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PNF UN LNS SVEIC LATVIJAS NEDZIRDĪGOS SVĒTKOS!

Septembra pēdējā nedēļa ir tas laiks, kad 
nedzirdīgie visā pasaulē pulcējas, lai to atzī-
mētu. Šogad tā notiek no 24. līdz 30. septem-
brim. Nedzirdīgo organizācijās notiek dažādi 
pasākumi, gājieni, kampaņas un tikšanās, lai 
virzītu valsts vai vietējai varai sev aktuālus 
jautājumus.

Nedzirdīgie īpaši aktīvi iestājas par kopā 
būšanu un vienotību, parādot to visai pārējai 
pasaulei un sekmējot solidaritāti starp ne-
dzirdīgiem cilvēkiem un viņu atbalstītājiem. 

Katru gadu PNF izvēlas kādu speciālu 
tēmu, kura šajā nedēļā būtu īpaši jāpiemin. 
Šī gada tēma– „Nedzirdīgo bilingvisms 
(divvalodība – zīmju un rakstu) ir cilvēku 
tiesības”. 

PNF mudina nacionālās organizācijas iz-
vēlēties vienu vai vairākus tēmai veltītus jau-
tājumus un organizēt kampaņu par to. Tēmas 
var būt dažādas – valodas atzīšana, izglītības 
sistēma, attieksme pret bilingvālo sabiedrību, 
nedzirdīgo sabiedrības informētības veicinā-
šana, iestāšanās par savām tiesībām kā bi-
lingvāliem pilsoņiem.

Uzziņai: Pasaules Nedzirdīgo federāci-
ja apvieno 133 valstis, to skaitā arī Latviju, 
pārstāvot apmēram 70 miljonu nedzirdīgo 
cilvēku intereses visā pasaulē. Tās misija ir 
sekmēt nedzirdīgo cilvēku tiesības uz pilnu, 
kvalitatīvu un vienlīdzīgu pieeju visās dzīves 
sfērās.

Starptautiskās nedzirdīgo nedēļas kam-
paņas saite tagad ir pieejama arī sociālajā 
tīklā Facebook. Visas nedzirdīgo organi-
zācijas tiek aicinātas iesūtīt informāciju un 
fotogrāfijas par savām nedzirdīgo nedēļas 
rīkotajām aktivitātēm šīs tēmas ietvaros. 

Foto: John van der Westhuizen un Patricia De Beer

Pasaules Ne-
dzirdīgo federā-
cijas (PNF) prezi-
dents Kolins Alens 
un sekretāre Filipa 
Sandholma novēl 
Latvijas nedzirdīgo 
kopienai brīnišķīgu 
un priecīgu Starp-
tautisko nedzirdīgo 
nedēļu! 

Tas ir īpašs veids, kā tā-
lāk aizsargāt un paplašināt 
nedzirdīgo cilvēktiesības būt 
līdzvērtīgiem sabiedrībā, 
kurā viņi dzīvo.

Kā jūs vērtējat Pasaules nedzirdīgo 
federācijas (WDF) un Eiropas Nedzirdī-
go organizācijas (EUD) darbību?

Kopumā pozitīvi. Nevaru teikt, ka es kā 
dalīborganizācijas vadītājs jūtu kaut kādas 
īpašas rūpes par mums no viņu puses, bet jā-
saka godīgi, ka arī neko īpašu negaidu. Mēs 
strādājam patstāvīgi un neatkarīgi. Cita lieta 
– ko mums vajadzētu gaidīt no viņiem? Ne 
jau kontroli vai pamācības.

 Gribētos vairāk pieredzes apmaiņas, 
sadarbības pasākumu, varētu, piemēram, 
Eiropas līmenī EUD panākt nākošajā plā-
nošanas periodā 
kaut kādas iespē-
jas nacionālajām 
o rgan izāc i j ām 
piedalīties pro-
jektu konkursos. 
Kaut ko tādu – 
konkrētu. WFD 
vispār strādā kaut 
kur tālu, tālu aug-
šā (angliski saka 
precīzāk – far far 
away), bet par to, 
ka un kā viņi cīnī-
jās par nedzirdīgo 
interešu iekļauša-
nu Konvencijā,  – tur cepuri nost, tas bija 
labs darbs.

Kā, pēc jūsu domām, izskatās Latvi-
jas nedzirdīgo kopiena un tās veikums uz  
pasaules/ Eiropas fona? 

