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 1. Vēstīts par priecīgiem 

notikumiem: laureātes „Sie-
viete Latvijai 2012” nosauku-
mu saņēmusi Inese Immure, 
skolās notikuši izlaidumi

2. Domes sēde notiek papla-
šinātā sastāvā – ar Saeimas de-
putātu un citu atbildīgu amat-
personu līdzdalību

3. LNS viceprezidente 
Sandra Gerenovska Dānijā 
iepazīst veco ļaužu problēmu 
risinājumus

4. Nedzirdīgais Normunds 
Sebris iekarojis savu vietu 
darba tirgū, sava paša saim-
niecībā

5. Piedāvātas iespējas. Kā-
das? Lasiet paši!

6. Zīmju valodas darba 
grupa projektā „Klusuma pa-
saule” izvirzītos uzdevumus 
izpildījusi

7.  Ziņas no biedrībām un 
jauna sleja „Mēs lepojamies”. 
Pastāstiet arī jūs par cilvē-
kiem, ar kuriem varam lepo-
ties. Tādi ir līdzās jums!

8. – 9. Izlaidumi – smar-
žo meijas, vīst ziedu klēpji… 
Jauniešiem ir jāizvēlas tālā-
kais ceļš

10. Medicīnas sasniegumi – 
varbūt noder arī jums?

11. Daudzas jaukas un vēr-
tīgas aktivitātes notiek, patei-
coties Eiropas Sociālā fonda 
finansējumam

12. Skaistumkonkursi, fes-
tivāli. Nemaz nav tālu!

13. Kā izprot žestus pasaulē

14. – 15. Sporta jaunumi

16. Kā vienmēr – paziņoju-
mi, sveicieni, atvadas…
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JŪNIJA MĒNESIS – IZLAIDUMU LAIKS
Ivars KalnIņš

Pirms Jāņiem visā Latvijā simtiem tūkstošiem jauniešu ar pateicības vārdiem un siltām 
atmiņām sirdī  šķiras  no skolas ar ziediem un diplomiem rokās.  Smaids rotā viņu sejas par 
izcīnīto uzvaru izglītības iegūšanas ceļā, bet  vienlaikus ar prieku  neizbēgami rodas pārdo-
mas par to,  kas viņus gaida jaunajā dzīves ceļā daudzo izvēļu un iespēju priekšā. Ir jāsāk 
nopietni domāt par nākotni.
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Šādas no-
skaņas bija jū-
tamas arī  Rai-
ņa 8. vakara 
(maiņu) vidus-
skolas izlaidu-
mā Rīgā, Dailes 
teātrī, kur 21. 
jūnijā iegūtās 
vidējās izglītī-
bas apliecināju-
ma dokumentu 
saņēma deviņi 
nedzirdīgie jau-
nieši.

Ceremonija bija pārdomāta un saviļņojoša. 
Klātesošos viesus – pašvaldību pārstāvjus, darba 
kolēģus, ģimenes locekļus, radus, draugus, kā 
varēju vērot, tā patiešām aizkustināja. Žūrijas 
komisijā – sabiedrībā pazīstami cilvēki. Viņi pa-
stāstīja, ka bija ļoti grūti no pieteiktām vairāku 
simtu sievietēm izvēlēties tikai 12, jo visas būtu 
pelnījušas šo titulu un labus vārdus. Un tomēr 
tas bija jāizdara! 

Pasākuma gaitā par katru laureāti tika pa-
stāstīts, kā arī viņas pašas dalījās savās pārdo-
mās par savu darbu un šo notikumu.

Mūsu Inesi Immuri apbalvoja nominācijā 
par darbu sabiedrības labā – par viņas veikumu 
nedzirdīgo cilvēku interešu aizstāvībā, meklējot 
un radot iespējas atvieglot viņu komunikāciju ar 
pārējo sabiedrību.

Laureātes saņēma kristāla „princeses kurpī-
ti” ar titula zīmi, krāšņus ziedu pušķus, dažādas 

veltes un Eiroparlamenta deputātes Ineses Vai-
deres dāvanu – apmaksātu braucienu uz Eiropar-
lamentu Briselē.

Inese Immure atzina: „Prieks, ka esmu ie-
vērota un tik augstu novērtēta, tas bija negai-
dīti, bet patīkami. Saņēmu daudz apsveikumu 
– no darba biedriem, draugiem, radiem un arī 
no mūsu biedriem. Paldies visiem! Šo notikumu 
izmantoju, lai pēc iespējas vairāk un visur pa-
stāstītu plašākai sabiedrībai par nedzirdīgajiem 
cilvēkiem. 

Brauciens uz Briseli bija patiesi vērtīgs. Tur 
tikos arī ar nedzirdīgo eiroparlamentārieti Āda-
mu Kosu. Tuvāk par to lasiet nākamajā „Kopso-
lī” numurā. ” 

15. jūnijā „Latvijas Avīzes” atpūtas 
bāzē pie Valguma ezera risinājās konkur-
sa „Sieviete Latvijai 2012” svinīgais noslē-
gums. Tajā divpadsmit lieliskas sievietes no 
dažādiem Latvijas reģioniem, lielākoties no 
laukiem, tika apbalvotas ar Goda titulu, cil-
dinot viņu ieguldījumu trīs dažādās jomās 
– uzņēmējdarbībā, ģimenes stiprināšanā un 
sabiedrības labā. Viņu vidū trīs no Rīgas, 
tostarp mūsējā – LNS biedre Inese Immure.
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Ilze KopmanevaldIs KrauKlIs

DOMES SĒDĒ: PROJEKTU PREZENTĀCIJAS

2013. gada 17. – 18. augustā  tiks sasaukts LNS 
18. kongresss. Tam gatavojoties,  LNS valdes sēdē 
apstiprināta LNS Statūtu komisija šādā sastāvā: 
Sandra Gerenovska, Edgars Vorslovs un Varis 
Strazdiņš (lēmums nr. 3 - 11 no 2013.25.04).  

Šīs komisijas pirmajā sēdē nolēma izstrādāt 
vienotu anketu, kuru aizpildot LNS biedri var  izteikt 
savus priekšlikumus un pamatojumus iespējamiem 
grozījumiem Statūtos.  

Anketa  tagad pieejama visās  reģionālajās bied-
rībās. LNS biedriem  priekšlikumi jāiesniedz savas  
biedrības valdē, kur  tos apkopos un tālāk nodos  
Statūtu komisijas priekšsēdētājai LNS viceprezidentei 

Sandrai Gerenovskai. 
Apkopotos priekšlikumus biedrības var iesniegt 

šādi: elektroniski, adresējot uz epastu - sandra.gere-
novska@lns.lv vai nosūtot pa pastu  uz adresi:  Elvīras 
iela 19, Rīgā, LV 1083.  Var nodot arī personiski Sand-
rai Gerenovskai, kad notiks kārtējā biedrību vadītāju  
sanāksmē Rīgā.  

Anketu var izdrukāt arī no LNS mājaslapas.  Pir-
mos LNS reģionālo biedrību valdēs apkopotos biedru 
priekšlikumus LNS Statūtu komisija lūdz  iesniegt līdz 
šī gada 1. septembrim. 

Informē:  LNS Statūtu komisija

LNS STATŪTU KOMISIJĀ

Turpmāk reizi mēnesī „KS” 
regulāri ziņos, kādi rezultāti 
sasniegti to īstenošanā – ko da-
rījis mūsu prezidents Arnolds 
Pavlins un viceprezidente 
Sandra Gerenovska, ar kādām 
amatpersonām tikušies, kādos 
pasākumos piedalījušies, kur 
bijuši komandējumos utt.

4. jūnijā LNS prezidents 
Arnolds Pavlins parakstīja 
pirkšanas – pārdošanas līgu-
mu par LNS īpašuma Smilte-
nē, Gaujas ielā 30 pārdošanu. 
Šis īpašums jau tika pārdots 
agrāk citam pircējam, kurš jau 
sāka ēkā remontu un sāka at-
maksāt pirkuma summu pa da-
ļām. Taču bankrotēja un lauza 
līgumu. Tāpēc māju tagad pār-
deva citam pircējam.

7. jūnijā LNS prezidents 
Arnolds Pavlins un vicepre-
zidente Sandra Gerenovska 
tikās ar jauno Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras vadītāju 
Inesi Kalvāni, lai pārrunātu 
turpmākās sadarbības iespē-
jas. Svarīgākā tēma bija par 
NVA organizēto pakalpojumu 
un pasākumu nodrošināšanu ar 
LNS surdotulkiem. 

NVA uzskata, ka pastāv 
iespēja piesaistīt brīvprātīgos 
tulkus – tulkošanai sabiedriskā 
kārtā, kā arī tulkus praktikan-
tus. LNS  šādu iespēju apšauba.

Vēl viena problēma –  NVA 
surdotulkus nenodrošina  mūž-
izglītības programmām. Ir 
taču  NVA apmaksātas mācību 
programmas, kuras vēlas apgūt 
nedzirdīgie, bet tām surdotulki 
nav paredzēti. NVA solīja pa-
rūpēties par MK noteikumu la-
bošanu. LNS lūdza arī izskatīt 
iespēju aktuālāko informāciju 
par pieejamajiem pakalpoju-
miem NVA mājaslapā tulkot 
zīmju valodā. 

14. jūnijā LNS prezidents 
Arnolds Pavlins tikās ar LR 
Finanšu ministrijas valsts 
sekretāra vietnieku Arman-
du Eberhardu. Apspriežamais 
jautājums – Eiropas Savienības 
struktūrfondi invalīdiem nā-

LNS VADĪBAS 
KALENDĀRS

Par valsts pasūtījuma izpildi 2011. gadā pre-
zentāciju sniedza LNS Sociālās struktūras vadītājs  
Edgars Vorslovs. Valsts deleģētie uzdevumi ir sekmī-
gi izpildīti. To atzinis Labklājības ministrijas veiktais 
audits (pārbaude). Arī Saeimas Sociālo un darba lietu 
komisijas pārstāve deputāte Aija Barča paveikto dar-
bu un LNS sadarbību novērtēja ļoti pozitīvi.

Debates izraisījās par aktuālu, risināmu problē-
mu – surdotulka pakalpojumu nodrošinājumu visiem, 
kuri vēlas mācīties. LNS viceprezidente Sandra 
Gerenovska izteica pateicību LR Saeimai par saprat-
ni un atbalstu, piešķirot finansējumu šī pakalpojuma 
apmaksas ieviešanai augstskolu un profesionālo skolu 
praksē, bet vienlaikus skaidroja nepieciešamību pēc 
tulka klātbūtnes arī dažādos NVA organizētos un citos 
kvalifikācijas celšanas, jauna amatprasmiju apgūšanas 
utml. kursos. 

Domnieks Andris Bergmanis informēja par grūtī-
bām, ar kādām saskāries, kad lūdzis šādu pakalpojumu 
mācībām kursos Sporta akadēmijā: – „Visur atdūros 
pret slēgtām durvīm…” Viņš rosināja LNS šo jautāju-
mu risināt par iespējas ātrāk. 

LSN prezidents atzina, ka divarpus gados bijis jā-
atrisina daudz problēmu, jāpārvar grūtības un jāmeklē 
iespējas, jo: „Mēs bijām vieni no pirmiem, kam Saeima 
uzticēja valsts pasūtījumu. Mēs sākām no baltas lapas, 
no nulles. No visiem prasīja daudz spēka un enerģijas, 
tas „papīru” darbs, ko ikdienā neviens neredz. – Un tas 
ir atzīts par derīgu… ”

 Par realizāciju esošā LNS projekta 
„Klusuma pasaule” vairāku aktivitāšu 
norises rādītājiem ziņoja to vadītāji: 
Karīna Pavlova, Edgars Vorslovs, Žanete 
Škapare, demonstrējot atraktīvi sagatavo-
tas prezentācijas.

 Bet projekts „LNS – otrās mājas 2” 
jau pabeigts! Šī sasnieguma rezultātus ap-
kopoja projekta vadītāja Aija Sannikova.

Neskatoties uz grūtībām un problē-
mām, viss paveikts, kā paredzēts un no-
drošināta lieliska vide gan darbiniekiem, 
gan apmeklētājiem divu jauno Sociālās RH 
centru ēkās Rīgā un Liepājā.

Par jauno LNS projektu „Nepalikt 
vieniem klusumā” informēja Diāna Zā-
lamane – Leite. Tajā iesaistītos klientus 
jau no 1. jūlija gaida daudz labu, nebijušu 
jaunumu.

 „Alternatīvie sociālās rehabilitāci-
jas pasākumi nedzirdīgajiem Latgales 
reģionā” – šādi saucas vēl viens jaunais 
LNS projekts. To prezentēja tā vadītāja 

Aija Sannikova. Arī tajā 40 klienti no Latgales reģiona 
pavisam drīz būs iesaistīti daudzveidīgos pasākumos.

Dome lēma: Pieņemt ziņojumus zināšanai un iz-
teikt pateicību projektu un  to aktivitāšu vadītājiem par 
labi paveikto darbu.

Dažādos jautājumos tika skaidrota situācija LNS 
nekustamo īpašumu (ēkas, zeme) jomā. Atjaunota dar-
ba grupa, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem (Arnol-
ds Pavlins, Edgars Vorslovs, Laimonis Paulēns, Varis 
Strazdiņš, Māra Lasmane).

LNS viceprezidente atgādināja par iespēju iesniegt 
priekšlikumus LNS Statūtu grozījumiem – biedrību 
vadītājiem jārosina to darīt saviem biedriem un līdz 1. 
septembrim jāiesniedz LNS jau pirmo saņemto ierosi-
nājumu apkopojums.

LNS VALDES SĒDĒ
13. jūnijā notika arī LNS valdes sēde. Tajā izskatīja 

divus jautājumus. 
Par reģionālo biedrību (RB) priekšlikumiem 

ziedojumu saņemšanai. 
Valde uzdeva LNS galvenajai grāmatvedei sagata-

vot instrukcijas un pārskata formas šajā jomā.
Par RB priekšlikumiem maksas pakalpojumu 

noteikšanai biedrībās valde nolēma: ieviest tos Rī-
gas biedrībā un tās valdei sagatavot par to priekšli-
kumus; LNS vadībai jāizstrādā maksas pakalpojumu 
cenrādis, instrukcijas un pārskatu formas. 

13. jūnijā kultūras centrā „Rītausma” notika paplašināta 
LNS Domes sēde, kurā piedalījās LR Saeimas, Labklājības 
ministrijas un NVA pārstāvji, kā arī atbildīgie LNS darbi-
nieki un vairāku LNS projektu atbildīgie vadītāji. Tika ap-
spriesti svarīgi un apjomīgi jautājumi.

zIgmārs ungurs

Vērīgākie LNS mājas-
lapas lietotāji jau ir iepazi-
nušies ar tajā ievietotajām 
LNS vadības iknedēļas 
plānotajām aktualitātēm. 



Sākumā notika dažādas 
nodarbības, kurās uzstājās gan 
nedzirdīgie, gan dzirdīgie lektori. 
Uzzināju daudz ko interesantu, 
dažas bija īpaši motivējošas.  
Šogad Eiropā ir Veco ļaužu gads, 
tāpēc vairākas tēmas veltītas šim 
jautājumam. Pastāstīšu galveno, 
ko uzzināju. Šoreiz par to, kā 
dzīvo un kādas problēmas jārisina 
nedzirdīgajiem senioriem Dānijā, 
Nīderlandē un Zviedrijā.

Dānijā zīmju valoda kā 
valsts valoda nav atzīta. Arī šajā 
valstī pastāv problēmas ar darbu. 
Daudzi veci cilvēki ir ļoti aktīvi. 
Apciemo nedzirdīgo ģimenes, 
palīdz pieskatīt bērnus, organizē 
interešu klubiņus, makšķerē, 
sporto.  Kāpēc viņi vēlas būt 
aktīvi? Viņi atbild: „Tas palīdz 
justies jaunākiem, negribam būt 
vientuļi.” 

Lektors Nils Botgers – 
Rasmusens  no Kopenhāgenas 
augstskolas  uzstājās ar lekciju 
par tēmu –”Jauniešu vecums 
nākotnē”. 

