kad 
aizbrauks un iekārtosies darbā, tad pats at-
maksās bankai visus maksājumus, un man ne 
par ko nebūs jāuztraucas. Tā arī sarunājām, 
un es paņēmu ātro kredītu Big Bank, jo tur 
pirmajā aizņemšanās reizē deva lielāku sum-
mu nekā citās firmās. Paņēmu 1000 Ls kredī-
tu un uzreiz pārskaitīju to draugam, lai viņš 
varētu iekārtoties ārzemēs.

Kas notika tālāk?
Es mierīgi dzīvoju un par kredītu nemaz 

nedomāju, jo draugs bija apsolījis, ka pats to 
atmaksās bankai ar visiem procentiem. Tad 
pēkšņi pēc vairākiem gadiem saņēmu tiesas 
lēmumu. Nevis pavēsti, lai ierodos tiesā, bet 
uzreiz tiesas lēmumu. Lēmumā bija teikts, ka 
man jāatmaksā bankai 7000 latu, kuri sakrā-
jušies kopā ar procentiem. Tieši tā, aizņēmos 
vienu, bet jāatmaksā septiņi! Un galvenais – 
es pats šo naudu nemaz nedabūju.

Un kā tu to summu tagad spēsi  
atmaksāt? 

Tiesa nolēma, ka maksāšu no savas inva-
liditātes pensijas. Katru mēnesi no pensijas 
atvilks 30%, tas ir saskaņā ar likumu. Vairāk 
nevar. 

Iznāk, ka gan tavs draugs tevi piekrā-
pa, gan arī banka rīkojusies nekorekti, jo 
neko tev neziņoja, ka kredīts netiek at-
maksāts. Un arī pavēsti uz tiesu nesaņēmi, 
bet tikai lēmumu…

Jā, tā bija. Man tagad ir liels stress, nezi-
nu, ko darīt, kā atmaksāt, laikam maksāšu no 
invalīda pensijas vēl ilgus, ilgus gadus. 

Patlaban sevi aktīvi reklamē ātro kredītu fir-
mas. Pašlaik Latvijā darbojas vairāk nekā 20 fir-
mas, kas izsniedz ātros kredītus. Salīdzinot ar ci-
tiem aizdevuma veidiem, ātrie kredīti ir diezgan 
dārgi to augstās procentu likmes dēļ. Atšķirībā no 
ilgtermiņa aizdevumiem, šiem kredītiem norāda 
mēneša nevis gada procentu likmi. Mēneša procen-
tu likme ātrajiem kredītiem parasti ir 10 – 30 pro-
centu apmērā, ko nosaka vairāki faktori – izvēlētās 
kredītiestādes politika, aizdevuma apjoms un tā 
atmaksas termiņš.

PIEDALIETIES APTAUJĀ

Zviedrijas Nedzirdīgo asociācija 
(ZNA) uzņēmusies vadīt Pasaules ne-
dzirdīgo karoga izveides procesu.

Darbs pie nedzirdīgo karoga izstrā-
des sākās pagājušā gada otrajā pusē. Ta-
gad karoga dizains ir izstrādāts un tas jā-
apspriež plašākā lokā.  ZNA sagatavojusi 
balsošanas anketu. 

Arī jums ir iespēja izteikt savu vie-
dokli par piedāvāto karoga dizainu un 
krāsu. Ar to var iepazīties: http://sdr-
download.dyndns.org/Deafflag/index.
htm. 

Jums jāatbild uz jautājumu vai jūs at-
balstāt piedāvāto karoga dizainu vai nē. 

Savu atbildi lūdzu sūtīt LNS prezi-
dentam Arnoldam Pavlinam uz e-pastu 
arnolds.pavlins@lns.lv vai savas biedrī-
bas vadītājam līdz 10.05.2012.

Plašāka informācija www.lns.lv 
(26.04.2012)

Sagatavoja: Pēteris Vilisters
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„NEDZIRDĪGO SPORTS” UZVAR VĀCIJĀ
Zigmārs ungurs  no rsk "ns"arhīVa

Turnīrs basketbolā vīriešiem notika ar 
desmit komandu piedalīšanos. Viena no šīm 
komandām bija arī mūsu čempioni Rīgas 
sporta kluba „Nedzirdīgo sports”/Kurzeme 
apvienotā komanda. Tai līdzi bija arī trene-
ris ANDRIS BERGMANIS. Lūk, ko viņš 
stāsta!