Domāju, ka izskatāmies labi. Pat ļoti 
labi. Nezinu nevienu citu nedzirdīgo orga-
nizāciju, kura darītu savu biedru labā tikpat 
daudz kā LNS. Varam būt lepni.

Kā Latvijas nedzirdīgo kopienu ietek-
mējusi LNS iekļaušanās plašā starptau-
tiskā apritē, iestājoties šajās organizāci-
jās? 

Latvija ir iestājusies ANO. Kā tas ietek-
mējis mūsu valsts iedzīvotājus? Skatīsimies 
uz to reāli  – mēs esam pilntiesīga, patstāvī-
ga pasaules sabiedrības daļa. Mums tur bija 
jābūt, mēs tur esam. Visas durvis vaļā – vi-
sos pasākumos varam piedalīties. Cits jautā-
jums –  cik aktīvi paši esam. Godīgi sakot, 
vajadzētu iesaistīties vairāk.

Vai pieļaujat iespēju, ka Latvijā tiek 
sarīkots, piemēram, WDF vai EUD kon-
gress/asambleja utml.?

Jā, un kāpēc gan nē? Tāda iespēja vien-
mēr pastāv, tikai vai mums tas būtu nepie-

ciešams? Kāpēc? WFD kongress – tas ir 
milzīgs pasākums, ļoti daudz cilvēku darba, 
liela nauda, lai to noorganizētu. Tikai priekš 
kam? Lai pierādītu, ka arī mazā Latvija 
to var? Lieki. Runājot par EUD Ģenerālo 
asambleju, tad LNS no tās organizēšanas 
nemaz nav iespējams izvairīties – gadā, kad 
Latvija būs prezidējošā valsts ES, LNS tā 
būs jāorganizē pie sevis. Te nav izvēles ie-
spēju, tas vienkārši būs jādara.

Ko LNS varētu vēl  vairāk darīt, lai 
uzlabotu savu biedru dzīves kvalitāti un  
mūsu ļaudis, īpaši  jaunieši  masveidā ne-
dotos prom uz ārzemēm? 

Ja tas būtu saistīts tikai ar LNS darbu, 
tad drīzāk angļu nedzirdīgie brauktu dzīvot 
pie mums uz Latviju, nevis otrādi. Tomēr 

nedomāju, ka LNS 
varētu kaut ko darīt 
konkrētu, lai attu-
rētu nedzirdīgos 
aizbraukt. Ne jau 
tāpēc, ka LNS kaut 
ko dara vai neda-
ra, mūsu cilvēki 
brauc projām. Tas 
ir saistīts ar kopējo 
sociālās nodroši-
nāšanas sistēmu,  
dzīves kvalitāti 
vecajās ES valstīs, 
kas ir nesalīdzinā-
mi augstākā līmenī 

nekā Latvijā, un tieši tāpēc mūsu cilvēki 
meklē iespējas tur dzīvot. 

 Kādus jūs vēlētos redzēt nedzirdī-
gos latviešus – to vairākumu, uz ko turas  
LNS? 

Ziniet, varbūt es jūs pārsteigšu – bet es 
gribu redzēt nedzirdīgos latviešus tieši tā-
dus, kādi viņi ir pašlaik. Un ne labākus un 
ne sliktākus. Kādus Dievs radījis, tādi mums 
visi labi. Man lepnums par savējiem – grūtā 
brīdi pačīkstam, pačīkstam, bet spējam sa-
kost zobus un būt sīksti. Pareizi teikts vienā 
dziesmā – labi mums ir ar jums, labi jums ir 
ar mums. Patiešām labi.

Jūsu vārdi nedzirdīgo tautai viņu Die-
nā…

LNS svarīgs un vērtīgs Tu katrs esi. Nav 
izņēmumu. Katrs. Tavs panākums – mūsu 
prieks, tava neveiksme – mūsu sāpe. Bet 
svarīgi, lai būtu arī otrādi, lai LNS panā-
kums – tev prieks, lai LNS neveiksme – tev 
sāpe. Tā nav DIENA, ko atzīmējam, tā ir 
mūsu kopīgā DZĪVE, ko svinam kopā. Ar 
visām baltajām un visām nebaltajām die-
nām. Jo tās visas ir mūsu kopējās. 

Foto: Juris Grundulis

Nedzirdīgo dienas  noskaņās 
uz „KS” jautājumiem atbild LNS  
prezidents ARNOLDS PAVLINS.