Lūk, ko viņš pastāstīja! 
Ir svarīgi, lai jaunieši dzīvotu 
pilnvērtīgu dzīvi, lai būtu radoši. 
Interesanti, ka Dānijā cilvēki 
55 – 75 gadu vecumā skaitās 
jaunie pensionāri. Bet ir jau 
tā: viens 69 gados jūtas vecs, 
bet cits gluži jauns. Dānijā 
samazinās dzimstība. Daudzi 
jaunieši ir bezdarbnieki, līdz ar to 

valstij rodas grūtības nodrošināt 
pensionāriem pensijas. Iespējams, 
arī tāpēc Dānijā cilvēki pēc 50 
gadiem jūtas pietiekami spējīgi 
turpināt strādāt, aktīvi iesaistīties 
sabiedriskajā dzīvē, aktivitātēs utt.  
    Tas ir laiks, kad daudzi  sāk 
domāt, ka mūžīgi jau nedzīvos,  
tāpēc jābauda dzīve, jārealizē 
tie sapņi, kurus kādreiz dažādu 
apstākļu dēļ nevarēja piepildīt. 
Dzīvē ir daudz svarīgu lietu, 
ne tikai darbs un darbs. Tāpēc 
vecumā noslēgties no sabiedrības 
nav labi. Cilvēkiem, aizejot 
vecuma pensijā, jāļauj rīkoties 
pašiem pēc savas izvēles. Var arī 
turpināt strādāt kā pašnodarbinātie 
– strādāt tik, cik katrs var, 
nevis pilnu slodzi un doties 
pensijā tad, kad vēlas, nevis kad 
darbavieta nolemj. Var iesaistīties 
brīvprātīgajā darbā. Arī vecākiem 
cilvēkiem, ja viņi vēlas, jādod 
iespēja studēt. Par saviem gadiem 
nevajag daudz domāt un prātot, 
ko var vai nevar atļauties savos 
gados. 

Dānijā vairums jauniešu 25 – 
35 gados turpina vēl izglītoties. 
Agrāk daudzi  jaunieši domāja, 
ka katram vajag lepnu māju un 
auto, bet tagad prioritātes ir citas 
– vispirms domā par veselību, 

zināšanām, izglītību. 
Dānijā tika veikts pētījums. Uz 

jautājumu, kur jūs vecumdienās 
vēlētos dzīvot. Atbildes bija šādas:

1. 51% – kopā ar ģimeni;
2. 49% –  speciālā veco 

ļaužu mājā kopā ar citiem 
nedzirdīgiem senioriem, bet 
netālu no ģimenēm;

3. 43% – lai apkalpojošie 
darbinieki veco ļaužu mājās 
mācētu zīmju valodu, 
bet vislabāk, ja viņi būtu 
nedzirdīgie.

Vecie cilvēki labprāt 
brīvprātīgi vēlas palīdzēt 
darbiniekiem – uzkopt telpas, 
piepalīdzēt vājākiem, sagādāt 
pārtiku utt. 

Lektors uzsvēra, ka ļoti 
svarīgi sadarboties jauniešiem un 
senioriem. Piemēram, jaunieši 
var veciem cilvēkiem mācīt lietot 
datoru, lai vieglāk sazināties ar 

saviem tuviniekiem, radiem, 
mazbērniem, kuri dzīvo citā 
pilsētā vai citā valstī. 

Lektors Jans Tempelārs  
informēja par veco cilvēku 
māju Nīderlandē.  Piedāvāja 
noskatīties video, kurā zīmju 
valodā veci cilvēki un arī 
darbinieki stāsta, kā viņiem 
klājas. Vienā mājā ir 70 dzīvokļi, 
kuros dzīvo vecie cilvēki, kurus ir 
jāapkopj, bet 81 dzīvoklī – tādi, 
kuri paši par sevi var parūpēties. 
134 seniori nedzirdīgie stāv rindā 
uz mītni šajā mājā, to vidū arī no 
citām valstīm, piemēram, Īrijas, 
kur šādu māju nedzirdīgiem 
likvidēja.  

Svētdienās tur notiek dažādas 
nodarbības. Kāda nedzirdīgā 
pastāstīja – ja būtu pansionātā 
kopā ar dzirdīgajiem, tad justos 
izolēta. Sākumā dzīvoja kopā 
ar vīru; kad vīrs nomira, viņai 
bija iespēja dzīvot kopā ar bērnu 
ģimenēm. Viņa tomēr izvēlējās 
veco ļaužu māju kopā ar citiem 
nedzirdīgajiem.

Kāda cita nedzirdīga šīs mājas 
darbiniece kādreiz  strādājusi 
pie dzirdīgiem. Viņa stāstīja, 
ka tur jutusies vientuļa, bijušas 
komunikācijas problēmas. 
Kad atnāca strādāt uz šo māju, 

dzīvesprieks uzreiz atgriezās. 
Nīderlandē cilvēki paši izvēlas, 
kur un kā dzīvot vecumdienās. 

Zviedrijā nedzirdīgie arī 
vēlas ierīkot līdzīgu māju, tikai 
pastāv problēmas ar finansēm. 
Taču lektors skaidroja, ka 
galvenais nav nauda, bet ideja. 
Nīderlandē speciāli nedzirdīgiem 
cilvēkiem māju uzbūvēja 1997. 
gadā. Sākumā nedzirdīgie dzīvoja 
tikai kādos 20 dzīvokļos, pārējos 
piedāvāja dzirdīgiem. Pēc tam 
nedzirdīgo pieteicās arvien vairāk 
un vairāk, un tagad  gandrīz visā 
mājā dzīvo tikai viņi. 

Dānijā arī ir speciāla 
nedzirdīgo veco cilvēku māja ar 
40 dzīvokļiem, pārējos piedāvā 
nedzirdīgiem jauniešiem. Tomēr 
šajā valstī vairākums veco cilvēku 
izvēlas dzīvot kopā ar bērnu 
ģimenēm. 
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KĀ DZĪVO VECIE ĻAUDIS DĀNIJĀ

Kāpēc viņi vēlas būt aktīvi? Viņi atbild: 
„Tas palīdz justies jaunākiem, negribam  
būt vientuļi.” 

košajā plānošanas periodā. 
Starp citu: ļoti svarīgs jau-
tājums! 

Tas saistās ar projekta 
„Klusuma pasaule” uzsāk-
to aktivitāšu turpināšanu. 
Vai nākamgad, kad projekts 
beigsies, būs vēl iespējamas 
daudzās un nedzirdīgajiem 
tik ļoti vajadzīgās aktivitā-
tes, piemēram, LNS mājas-
lapa ar Jaunumiem, video-
ziņām, Kopsolī, pieredzes 
apmaiņas braucieni starp 
biedrībām, kuri kļuvuši tik 
populāri, datorapmācība, 
mākslinieciskās pašdarbības 
attīstība un daudz kas cits…

Šīs tikšanās rezultātā 
radās  secinājums, ka iein-
teresētajām invalīdu organi-
zācijām vajadzētu sapulcē-
ties un vienoties par kopīgu 
koncepciju jeb platformu, uz 
kuras pamata varētu izvirzīt 
pieteikumus ES struktūrfon-
du prioritātēm Latvijas visu 
veidu invalīdu vajadzību 
nodrošināšanai nākošajā 
plānošanas periodā. Ļoti 
svarīgs un ļoti sarežģīts jau-
tājums…

18. jūnijā LNS pre-
zidents Arnolds Pavlins 
piedalījās Invalīdu lietu 
padomes sēdē. Tajā kā gal-
venie jautājumi bija Finanšu 
ministrijas informācija par 
ziedojumiem sabiedriskā 
sektora organizācijām. 

Diemžēl ziņojums bija 
nekvalitatīvs, un klātesošie  
lūdza līdz nākošajai sēdei 
sagatavot detalizētāku infor-
māciju. 

VDEĀK ziņoja par jau-
no invaliditātes noteikšanas 
kārtību. Arī šīs kārtības vei-
došana notiek ESF projekta 
ietvaros. Darāmā tur vēl ļoti 
daudz. 

A. Pavlins aktualizēja 
jautājumu par ANO konven-
cijas ieviešanu Latvijā sais-
tībā ar nākošā plānošanas 
perioda prioritātēm.

21. jūnijā LNS prezi-
dents Arnolds Pavlins pie-
dalījās invalīdu organizā-
ciju apvienības „Sustento” 
rīkotajā tikšanās pasāku-
mā ar citu invalīdu organi-
zāciju vadītājiem. 

Tikšanās tēma – kopējas  
stratēģijas izstrāde nākoša-
jam plānošanas periodam. 


No 17. līdz  20. maijam 
piedalījos Eiropas Nedzirdī-
go savienības (starptautiskais 
apzīmējums – EUD) organi-
zētajā divu dienu seminārā 
un pēc tam arī oficiālajā sa-
nāksmē –  EUD Ģenerālajā 
asamblejā Kopenhāgenā, 
Dānijā.
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NORMUNDS PROT VISU UN DARBA NEBAIDĀS
zIgmārs ungurs

Viņiem pieder 12 hektāru zemes, bet agrāk papildus vēl nomāja, lai 
audzētu ziemas un vasaras kviešus. Pašlaik izmanto tikai savu zemi, jo 
nomāt vairs nav izdevīgi lielo nodokļu dēļ. Ir arī mežs.

Normunds man izrāda visu saimniecību, un es nolemju gatavot fo-
toreportāžu, jo arī mūsu lasītājiem labāk vienreiz redzēt nekā simtreiz 
izlasīt… 

Normundu sastopu pie traktora, kas piekrauts ar veciem lūžņiem. 
Viņš metina pie traktora dzelteno brīdinājuma lampu. Tas ir viens no 
trim traktoriem, kas ir saimniecībā, bet Normundam tas liekas par maz, 
plāno pirkt vēl vienu. Vēl ir arī trīs kombaini, labības kalte, neliels gate-
rītis, galdnieku darbnīca. Ar savu lauksaimniecības tehniku Normunds 
sniedz pakalpojumus arī apkārtējiem saimniekiem. 

Ir labi aprīkota galdnieku darbnīca, kurā iespējams ne tikai frēzēt dē-
ļus, izgatavot logus, durvis, bet arī sarežģītākus koka dekorus. Šis darbs 
viņam patīk vislabāk. Nav brīnums, jo viņš ir beidzis Rīgas Amatniecī-
bas vidusskolu, kur apguvis kokgriezumus. Aiz vecās kūts ir īsta kok-
materiālu noliktava. Ar nelielu lentzāģa gaterīti Normunds pašu īpašumā 
iegūtos kokus sazāģē un sakrauj grēdās, lai žūst. Tur ir kokmateriāli no 
priedes, gobas, ozola… Paši nespēj visu izmantot, tāpēc tos pārdod.

 Darba ir ļoti daudz, Normunds atzīst. Pirms pāris gadiem paši veica 
savas lielās dzīvojamās ēkas atjaunošanu, nomainīja jumtu, nostiprināja 
un nosiltināja sienas, piebūvēja vēl balkonu. Apdares dēlīšus, durvis un 
citu vajadzīgo no koka Normunds pats izgatavoja uz vietas darbnīcā. Var 
teikt, ka viņš ir meistars daudzās jomās. 

Lai gan mājās dzīvo tikai trīs cilvēki, tomēr bieži atbrauc Normunda 
māsa Guna Priede un citi radi. Radinieku viņam ir daudz. Normunds 
man rāda istabā pie sienas savu dzimtas salidojuma fotogrāfiju – mil-
zums cilvēku, šķiet, vairāki simti, pat negribas ticēt ka tā visa ir viena 
dzimta. Kādā no radu salidojumiem Normunds ticies arī ar savu attālāku 
radinieku, slaveno aktieri Kārli Sebri, kas aizgāja mūžībā 2009. gadā. 

Normundam patīk visu pārzināt, justies kā saimniekam savās mājās, 
taču viņš it nemaz nav iedomīgs. Viņš ir vienkāršs un sirsnīgs, gatavs 
izpalīdzēt. Kad lauku saimniecībā kļūst vientuļi, tad viņš sēžas savā auto 
un brauc uz Valmieras kluba vai arī LNS pasākumiem. Viņš bija iera-
dies arī Rīgā, lai noskatītos teātra šova finālu. Pats arī agrāk piedalījās 
pašdarbībā, bet tagad tam vairs neatliek laika, darbu ir  pārāk daudz. 

Normunds Sebris ir LNS Valmieras biedrības Cēsu grupas 
biedrs. Viņš kopā ar tēvu Gunāru un māti Astru saimnieko savā 
plašajā saimniecībā „Silavas”, kas atrodas Vaives pagastā netālu 
no Cēsīm. 

Normundam patīk visu pārzināt, justies kā 
saimniekam savās mājās, taču viņš it nemaz 
nav iedomīgs. Viņš ir vienkāršs un sirsnīgs.

Mājas sargs Repše… nudien izspļauts Repše, tāpat slej  
zodu gaisā…

Savā galdnieku darbnīcā Normunds izgatavo pat  
ļoti sarežģītus pasūtījumus.

Normunds prot apstrādāt arī metālu – gan griež, gan metina.

 Mājai veikts liels remonts, un tā atjaunota līdz nepazīšanai.
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KRIEVU DRĀMAS TEĀTRĪ IZRĀDES AR TITRIEM VALSTS VALODĀ
 Ivars KalnIņš

Intis Zvirbulis: „Raiņa skolā klases 
audzinātāja Inese Immure ieteica aiziet uz 
šo izrādi. Man visu laiku gribējies uzzināt 
kaut ko vairāk par teātra mākslu, tāpēc no-
lēmu iet un uzaicināju vēl divas meitenes uz 
šo izrādi. Sēdējām lielajā zālē, bet titri bija 
izvietoti skatuves augšējā daļā. Skatījos gan 
uz titriem, gan uz skatuvi vienlaikus. Ja uz 
skatuves risinājās sarunas, tad vairāk gan 
vēroju titrus. Centos visu saprast, bet trau-
cēja tas, ka bija daudz svešvārdu. Taču man 
vispār patika.”

Agnese Kalnāja: „Aizgāju uz šo izrādi, 
lai sevi izglītotu. Šekspīra lugas ir interesan-
tas, tāpēc gribēju šo vienu noskatīties. Bet 
par titriem šajā teātrī uzzināju no draugiem. 
Izrādījās, titru ekrāns ir ļoti labs un skaidri 
lasāms, nebija nekādu problēmu. Bet vienī-
gi sēdēju pārāk tuvu (lielajā zālē septītajā 
rindā) un bija grūti nolasīt: visu laiku galvu 

jācilā augšā 
un lejā! Vai 
man šī izrā-
de patika? 
J ā a t z ī s t , 
īpaši sajūs-

mā nebiju, jo tā mani neuzrunāja. Vienīgi 
man patika krāsu spilgtums un sajaukums. 
Ja šajā teātrī būs laba izrāde, jāiet vēl.”

Jolanta Znotiņa: „Intis Zvirbulis arī 
mani uzaicināja uz šo izrādi. Ilgi nedomājot 
piekritu, jo nekad neesmu bijusi Krievu drā-
mas teātrī, turklāt jau zināju, ka šajā teātrī 
ir titri latviešu valodā. 

Šī izrāde bija ļoti gara, un, ja godīgi 
jāsaka, mani tā vispār neaizrāva. Skatoties  
gaidīju, kad tā ātrāk beigsies. Es neteiktu, 
ka tā bija slikta, bet vienkārši ir izrādes, kas 
aizrauj, un ir izrādes, kuras mani garlaiko. 
Tagad esmu ļoti izvēlīga, uz kuru iet.  Man 
tuvāks ir vizuālais teātris, kas balstās uz 
kustībām, jo ir nogurdinoši visu laiku skatī-
ties uz titriem. Šad tad ieturēju pauzes,  ne-
skatījos uz titriem, bet uz skatuves darbību. 
Kad jāskatās visu laiku uz titriem, tad nevar 
pilnībā izbaudīt to, kas notiek skatuvē. Tā-

pēc apzināti ieturu pauzes titru lasīšanā, lai 
varu koncentrēties darbībai uz skatuves.

Varbūt aiziešu vēl uz kādu citu izrādi. 
Tomēr uz garām izrādēm iešu tikai izņēmu-
ma gadījumos.”

Manis paša viedoklis: Šo lugu uzraks-
tīja Viljams Šekspīrs, viņš savos darbos pa-
zīstams kā rakstnieks, kurš nereti pārspīlē 
dzīves kaislības, kas patiesi aizrauj lasītājus/
skatītājus. Tas ir kā liels pozitīvais lādiņš, 
kas ierauj skatītājus mākslas pasaulē. Viņa 
valoda ir bagāta ar tēlainiem līdzekļiem – it 
īpaši zemtekstu, kas nedzirdīgajiem, jāat-
zīst, grūti saprotams.