No Rīgas 5. aprīlī vispirms devāmies uz 
Viļņu, tur mums pl. 11 bija sarunāta drau-
dzības spēle ar vietējo Gestas komandu. Tā 
ir ļoti spēcīga, un cīņa bija sīva, tomēr mēs 
vinnējām ar rezultātu 75:63.

Vācijā bijām 6. aprīlī pl. 10 no rīta un 
varējām atpūsties, jo  spēles sākās nākama-

jā dienā. Visas 
desmit koman-
das bija sada-
lītas divās gru-
pās. Mēs bijām 
B grupā.

 Šajā turnīrā 
bija mainīti no-
teikumi. Spēlei 
bija tikai divas 
daļas, katra pa 
desmit minū-
tēm. Pārtrau-
kums puslaikā 
tikai 2 minūtes. 
Arī piezīmju 
norma nebija 
vis 5 kā paras-
ti, bet 3, jo arī 
spēles laiks taču 
īsāks. Tāpēc 
vajadzēja ļoti 
uzmanīgi spēlēt 
no pašas pirmās 
līdz pēdējai mi-
nūtei. 

Pirmā spēle mums bija ar Forum Kijeva 
II, kas faktiski bija veterānu komanda. Sa-
grāvām viņus ar 56:3! Arī nākamo spēli ar 
GSC Nirnberg viegli uzvarējām ar 24:6. Tre-
šā spēle bija ar GSV Osnabrick I, kas 16 rei-
zes ir bijuši Vācijas čempioni, tomēr mums 
viņi nespēja pretoties. Uzvarējām ar 37:13. 
Nākamajā dienā, 8. aprīlī, tikāmies ar Angli-
jas London Beard, un ar 16:9 uzvara mūsu!

 Līdz ar to beidzās grupu spēles, savā 
mēs ieņēmām pirmo vietu. Nākamajā spē-
lē tikāmies ar A grupas otrās vietas ieguvēju 
Forum Kijeva I. Tā ir ļoti spēcīga komanda, 
faktiski Ukrainas izlase, kas pagājušajā gadā 

pasaules čempionātā ieguva trešo vietu! Vi-
ņiem ir lieliski spēlētāji, kas precīzi met, tā-
pēc mēs viņus ļoti cieši sedzām un neļāvām 
darboties. Tas deva rezultātu, un uzvarējām 
ar 26:22. Tā mums bija visgrūtākā spēle 
turnīrā. Vajadzēja redzēt, kā pēc šīs spēles 
ukraiņi dusmojās un cits citam pārmeta, ka 
zaudējuši.

Finālspēlē par pirmo vietu cīnījāmies 
pret Nirnbergas komandu un uzvarējām 
ar 39:15. Saņēmām uzvarētāju kausu un 250 
eiro. Otrajā vietā palika GSC Nirnberg, tre-
šajā GSV Osnabrick II, bet Forum Kijeva I 
tikai ceturtie, jo bija sanervozējušies un zau-
dēja arī cīņā par trešo vietu Osnabrikai II.

Mēs bijām ļoti priecīgi par kausu. Pirmo 
reizi mūsu sporta kluba vēsturē ieguvām 
pirmo vietu ārzemju turnīrā. Apbalvoša-
nā no kausa dzērām uzvarētāju šampanieti. 
Liels paldies komandai par gudro, pārdomā-
to spēli un cīņassparu! 

 Pamata piecnieks, kas vienmēr pir-
mais izgāja laukumā, bija šāds: Juris 
Ķikurs, Kristaps Ķikurs, Sandis Ķikurs, 
Andris Lungevičs un Guntis Vicinskis.

 Komandā vēl spēlēja: Kristaps  
Legzdiņš, Vadims Jelžovs, Ruslans Tru-
biņš, Mareks Ašmanis, Alvis Mālkalns, 
Deniss Saldabalovs un Sandis Adamovičs. 