Materiālus šai lappusei organizēja: Inese Immure un Ilze Kopmane
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Ivars KalnIņšvIda MeIja un agnese TurjanIca

TUKUMA GRUPA GODAM NOSVIN 55. GADSKĀRTU

Iepriecināti bija visi sanākušie: teica 
vēlējumus un pateicības uzrunas, pasnie-
dza skaistus ziedus… Arī paši gaviļnieki 
– tukumnieki bija sajūsmināti par viņiem 
parādīto uzmanību. Skaļas ovācijas raisījās 
brīdī, kad tika sveikti Tukuma grupas aktīvā-
kie biedri – Aleksandrs Ņerodenko, Velta 
Čapligina, Aleksandra Ekšteine, Aivars 
Kronbergs un Lienīte Meikša (no krei-
sās attēlā pa labi). Viņi saņēma pateicības 
rakstu. To saņems arī divi, kuri nebija klāt: 
Oļegs Adamovičs un Gints Meikšs.

Visiem par lielu pārsteigumu, pasāku-
ma vadītāja Māra Lasmane telpā svinīgi 
ieveda LNS eksviceprezidenti Marutu 
Piternieci, kuru ilgus gadus tukumnieki 
godāja par savu māmuļu... Klātesošajiem 
bija liels prieks par šo tikšanos.

Aktīvisti  iededzināja tortē sveces un 
pasniedza viesiem šampanieti. Vakara gai-
tā visi noskatījās interesantu  videosižetu 
ar Tukuma grupas dzīves ainām 55 gadu 
laikā. Viesi un gaviļnieki aizvadīja pēcpus-
dienu sarunās pie garda banketu galda, pie-
dalījās dažādās aizklaidēs – spēlēs un izbau-
dīja arī citas viesu nama piedāvātās atpūtas 
iespējas – turku pirti un peldbaseinu.

Nākamajā rītā sanākušie, ar smaidu sejā 
un labiem vārdiem atceroties jauko pasāku-
mu, devās nolikt ziedus uz pirmā priekšsē-
dētāja Osvalda Ģērmaņa un pēdējās Tukuma 
grupas priekšsēdētājas Irēnas Škerškānes  
kapavietas.

2011. gada 20. novembrī negaidīti un tra-
ģiski aizsaules ceļā aizgāja grupas priekšsē-
dētāja Irēna Skerškāne. Viņas darbu turpina 
grupas priekšsēdētāja vietnieks Aivars Kron-
bergs.

Rīgas biedrības vadītāja Māra Lasmane 
ir gandarīta par izdevušos pasākumu: „Liels 
paldies visiem, kas vēlējās un bija kopā ar 
Tukuma biedrības ļaudīm šīs nozīmīgās jubi-
lejas atzīmēšanā. Bez ļoti daudzu čaklu roku 
palīdzības un atbalsta šis pasākums nebūtu 
noticis. Lai paliek atmiņā priecīgie mirkļi!”

Savukārt Tukuma grupas priekšsēdētāja 

vietnieks Aivars Kronbergs atzīmēja: „Jū-
tos pacilāts, redzot visus labā noskaņojumā. 
Par mūsu grupas darbu varu teikt visu to la-
bāko. Tomēr mēs vēlētos grupā redzēt vairāk 
jaunu seju, lai būtu kas turpinātu aizsākto 
darbu, nesot godam tālāk Tukuma grupas 
vārdu.”

Fakti no tukuma grupas dzīves
1957. gada 14. aprīlī iniciatoru grupa no 

vietējo nedzirdīgo vidus nolēma dibināt savu 
pirmorganizāciju. Rezultātā izveidojās LNB 
Tukuma pirmorganizācija, kuru pievienoja  
Ventspils nodaļai, bet 1972. gadā Rīgas no-
daļai. Šajā grupā bija 28 biedri, kas regulāri 
tikās telpās 1905. gada ielā 4. Notika pārru-
nas par dažādiem jautājumiem,  tikšanās ( pat 
ar biedriem no Lietuvas). Arī galda spēles un 
novuss bija apmeklētāju rīcībā.

  1980. gadā biedru skaits bija pieaudzis 
līdz 36. Toreiz tā sauktajā sarkanajā stūrī-
tī katru svētdienu notika dažādi kultūrmasu 
pasākumi – politinformācijas, koplasīšana, 
pārrunas par nedzirdīgo dzīvi un atpūtas va-
kari. Organizēja ekskursijas, izbraukumus, 
piedalījās sabiedriskajās talkās. No 1986.
gada reizi mēnesī notika kultūrmasu un spor-
ta pasākumi, biedri kopīgi apmeklēja izstā-
des, muzejus vai kino. Pirmo reizi februārī 
notika ziemas karnevāls – masu slēpošana 
Milzkalnē, kur piedalījās 10 biedri. Bieži no-

tika draudzības sacensības novusā, dambretē 
un šahā starp Jelgavas,  Tukuma grupas  un  
Ventspils nodaļas biedriem.