Lai vieglāk un labāk vienlaikus kon-
centrētos uz titriem un skatuves darbību, es 
ieteiktu izvēlēties biļetes balkonā. Bet, ja iz-
vēlas vietu lielajā zālē un tuvāk skatuvei, tad 
galva visu laiku apgrūtinoši jācilā uz augšu 
un leju.

Plašāka informācija par izrādēm skatā-
ma www.trd.lv. 

Atgādinājums: katru pirmdienu biļetes 
var nopirkt ar 50% atlaidi uz izrādēm teko-
šajā nedēļā.  

Rīgas Krievu drāmas teātris dažām iestudētajām izrādēm piedā-
vā titrus latviešu valodā, kas nodrošina pieejamību arī nedzirdīgiem 
apmeklētājiem. Maijā daži desmiti nedzirdīgo apmeklēja slavenā dra-
maturga Viljama Šekspīra lugas „Divpadsmitā nakts” izrādi. Daži no 
viņiem pēc šīs izrādes apmeklējuma dalījās savos iespaidos par to!

 Seminārā uzstājās arī Rehabilitācijas 
centra Zīmju valodas attīstības nodaļas va-
dītāja Lilita Janševska – par zīmju valodas 
attīstību un aktualitātēm. Tika prezentēts arī 
starptautiskais projekts www.spreadthesign.
com, kurā no Latvijas puses piedalās ZV no-
daļa, kā arī jaunākā zīmju valodas vārdnīca, 
kurā pirmo reizi apkopoti datortermini lat-
viešu zīmju valodā. Jaunā vārdnīca tika uz-
dāvināta katram semināra dalībniekam.

BBF prezentēja jaunnodibināto sti-
pendiju informācijas tehnoloģiju jomā, 
kas paredzēta jauniešiem ar dzirdes 

traucējumiem (par 
to nākamajā numurā 
– intervijā ar BBF ko-
ordinatoru Lauri Žubu-
li). Lieli nopelni BBF 
aktivitātēm Latvijā ir 
Zviedrijas Pestīšanas 
armijas kapteinei Elzai 
Andersonei. Fonds cie-
ši sadarbojas ar Zvied-
rijas Pestīšanas armiju 
un Latvijas Pestīšanas 
armiju. Seminārā tika 
nodrošināts arī surdo-
tulkojums.

Kā pašu pirmo BBF 
Latvijā organizēto kur-
su dalībniece seminārā 
piedalījās LNS vice-
prezidente Sandra Ge-
renovska. Lūk, viņas 

stāstījums par to, cik nozīmīgi viņai toreiz 
bijuši šie kursi:

„Tas bija vēl tālajā 2002. gadā. Toreiz 
es vispār no datoriem neko nesapratu, ne-
lietoju. Datori toreiz tikai sāka izplatīties 
Latvijā. Atceros, ka toreiz mums Rēzeknē 
vajadzēja izremontēt kluba telpas un, lai ie-
gūtu tam līdzekļus, projektu rakstīju ar roku.

 Par BBF organizētajiem datorkursiem 
uzzināju no mūsu avīzes „Kopsolī”. At-
braucu uz Rīgu pieteikties un ieraudzīju, ka 
priekšā jau daudzi gribētāji. Nebija tā, ka 
uzņēma visus, kas pieteicās, nē, tur bija kon-

kurss un atlase! Domāju: ko nu es, te Rīgā 
visi savējie, tos arī iekļaus grupā, bet es  
esmu sveša. Tomēr aizpildīju diezgan garu 
un sarežģītu pieteikšanās anketu.

Aizbraukusi atpakaļ uz Rēzekni, nemaz 
necerēju, ka tikšu uzņemta, tomēr pēc lai-
ka, kā par brīnumu, saņēmu uzaicinājumu. 
Tā nu sāku mācīties šajos datorkursos. Tas 
nebija viegli. Kursi notika katru nedēļu 
sestdienās un svētdienās Rīgas Nedzirdīgo 
bērnu internātpamatskolā. Sestdien man jau 
četros no rīta vajadzēja celties un braukt uz 
Rīgu, svētdien atpakaļ.

 Un tā veselu gadu! Mans dēls vēl bija 
mazs, bet man visas brīvdienas pagāja mā-
cībās Rīgā. Tomēr šajās mācībās  ieguvu 
ļoti daudz! Mācīja ne tikai datorlietas, bet 
arī angļu un latviešu valodu, datorterminus. 
Toreiz mums nebija arī surdotulka, tad nu 
mani reizēm lūdza patulkot pārējiem. Apgūt 
vajadzēja daudz, mums bija septiņas mācī-
bu grāmatas.

Mums bija ļoti draudzīga grupa. Vēl kas 
bija nozīmīgi – beidzot kursus, katram uzdā-
vināja lietotu datoru. Toreiz tas bija svarīgi. 

Kad no kursu beigšanas bija pagājis 
gads, saņēmām uzaicinājumu uz tikšanos 
– mums bija noorganizēts brauciens uz 
Austriju. Tas bija skaisti, man tā iepatikās 
Austrija, ka gribētos turp aizbraukt ar visu 
ģimeni. Esmu ļoti pateicīga Baltijas Bērnu 
fondam par visu! Man sirdī tas atstājis vis-
labākās atmiņas.” 

BALTIJAS BĒRNU FONDS – NEDZIRDĪGAJIEM
 zIgmārs ungurs valdIs KrauKlIs

Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā 10. jūnijā 
notika seminārs „Datorizglītība personām ar dzirdes trau-
cējumiem”.  To organizēja Baltijas Bērnu fonds (Zviedrija). 
Seminārā piedalījās Baltijas Bērnu fonda (BBF) organizēto 
datorkursu agrākie un pašreizējie dalībnieki.



Nesen nāca klajā pēdējā – septītā termino-
loģijas vārdnīca „Kultūra” zīmju valodā. Tā 
pieejama gan diska ierakstā (DVD), gan grā-
matas veidā mājaslapā. Šajā vārdnīcā iekļau-
tas šādas apakštēmas: darbības vārdi, dejas, 
iestādes un ēkas, izklaides un kultūras pasā-
kumi, literatūra, muzejs, mūzika un tās instru-
menti, profesijas un personas, teātris un kino.

Šīs aktivitātes darba grupā trīs gadus strā-
dāja Lilita Janševska (vadītāja), Agita Intso-
ne, Ilona Liniņa, Velta Kleina un Skaidrīte 
Baure. Viņas dalās pārdomās par paveikto 
darbu, atbildot uz „KS” jautājumiem!

Grūtības, interesantākā vārdnīca, vis-
vairāk jaunas zīmes?

Lilita: Novēroju, ka darba grupai visgrū-
tāk bija ar amatniecības tēmu, piemēram, ar 
vārdiem par rokdarbiem. Tika radītas daudzas 
jaunas zīmes, vairākkārt tās precizējot. Taču 
jāatzīst, neviena tēma nebija viegla. Man vis-
interesantākās likās lauksaimniecība un pakal-
pojumu sfēra.

Ilona: Visvairāk jaunas zīmes radītas tē-
mai par finanšu darījumiem.

Velta: Jā, tā ir, zīmes par bankas operā-
cijām agrāk nav bijušas, tāpēc tās mums bija 
jārada.

Agita: Nebija viegli, jo katram padomā 
bija sava zīme, bet beigās vienojāmies par 
visām pieņemamu variantu. Gadās arī tā, ka 
cilvēki lieto vienādas zīmes, piemēram, banka 
un konts.

Kura vārdnīca visvairāk pieprasīta?
Ilona: Visvairāk cilvēki interesējās par 

medicīnas tēmu, mums tādas vārdnīcas nav. 
Arī juridiskās un kriminālās lietas termini pie-
prasīti. Cilvēki visvairāk izņēmuši diskus par 
finanšu darījumiem.

Agita: Šāda tēma cilvēkiem vajadzīga, lai 
pareizi veiktu finanšu darījumus.

Ko mūsu cilvēki saka par šīm vārdnī-
cām?

Lilita: Domas dalās. Tikai daži nedzirdī-
gie uzskata, ka tās nav vajadzīgas. Līdz šim 
esam saņēmušas ieteikumus un pārdomas tikai 
no Elfas Zariņas. Viņa ieteica savu variantu 
dažiem vārdiem.

Ilona: Mūsdienās daudz kas strauji mai-
nās, līdz ar to ienāk ikdienā arī jauni vārdi un 
jārada jaunas zīmes. Bet gadās, ka daži nedzir-
dīgie to uzskata par nevajadzīgu.

Velta: Semināros dažiem tulkiem arī bija 
pretenzijas par kādām zīmēm, bet konkrētu 
ieteikumu no viņiem nebija. Ir arī tā, ka tul-
ki nevēlas pieņemt jaunas zīmes un paliek pie 
savām ierastajām. Turpretī jaunie tulki pieņem 
visas zīmes.

Kādas vislielākās grūtības piedzīvojāt 
trijos gados?

Lilita: Ilgi nevarējām atrast cilvēku, kas 
prastu zīmēt bultas vārdnīcām (grāmatas vei-
dā). Tas traucēja darbu veikt ritmiski.

Agita: Grūtības parasti ātri aizmirstas, bet 
pozitīvas lietas prātā turas ilgāk. Jā, grūti bija 
sameklēt cilvēku, kas zīmētu bultas vārdnīcās.

Ilona: Sākumā to darīja Monta Bluķe, bet 
tad viņa pārtrauca darbu projektā un devās 
prom ārpus Latvijas. Mums ir ļoti žēl, ka neva-
rējām kopā ar viņu pabeigt arī citas vārdnīcas. 
Viņa bija ļoti pacietīga, laboja, ko vajadzēja 
pat divas trīs reizes, lai zīme būtu saprotama.

Skaidrīte: Lielas grūtības sagādāja precī-
zas zīmes akceptēšana kādam noteiktam ter-
minam vai vārdam, jo nedzirdīgie nereti lieto 
pašu izdomātas zīmes, reizēm gadās, ka tās 
nav pat loģiskas.

Kāpēc, jūsuprāt, pastāv zīmju valo-
das atšķirība starp veciem un jauniem 
cilvēkiem?

Ilona: Jaunieši tiecas modernizēt savu 
zīmju valodu, un vēl, iespējams, nepastāv sav-
starpējā sadarbība starp veciem un jauniem 
nedzirdīgajiem, līdz ar to rodas robs arī zīmju 
valodā. Vecie cilvēki parasti tik labi neorientē-
jas modernajās lietās, piemēram, tehnoloģijās. 
Gadās, viens rāda zīmi datora pele kā dzīvnie-
ku pele. Vairāk ieinteresēti lietot krievu zīmju 
valodu, jo tā ir plastiskāka.

Velta: Pasaules vārti ir vaļā, arī mūsējie 
tagad brauc uz daudzām valstīm un pārņem 
vietējo zīmju valodu.

Skaidrīte: Nedzirdīgo vecākā paaudze ir 
labi iesakņojusies savā zemītē, jūtas patiesi  
piederīga  Latvijai, ciena savu mātes valodu  
un tāpēc turas arī pie latviešu zīmju valodas. 
Otrkārt, ir arī ir tādi nedzirdīgie, kuri  nav tik 
plaši integrējušies nedzirdīgo pasaulē, un vi-
ņiem nav ne iespējas, ne  prasmes  komunicēt 
ar citu valstu nedzirdīgajiem.

Kas jādara, lai izkoptu un attīstītu 
mūsu zīmju valodu?

Agita: Zīmju valodas attīstīšanai un iz-
kopšanai pamatā jānotiek jau skolā, kurā mā-
cās nedzirdīgie, jo tur skolēni iemācās savu 
pamatvalodu.

Lilita: Kādā no iepriekšējiem LNS pro-

jektiem zīmju valodas darba grupa, aptaujājot 
nedzirdīgos biedrus, secināja, ka zīmju valoda 
(arī nedzirdīgo kultūra) jāapgūst skolā kā mā-
cību priekšmets.

Ilona: Nespēju ciest tos, kuri ļoti bieži aiz-
rāda, ka aplamas ir cita cilvēka zīmes. Vispār 
vārdam var būt divas trīs zīmes, reizēm vajag 
ļaut cilvēkiem izmantot vairākus variantus.

Skaidrīte: Latviešu zīmju valodai  jāvelta 
liela vērība,  tā  ir  nedzirdīgo  kultūras no-
zīmīga daļa, mūsu bagātība un lepnums. To 
lietojot, attīstām savu kultūru. Liela nozīme ir 
arī  stājai, mīmikai,  runājot zīmju valodā. Bēr-
niem jau no mazotnes pareizi jāapgūst sava 
nedzirdīgo kultūra un pareizas zīmes.

Kas jums paliks atmiņā no šī darba 3 
gados?

Velta: Bija interesanti un radoši strādāt 
šajā aktivitātē, lai gan nebija viegli. Darba 
grupā reizēm bija kādas domstarpības par zī-
mēm, tomēr vienmēr atradām risinājumu.

Ilona: Saistoši bija izbraukumi uz dažā-
dām biedrībām, redzējām daudzas zīmes, ku-
ras mūsdienās pamazām zūd.

Par kādām tēmām vēl vajadzētu gata-
vot vārdnīcas?

Lilita: Par sociālajiem pakalpojumiem, 
juridiskajiem terminiem un medicīnu. Mums 
gan ir 2004. gadā izdotā vārdnīca par veselības 
tēmu, bet tajā ir maz zīmju. Un vēl vajag apko-
pot darbības vārdu zīmes, homonīmus.

Ilona: Vēl jau vajag arī par autoskolas teo-
riju, sportu u.c.

Skaidrīte: Paliek vēl viens sapnis par 
videovārdnīcu ,,Nedzirdīgā cilvēka kultūras  
ABC” zīmju valodā. 

Kāda sajūta, kad šī aktivitāte ir bei-
gusies?

Lilita: Jūtams nogurums. Ar grupas dar-
bu esmu ļoti apmierināta. Protams, žēl, ka 
mūsu aktivitāte ir beigusies. Lai arī esam no-
gurušas, tomēr uzskatām, ka darbu vajadzētu 
turpināt.
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Ivars KalnIņš

NOSLĒDZAS PROJEKTA AKTIVITĀTE „ZĪMJU VALODAS ATTĪSTĪBA”

PATEICĪBA
Zīmju valodas darba grupa pateicas 

par konsultācijām un sniegto palīdzību 
– jaunu zīmju radīšanā: Aināram Os-
manim un Edgaram Vorslovam (finanšu 
darījumi); Haraldam Rāvičam, Jurim 
Kaidašam, Jānim Immuram un Vitoldam 
Volontam (būvniecībā); Raitim Ozolam 
un Aleksandram Liniņam (autoservisā); 
Aleksandram Romanovam, Miervaldim 
Birmanim un Varim Strazdiņam (skārd-
nieka darbos); Intai Šimkusei, Jeļenai 
Suslovai, Veltai Kanneniecei, Līgai Baue-
rei, Dzintrai Intsonei un Vijai Pulkai (rok-
darbi); Jurim Bruģmanim (lauksaimnie-
cība) un pārējiem.

Projekta „Klusuma pasaule” aktivi-
tāte „Zīmju valodas attīstība” noslēdzas 
30. jūnijā. Kopš 2009. gada šajā aktivi-
tātē darba grupa sagatavojusi septiņas 
latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārd-
nīcas „Darba aizsardzība”, „Finanšu 
darījumi”, „Celtniecība un tehnika”, 
„Pakalpojumu sfēra”, „Lauksaimniecī-
ba”, „Amatniecība” un „Kultūra”. Šīs 
vārdnīcas arī izdotas diskos un grāma-
tas veidā, pakāpeniski ievietojot to www.
zimjuvaloda.lv.

Eiropas Sociālais 
fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība



ZIEDU ZĪMĒŠANA IR VIŅAS 
SIRDSLIETA

Mēs, Rēzeknes Nedzirdīgo biedrības ļaudis, 
rosinām avīzē „Kopsolī” izveidot jaunu sleju/
rubriku „Mēs lepojamies!”, kurā biedrības varētu 
stāstīt par talantīgiem un interesantiem cilvēkiem 
savā vidū, tādiem biedriem,  kuri  pelnījuši plašākas 
sabiedrības uzmanību un atzinību.

 Jauno ideju šeit  uzsākam īstenot ar mūsu biedres 
Galinas Teliševskas interviju un ceram, ka turpinājums 
sekos no citām biedrībām, jo īpašu ievērību pelnījušu 
cilvēku mums netrūkst. 