Šis jubilejas pasākums bija lieliski noor-
ganizēts. Tiesāšana laba. Visur bija kārtība, 
visi zināja, kas jādara. Lielisks medicīniskais 
nodrošinājums, visu laiku uz ielas dežurēja 
ātrā palīdzība, bet sporta zālē bija 2 ārsti 
spilgtos apģērbos, lai vieglāk pamanīt.

 Arī pilsēta skaista, sakopta. Vācieši 
stāstīja, ka  ļoti apmierināti ar dzīvi, nekādu 
problēmu neesot. Daudzi strādā, bet tie, kas 
nestrādā, obligāti saņem 700 eiro bezdarb-
nieka pabalstu.

 Noskatījāmies arī vietējo nedzir-
dīgo teātri, mani pārsteidza, ka tajā 
bija tādas rupjības, ko nepieļautu uz 
mūsu skatuves. Pirmo reizi kaut ko 
tādu redzēju. Vietējā nedzirdīgo klubā 
strādā daudz darbinieku. Mums uzdā-
vināja skaistu jubilejas izdevumu par 
kluba vēsturi –  nodošu to muzejam, 
lai visi var apskatīt.

6. – 8. aprīlī Vācijas pilsētā Bīlefeldē par godu vietējā nedzir-
dīgo kluba simt gadu jubilejai tika rīkotas lielas starptautiskas sa-
censības dažādos sporta veidos. Bīlefelde ir pilsēta ar vairāk nekā 
300 000 iedzīvotājiem Vācijas rietumos,  Ziemeļreinas – Vestfālenes 
federālajā zemē. No Rīgas līdz tai ir 1.6 tūkst. km, un mūsu basket-
bolisti turp nokļuva ar mikroautobusu 24 stundās.

Pārskats par ziedotājiem, to ziedotajām summām un ziedojumu izlietojumu 2011. gadā
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija

Reģistrācijas nr. 40008022970
I. Atlikumi pārskata gada sākumā                                                                                          Ls 1779,00
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma                                   Ls 453,80
1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

Nosaukums Nodokļu maksātāja 
reģistrācijas numurs

Naudas ziedojums 
vai dāvinājums (Ls)

Mantiskais ziedojums 
vai dāvinājums (Ls)

AS „Latvijas valsts meži” 40003466281 300,00
SIA „Sportland” 40003530961 110,00
SIA „Daba VES” 40003572310 43,80

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma                                                     Ls 2232,80
1. Statūtos paredzētajiem noteiktiem mērķiem un uzdevumiem (sabiedriskā labuma darbībai)

1.1. Gatavošanās un piedalīšanās 8. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam vieglatlētikā, Turcijā, Kayseri 
10.-17.07.2011

1.1.1. Ārvalstu komandējumi (uzturēšanās izdevumi, dalības maksa, apdrošināšanas izdevumi)  Ls 1501,92
1.1.2. Sportistu starta ekipējums                                                                                            Ls 185,00
1.1.3. Treniņnometne                                                                                                             Ls 92,08

1.2. Ar mērķi izvietot reklāmas materiālus (publikācija, interneta mājas lapa, reklāmas apdruka un izšuvumi)          
                                                                                                                                                  Ls 300,00
1.3. Dāvanu kartes

1.3.1. Latvijas Nedzirdīgo čempionātam basketbolā 12.03.2011                                          Ls 110,00
1.4. Dzeramais ūdens   

1.4.1. Par godu Latvijas Nedzirdīgo sporta dienai 24.09.2011                                              Ls 43,80
IV. Atlikumi pārskata gada beigās                                                                                        Ls 0,00

LNSF prezidents Varis Strazdiņš
LNSF grāmatvede Liene Kleina - Brūvere

ĪPAŠAIS SVEICIENS
HELĒNAI KLAPOTEI

Gadu gaitai nemierīgai, straujai
Līdzi tikt un možai būt.
Lai tev visi darbi sokas,
Negurst sirds un prāts, un rokas.

Sveicam lielajā dzīves jubi-
lejā! Paldies tev, HELĒNA, par 
krietno devumu. Lai veselība un 
možs gars arī turpmāk!