1989. gadā malkas apkures problēmu dēļ 
grupa aizgāja no vecajām telpām, un  pašval-
dība piešķīra pagrabtelpas Meža ielā 13. To 
iekārtošanu tukumnieki veica pašu spēkiem 

A. Kronberga vadībā.
No 1998. gada tukumnieki piedalī-

jušies Invalīdu sporta kluba rīkotajās sa-
censībās, ieguvuši arī godalgotas vietas 
šautriņu mešanā, novusā, vieglatlētikā, 
basketbolā. No 2009. gada projekta „Klu-
suma pasaule” ietvaros Tukuma grupā no-
tikuši dažādi pasākumi. 

Tai joprojām ir laba sadarbība ar sa-
vas pilsētas Domi, kas vienmēr iespēju 
robežās atbalsta dažādus pasākumus ar 
finansējumu, kā arī tagad ierādījusi jaunas 
kluba telpas ar visām ērtībām Talsu ielā 
20. Veiksmīgi veidojas sadarbība ar citām 
Tukuma NVO, aktīvi piedaloties to rīkota-

jos pasākumos.
2009. gada Pasaules invalīdu dienas sarī-

kojumā pilsētā tukumniece Jūlija Šiškanova 
pirmoreiz melodeklamēja plašākas publikas 
priekšā. Vēlāk viņa tika ielūgta uzstāties Tu-
kuma „Zvaigžņu ballē”, kur arī guva atzinī-
gas atsauksmes. Pašlaik Tukuma grupā ir 35 
biedri. Pārsvarā viņus uz klubu vairāk vilina 
projekta pasākumi. Pēdējos gados tukum-
nieku pašdarbnieki mēdz pārsteigt publiku 
ar labi sagatavotiem  radošiem iznācieniem 
lielajos LNS pasākumos.

 Lai tukumniekiem viss izdodas arī 
turpmāk! 

11. augustā norisinājās svinīgs pasākums par godu Rīgas biedrības Tukuma grupas 55. gadadienai. Tas notika skaistā viesu 
namā meža ielokā Tukuma novadā un pulcēja kuplu pulku svinētāju. 

tukuma grupu vadījuši šādi  
biedri:

1. Osvalds Ģērmanis, 1957 – 1982;
2. Aivars Kronbergs, 1982 – 1986;
3. Irēna Skerškāne, 1986 – 1995;
4. Aivars Kronbergs, 1995 – 2000;
5. Elita Kronberga, 2000 – 2009;
6. Irēna Skerškāne, 2009 – 2011.
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MŪSU TEĀTRA TRUPA EIROPAS FESTIVĀLĀ TALLINĀ
Ivars KalnIņšTIIu HerMaT

Latvijas grupa pati pirmā
Četru dienu garumā šajā festivālā ar da-

žādiem skatuves priekšnesumiem uzstājās 12 
teātra trupas no 12 valstīm. Mūsu teātra trupa 
bija pati pirmā viņu vidū. Dalībniekiem bija 
arī darba grupas, reprezentatīvs pasākums ar 
Lielbritānijas vēstnieka Igaunijā da-
lību, ekskursijas Tallinas vecpilsētā, 
vietējā Nedzirdīgo biedrībā u.c.

Pēdējā festivāla dienā Tallinas 
Krievu teātrī tika izrādītas profesionā-
las izrādes no Lielbritānijas un Hon-
kongas. Aptaujājot skatītājus, konsta-
tēju, ka Honkongas trio improvizācija 
ar izteiksmīgu mīmiku, kustību un 
žestu pielietojumu iekaroja   patiesas 
skatītāju simpātijas. Pēc tam notika 
trīs darba grupās sagatavoto uzvedu-
mu skate  dejās, teātra izrādē un poē-
zijā. Jāpiezīmē, īsā teātra izrādē pie-
dalījās arī Brigita Aldersone, bet dejās  
Dana Kalpiņa – Geida.
īsumā par citvaLstu uzvedumiem
Beļģijas izrāde „Stacija” bija reāls stāsts 

par pasažieru stacijas dzīvi; Somijas uzve-
dums „Elīna ir tikko šeit” – psiholoģiska rak-
stura vēstījums par depresiju, vientulību un 
galvenās varones Elīnas aiziešanu no dzīves. 
Ungārijas nedzirdīgo flamenko grupa node-
monstrēja deju virkni „Klusuma spēks” ar 
dažādām spāņu dejām. 