Daži jautājumi mūsu bieDrei Galinai 
teliševskai 

Galina! Tava aizraušanās ir zīmēšana…  Pastāsti 
mums, kā atradi sev šo skaisto izpausmes veidu?

 Iemīlēju zīmēšanu no skolas sākuma, no pirmajām 
klasēm. Cik atceros, no 3. līdz 8. klasei piedalījos 
dažādos zīmēšanas konkursos, kuros mani darbiņi 
vienmēr tika atzīmēti kā  1. vietas ieguvēji. 

Vai ģimenē neradās doma, ka tev šī māksla 
jāapgūst speciālā skolā? 

Tētis pamanīja šo manu talantu un gribēja, lai 
stājos mākslas skolā. Diemžēl, mamma negribēja mani 
laist prom  no mājām Pleskavā, kur toreiz dzīvojām, uz 
Ļeņingradu, jo tā, pēc viņas domām, bija pārāk tālu. 
Pēc kāda laika aizprecējos uz Latviju,  nu jau 36 gadus 
te dzīvoju. 

Bet savu hobiju zīmēt tu esi saglabājusi visus šos 
gadus… 

Esmu zīmējusi cilvēkus, dabu, zvērus, taču 
vismīļākā man ir puķu atainošana  uz papīra krāsās.

Tas nebūt nav tik viegli, kā pirmajā brīdī var likties, 
paskatoties gatavajā zīmējumā. Katra puteksnīša, 
ķekariņa, lapiņas vai stobra izliekuma atveidošana man 
ir izaicinājums! Soli pa solim, pacietīgi un ar mīlestību 
– tikai tā varu panākt, ka ziedi skaisti uzzied manos  
zīmējumos. 

Laikam jau tā tev ir aizraušanās uz visu mūžu?
Jā, zīmēšu vienmēr, jo tā ir mana sirds lieta. 

Šobrīd esmu saglabājusi  160 ziedu zīmējumus. 
Rēzeknes Nedzirdīgo biedrība  sarīkoja manu pirmo 
darbu izstādi, un biju patīkami pārsteigta par biedru 
pozitīviem vērtējumiem un labiem vārdiem. 

Ko tu ieteiktu citiem, kuriem varbūt nav savas 
aizraušanās?

Varu tikai teikt: zīmējiet, kā un kur vien 
varat, vienalga ko, jo tas attīsta prāta spējas, 
veicina iztēli un radošo domāšanu, uzlabo 
garastāvokli, rada dzīvesprieku un stiprina atmiņu. 
Esmu atklājusi, ka zīmēšana ir arī labas zāles  
pret bezmiegu! 
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Inese geduša līga paunIņa

MĒS LEPOJAMIES!

9.jūnijā  bērnu rītā „Saulainie bēr-
nības svētki” Rūda mamma (Inese Ge-
duša), Nezinītis (Mārīte Truntika) un 
bērni atrada vēstuli, ka Vinnijs Pūks ar 
Rūdi visas dāvanas aizveduši uz  Mēne-
si. Paši palika, bet raķete atlidoja atpakaļ 
uz Zemi. Viņi lūdza palīdzēt atgriezties 
uz Zemi, solot būt paklausīgi. Lai bēr-
ni tiktu uz Mēnesi pēc dāvanām, viņiem 
bija jāuztaisa karodziņi ar savu vārdu, 
kurus kopā ar Nezinīti lika Mēness mā-
koņos. 

Pēc garā lidojuma uz Mēnesi ikviens 

bērns tika iepriecināts 
ar dāvaniņu. Mammas 
ar bērniem našķojās ar 
Mēness gardumiem un 
īpašo svētku torti. Svinī-
gi pirmo tortes gabaliņu 
iegrieza jaunākā dalīb-
nieka Ata (9 mēneši) 
mamma Marita Nagle 
un vecākā dalībnie-
ka Armanda (10 gadi) 
mamma Ārija Kopei-
ka.

Bērni aktīvi pieda-
lījās atrakcijā „Krāsai-
nās mākoņbumbiņas”, 
minēja bilžu mīklu „Vai 

atceries”, spēlējās ar jaunajām mantām. 
Rēzeknes RB  valdīja līksmība, skanēja 
bērnu smiekli, mammas tuvāk iepazinās, 
mazie ieguva jaunus draugus. Dalībnieki 
saņēma īpašo diplomu par piedalīšanos 
ceļojumā uz Mēnesi, kā arī Nezinīša sal-
dumu bodes „Nezinītis” saldos datorus. 

Paldies brīvprātīgajiem Monikai 
Seņkānei, Anatolijam Frolovam, Ine-
sei Gedušai, Līgai Pauniņai par atbal-
stu kopā veiksmīgi gatavojoties ceļo-
jumā uz Mēnesi. 
Vairāk foto skat. LNS mājaslapas foto galerijā.

VALMIERA
Valmierieši ar sālsmaizes kliņģe-

ri  26. maijā ieradās pieredzes apmaiņā 
Liepājas biedrībā. Pasākumā piedalījās  
vairākas biedrības. 

 Pēc  prezentācijām un diskusijām 
notika  biedrību pašdarbnieku apvieno-
tais koncerts un kliņģera kopīgā ēšana. 
Koncertā no Valmieras piedalījās slave-
nās „supermammas” un turpat uz vietas 
radies Valmieras/Liepājas duets – Ive-
ta un Aldis ar Liepājas Līvu dziesmu 
„Kādā brīnišķā dienā”. (*)

RĪGA
Biedrības vadība tikās ar Rīgas Ne-

dzirdīgo skolas absolventiem, lai viņus 
informētu par LNS darbību. Priekšsēdē-
tāja Māra Lasmane sniedza informāciju 
par LNS, tās biedrībām, dažādiem so-
ciālajiem pakalpojumiem, kas pieejami 
LNS biedriem. Iepazīstināja arī ar LNS 
mājaslapu un iespējām kopīgi darboties, 
atpūsties, iesaistīties dažādās aktivitātēs.

KULDĪGA
30. maijā notika pārgājiens uz 

„Mārtiņsalu” – no kluba cauri vecpil-
sētai, pāri vecajam Ventas tiltam, līdz 
pašai salai, kas ir viena no kuldīdznieku 
iecienītākajām atpūtas vietām. Peldvietā  
plīvo zilais karogs. Turpat netālu topo-
šie galdnieki demonstrē savu izdomu 
darbā ar koku, izgatavojot parka dizai-

na priekšmetus. Šie kokgrebumi bija kā 
mākslas darbi,  patiešām interesanti! 

Atzīmēta Starptautiskā bērnu  aiz-
sardzības diena,  1. jūnijā sarīkojot svēt-
kus biedru bērniem. Viņiem bija iespēja 
piedalīties dažādās atraktīvās spēlēs un 
rotaļās, darboties darbnīcās, mieloties ar 
dažādiem gardumiem. Noslēgumā tapa 
zīmējumu izstāde „Ko es darīšu vasaras 
brīvdienās?”. 

DAUGAVPILS
„Paskat, kā viņi var!”  – tā saucās  

26. – 27. maijā notikušais pieredzes ap-
maiņas pasākums, uz  kuru daugavpilieši 
ieradās Liepājā. 

Tieši tad bija pilsētas svētki, tāpēc 
iepazīšanās ar Liepāju notika īpaši jaukā 
gaisotnē. 

Liepājas apciemojuma program-
mā  nozīmīgākais notikums bija LNS 
Rehabilitācijas centra darba iepazīšana. 
Daugavpilieši  parādīja arī pantomīmu, 
kas skatītājos raisīja smieklus līdz pat 
asarām. 

Nākošajā dienā visi devās uz jūru. 
Tas bija neaizmirstams skats,  jo Dau-
gavpilī tāda krāšņuma nav. Tur arī radās 
kopīgā atziņa: „Cilvēks pasaulē nevar 
būt viens, un, jo vairāk kontaktu , jo pla-
šāka veras pasaule.” (*) 

Sagatavoja: Ivars Kalniņš

mārīte truntIKa līga paunIņa

Šogad īpašu pārsteigumu Rēzeknes RB māmi-
ņām un viņu ķipariem bija sagādājis Vinnijs Pūks 
ar palaidni Rūdi. Vai gribat zināt kādu?

BIEDRĪBU ZIŅAS
MEKLĒ DĀVANAS UZ MĒNESS

* Ar zvaignīti atzīmētie pasākumi notika projekta "Klusuma pasaule" ietvaros.
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No šīs skolas atvadījās: Līga Dirnēna, 
Gatis Dirnēns, Iluta Dubulte, Ivans Kor-
ziņins, Edgars Ķuzis, Alise Mūrniece, Jā-
nis Glušņonoks, Aleksandrs Jegorčonoks, 
Jānis Riekstiņš, Armands Siliņš, Edgars 
Celmiņš, Dāvis Martinsons, Vadims Po-
tašenko, Gunārs Tilgalis, Līva Vaivade, 
Jānis Valdmanis, Alīna Višņevska, Raitis 
Zvīdris, Kristīne Balode, Marika Bisenie-
ce, Nellija Freidenfelde, Sintija Leitāne un 
Gaitis Sīmanis.

Šajā pasākumā netrūka daudz skaistu 
momentu. Viena absolventu klase melodek-
lamēja „Miglā asaro logs”, pieci nedzirdīgie 
pedagogi arī nodziedāja „Ne jau viss ir velti”. 
Kādreizējais vienas klases audzinātājs Uldis 
Ozols bija atbraucis no Īslandes, lai sveiktu 
savus skolēnus. Viņš parādīja videosižetu, 
kurā četri skolēni, būdami maziņi, izteikuši, 
ko viņi darīsi pēc skolas beigšanas. Tas bija 
ļoti aizkustinošs moments.

Absolventus sveica arī LNJO preziden-
te Aļona Udovenko, bet sportistus – LNSF 
pārstāvis Raitis Ozols. Absolventu vidū bija 
daudz liepājnieku, un viņi Alda Ādamsona 

vadībā melodeklamēja „Tavējā un manējā 
Liepāja”. Sporta skolotājs J. Puhovs labus 
vārdus teica dižajiem sportistiem, kas pie-
dalījās daudzās sacensībās: Baltijas sparta-
kiādēs, Dānijā, Zviedrijā, Somijā, Vācijā un 
Polijā, mājās atvedot daudzas medaļas.

Lai gan skolas aktu zāle ir pietiekami 
liela ikdienas pasākumiem, šim izlaidumam 
tā bija par šauru. Absolventus sveikt bija at-
nākuši vecāki, bijušie skolotāji, paziņas, tuvi 
un tāli draugi, pat atbraukuši no citām Eiro-
pas valstīm. Šis svinīgais pasākums risinājās 
aizkustinoši, emocionāli un priecīgi, ļaujot 
absolventiem izjust apsveicēju sirsnīgo vārdu 
siltumu un reibinošo ziedu smaržu jūru. 

Kādas atmiņas paliks par viņiem? Kādi ir 
jauniešu nākotnes nodomi? Par to pārdomās 
dalās klašu audzinātājas. Savu klasi raksturo 
audzinātāja Velga Lielnora: „Ļoti draudzī-
ga! Skolēni vienmēr bija ļoti aktīvi, darboties 
griboši, izpalīdzīgi. Piedalījās pasākumos 
ne tikai mūsu skolā, bet arī aizstāvēja tās 
godu Latvijas mērogā. Gandrīz visi aktīvi 
sportoja, ar interesi darbojās skolas mu-
zejā. Man viņi paliks atmiņā kā vislabākie!  

Kopā bijām aizraujošās ekskursijās: izbaudī-
jām  ,,meža kaķu” atrakcijas, vasarā brau-
cām ar laivām pa Salacu, ziemā devāmies uz 
kalnu slēpot. Ļoti bieži apmeklējām muzejus. 
Protams, bija arī kopīga jubilāru sveikša-
na. Viņiem patika mani pārsteigt, tas viņiem 
vienmēr izdevās, gandarījums bija abpusējs.

Četru absolventu sapnis ir iestāties Bar-
kavas arodskolā, trīs vēlas turpināt mācības 
Amatniecības skolā. Divi plāno doties uz  34. 
arodskolu, bet ir problēma – šai skolai nav 
pieredzes darbā ar skolēniem, kuriem ir dzir-
des traucējumi. Viens absolvents stingri nolē-
mis mācības turpināt Raiņa vakarskolā. Lai 
viņiem visiem izdodas īstenot iecerēto – tāda 
ir mana karstākā vēlēšanās.”

Par savas klases audzēkņiem stāsta au-
dzinātāja Sandra Jarāne: „Edgars, Raitis 
un Vadims izvēlējās mācīties Rīgas Amat-
niecības vidusskolā vides dizaina un metāl-
mākslas nodaļās. Alīna no Liepājas iesniedza 
dokumentus Liepājas 48. arodvidusskolā 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
specialitātē. Gunāram ļoti patīk lauku darbi 
un nolēmis iestāties Barkavas arodvidussko-
las būvdarbu specialitātē. Jānim jau sen bija 
skaidrs, ka grib būt par automehāniķi, un šo 
profesiju viņš varēs apgūt Rīgas Tehniskajā 
koledžā autotransporta izglītības program-
mā. Dāvis stāsies Rīgas Dizaina un mākslas 
vidusskolā un, iespējams, nākotnē strādās ar 



Šogad, 9. jūnijā, izlaidums norisinājās Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā 
– šo skolu beidz rekordliels skaits audzēkņu: trīs klases ar 23 absolventiem. Iespējams, 
šis ir jauns rekords šīs skolas pastāvēšanas vēsturē. Absolventi daudzus gadus zinības 
guvuši mīļajā vietā – skolas ēkā Čaka ielā 42, tomēr tagad viņi ir pirmie, kas beidz 
skolu jaunajā mītnē Graudu ielā 21.

Pamatskolās

Šo skolu beidza Mārcis Skabs, Artūrs 
Beitiks, Edgars Ružello, Astra Meiere, 
Krista Blīgzna, Ieva Valdmane, Līga Ķuze, 
Jūlija Čarkovska un Liāna Upesjure. Visus 
trīs gadus skolas ceļā viņus pavadīja klases 
audzinātāja Inese Immure. 

neaPstāties, izmantot iesPējas 
attīstīties

Izlaidumā izskanēja sirsnīgi sveicieni 
un laba vēlējumi, smaržoja zaļumi un ziedi, 
netrūka  mīļas bučas un silti apskāvieni. Ab-
solventus šoreiz uz skatuves pavadīja   ma-
temātikas skolotāja Rita Niedra, jo klases 
audzinātāja Inese Immure šajā laikā atradās 
Briselē. Skolas beidzējus sveica arī LNS vi-
ceprezidente Sandra Gerenovska un LNJO 
prezidente Aļona Udovenko, bet  sportistus 

Mārci, Artūru un Edgaru sumināja  LNSF 
prezidents Varis Strazdiņš.

Sveicēju runās vairākkārt izskanēja novē-
lējums, lai jaunieši turpmāk izvēlas attīstības 
un zināšanu vairošanas  ceļu un iet pa to  ne-
apstājoties, izmantojot dažādas iespējas, ko 
piedāvās dzīve. 

kāDus nākotnes Plānus lolo 
mūsu jaunieši

Trīs puišu (Mārcis, Artūrs un Edgars) 
sapnis ir studēt Sporta akadēmijā, bet vi-
ņiem vajag laiku pārdomām par viņu sapņu 
realizēšanu. Mārcim patīk arī automehāniķa 
profesija, tāpēc viņš apsver arī domu doties 
peļņā uz Norvēģiju. Artūrs pašreiz strādā 
kokrūpniecības uzņēmumā, bet domā mainīt 
darbu. Edgaram bez sporta interesē matemā-

tika, varbūt tieši to studēs.
Arī Ieva, Līga un Krista vēlas turpināt 

mācības, apgūt sev tīkamu profesiju. Līgu un 
Kristu vairāk interesē sociālā darba joma, bet 
Ieva vēl nav izdomājusi, kurp doties.  Turpre-
tī Astra gan jau izlēmusi: mācības neturpinās,  
meklēs darbu.

raiņa skola – labākā skola
Izlaidumā tika sumināta  arī bijusī rainie-

šu  skolotāja Brigita Miezīte 80 gadu jubi-
lejā. Svinīgais sarīkojums beidzās ar skolas 
himnu: „Raiņa vakarskola, labākā skola, lai 
dzīvo tā!”  Absolventiem pēc tam bija pēdē-
jā pasēdēšana savā klasē. Viņi atzina: atmiņā 
paliks neskaitāmi piedzīvojumi  skolas ga-
dos, nu tie  beigušies…

Sākumu lasiet 1. lpp.
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.
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Sociālās integrācijas valsts 
aģentūrai pakļautajā Jūrma-
las profesionālajā vidus-
skolā mazumtirdzniecības 
komercdarbinieka specialitāti 
ieguvusi Dace Vingre, bet 
Aleksandrs Šakelis būs elek-
trotehnikas montētājs. Viņiem 
izlaidums notika 21. jūnijā.