RSK „Nedzirdīgo sports” valde



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

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

KOPSOLĪ 2012. gada maijs nr. 516 PAZIŅOJUMI

MĪĻI SVEICAM!
80

  8. VI VALENTĪNA ŽOHOVSKA, Rīgas
21. VI BRIGITA MIEZĪTE, Rīgas

75
11. VI VELTA TIMMERMANE, Rīgas
22. VI JĀNIS SKERŠKĀNS, Valmieras
25. VI ĒVALDS KLUŠS, Rīgas

70
  9. VI VITAUTS ŠABERTS, Rīgas

65
  9. VI LUDMILA BALODE, Rīgas
18. VI SERGEJS ZAVERTAILO, Rīgas

60
11. VI DZINTRA JANSONE, Rīgas
17. VI GALINA BARINOVA, Rīgas
30. VI ELITA KRONBERGA, Rīgas

55
7. VI VINETA BOŽE, Ventspils

50
 5. VI VLADIMIRS GERDTS, Rīgas
10. VI JEĻENA KEDERE, Rīgas
11. VI JANĪNA BUŠMANE, Rīgas
14. VI KIRA DMITRIJEVA, Rēzeknes
17. VI VIKTORS VINOGRADOVS, 
                                              Daugavpils
23. VI JURIS GAISIŅŠ, Rīgas biedrība

LNS projekts "KLUSUMA PASAULE"
Ieguldījums tavā nākotnē

EIROPAS SAVIENĪBA

GALvenie PAsākumi biedrībās 2012. GAdA mAijā

LĪDZJŪTĪBAS

KC „RĪTAUSMĀ”
  9. V pl. 14 „Senioru diena” 
10. V pl. 17  Dejas un teātris pavasara 
                     noskaņās
11. V pl. 16 Ģimenes diena „Mūsu 
                    bērni” 
12. V pl.  Šova fināls „Krāsaini sapņi - 2”

RĪGĀ
 9.; 16.; 23.; 30. V pl. 16 Notikumi 
                                     Latvijā un pasaulē 
11. V pl. 17 Pasākums „Pavasaris ziedos” 
                    – māmiņu diena

D/C ĀBEĻZIEDS
10.; 24. V pl. 13 Rokdarbi un vingrošana
31. V pl. 13 Zīmēšana un vingrošana

JELGAVĀ
15.; 22.; 29. V pl. 17 Laikrakstu un žur-
                                    nālu apskats
26. V pl. 17 „Iekļaujies!” – ieskats „dzir-
                    dīgo” pasaulē

TUKUMĀ
11. V pl. 17 „Iekļaujies!” – ieskats „dzir-
                    dīgo” pasaulē

PĻAVIŅĀS
12.V pl. 12 Pasākums „Mātēm” 

ALŪKSNĒ
9. V pl.12 Pasākums ,,Mātes diena” (līdzi 
                 groziņš)

SMILTENĒ
10. V pl.12 Pasākums ,,Mātes mīlestība – 
        labākās zāles pasaulē” (līdzi groziņš)

LĪVĀNOS
14. V pl. 10 Informācijas diena 

VALMIERĀ
    7. V pl. 14 Smiekli un melnais humors

19. V pl. 16 Pasākums „Veselā miesā 
                    vesels gars”
28. V pl. 15.30 Informācija par nedzirdīgo 
                         dzīvi
31. V pl. 16 Pasākums „Vienkārši būt 
                     kopā”

VENTSPILĪ
  1. V pl. 15 Pasākums „Darba svētki”
  4. V pl. 15 Pasākums „LR Neatkarības 
                     atjaunošanas diena”
5.; 12.; 19. V pl. 18 IK „Veselība”
10.; 24. V pl. 15 Notikumi Latvijā un pa-
                            saulē
13. V pl. 15 Pasākums „Mātes diena”
17. V pl. 15 Laikrakstu un žurnālu apskats

31. V pl. 15 Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi
LIEPĀJĀ

15. V pl. 17 Pasākums “„ Mana ģimene “ 
26. V pl. 13 (laiks var mainīties) Pasākums 
                    „Draudzīga tikšanās “(gaidī-
                    sim ciemiņus no tālās Latga- 
                    les, Vidzemes un Kurzemes)