Horvāti parādīja pantomīmu „9 mēneši 
un 10 minūtes” – par  cilvēka dzīvi, sākot 
no bērna līdz laikam, kad viņš izaug liels. 
Igauņi nospēlēja melodrāmu – nabadzīgas 
ģimenes traģēdiju. Vāciešu uzvedums, vei-
dots  no trīs etīdēm, bija vērsts uz dzirdīgo un 
nedzirdīgo attiecībām, bet lietuvieši parādīja 
filosofisku izrādi par mīlestības tēmu. 

Latviešu improvizācijā „Dzīve” aktieri 
un dejotāji ar ķermeņa kustību, ritma, mūzi-
kas un žestu sintēzes palīdzību atklāj dzīves 
ciklisko dabu no piedzimšanas līdz aiziešanai 
no tās. Šo ciklu viņi izdzīvo tik izteiksmīgi, 
ka uz vedums ar visu savu pamatīgo filozo-
fisko slodzi tomēr saprotams ikvienam ska-

tītājam. Tā tas bija arī 
Rīgas amatierteātru 
festivālā „Rīga spē-
lē teātri 2011” pirms 
gada.

Slovēņi, līdzīgi 
mūsējiem, arī node-
monstrēja pantomīmu 
„Dzīve”, taču  pieeja 
šai vienādajai tēmai 
atšķīrās. Tas bija viens 
no labākajiem numu-
riem festivālā.

Spāņi uzstājās ar 
pantomīmu „Sporta 
zāle”.

Pēdējā dienā Liel-
britānijas drāmas 
grupa britu zīmju 
valodā izrādīja ie-

studējumu „Puse penija” ar sociālpolitisku 
ievirzi. Otrais uzvedums – „Ceļojums uz 
pasaules vizuālo brīnumu” no Honkongas 
nodemonstrēja vairākus asprātīgus sižetus, 
izceļoties ar izteiksmīgu kustību, mīmikas un  
žestu tehniku (skat. apakšējā attēlā).

iespaidi
Par latviešu teātra trupas dalību šajā festi-

vālā stāsta izbraukuma grupas vadītāja Brigi-
ta Aldersone: „Mūsu uzstāšanās, salīdzinot 
ar citām, patiešām bija ļoti augstā līmenī, 
pat žūrijai nebija ko aizrādīt... Šis festivāls 
deva arī lielu pieredzi. Bija interesanti vērot, 
kādus priekšnesumus iestudējušas citas tau-
tas. Uzvedumu līmenis bija dažāds – bija gan 
spēcīgi numuri, gan neizdevušies. Mūsu ko-
lektīvam vislabāk patika Honkongas uzstāša-
nās. Viņi pārsteidza ar savu plastiku, mīmiku 
un izpildījumu. 

Pagodinājums mums bija tas, 
ka mēs kā pirmie atklājām šo fes-
tivālu un mūsu izrādi redzēja arī 
Lielbritānijas vēstnieks Igaunijā. 
Vēlāk viņš pateicās par jauko 
uzvedumu, kas viņu ļoti aizkusti-
nāja. Mūsu aktieri festivālā guva 
lielu pieredzi. Bija ko pamācīties! 
Latvijas delegācija bija vislielā-
kā – 10 cilvēki. Mūs apbrīnoja un 
uzteica arī par to, ka izrādē pie-
dalās gan jaunieši, gan vecāka 

gadagājuma cilvēki. Tā atšķīrās no citiem ar 
muzikālo izpildījumu, ar deju, ar ritma fonu 
uz sitamajiem instrumentiem, kā arī ar zvanu 
melodiju. Vājdzirdīgos, kas dzirdēja zvanu 
skaņu, tas ļoti aizkustināja. 

Liekas, dažas Eiropas valstis varētu pa-
mācīties no mums arī pasākumu organizēša-
nas prasmi.”