Savukārt Barkavas arod-
vidusskolu šajā mācību gadā 
beidza Mārtiņš Jermacāns 
(attēlā 2. no kreisās), Uģis Kuļikovskis (attē-
lā 1. no kreisās), Lauris Rūrāns (attēlā 1. no 
labās), Mareks Antonovs, Sandra Mjaisā-
ne un Jānis Laduzāns. Viņi ieguvuši vidējo 
izglītību un profesionālo kvalifikāciju „Apda-

res darbu tehniķis” (programmā Būvdarbi). 
Alsviķu profesionālo skolu beidza četri 

jaunieši: Emīls Andersons, Anatolijs Fro-
lovs, Oksana Smirnova un Andis Aleksāns. 
21. jūnija izlaidumā diplomu par pavāra pro-

fesiju saņēma Emīls, Anatolijs un Oksana, bet 
Andis – par apavu labošanas arodu.

Kristaps Legzdiņš absolvēja Jelgavas 
vakara (maiņu) vidusskolu un ieguva vidējo 
izglītību.

L a t v i j a s 
Univers i tātes 
Paula Stradiņa 
Medicīnas kole-
džā biomedicī-
nas laborantes un 
masieres profesi-
ju apguva Vida 
Meija. Viņa par 
studijām šajā 
koledžā stāsta: 
„Nenožēloju par 
mācībām, lai 
gan bija grūti. 

Sākot studēt, bezmaksas tulka pakalpojums 
nebija pieejams, bet, kad to varēja izmantot, 
pēdējos 6 mēnešos tomēr iztiku tāpat – biju 
jau pieradusi. Labi, ka pasniedzēji visu laiku 

nodrošināja lekcijas ar daudzām prezentāci-
jām, kas atviegloja programmu apguvi. Pal-
dies kursabiedriem, kuri man daudz palīdzē-
ja. Sākumā arī pasniedzēji bija apmulsuši, ka 
esmu vājdzirdīga, bet pēc kāda laika pierada. 
Pēc stundām dažreiz gāju pie viņiem individu-
āli konsultēties. 

Mana diplomdarba tēma bija par strutām, 
to veiksmīgi aizstāvēju. Bet valsts eksāmens 
bija testa formā, tas šo procesu man atvieg-
loja. Praksi izgāju Stradiņa slimnīcas visās 
laboratorijās, kur veicu analīzes, audzēju 
mikrobus u.c.

Gribētos strādāt medicīnas jomā. Prak-
ses laikā uzzināju, ka mūsdienu laboratorijās 
visas analīzes veic modernās tehnoloģijas un 
cilvēkresursi faktiski tur nav vajadzīgi. Tāpēc 
darbu atrast būs grūti. Ja arī nestrādāšu savā 

specialitātē, domāju, ka guvums mācoties ne-
būt nav zaudējums. Kas zina, var kādreiz no-
derēt! Varu, piemēram, masēt cilvēkus, ja ir 
telpa un iekārtas.

Atceros LNS prezidenta Arnolda Pavlina 
kādreiz teiktos vārdus „Cilvēks bez diploma 
nav vajadzīgs nevienā darbavietā”. Tas mani 
iedrošināja mācīties līdz diploma saņemša-
nai. Paldies tuviniekiem, draugiem par pacie-
tību un izpratni, ka man neatlika laika viņiem, 
bet tikai mācībām!

Pašlaik strādāju subsidētajā darbavietā 
LNS. ” 

Šajā dienā izlaidums tika svinēts arī Valmieras Vāj-
dzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā. 
Apliecības par pamatizglītības ieguvi saņēma divpadsmit 
9. klašu absolventi: Dāvis Beitiks, Jānis Bruģmanis, 
Elvīra Jonušauska, Paulīne Kalniņa, Sandis Ķikurs, 
Kristīne Krista Magone, Maksims Mitkins, Ģirts Paģi-
ris, Dana Povhana, Jānis Strods, Mārtiņš Vilks un San-
dis Goldbergs (skat attēlā pa labi).

Absolventu klases audzinātāja Gunta Petraško: „Iz-
laidums bija ļoti skaists un atmiņā paliekošs. Jau seši 
absolventi ir iesnieguši dokumentus mācībām mūsu vidus-
skolā. Trīs skolēni izvēlējušies citu mācību iestādi, un divi 
skolēni vēl ir izvēles priekšā, iespējams, arī turpinās mācī-
bas mūsu skolā.”

Iespējams, ir vēl absolventi, kuri bei-
guši kādu izglītības iestādi, par kuriem 
ziņu „KS” rīcībā nav. Apsveicam!

stiklu. Līva Rīgā apgūs pavāra profesiju.
Manās atmiņās šie jaunieši paliks kā sko-

lēni, kas apveltīti ar labvēlīgu humoru, at-
bildības un pienākuma sajūtu, patstāvību un 
izpalīdzību. Ar viņiem bija viegli sarunāties, 
viņi uzklausīja, pieņēma citu domas un izteica 
savas. Viņu galvenais ieguvums – draudzīgais 
klases kolektīvs. Protams, bija iekšējās nesa-

skaņas un strīdi, bet ne  uz ilgu laiku. Atceros, 
ekskursijās viņi vienmēr vēlējās braukt atse-
višķi no citiem un vienmēr visi kopā. Mums 
tagad katram savs ceļš ejams. Novēlu saviem 
skolēniem piepildītu un interesantu dzīvi. Un 
noteikti gribu viņus satikt kaut kad nākotnē – 
visus astoņus.”

Klases audzinātāja Oksana Klints skaid-

ro: „Visi pieci absolventi plāno turpināt mā-
cības turpat Rīgas Nedzirdīgo bērnu internāt-
pamatskolā un apgūt mājsaimnieku profesiju, 
ja tāda mācību programma šajā skolā būs ap-
stiprināta. Šī profesija viņiem noteikti noderēs 
ne vien savām vajadzībām, bet tā būs iespēja 
arī strādāt kaut kur. Viņiem mācīties Rīgā ir 
izdevīgāk, lai būtu tuvāk savai dzīvesvietai.”

koleDžās

15. jūnijā Rīgas 51. vidusskolas izlaidumā apliecību 
par pamatizglītību saņēma Sergejs Soklakovs, Kirils Po-
lozjuks un Anastasija Burceva. Sergejs plāno stāties teh-
nikumā, bet Kirils un Anastasija paliks turpat vakarskolā, 
lai iegūtu vidējo izglītību.
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JŪS JAUTĀJAT

 Ilze Kopmane

Pašlaik ir veikta izmaksu analīze par  
bezmaksas mākslīgās apaugļošanas pakal-
pojuma ieviešanu. Jau no 1. jūlija to sāks 
apmaksāt. 

Veselības ministrija (VM) sākotnē-
ji izveidoja neauglības reģistru, lai no-
teiktu, cik cilvēkiem šāda palīdzība   
nepieciešama. Tā bija viena no šā gada VM 
prioritātēm (galveniem  uzdevumiem).

Pēc pašreizējām ziņām, Latvijā ir 8 līdz 
10% neauglīgu ģimeņu, Lai sniegtu atbalstu 
šīm ģimenēm, tiks piešķirti papildu līdzekļi. 
Pagaidām precīzu summu nevar  nosaukt.

  Šogad arī plānots pievērst īpašu uzmanību 
mātes un bērna veselības uzlabošanai. Patlaban 
tiek izstrādāta uzlabota  programma, kas ietver 
pusaudžu un jauniešu izglītošanu dzimumvese-
lības jautājumos, pasākumus vardarbības no-
vēršanai pret bērniem, kā arī grūtnieču aprūpi. 

Arī valdības deklarācijā  solīts realizēt at-
balsta programmu neauglīgo ģimeņu ārstēša-
nai, radīt atbalstu  otrā, trešā un katra nākamā 
bērna piedzimšanai ģimenē.

Atbildot uz „Kopsolī” lūgumu in-
formēt par pašreizējo situāciju neaug-
lības problēmas risināšanā valstis-
kā līmenī, skaidro Veselības ministrijas 
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību 
speciāliste Ilze Arāja: Valstī tiek veidots re-
ģistrs, kurā  ietverta informācija par personām, 
kurām nepieciešama valsts atbalsta program-
ma neauglības ārstēšanai. Tāpēc jau no 2012. 
gada februāra notiek to personu apzināšana, 
kurām tas nepieciešams. Šobrīd notiek pacien-
tu reģistrēšana,  citām plānotajām aktualitātēm  
jāseko līdzi Veselības ministrijas mājaslapā.

Vispirms cilvēkam jādodas pie ārsta,  kas 
ir līgumattiecībās ar valsti: sievietei pie gine-
kologa, bet vīrietim – pie urologa, un ārsts  tad 
veiks visus nepieciešamos izmeklējumus (at-
bilstoši Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa 
noteikumiem Nr.261). 

Neauglības diagnosticēšanai sievietēm 
veic ginekoloģisko,  seksuāli transmisīvo in-
fekciju,  hormonālo un  ultrasonogrāfisko mazā 
iegurņa orgānu izmeklēšanu, kā arī olvadu 
caurlaidības noteikšanu. 

Neauglības diagnosticēšanai vīriešiem veic 
seksuāli transmisīvo infekciju izmeklēšanu un  
spermogrammas analīzi. 

Ginekologs un urologs izvērtēs saņemto 
analīžu rezultātus, noteiks diagnozi un, ja at-
zīs neauglības esamību,  reģistrēs neauglības 
reģistrā. 

Ārstniecības iestāžu saraksts, kas ir līgu-
mattiecībās ar valsti - http://www.vmnvd.gov.lv/
lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi/ambu-
latoras-iestades-un-arsti-specialisti

Ārstu speciālistu (ginekologu, urolo-
gu) saraksts, kas ir līgumattiecībās ar valsti 
- http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-
aprupes-pakalpojumi/ligumiestazu-saraksts.

PAR  BEZMAKSAS MĀKSLĪGO  
APAUGĻOŠANU

Pētījumu procesā tiks apsekoti bērni ve-
cumā no 6 nedēļām līdz 18 mēnešiem, kam 
pēc dzemdībām vērojama dzirdes paslikti-
nāšanās  vai jau iestājies paliekošs dzirdes 
zudums. Bērni, kuriem ir dzirdes traucēju-
mi, kas saistīti ar ģenētiskiem  bojājumiem, 
netiks iesaistīti. Terapijai paredzēts izmantot 
cilmes šūnas, kas iegūtas no iepriekš sasal-
dētas zīdaiņa nabassaites un uzglabātas īpa-
šā cilmes šūnu bankā.

Bērnam parasti nepieciešami tikai 18 
mēneši, lai apgūtu runas iemaņas,  bet, ja 
bērns šajā laikā nedzird, tad vēlāk viņam  
daudz grūtāk apgūt normālu runas prasmi.

Vairākiem nedzirdīgo bērnu vecākiem 
tika izteikts priekšlikums iesaistīties pētīju-
mos. Bērnus, kuri atbilda zinātnieku izvir-
zītajām prasībām, uzaicināja uz Hjūstonas 
(Teksasas štats, ASV) Veselības izpētes 
centra Bērnu slimnīcu. Tur viņiem veica 
sarežģītas asins analīzes, kā arī dzirdes un 
runas pārbaudes un magnētiskās rezonanses  
apskates, kuru laikā  noskaidrots,  cik labi 

skaņu signāli no iekšējās auss nonāk sma-
dzenēs.

Pētījumus vada medicīnas zinātņu dok-
tors Semirs Fakri  no Teksasas medicīnas 
centra. Kopā ar viņu strādā runas un valodas 
terapeite Linda Baumgartnere.

„Pašlaik  sensoneirālās nedzirdības no-
vēršanai lieto dzirdes aparātus vai kohleā-
ros implantus,” saka doktors Fakri.  „Ce-
ram, ka šie pētījumi palīdzēs atklāt jaunus 
nedzirdīgo bērnu ārstēšanas veidus.”

Zinātnieki no saglabātās nabassaites ie-
gūs un apstrādās līdzekli terapijas veikšanai. 
Pēc tam cilmes šūnas ievadīs pacienta vēnā, 
un tad viņu vairākas stundas novēros slimnī-
cas apstākļos.

Nākamā dzirdes pārbaude un citi testi 
tiks veikti pēc viena mēneša, atkārtota pār-
baude būs pēc gada. Vēl viena pārbaude, 
izmantojot arī magnētiskās rezonanses apa-
rātus –  pēc sešiem mēnešiem. 

„Šie pētījumi ir ļoti aizraujoši, jo dod  
cerības, ka izdosies izstrādāt jaunu dzirdes 
zuduma ārstēšanas metodi bez ķirurģiskas 
iejaukšanās,”  uzsver Linda Baumgartnere. 
„ Bet pats galvenais – pilnīgi iespējams, ka 
ar cilmes šūnu terapijas palīdzību izdosies 
pilnībā atjaunot normālu dzirdi.”

Arvien vairāk  bērnu izdodas izdzīvot 
priekšlaicīgu dzemdību laikā, bet ārsti un zi-
nātnieki šajos gadījumos konstatē, ka strauji 
pieaug  jaundzimušo skaits ar smagiem dzir-
des traucējumiem. Aptuveni 15% no ASV 
dzimušajiem bērniem cieš no zemas frek-
vences un augstas frekvences dzirdes trūku-
ma. Tas var nopietni ietekmēt viņu runas un 
valodas prasmi, kā arī kavēt sociālo attīstību 
un līdz ar to  negatīvi ietekmēt  spēju mā-
cīties.

Tieši tāpēc  zinātnieki pievērsušies cil-
mes šūnu  pielietošanas iespēju pētniecībai 
nedzirdības novēršanā. 

Sagatavoja: Pēteris Vilisters

CILMES ŠŪNU TERAPIJA VARĒTU  
PASARGĀT BĒRNUS NO NEDZIRDĪBAS

Zinātniskajos pētījumos, izmanto-
jot pacientu cilmes šūnas no iepriekš 
saglabātiem nabassaites paraugiem,  
mēģina noskaidrot, vai cilmes šūnu 
terapija spēj atjaunot dzirdi jaundzi-
mušajiem.

 ASV zinātniskā laboratorija pub-
licējusi ziņojumu  par  pētījumiem cil-
mes šūnu  izmantošanā  iekšējās auss 
bojāto orgānu atjaunošanā.

Cilmes šūnu vērtība ir tā, ka tās var 
neierobežoti vairoties un pārveidoties cita 
veida šūnās, nodrošinot bojāto audu un or-
gānu dzīvotspēju, atjaunošanos un normā-
lu darbību.

 Cilvēka organismā vispār ir apmēram 
50 līdz 100 triljoni dažādu šūnu. Tās ieda-
lās 220 veidos. Cilmes šūnas noteiktos ap- 
stākļos ir spējīgas pārveidoties par jebkuru 
no šiem veidiem.

Ir vairāku veidu cilmes šūnas. Vispla-
šāk medicīnā tiešā veidā pielieto pieaugušo 
cilmes šūnas. Bet īpaši vērtīgas ir jaundzi-
mušā nabassaites šūnas.

Cilmes šūnas mēdz dēvēt par dzīvajām 
zālēm, kuras vajadzības gadījumā var ņemt 
no paša saslimušā vai donora organisma un 

ievadīt sasirgušajam cilvēkam. 
Ja vecāki vēlas, viņi var saglabāt 

sava bērna cilmes šūnas. Uzreiz pēc 
piedzimšanas tiek savāktas asinis no 
nabassaites placentārās daļas. Par šo 
pakalpojumu ir jāmaksā.

Procedūra ir droša mātei un bērnam. 
Savākto materiālu speciāli apstrādā, šūnas 
dziļi sasaldē un uzglabā slāpekļa tvaikos 
mīnus 196 grādu temperatūrā, kur tās var 
saglabāties 30 gadus. 

 Saglabātās šūnas galvenokārt izman-
totas onkoloģisko,  sirds un asinsvadu sli-
mību ārstēšanai.