RĒZEKNĒ
  8. V pl. 12 Informācija „Jaunumu 
                    virpulī”
  9. V pl. 10 Ekskursija – tikšanās ar kino-
                    logiem
11. V pl. 12 Pasākums „Mīļajām māmi-
                    ņām”
22. V pl. 12 Konkurss „Putni ziedos”
29. V pl. 12 Videofilmu demonstrējumi

KULDĪGĀ
  8. V pl. 14 Pasākums „Mātes diena”
  9. V pl. 14 Informatīvā pēcpusdiena
18. V pl. 12 Foto izstāde – bērnības bilžu 
                    galerija
28. V pl. 14 Pārgājiens pa Kuldīgu
  1. VI pl. 12 Pasākums „Bērnu diena”

LNS BIEDRĪBU PASĀKUMI

RĪGĀ
9.; 23. V pl. 17 Pārrunas

TUKUMĀ
11. V pl. 17 „Iekļaujies!” – ieskats „dzir-

                      dīgo” pasaulē
JELGAVĀ
26. V pl. 17 „Iekļaujies!” – ieskats „dzir-
                    dīgo” pasaulē
VALMIERĀ 

3.; 10.; 17.; 24.; 31. V pl. 14 Avīžu un 
                      žurnālu koplasīšana 

12. V pl. 14 Pasākums „Mana māmiņa 
                       nedzird” 

14. V pl. 14 Lekcija „Jaunumi darba 
                       likumdošanā” 

16. V pl. 12 „Iekļaujies!” – ieskats 
                      „dzirdīgo” pasaulē 

21. V pl. 14 IK „Dvēseles daile” 
28. V pl. 14 Rekomendējošā konsultā-

                       cija 
VENTSPILĪ                                       
5.; 19. V pl. 15 Avīžu un žurnālu koplasī-
                         šana 
12. V pl. 15 Pasākums „Māmiņu diena ne-
                    dzirdīgām māmiņām”

LIEPĀJĀ
3.; 8.; 10.; 15.; 29. V pl. 15.30 Avīžu un 

                      žurnālu koplasīšana
13. V pl. 13 Pasākums „Mātes diena”
17. V pl. 14 Iepazīsti savu pilsētu – Ie-

                       skats Neredzīgo biedrībā
24. V pl. 15.30 Pārrunas par nedzirdīgo 

                            dzīvi
DAUGAVPILĪ

8.; 15.; 22.; 30.; 31. V pl. 13 Avīžu un 
                     žurnālu koplasīšana 
17. V pl. 13 Pārrunas par nedzirdīgo 

                       dzīvi 
18. V pl. 17 Pasākums „Atmiņu vakars”
23. V pl. 13 Nedzirdīgo prasmju kon-

                      kurss „Asini prātu!” 
RĒZEKNĒ

8.V pl. 13 Lekcija 
10.; 24. V pl.. 13 Mutvārdu žurnāls 

                              „Gribam visu zināt” 
15.V pl. 13 „Iekļaujies!” – ieskats „dzir-

                     dīgo” pasaulē 
22.V pl. 13 Avīžu un žurnālu koplasīšana 
26. V pl. 14 IK „Juniors” 
29. V pl. 13 Pasākums „Vasaras svētki”

 Mūsu visdziļākā līdzjūtība INESEI un 
LIGITAI MEDNĒM, māmiņu smilšu kalniņā 
aizvadot.

Valmieras biedrība

 Mūžībā aizgājis  mūsu  biedrs 
ANATOLIJS JEKIMOVS (1935.18.07 – 
2012.25.03). Izsakām līdzjūtību Annai, tuvinie-
kiem un draugiem. Lai vieglas smiltis!

Smiltenes biedrība

 Izsakām dziļu līdzjūtību HERMANIM 
ALFRĒDAM ARNTAM, mīļo māsu zaudējot.

Valmieras biedrība

 Mūžībā aizgājusi mūsu biedre VALENTĪNA 
SKUJA (22.01.1921.-18.04.2012.). Izsakām vis-
dziļāko līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem un drau-
giem, viņu mūžībā aizvadot.

Rīgas biedrība

Nu ir miers pēc 
lielās trauksmes,

Nu ir miers pēc dziņu 
vētrām,

Miers pēc ilgām, steigām, cerām,
Nu ir miers.

(Aspazija)
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