Liena Čerepko, viena no mūsu teātra 
trupas dalībniecēm, arī dalās savās domās 
par festivālu kopumā: „Esmu apmierināta. 
Tomēr abi šovi „Krāsaini sapņi”, salīdzi-
not ar šo festivālu, mums bija daudz labāki, 
krāšņāki un vairāk pārdomāti. Festivālā, 
piemēram, atklāšanas pasākums nebija svi-
nīgs, kaut kas pietrūka svētku sajūtai. Tāpat 
arī noslēguma ceremonija pie mums, Latvijā, 
vienmēr beidzas ļoti pacilāti un emocionāli. 
12 valstu uzvedumi ir dažādi: gan interesan-
ti, gan ne. Mani visvairāk patika trio numurs 
no Honkongas, tas mani uzjautrināja. Ap-
brīnoju tos trīs vīriešus, kas spēlēja no visas 
sirds, sviedriem vaigā. 

Es pirmoreiz piedalījos šāda līmeņa fes-
tivālā. Visumā mani apmierināja igauņu or-
ganizatoru darbs, viņi darīja visu, lai mums 

būtu labi. Par sīkumiem nesūdzos. 
Labprāt piedalītos arī nākamajā 
festivālā, ja vien būs iespēja.”

Festivāla „Salvia” prezidents 
Salvatore Falleta rosināja, lai  
nākamreiz šo pasākumu organizē 
Latvijā, un centās pierunāt Latvijas 
grupas pārstāvi.

Priekšlikumu komentē  Brigi-
ta Aldersone: „Mēs atteicāmies. 
Pirmkārt, šobrīd mūsu savienība 
realizē vairākus projektus, otrkārt, 
tuvojas LNS kongress. Treškārt, 
mums jau ir cilvēkresursu trūkums 
sakarā ar aizņemtību vairākos 

projektos. Nav iespējams arī uzreiz apsvērt 
finanses, jo nezinām, vai saņemsim atbalstu 
šī festivāla organizēšanai.

 Mēs tomēr varētu šo festivālu organizēt 
Latvijā 2016. gadā, bet tad uz to pretendē arī 
Horvātija un Lietuva. Būs jākontaktējas ar 
Kultūras ministriju, varbūt tiks izsludināts 
kāds projektu konkurss, kurā mēs varētu pie-
dalīties un kādā no nākamajiem gadiem ie-
lūgt festivāla dalībniekus Latvijā.”

Nolemts, ka nākamais festivāls notiks 
2014. gadā Ungārijā. 

8. – 11. augustā Tallinā, Igaunijā, norisinājās septītais 
Eiropas Nedzirdīgo mākslas un kultūras festivāls „Salvia”, 
kurā piedalījās arī kultūras nama „Rītausma” teātra trupa ar 
kustību uzvedumu „Dzīve”. 
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Tajā viņa mācījās divus gadus 
dienas nodaļā pilna laika studijās. 
Diemžēl šī augstskola nerīkoja saviem 
absolventiem svinīgo izlaidumu. Tā-
pēc viņi paši, tostarp arī mūsu Santa, 
saaicināja savus draugus, paziņas un  
godam nosvinēja šo svarīgo dzīves 
notikumu. Jūsu  uzmanībai – saruna 
ar Santu. 

Santa, kāpēc jūs izlēmāt iestā-
ties tieši šajā augstskolā un tieši šajā 
specialitātē – sociālais darbs?

Tas ir darba tirgus, kas piepra-
sa daudzpusīgu izglītību. Daudziem, 
zaudējot darbu, nākas pārkvalificēties. 
Tas nozīmē, ka jāmācās ne tikai  bez-
darbniekiem. Ne skolā, ne augstskolā 
nevar iegūt pietiekami daudz zināšanu 
un iemaņu, lai pietiktu visam mūžam.

 Es strādāju LNS un arī citos pro-
jektos.  Mans darbs  saistīts ar nedzir-
dīgajiem, vājdzirdīgajiem, tātad ar cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Lai šo darbu veiksmīgi darītu,  
jutu, ka man vajadzīgas sociālā dar-
binieka zināšanas un prasmes. Tāpēc, 
lai gan man jau bija Rīgas Lietiš-
ķās mākslas vidusskolas diploms un 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas,  
psiholoģijas un mākslas fakul-
tātes diploms kā pedagoģei, to-
mēr izlēmu un sāku mācīties  
arī par sociālo darbinieci augstskolā 
„Attīstība”. Šis man bija otrais maģis-
tra grāds.

Kā veicās ar mācībām? 
Kādi mācību priekšmeti patika  
visvairāk?