 Latvijā darbojas trīs privātas cilmes 
šūnu bankas. 

ĪSUMĀ PAR CILMES ŠŪNĀM
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JUMS JĀZINA SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
EDGARS 

VORSLOVS: 
Nav tādu 
tēmu, par ku-
rām nelasu 
nemaz...

Kura tēma 
tevi visvairāk 
ieinteresēja? 
Patika? Uz-

runāja?
Jūnija numurā mani visvairāk 

ieinteresēja intervija ar vienu no 
LNS vēstures veidotājiem Ansi 
Smonu. Anša dzīvesstāsts labi rak-
sturo LNS vēsturi pēc otrā pasaules 
kara.

Patika arī intervijas ar LNS 
darbiniekiem (jaunās asistentes, 
Gunta Birnīte), jo tā varēju uzzināt 
pašu darbinieku viedokli par manis  
veikto darbu.

 Kura tēma varbūt nebija ak-
tuāla? 

Manuprāt,  numurā nebija  tā-
das, kura nebūtu vajadzīga. Visas 
bija interesantas un  informāciju 
sniedzošas.

 Kā tu vērtē avīzes dizainu, 
valodu, stilu?

Man patīk pašreizējais avī-
zes dizains, pārdomātais rubriku 
nosaukums. Pēc rubriku nosau-
kumiem viegli orientēties rakstu 
tēmās.

Šajā numurā, ko lūdzāt vērtēt, 
kā par brīnumu kļūdas nepamanīju, 
bet dažos iepriekšējos numuros tās 
man dūrās acīs.

 Atverot avīzi, kuru rakstu 
pirmo izlasi? Kuru vispār nelasi 
nemaz?

Parasti, paņemot KS rokās, 
vispirms izlasu pirmo un pēdē-
jo lappusi. Tad pāršķirstu visu un 
tālāk izlasu rakstus, kuros sniegtā 
informācija man ir jaunums. Pārē-
jos rakstus izlasu vēlāk. Nav tādu 
tēmu, par kurām nemaz nelasu,  
– agrāk vai vēlāk izlasu visu, kas 
mūsu avīzē rakstīts.

 Ir kādi ieteikumi? Ko vajag 
vairāk un ko mazāk? Varbūt 
kaut ko pamainīt?

Ieteikums – darbu steigā cen-
sties mazāk pieļaut kļūdas un ne-
precizitātes. Kopumā avīze ir sa-
turā bagāta. Centieties arī turpmāk 
sniegt informāciju par dažādām 
jomām, lai apmierinātu dažādās 
lasītāju intereses. Ko es gribētu 
mazāk, to atkal cits lasītājs gribē-
tu vairāk un otrādi. Tāpēc uzskatu, 
ka pašreizējais formāts ar dažādām 
rubrikām ir optimāls. 

Organizēja: Ivars Kalniņš

LASĪTĀJI VĒRTĒ

Semināri aizsākās ar sasveicināšanās rota-
ļu, lai tā apmeklētājiem pirms nopietno tēmu 
klausīšanās un praktiskās daļas būtu jautrāks 
noskaņojums un veidotos pozitīva gaisotne. 
Šogad semināra dalībniekiem bija iespēja iegūt 
informāciju par nodarbinātības pamatnostād-
nēm Latvijā, darba likumdošanas jautājumiem 
un sociālajām garantijām. 

Īpaši uzmanība pievērsta tādai tēmai kā 
sava biznesa uzsākšana: tā plāna izveide un pir-

mie soļi, kas jāveic, kā tam saņemt 
finansējumu. 

Aplūkota arī ģimenes budžeta 
plānošana, sievietes iespējas uzsākt 
uzņēmējdarbību, kā arī sniegta in-
formācija par grozījumiem Bezdarb-
nieku un darba meklētāju atbalsta 
likumā, izmaiņām likumdošanā un 
jaunajiem NVA pakalpojumiem.  
Seminārs – praktiskā darbnīca dod 
iespēju tās dalībniekiem iegūtās teo-
rētiskās zināšanas pielietot praktis-
ki, uz vietas seminārā risinot dažādu 
situāciju problēmas un uzdevumus.   
Beigās, kā ierasts, tika sniegtas at-
bildes uz klientu uzdotajiem jautā-
jumiem. 

Liepājā lielākoties cilvēkus inte-
resēja jautājumi par  virsstundu un 
nakts darba  samaksu, kā arī par  at-
vaļinājumiem. Tukumā un Valmierā 

klienti jautāja par NVA sniegtajiem pakalpo-
jumiem cilvēkiem ar invaliditāti, Smiltenē par 
darba tiesiskajiem jautājumiem.

Modernās tehnoloģijas paplašina zīmju 
valodas tulka pakalpojumu pieejamību Po-
lijā (31.05)

 Nedzirdīgie poļi ārstniecības vai citās 
valsts iestādēs var izmantot zīmju valodas tul-
ku e-veidā. Tas balstīts uz zīmju valodas tulku 
servisa videokonferences pakalpojumu.

Starptautiskā nedzirdīgo nedēļa 2012 – 
„Nedzirdīgo bilingvisms ir cilvēka tiesības” 
(1.06)

Šogad šī nedēļa risināsies  no 24. līdz 30. 
septembrim. Šajā nedēļā  nedzirdīgie visā pa-
saulē pulcējas vienkopus un  nedzirdīgo apvie-
nības organizē dažādas aktivitātes, lai izvirzītu  
aktuālus, risināmus  jautājumus valsts vai vie-
tējai varai.

 „Zaļās klases” atklāšanas svētki Rīgas 
Nedzirdīgo skolā (4.06)

28. maijā skolas pagalmā, darbiniekiem, 
skolēniem un viesiem klātesot, tika pārgriezta  
lenta un visi iepazīstināti  ar to, kas šajā lapenē 
notiks, kam tā domāta. 

Nedzirdīgais peldētājs Londonas olim-
piskajās spēlēs? (6.06)

Nedzirdīgais Dienvidāfrikas peldētājs Te-
renss Pārkins  piedalās sacīkstēs, lai tiktu uz 
Vasaras olimpiskajām spēlēm Londonā. 

Krievijas nedzirdīgo kultūras jaunums: 
Izrāda lugu „Mauglis” zīmju valodā (8.06)

Maskavas Žestu un mīmikas teātris  re-
pertuārā pēc ilgāka pārtraukuma atkal iekļāvis 
lugu bērniem un pieaugušajiem. 

Baltijas Bērnu fonds palīdz nedzirdīga-
jiem apgūt datorzinības (14.06)

Baltijas Bērnu fonds (Zviedrija) 10. jūnijā 
organizēja semināru „Datorizglītība personām 
ar dzirdes traucējumiem”. 

Tajā piedalījās daudzi šī fonda organizēto   
datorkursu dalībnieki. 

Nedzirdīgie protestētāji pieprasa slim-
nīcai nodrošināt surdotulka pakalpojumu 
klātienē (18.06)

Aptuveni 40 cilvēku protestēja pret to, ka 
ASV Ilinoisas štata Svētā Franciska Medicīnas 
centrs saziņai ar nedzirdīgajiem izmanto tikai 
videotulkus.

viDeoziņas
Austrālijas Nacionālais fermeru veselī-

bas centrs ir satraukts par lielo skaitu fer-
meru, kas zaudējuši dzirdi.

Centrs organizē pārbaudes fermās, lai kon-
trolētu skaļuma līmeni, ko rada aitu vilnas 
cirpšanas un govju slaukšanas iekārtas, kā arī 
transports. Līdz pat 60% fermeru cieš no dzir-
des traucējumiem. 

Sagatavoja: Ivars Kalniņš

Žanete šKapare guntars jurševsKIs

Eiropas Sociālais 
fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

ĪSAS ZIŅAS NO LNS MĀJASLAPAS

Projekta „Klusuma pasaule” 2.6. aktivitātes 
„Tavas tiesības un pienākumi” darba grupa arī šo-
gad uz reģioniem dodas izbraukumu  semināros par 
nodarbinātības jautājumiem. Šogad pabūts Liepājā 
(12.05.), Tukumā (26.05.), Valmierā un Smiltenē 
(09.06.).
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STARPTAUTISKIE SKAISTUMKONKURSI  
ČEHIJĀ UN TURCIJĀ

 Ivars KalnIņš www.mmdI.tv

UZ PRĀGU – LAURA KLĀSUPA
Pērn LNS netika organizēts nacionālā līmeņa 

konkurss „Miss Deaf LNS 2011”, jo uz to nepie-
teicās neviena nedzirdīgā meitene. Tomēr šogad 
noskaidrojies, ka starptautiskajā skaistumkonkur-
sā Prāgā, pārstāvot LNS, piedalīsies mūsu Laura 
Klāsupa un viņas pavadone būs Rīgas biedrības 
vadītāja Māra Lasmane.

Par Lauras dalību šajā konkursā skaidro LNS 
viceprezidente Sandra Gerenovska: „Pērn, sa-
darbojoties ar aģentūru „Miss Latvija” direktori 
Intu Fogeli, plānojām rīkot šādu vietējo konkur-
su, diemžēl neviena meitene nepieteicās. Tikai 
pašā pēdējā brīdī Rīgas biedrība pieteica vienu 
meiteni. Vienas pretendentes dēļ nebija vērts kon-
kursu organizēt.

Pagājušajā gadā skaistumkonkursā Prāgā 
Latviju pārstāvēja Vita Riņķe. Tā kā tur radās zi-
nāmas problēmas, plānojām turpmāk tajā nepie-
teikties. Bet I. Fogeles kundze mani pārliecināja, 
ka mūsu meiteņu dalība šajā skaistumkonkursā 
jāturpina. Turklāt jāizmanto arī pozitīvā iespē-
ja – veidot kontaktus ar nedzirdīgajiem no citām 
valstīm.”

Par Lauras pavadones izvēli S. Gerenovska 
stāsta: „Jau pašā sākumā radās jautājums, kas 

konkursanti pavadīs. I. Fogele uzskatīja, 
ka pavadonis nevar būt draugi, radi vai 
paziņas, bet gan pārstāvis no organizā-
cijas, kurš pārvalda starptautisko zīmju 
valodu. Pati Laura būtu gribējusi kā pa-
vadoni Brigitu Aldersoni, bet viņai šajā 
laikā paredzētas citas darba darīšanas. 
Izvēlējāmies Māru Lasmani, Rīgas bied-
rības vadītāju un LNS valdes locekli, vi-
ņai ir pieredze. Pavadoņa ceļu un izmiti-
nāšanu viesnīcā starptautiskā konkursa 
organizatori vairs neapmaksā, tāpēc šīs 
izmaksas segs LNS.”

Skaistumkonkursa „Miss Deaf World 
2012” un „Miss Deaf Europe 2012”  
fināls notiks 7. jūlijā pl. 19.30. To būs  

iespējams vērot tiešraidē mājaslapā  
www.missdeafworld2011-2020.com. 

TURCIJĀ ŠOGAD VAR STARTĒT  
VĪRIEŠI

Šogad ir vēl viens pasaules mēroga skais-
tumkonkurss nedzirdīgajiem „Miss Deaf Inter-
national 2012” un „Mister Deaf International 
2012”. Iepriekš tajā varēja piedalīties tikai meite-
nes, tas norisinājās Amerikā, un pirms diviem ga-
diem tajā piedalījās arī mūsu Irina Kristoforova. 

Šogad šis konkurss notiks 16. – 29. jūlijā An-
karā, Turcijā. Pirmo reizi šogad var piedalīties arī 
nedzirdīgie vīrieši. Paralēli skaistumkonkursam 
norisināsies Pasaules Nedzirdīgo futbola čempio-
nāts.

Pēdējās trijās konkursa dienās būs plaša prog-
ramma. 26. jūlijā notiks festivāls, bet 27. jūlijā 
– skaistumkonkursa „Miss & Misters Deaf Inter-
national 2012” fināls. 28. jūlijā būs futbola čem-
pionāta noslēgums.

Ne jau vienmēr pašiem jāpiedalās konkursos. 
Ja vien ir iespēja, var doties turp kā skatītāji un 
vērot konkursu norisi savām acīm. Un, protams, 
tā ir jauna izdevība – vairot savu draugu pulku 
visā pasaulē. Turcija nemaz nav tik tālu! 

8. – 12. augustā Tallinā, Igaunijā notiks 
Eiropas 7. Nedzirdīgo mākslas un kultūras 
festivāls „Salvija”. 

Piecu dienu programmā iekļauti teātra, deju, 
pantomīmas un citi uzvedumi. Tajā piedalīsies 
profesionāli nedzirdīgie mākslinieki no Beļģijas, 
Ungārijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Spānijas, 
Igaunijas, Slovēnijas, Čehijas, Somijas, Angli-
jas, Horvātijas, Nepālas un Ķīnas. Programmā ir 
paredzētas arī radošās darbnīcas dažādās kultū-
ras un mākslas jomās..

Šajā festivālā Latviju pārstāvēs arī kultūras 
nama „Rītausma” drāmas teātra trupa ar kustību 
teātra uzvedumu „Dzīve”, kurā lomas izpildīs 
Maiga un Juris Elbroti, Biruta Lasmane, Lie-
na Čerepko, Sergejs Soklakovs, Aleksandrs 
Altuhovs, Madara Indriksone un Martins 

Lange.
Plašāk par festivāla programmu var uzzi-

nāt Igaunijas Nedzirdīgo biedrības mājaslapā:  
 http://www.ead.ee/378282.

Ieejas biļete uz vienas dienas festivālu ir 8 
eiro (līdz 7. augustam), bet uz vietas – 10 eiro. 
Uz visām dienām var iegādāties ieejas karti par 
27 eiro (līdz 7. augustam), bet uz vietas – 35 eiro.

Festivāla biļete ietver 4 dienu izrādes un vie-
nu darbnīcu. Seminārs tiek organizēts ar Sign-
dance kolektīvu (Lielbritānija), un tas notiks 
Igaunijas Nedzirdīgo biedrības ēkā, Nõmme tee 
2, Tallinā. Par biļešu iegādi sazināties ar Kadri 
Heinu (e-pasts: kadri.hein@ead.ee).

Apmeklētājiem pašiem jāmeklē naktsmītnes 
vai viesnīcas, kur pārnakšņot. 

LAIMONIS VEIDEMANIS
1930.17.06 – 2012.7.06

Nesagaidot astoņdesmit otro dzimša-
nas dienu, mūžībā aizgājis jūrnieks, zvej-
nieks, traļmeistars, burinieku modeļu da-
rinātājs LNS biedrs Laimonis Veidemanis 
no Rojas.

Laimonis Veidemanis visu mūžu gājis 
jūrā – zvejojis tuvējā līcī. Gadu desmitiem 
viņš strādājis par traļmeistaru, šuvis un lā-
pījis tīklus, taisījis murdus un stāvvadus. 
Piedaloties Zvejnieku svētku sacensībās, 
allaž bijis pirmais.

Sasniedzis pensijas gadus, viņš sācis 
veidot burinieku modeļus. Par meistara 
veikumu liecina atsauksmju grāmata, kas 
no 1989. gada glabā sirsnīgus, labus vār-
dus. Tajā diezgan daudz ierakstus svešva-
lodās, jo pie viņa bieži viesojās ārzemju 
jūrnieki un tūristi.

Laimonim Dievs nebija devis dzir-
di,  toties dāvājis ārkārtīgi smalkas ro-
kas, kas spējīgas savienot un sakārtot 
vissmalkākās lietas, jo katrs viņa bu-
rinieks īstenībā ir amatniecības meis-
tarstiķis. Ārzemnieki viņa burukuģus  
burtiski izķēra. 

Meistars radījis neskaitāmus  mode-
ļus. Mazākie, pārdesmit centimetru garie 
darbi tapa dažās  nedēļās, bet  līdz diviem 
gadiem –  lielākais, vairākus metrus garais 
burinieks, kam  gan kajītes durtiņas var 
atvērt, gan kuģa zvanu pašķindināt. Buras  
rūpīgi šuvusi meistara dzīvesbiedre Milda. 
Lielum lielā daļa burinieku „aizkuģojusi” 
prom, pat uz tālām aizjūras zemēm, tomēr 
arī meistara paša mājas atgādina nelielu 
muzeja filiāli.

Laimonis Veidemanis bija piekrastē 
labi zināms, pat slavens vīrs. Viņu apcie-
moja daudzi, daudzi nedzirdīgie,  apbrīno-
jot viņa  darinājumus. Reiz ar modeļu bū-
vētāju sarokojusies  pat Valsts prezidente 
Vaira Vīķe – Freiberga. 

Pie Veidemaņa kunga ciemojās arī vie-
tējie zēni, kas lūkoja darināt kaut ko līdzī-
gu. Modeļu lietpratējs stāstīja un  rādīja, ko 
un kā darīt. 

Meistars Laimonis Veidemanis Latvijai 
atstājis vērtīgu kolekciju – lielāka un mazā-
ka izmēra burinieku modeļus, kuri  apska-
tāmi Rojas jūras zvejniecības muzejā.

Nu savus kuģus viņš darinās, sē-
žot uz mākoņa maliņas. Lai miers  
viņam aizsaulē! 

Šovasar, 1. – 10. 
jūlijā Prāgā, Čehi-
jā, notiek ikgadē-
jais starptautiskais 
skaistumkonkurss 
„Miss Deaf World 
2012” un „Miss 
Deaf Europe 2012”. 

Šajā konkursā 
piedalīsies 45 mei-
tenes no dažādām 
pasaules valstīm, 
tostarp arī no Lat-
vijas.

AICINA MĀKSLAS UN KULTŪRAS FESTIVĀLS 
IGAUNIJĀ

 Ivars KalnIņš

PIEMIŅAS  
VĀRDI

 www.zIemelKurzeme.lv
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KĀ SAPRASTIES BEZ VĀRDIEM

Gan koPīGi, Gan atšķirīGi
Pasaulē ir ļoti atšķirīgas kultūras ar senu 

vēsturi. Katrai no tām savas tradīcijas, iera-
dumi un valoda. Aizbraucot ceļojumā, mēs 
ne vienmēr zinām attiecīgās valsts valodu, 
tāpēc sazinoties ar vietējiem, izmantojam 
dažādus pašu zemē pieņemtus žestus. Tie ir 
daudz universālāki nekā valoda, taču jāņem 
vērā, ka žestiem dažādās zemēs var būt at-
šķirīga nozīme. Nav iespējams īsti izskaid-
rot, kāpēc viens un tas pats žests Latvijā 
nozīmē kaut ko vienu, bet, piemēram, Dien-
vidamerikā pavisam ko citu.

Tāpēc jācenšas pēc iespējas vairāk uz-
zināt par valsti, kas izraudzīta par ceļojuma 
galamēŗķi, kaut arī  visu zināt nav iespē-
jams. Ar žestu var mainīt vārda nozīmi, ar 
žestu var cilvēku aizvainot. 

Cilvēks sevi tā īsti nevar kontrolēt, jo at-
šķiras ne tikai dažādu ķermeņa kustību nozī-
me, bet arī lietošanas paradumi. Piemēram, 
paskatieties uz japāni! Vienalga, ko viņam 
stāstīsiet, viņš piekrītoši mās ar galvu. Lat-
vietis to uztvertu kā apstiprinājumu savam 
teiktajam, taču japānis to darīs arī tad, ja 
neko nesapratīs. Japānas kultūrā nav pie-
klājīgi teikt, ka kaut ko nesaprot vai nevar 
palīdzēt.

Bet, teiksim, Bulgārijā galvas mājiens, 
ar ko latvieši apliecina apstiprinājumu, no-
zīmē pilnīgi pretējo – noliegumu.

Žestu nozīmei nav universāla skaidroju-
ma, taču ir arī tāda veida mīmika, kas pa-
saulē varētu būt kopīga. Piemēram, smaids 
signalizēs par labsajūtu, smiekli – par jaut-
rību, bet asaras apliecinās par kaut kāda vei-
da bēdas, skumjas, grūtības. Šāda bezvārdu 
komunikācija būs saprotama visās kultūrās, 
kur iesaistīta cilvēka daba. Taču jāuzmanās 
ar pārāk plašu smaidīšanu, jo ir kultūras, kur 
zobu atklāšana ir agresivitātes pazīme.

Ceļojiet Droši!
Ja esat nolēmuši aizceļot uz kādu ekso-

tiskāku valsti,  sekojiet šiem padomiem, lai 
neapzinātu roku kustību dēļ neiekultos ne-
patikšanās.
 Izpētiet visu pieejamo informāciju par 

konkrētās valsts kultūru. Izlasiet tūrisma 
ceļvežus, pameklējiet internetā, aprunājie-
ties ar paziņām, kuri tur bijuši, citiem vār-
diem sakot – izziniet visu iespējamo.
 Noskatieties kādu šajā valstī veidotu 

filmu ar viņu pašu aktieriem! Tā jūs iepa-
zīsieties ar viņu neverbālo kultūru kopumā 
– ievērosiet gan žestu intensitāti, gan biežāk 
lietotos žestus, gan cilvēku reakciju uz kon-
krētiem žestiem.
 Veikalā vai kur citur, kur nepieciešams 

ar žestu palīdzību parādīt kādu skaitli, no-
teikti rādiet to tā, lai plauksta ir pavērsta uz 
pārdevēju. Pretējā virzienā pavērsta plauksta 
neatkarīgi no pirkstu kombinācijas vairākās 
valstīs nozīmē rupjus apvainojumus. 

Sagatavoja: Ilze Kopmane

žesti DažāDās kultūrās

1. DIVU PIRKSTU – vidējā un rādī-
tājpirksta veidots burts V

L i e l ā k a j ā 
daļā Rietumu 
pasaules žests 
nozīmē uzvaru 
(victory), taču, 
p i e m ē r a m , 
Lielbritānijā šis 
žests ir aizvai-
nojošs, ja tā de-
monstrēšanas 
brīdī plauksta 
ir pavērsta pret 
sevi. Vēsturiski 
pēc Otrā pa-

saules kara šādu žestu kā savu personisko 
emblēmu lietojis Lielbritānijas premjer-
ministrs Vintsons Čērčils, demonstrējot 
savu pārākumu pār citiem.

2. PIGA

Lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju iera-
duši pigu lietot vārdu salikuma „nekā tu 
no manis nedabūsi” vietā. Žestam lielāka-
jā pasaules daļā ir negatīva nozīme, taču, 
piemēram, Brazīlijā tas nozīmē veiksmes 
vēlējumus.

3. RAGI – pacelts rādītājpirksts un 
mazais pirkstiņš, pārējo pirkstu turēša-
na ar īkšķi

Vidusjūras 
reģiona valstīs 
šis žests ir vul-
gāra necieņas 
izrādīšana ot-
ram cilvēkam. 
M ū s d i e n ā s 
ragu simboliku 
nereti izmanto 
smagās mūzi-
kas fani kon-
certos. Pirmo 

reizi žests mūzikā plašai auditorijai parā-
dījās uz The Beatles albuma Yellow Sub-
marina vāka, kur to demonstrēja Džona 
Lenona animētais līdzinieks.

4. PACELTS ĪKŠĶIS
Šis žests 

radies Senajā 
Romā gladia-
toru cīņu lai-
kā, kad tika 
norādīts, kurš 
dzīvos un kurš 
mirs. Uz augšu 
pacelts īkšķis 
nozīmēja at-
ļauju saglabāt 

dzīvību. Žesta pozitīvā nozīme Eiropā sa-
glabājusies arī mūsdienās, nereti to lieto, 
lai nostopētu mašīnu. Itālijā tas nozīmē 
„esmu pieēdies līdz nejēgai”, savukārt – ja 
pacelto īkšķi kustināsiet, Krievijā, Āfrikā, 
Austrālijā, Tuvo Austrumu vai Vidusjūras 
valstīs adresātam sūtīsiet neķītru apvaino-
jumu. Turcijā žests kalpo kā uzaicinājums 
uz homoseksuāliem sakariem.

5. OK 
ŽESTS

Eiropā un 
Ziemeļamerikā 
žesta nozīme ir 
pozitīva, taču 
Francijā un 
Spānijā tas tiek 
uzskatīts par 
rupju, bet Tuni-
sijā un Beļģijā 

žestu uztver kā adresāta pielīdzināšanu 
nullei.

6. DŪRES SITIENS PLAUKSTĀ
E i r o -

pieši un 
Ziemeļa-
m e r i k a s 
iedzīvotāji 
t ā d ē j ā -
di izsaka 
d u s m a s , 
taču Tu-

vajos Austrumos tas nozīmē uzaicinājumu 
nodarboties ar seksu, bet Rietumāfrikā – 
personas piekrišanu otra teiktajam.

 jurIs grundulIs

Kā zināms, nedzirdīgo dzimtā valoda ir zīmju valoda. Dzirdīgie cilvēki sarunā-
joties arī lieto dažādus žestus. Ir tādi vispār lietoti žesti, kas, izmantoti atšķirīgās 
kultūrās, var radīt traģiskus pārpratumus un draudēt pat ar briesmām.

Pamājot cilvēkam, mēs ar viņu sasveicināmies; uzliekot roku uz sirds, izsakām 
līdzjūtību vai emocionālu pārdzīvojumu; paceļot īkšķi, rādām, ka viss kārtībā. Taču 
šie šķietami vienkāršie un nevainīgie žesti var sagādāt problēmas, tiklīdz nonākam 
kādā citā valstī ar atšķirīgu kultūru: var apvainot svešzemju iedzīvotāju, pateicības 
vietā parādot kaut ko rupju. Tas ir tāpēc, ka dažādās pasaules vietās žestu nozīme 
atšķiras.
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16. EDSO KONGRESS  
OLIMPISKO SPĒĻU NOSKAŅĀS

 varIs strazdIņš www.edso.eu

Braucot uz Maskavu, bija nelielas bažas par 
kongresa norisi. Tam par pamatu bija pavasarī iz-
skanējusī prasība Maskavā pēc EDSO kongresa sa-
rīkot ārkārtējo Starptautiskās Nedzirdīgo sporta ko-
mitejas (ICSD) kongresu, kura iniciatori bija Zvied-
rijas un ASV nedzirdīgo sporta organizācijas. Viņu 
prasību oficiāli atbalstīja tikai dažas valstis. LNSF 
šādu prasību kategoriski noraidīja. 

Prasības iemesls bija neskaidrības par nedzirdī-
go olimpisko spēļu (Deaflympics) norisi 2013.gadā. 
Tomēr EDSO prezidents Bjerns Reine (Bjørn Røi-
ne) droši un pārliecinoši vadīja tikai Eiropas nedzir-
dīgo sporta lietu izskatīšanu un izlemšanu. Izskatīja 
ļoti plašus dažādus priekšlikumus EDSO statūtu un 
sacensību reglamenta uzlabošanai, priekšlikumus 
par biedru naudas palielināšanu u.c. Interesanti, ka 
dažādu Eiropas čempionātu norises nolikumus bieži 
vispār nemaina, tikai reizēm papildina.

Otrajā dienā ieradās ICSD prezidents Kreigs 

Kroulijs (Craig Crowley) un apmierināja klāteso-
šo ziņkāri par Olimpiādes norisi 2013. gadā. Jau 
iepriekš klīda neoficiālas runas, ka Ungārijas vietā 
būšot cita valsts, visdrīzāk Bulgārija. Un tādu in-
formāciju viņš arī apstiprināja. Bet tūlīt pat arī pie-
metināja, ka vēl nav parakstīta galīgā vienošanās ar 
Bulgārijas valdību. Tāpēc vēl nedaudz jāpaciešas. 
Bulgārija vēlas saņemt visu dalībvalstu atbildes, ku-
ros sporta veidos un cik sportistu startēs, un tikai 
tad, redzot apjomu, piekritīs slēgt vienošanos par 
sacensību uzņemšanu. Šis process varētu noslēgties 
pavisam drīz – jūlijā, jo ICSD atbildīgie darbinieki 
pie tā pašlaik intensīvi strādā. 

Kroulijs arī noraidīja izskanējušo informāciju 
par to, ka ICSD tuvinās ar Starptautisko Paralim-
pisko komiteju (IPC). Arī mums tepat Latvijā tāda 
informācija bija parādījusies. Izrādās, tās ir tikai 
baumas. 

Pēc šīs informācijas turpinājās Eiropas sporta 
lietu skatīšana un lēmumu pieņemšana. Apstiprināja 
iepriekšējo gadu finanšu rādītājus, turpmāko gadu 
Eiropas čempionātu norises vietas. Tika pieminēts 
fakts, ka pēdējos gados daudzās valstīs ir samazi-
nājies nedzirdīgo sporta finansējums un līdz ar to 
rīkotājvalstis uz sacensību uzņemšanu piesakās 
daudz mazāk. 2014. gadā ir pat sacensības, kurām 
nav zināmas rīkotājvalstis. Šinī kongresā EDSO 
amatpersonu un valdes vēlēšanas nebija paredzētas.

Nākošais 17. EDSO kongress paredzēts 2014.
gadā Turcijā, Ankārā. 

Ārpus kongresa šajās divās dienās neko daudz 
neizdevās redzēt. Pēdējā dienā pirms mājupceļa 
izdevās apskatīt Maskavas centru, Sarkano lauku-
mu un Kremli. Mans personīgais iespaids – dau-
dzām Krievijas valsts iestādēm ēkas fasādes ir 
sakārtotas, glīti nokrāsotas. Bet cenas Maskavā 
gan krietni pārsteidza – viss ir 2 – 3 reizes dārgāks  
nekā pie mums. 

1. – 2. jūnijā Krievijas galvaspilsētā 
Maskavā notika kārtējais Eiropas Nedzir-
dīgo sporta organizācijas (EDSO) kongress, 
uz kuru pulcējās 33 valstu (no 43) delegāti. 
Mūsu valsti pārstāvēja šo rindiņu autors un 
LNSF Valdes loceklis Guntars Beisons.

SPORTA ĪSZIŅAS

boulinGā mūsējie PārsPēj iGauņus
Igaunijas galvaspilsētā Tallinā 17. jūnijā nori-

sinājās draudzības spēle starp Latviju un Igauniju. 
Sievietēm pirmo vietu ieguva igauniete Sirje Luika, 
otrajā vietā mūsu Līva Vaivade, trešajā – Ilona Ozo-
la. Vīriešiem visu goda pjedestālu aizņēma Latvijas 
pārstāvji Vladimirs Lagunovs, Aleksandrs Liniņš 
un Sergejs Vorobjovs. Vīriešu konkurencē uzvarēja 
Latvija, bet sieviešu – Igaunija. Kopvērtējumā to-
mēr pārāka bija Latvija.

basketbola veterāni šoreiz sePtītie
Lietuvā, Kauņā, no 6. līdz 9. jūnijam notika 

starptautiskās nedzirdīgo sacensības basketbolā ve-
terāniem. Piedalījās 12 komandas. Sacensībās uzva-
rēja Lietuvas veterāni, bet mūsējie tikai 7. vietā.

ČemPioni – māra kursīte un raitis ozols
3. jūnijā Siguldas novada Laurenčos notika Lat-

vijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās sportā 
garajā distancē. Sievietēm 4,3 km garajā distancē 

uzvarēja Māra Kursīte. Otrajā vietā Ingūna Krama, 
bet trešajā Māra Plaude. Vīriešiem distanci –  5,9 
km  visātrāk pieveica Raitis Ozols. Aiz viņa attiecīgi 
Andis Krams unValdis Intsons.

emīls krams PieDalās velomaratonos
Tradicionālajā Rīgas velomaratonā piedalījās arī 

mūsu spēcīgākais riteņbraucējs Emīls Krams. Viņš 
startēja 87 km distancē un  463 braucēju vidū bija 
194. vietā, bet savā vecuma grupā no 33 dalībnie-
kiem –  28. Vietā

Emīls Krams piedalījās arī TREK MTB veloma-
ratona 3. posma sacensībās Apē, kur veica 55 km 
distanci. 

Savā vecuma grupā 33 dalībnieku vidū viņš 
ieguva trešo vietu un  pēc 3 posmiem kopvērtēju-
mā tajā ir 5. vietā. Šajā posmā piedalījās arī Andis 
Krams, ieņemot 66. vietu 88 dalībnieku grupā.