Ir vienkārši jāmācās tas, ko uz-
dod. Patika psiholoģija. Jāsaka, daži 
pasniedzēji šajā augstskolā nebija 
pretimnākoši. Bet es būtu izdarījusi 
lielu kļūdu, ja tāpēc būtu atteikusies 
no šīm studijām, tās man deva lielu 
prieku un gandarījumu.

 Vissvarīgākais ir iemācīties mā-
cīties, lai zināšanas varētu iegūt visu 
mūžu. Mācības ne tikai palīdz konku-
rēt darba tirgū, bet arī palīdz saglabāt 
skaidru domāšanu, dod psiholoģiskas 
labklājības izjūtu.

Gribu pateikt  paldies manai ģi-
menei, īpaši  mammai par lielu atbal-
stu, lai es varētu pabeigt augstskolu. 
Un vēl paldies manām vadītājām dar-
ba projektos Danai un Diānai.

Kā izmantosiet iegūtās zināša-
nas un prasmes? 

Viss, ko esmu apguvusi, ļoti labi 
noder darbā LNS projektos ar cilvē-
kiem. Es mācu viņiem atraisīt savus 
talantus  – zīmēt, veidot, darināt da-
žādus rokdarbus. Iedrošinu viņus, jo 
daudzi sākumā nemaz negrib kaut 
ko mēģināt, saka, ka neprot, nekas 
nesanāks. Es parādu, kā tas darāms, 

pamudinu, un cilvēkiem pamazām ie-
patīkas, sāk izdoties. Dažiem pat ļoti 
labi izdodas, atklājas pat, ka ir talants 
uz to.

Kādi ir jūsu nākotnes plāni, ko 
tagad darīsiet?

Tagad  vienu gadu vēlos atpūsties 
no studijām un  strādāt tikai projektos. 
Pašlaik man galvenais darbs ir divos:  
„Klusuma pasaule” un „Nepalikt vie-
niem klusumā”. Šajā darbā  ļoti noder 
augstskolā apgūtās zināšanas un meto-
des sociālajā darbā, jo  jāstrādā ar da-
žādiem cilvēkiem. Man tas ļoti patīk 
–  uzklausīt,  palīdzēt,  komunicēt ar 
viņiem un tamlīdzīgi. Uz darbu eju ar 
prieku.

Kā sociālā rehabilitētāja un rado-
šās mākslas nodarbību vadītāja secinu, 
ka projekta „Nepalikt vieniem klusu-
mā” ietvaros pensionāriem ar dzirdes 
traucējumiem iespējams  attīstīt spē-
jas, prātu,  iepazīt citam citu – līdzcil-
vēkus un arī pašiem sevi.

 Mūsu ļaudīm  ir noderīgi izzināt 
jaunas radošās mākslas iemaņas, lai 
vairāk iepazītu dažādus materiālus, 
apgūtu prasmes to apstrādē, vairotu 
roku  veiklību, pārņemtu labo pieredzi 
dažādu  izstrādājumu darināšanā. 

Projekta aktivitātes mūsu ļaudīm  
sniedz iespēju atklāt savas intereses, 
spējas un talantus, iemācīties  kontak-
tēties ar dzirdīgajiem cilvēkiem, ar sa-
biedrību kopumā, izvairoties no kon-
flikta situācijām, mācoties risināt tās.  

Paldies par sarunu! 

MUMS VĒL VIENA, TURKLĀT  
DIVKĀRTĒJA MAĢISTRE

 ZIgMārs ungurs no s.Kesenfeldes personIsKā arHīva

Šovasar savu otro maģistra 
grādu ieguva LNS biedre un ne-
dzirdīgo mākslinieku kopas „Ce-
rība” dalībniece Santa Kesenfelde. 
Viņa 13. jūlijā pabeidza jau trešo 
augstskolu – Vadības un sociālā 
darba augstskolu „Attīstība”. 

Vai globālais projekts spreadthesign.com par dažādu 
valstu zīmju valodas vārdnīcas izveidošanu internetā veik-
smīgi noslēdzies? 

Jā, darba grupa, kuras sastāvā bija Agnese Kamare, Raitis 
Rūrāns, Māra Kursīte un Velta Kleina, savu darbu jau paveica. 
Projektā piedalījās arī Agita Intsone un Ilona Liniņa.

Tātad no Latvijas puses esat izstrādājuši 8000 vārdu, 
jēdzienu un izteicienu? 