Vēl ir 3 posmi: Talsos 1. jūlijā, Cēsīs 29. jūlijā 
un pēdējais – Siguldā 18. augustā. 

 zIgmārs ungurs

Dažas ziņas par Igaunijas 
Nedzirdīgo savienību. Tajā ie-
tilpst 10 reģionālās biedrības, 
trīs uzņēmumi,  ir 886 biedri 
(statistika – 2011). To vada val-
des priekšsēdētājs Tīts Papss, 
valdē vēl ir viņa vietnieks un 
seši valdes locekļi. Birojā strā-
dā grāmatvedis, izglītības un 
kultūras nodaļas vadītājs, pro-
jektu vadītājs un viens sociālais 
darbinieks (apkalpo biedrus 
reizi nedēļā). Igauņu nedzirdī-
gie visbiežāk strādā celtniecībā 
pie apdares darbiem, galdniecī-
bā, autoremontā, par kurpnie-
kiem un IT darbiniekiem (darbs 
ar datoriem). Sievietes parasti 
ir šuvējas, strādā arī tekstilrūp-
niecībā, speciālajās skolās un 
bērnudārzos par skolotājām, kā 
arī IT nozarē.

Sandra Gerenovska:
Uz jubileju vēl bija uzai-

cināti arī Lietuvas pārstāvji. 
Pirmajā dienā nekas nenotika, 
mūs sagaidīja un pavadīja uz 
viesnīcu.

Otrajā dienā notika semi-
nārs ar kādiem 30 dalībnie-
kiem. Saprast runāto bija grūti, 
jo runāja tikai igauņu valodā 
un igauņu zīmju valodā. Vis-
vairāk ziņoja par zīmju valodu, 
bija tāds iespaids, ka uzstājas 
tulki –  studenti ar saviem sa-
gatavotiem mācību referātiem. 

Seminārā piedalījās arī 
Igaunijas Sociālo lietu mi-
nistrs. Pēc tam turpat notika 
svētku bankets par godu jubi-
lejai. Priekšnesumos bija tikai 
trīs tautas dejas. Klātesošie pa-
mielojās pie zviedru galda, un 
tas arī viss. 

Ja atklāti, tad pret mūsu 
LNS 90 – gades svinēšanu Brīv-
dabas muzejā tas bija kā nakts 
pret dienu. Igauņiem vispār 
neklājas spoži. Viņiem Tallinā 
pieder trīsstāvu ēka, taču tā 
visa tiek izīrēta, pašiem ir tikai 
divas telpas. Vienā strādā INS 
vadītājs, otrā –  trīs biroja dar-
binieki. 

KAIMIŅIEM 
– 90!

 zIgmārs ungurs

Igaunijas Nedzirdīgo 
savienība 1. jūnijā atzī-
mēja savas pastāvēšanas 
90 gadu jubileju. Ar  LNS 
apsveikumu uz Tallinu aiz-
brauca LNS vicepreziden-
te Sandra Gerenovska.
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Kas tur īsti notika, un kā viņa nonāca 
šajā skrējienā? Inguna stāsta: „ Jau pagā-
jušajā gadā  gribēju pieteikties, bet dažā-
du iemeslu dēļ netiku. Kolēģe no Sociālās 
integrācijas valsts aģentūras stāstīja, ka 
pērn tur, Cinevillā, bijis daudz cilvēku un 
interesanti. Tā arī  šogad pieteicos. Sākot-
nēji gribēju veidot komandu – tajā jābūt 
3 sievietēm un 1 vīrietim vai otrādi. Dēls, 
kaut arī gribēja skriet, to nevarēja, jo pie-
dalīties atļāva tikai no 18 gadu vecuma. 
Vīrs atteicās, uzskatot mani par traku. Ko-
manda nesanāca! Pieteicos individuālajā 
sieviešu grupā. 

Tās ir atraktīvas sacensības brīvā 
dabā, kas ietver klasisko skriešanu – kro-
su, dažādu veiklības un spēka disciplīnu 
elementus. Piemēram, skrienot jātiek pāri 
pāri krietni lielām dubļu bedrēm, ūdens 
peļķēm, jārāpo pa tuneļiem, jāskrien pa 
līdumiem, arumiem utt. 
Tam visam vajadzīga 
spēku piepūle. Kopumā 
jāizpilda 41 uzdevums 
–  ja neizpilda kādu, tad 
sods ir 10 minūtes pie 
laika klāt.”

Inguna septiņu ki-
lometru distancē  izpil-
dīja uzdevumus visās 
disciplīnās. 314 sieviešu 
konkurencē  viņa ieguva 
196. vietu ar rezultātu:  
1 stunda 39 min. Sievie-

šu grupā vecākajai skrējējai 54 gadi, bet  
pārsvarā bija 18 – 30 gadu vecumā.

Inguna pēc šīm sacensībām atzina: 
„Vienkārši vēlējos pārbaudīt, cik esmu 
stipra, vai spēju veikt šos uzdevumus, kas 
priekš manis bija pietiekami smagi. Tas 
man bija īsts  pārbaudījums. Jauks un sau-
lains laiks mūs lutināja, bet visādi tur gāja: 
dubļu bedrēs varēja pat pazaudēt kurpes.
Man bija orientēšanās apavi – tie, par 
laimi, izturēja. Neaprakstāma sajūta! Pēc 
tam jutos patiesi labi. Paldies maniem līdz-
jutējiem – vīram un Valdim Voitkevičam.”

Inguna ir pirmā no nedzirdīgo vi-
dus, kura uzdrīkstējās piedalīties šajā 
trakajā skrējienā, un viņa apsver domu 
darīt to arī nākamgad. Cerams, vi-
ņai pievienosies arī citi nedzirdīgie  
„stiprie skrējēji”. 

TRAKAIS SKRĒJIENS „PAR STIPRU LATVIJU”
 Ivars KalnIņš no Ingūnas Kramas personIsKā arhīva

4. maija  skrējiens „Par stipru Latvi-
ju” jau  kļuvis par ikgadēju tradīciju. Tas 
nav parasts skrējiens asfaltētā distancē 
vai labiekārtotā meža trasē, bet saistīts 
ar stipru piepūli:  dalībnieki finišē  slap-
ji, netīri, noguruši, bet ļoti gandarīti par 
savu varēšanu distancē.  Šim skrējienam 
pieteicās arī Rīgas Nedzirdīgo bērnu in-
ternātpamatskolas pedagoģe un nedzir-
dīgo orientēšanās kluba „Zaļā paparde” 
vadītāja Inguna Krama.

MŪSĒJIE LIETUVAI ZAUDĒ AR CIEŅU
 zIgmārs ungurs elIta sKudra

 Pēc lietuviešu uzaicinājuma 12. jūni-
jā mūsu basketbola čempionkomanda RSK 
„Nedzirdīgo sports/Kurzeme” Panevēžā 

tikās  draudzības 
spēlē ar Lietuvas 
izlasi. Kāpēc  Pa-
nevēžā? Tāpēc, ka 
tur Lietuvas bas-
ketbola izlasei bija 
t r en iņnometne , 
kurā viņi jau des-
mit dienas regulāri 
un cītīgi gatavojās 
Eiropas Nedzirdī-
go čempionātam 
basketbolā, kas 
notiks 29. jūnijā  – 
7. jūlijā Trucijā. 

Mūsu treneris 
Andris Bergmanis 
uzsver, ka lietu-
viešiem regulā-
ri treniņi notiek 
darbdienās visu 
gadu, bet brīvdie-

nās viņi piedalās dzirdīgo sacensībās. Tātad 
rūdījums  pamatīgs. Mūsējie vispār trenējas, 
kā nu kurais un kur nu kurais prot un spēj.

 Eiropas un pasaules čempionātos, ne-
maz nerunājot par olimpiskajām spēlēm, 
mūsu basketbolisti nav piedalījušies. Toties 
Lietuvas izlase tajās jau ieņēmusi ļoti cienī-
gas vietas. 

Un tomēr spēle nebija mums bezcerī-
ga, kaut arī lietuvieši atrāvās un saglabāja 
vadību līdz beigām. Tomēr,  tomēr… beigu 
rezultāts ar lietuviešu uzvaru 63:77 nebūt 
nav sagrāve, bet normāls līdzīga līmeņa ko-
mandu spēles rezultāts. Lietuvieši bija pat 
izbrīnīti, ka latviešiem  tik spēcīga  kluba 
komanda, un, pēc viņu domām, tā varētu 
piedalīties gan Eiropas, gan pasaules čem-
pionātā, gan olimpiskajās spēlēs… Ak vai, 
no leišu mutes – Dieva ausī!

Andris Bergmanis tomēr  pārliecināts: 
ja būtu finansējums – algots treneris, sporta 
zāle, nometnes,  tad varētu cītīgāk trenēties 
un  parādīt,  ko basketbolā  spēj latvieši!

Informācija sagatavota pēc RSK „Ne-
dzirdīgo sports” vadītāja Andra Bergmaņa 
stāstījuma. Paldies viņam par cītīgo infor-
mācijas sniegšanu! 

Pamazām atjaunojas neatkarības atgūšanas laikā pārtrū-
kušās saites ar Lietuvas un Igaunijas nedzirdīgo organizācijām. 
Arī sporta jomā. Nupat Igaunijā notika Latvijas un Igaunijas 
mačs boulingā.



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
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MĪĻI SVEICAM!
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27. VIII MAIGA DREIŽIS, 

Liepājas
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  8. VIII OLGA EIDUKA, 

Pļaviņu

70
  9. VIII OLGA LENCE, Rīgas

50
20. VIII ANDREJS ŠŅEPSTS, 

Valmieras
31. VIII VIJA BOGDANOVA, 

Rēzeknes biedrība

Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu, 
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu, 
Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka mūžu.

 Mūžībā aizgājuši mūsu biedri 
JĀNIS STRAUSMANIS (1931.24.10. – 
2012.9.06.), ALEKSEJU ARTJEMJE-
VU (1939.28.03 – 2012.22.06.) un LAI-
MONIS VEIDEMANIS (1930.17.06. – 
2012.7.06.). Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem, draugiem, paziņām, viņus 
mūžībā aizvadot.

Rīgas biedrība

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga, un viss ir kluss.

(Ā.Elksne)

 Mūsu dziļa līdzjūtība INTAI  un 
IEVIŅAI STRODĒM, vīru un mīļo tēti 
zaudējot. Valmieras biedrība

Piekūst rokas, piekūst kājas 
Ilgu mūžu staigājot.
Klusi nolīkst sirmā galva, 
Mūža miegā aizmiegot. 
 Ar visdziļāko līdzjūtību sirdī skumju 

brīdī esam kopā ar VITĀLIJA ISĀJEVA 
(1934.20.09. – 2012.26.05.) tuviniekiem, 
viņu mūžībā pavadot. 

Liepājas biedrība

Es aizeju un tomēr palieku.
Gan baltajā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
 Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģime-

nei, uz mūžu atvadoties no LAIMOŅA 
VEIDEMAŅA. Esam  kopā dziļajās sērās.

Veidemaņu ģimene: Māris, Juris, 
Inta, Evija, Inese un Dace

LNS BIEDRĪBU PASĀKUMI

LĪDZJŪTĪBAS

PATEICĪBA
Izsakām visdziļāko pateicību LNS 

Liepājas un Rīgas reģionālajām bied-
rībām, kā arī visiem draugiem un līdz-
gaitniekiem, kas domās un klātienē bija 
kopā ar mums skumju brīdī, atvadoties 
no Vitālija Isājeva.

Piederīgie: meitas Ilze un Baiba, 
mazdēli Jānis un Dāvis

ĪPAŠIE VASARAS RAIDĪJUMI AR 
SUBTITRIEM UN  

SURDOTULKOJUMU LTV 1

INFORMĒ LTV 1

LTV1 ar surdotulkojumu  de-
monstrēs Londonas Olimpisko spēļu 
atklāšanas ceremonijas atkārtojumu 
28. jūlijā pl. 7.30, bet noslēguma cere-
monijas atkārtojumu – 13.augustā pl. 
9.25.

Vasarā LTV 1 ar subtitriem  nodroši-
nās  jau ierastās dokumentālās un māks-
las  filmas, kā arī raidījumu atkārtoju-
mus. „Provinces” atkārtojumu  vietā jūli-
jā un augustā būs vairāki jauni raidījumi 
ar subtitriem: 5. jūlijā pl. 11.15 Vidzemes 
TV –  „Tiksimies Peipusa krastā” un 9., 
16.,.23. augustā pl. 11.15  Skrundas TV  
„ Piezīmes uz albuma lapām”.   

IEVĒRĪBAI! IZĪRĒ
Izīrē saulainu un gaišu vienistabas 

dzīvokli Olainē (38 m2).
Mēbelēts, ar visām ērtībām. Var 

arī bez mēbelēm. Ja ir interese, lūdzu, 
rakstiet sms uz mobilo: 28633737

ĪPAŠAIS SVEICIENS
LIDAI un ANDRIM ŠILINSKIEM

Katram mums 
sirdī pa rūgtai 
pīlādžu sulai,
Katram – vairāk 
vai mazāk lep-
numa spīts.
Tāpēc pār die-
nām baltām, 
melnām un  
rudām
Zaļi zeltainas  
zīles krīt.

Lidu un Andri Šilinskus 35 gadu 
koraļļu – lina kāzu dienā (12. VIII) mīļi 
sveic un abiem veselību, izturību, dzī-
vesprieku turpmākajā dzīves gājumā

novēl: Ligita un Artūrs

VITĀLIJS ISĀJEVS
1934. 20.09. –   
2012.26.05.

Mūžībā aizgājis 
Rīgas biedrības bi-
jušais biedrs, savlaik 
nedzirdīgo sabied-
rībā labi pazīstams 
cilvēks – Vitālijs 

Isājevs.  Ilgus gadus aktīvi darbojās 
kultūras nama „Rītausma” kolektīvos: 
tautasdeju kopā, rēvijas ansamblī (pie 
Ē.Caunes), pantomīmas grupā. Bija arī 
sieviešu komandas volejbola treneris. 
Atmodas periodā dedzīgi iekļāvās Latvi-
jas Tautas frontes Nedzirdīgo apvienības 
darbā. Visās LNS sanāksmēs un sēdēs 
viņam bija idejas, ko rosināt, ko darīt.

Mūža otrajā pusē viņš apmetās dzī-
vot Liepājā un vairs tik aktīvi neiekļāvās 
nedzirdīgo apritē. Mūža nogalē mitinājās 
pansionātā, no kurienes devies aizsaules 
ceļā. 

RĪGĀ
4., 11., 18., 25. VII pl. 16 Notiku-
mi Latvijā un pasaulē
17. VII pl. 18 Sociālās ziņas
28. – 29. VII Laivošana no Cēsīm 
uz Siguldu (plašāka informācija 
pie M.Lasmanes vai A.Bergmaņa)

JELGAVĀ
24. VII pl. 17 Pasākums „Atcerē-
simies jaunību”

PREIĻOS
26. VII pl. 13 „Pikniks Preiļos”

PĻAVIŅĀS
21. VII  pl. 12 Informatīvā diena

KULDĪGĀ
7. VII pl. 10 Pludmales volejbols 
(līdzi sporta tērps)
28. VII pl. 8 Ekskursija pa  Latga-
les skaistākajām vietām

ALŪKSNĒ
6. VII pl.12 Sporta diena 
20. VII pl.12 Apaļo jubilāru su-
mināšana 

SMILTENĒ
14. – 15.VII  Sporta diena „Nesēdi 
mājās, nāc izkusties!”. Notiek: 
Jaunpiebalgā, „Kameņos”. Iera-
šanās no pl.10. Līdzi jāņem telts, 
ēšana pašiem jānodrošina. Pie-
teikšanās līdz 5. jūlijam Smiltenes 
biedrībā, e-pasts: smiltenesrb@
lns.lv; sms 26406854

VENTSPILĪ
7. VII pl. 11 Draudzības spēle 
pludmales volejbolā 

LIEPĀJĀ
11. VII pl. 12 Pārrunas
14. VII pl. 12 Pasākums – Jūras 

svētki pilsētā
18. VII pl. 13 Pārrunas
18. VII pl. 15 Notikumi Latvijā 
un pasaulē
25. VII pl. 14 Informācija par ne-
dzirdīgo dzīvi

RĒZEKNĒ
3., 31. VII pl. 13 Jaunākā infor-
mācija pasaulē un Latvijā
5. VII pl.  13 IK „Saimniecīte”
10. VII pl. 13 Radošā darbnīca
12. VII pl. 10 Atpūtas pasākums 
„Mēs varam”
17. VII pl. 13 Konkurss „Uzmini 
nu!”
19. VII pl. 13 Jaunumi no LNS
21. VII pl. 8 Sporta pasākums 
„Mēs varam”
24. VII pl. 13 IK „Vissija”

UZMANĪBU! Ar augusta mēneša pasākumu plāniem var iepazīties LNS mājaslapā vai pie biedrību vadītājiem!
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