Mums bija vienošanās par 8000 vārdu tulkošanu latvie-
šu valodā un to zīmju publicēšanu. Šobrīd vārdnīcas kopējais 
vārdu skaits ir jau pāri 9400, bet publicēto zīmju (video) skaits 
ir  10288. Tas ir tāpēc, ka dažiem vārdiem  ievietotas 2 zīmes. 
Līdz ar to vārdnīcā publicēto latviešu zīmju (video) skaits ir  
8562. 

Vai darba gaitā nācās risināt kādas problēmas? 
Kur nu bez tām… Strādājām ar 20 dažādām tēmām, pie-

mēram, veselība un sociālā aprūpe, bērnu aprūpe, ceļošana, 
māksla un dizains, elektrība un enerģija, transporta tehnolo-
ģijas, reliģija un citas. Bija papildus jālasa materiāli gan par 
zieda uzbūvi, fotosintēzi, biotopiem, gan atomiem un moleku-
lām, gan motora sastāvdaļām.

Daudziem vārdiem angļu valodā ir vairākas nozīmes, un 
nebija skaidrs, kuru vārdu izvēlēties, jo papildu skaidrojums 
latviešu valodā nebija pieejams (tikai angļu valodā). Vajadzē-
ja atkārtoti tulkot no angļu valodas gan katru vārdu, gan vārda 
skaidrojumu, lai saprastu, kāpēc citu valstu zīmes neatbilst 
mūsu latviešu valodas vārda nozīmei. Šis darbs paņēma ļoti 
daudz  laika.

Ko varat kopumā teikt par šo projektu  salīdzinājumā 
ar citiem  realizētajiem projektiem zīmju valodas jomā?  

Šis bija tāds pirmais projekts, kurā piedalījās arī kvalitātes 
kontroles speciālists, kurš  veica mājaslapā ievietoto latviešu 
zīmju analīzi,  pārbaudīja no angļu valodas tulkotā vārda lat-
viešu valodā un latviešu zīmes atbilstību.

Vai visi sākotnējie projekta darbinieki izturēja līdz 
beigām?

Jā. Visiem ļoti gribējās vasarā atpūsties, tāpēc ļoti sa-
springti strādāja un darbu projektā darba grupa pabeidza jau 
jūlija vidū.

Vai tika radītas daudzas pavisam jaunas zīmes vārdu 
un jēdzienu apzīmēšanai? 

Visas zīmes, arī jaunās, tagad ir pieejamas šajā vārdnīcā. 
Protams, dažiem vārdiem zīmju nebija, tāpēc šos vārdus dak-
tilējām (tā darījām ne tikai mēs Latvijā).

Vai Baltijas Bērnu fonds jūs finansiāli atbalstīja līdz 
projekta beigām? 

Jā, un atbalstīja arī mājaslapā zimjuvaloda.lv  datorterminu 
vārdnīcas publicēšanu un Meklētāja izveidi. Tagad vairs nav 
jāver vaļā katra videovārdnīca un jāskatās interesējošās zīmes, 
bet Meklētāja lodziņā var ierakstīt meklētā vārda pirmos trīs 
burtus, un tas piedāvās vārdus, kas sākas ar šiem burtiem.

Vai esat saņēmuši kādas atsauksmes no mūsu vai ārzem-
ju nedzirdīgajiem par Latvijas sadaļu globālajā vārdnīcā?  
      Vēl ne, bet tādas droši vien būs šīs mājaslapas idejas auto-
riem Eiropas Zīmju valodas centram Orebrū.

Kā jūs paši novērtētu savu veikumu?
Liels darbs paveikts īsā termiņā. Šobrīd vārdnīcas veido-

šanā piedalās 17 valstis, arī latviešu zīmju valoda ir to vidū. 
Pārliecinājāmies, ka mūsu latviešu zīmju valoda ir bagāta, 

jo ir valstis, kuras vārdus daktilē vairāk nekā mēs.
Paldies visiem, kas palīdzēja! 

KAS JAUNS ZĪMJU  
VALODAS CENTRĀ?

 ZIgMārs ungurs

Uz „KS” jautājumiem atbild LILITA JANŠEVS-
KA, Sociālās rehabilitācijas  centra Zīmju valodas no-
daļas vadītāja. 
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EDGARS: ZĪMĒŠANA IR MANA DZĪVE
 Ivars KalnIņš no edgara celMIņa personIsKā arHīva

Edgars šovasar beidza Rīgas Nedzir-
dīgo bērnu internātpamatskolu, iegūstot 
pamatizglītību. Bet šoruden viņš uzsāk mā-
cības gan Rīgas Amatniecības vidusskolas 
reklāmas dizaina specialitātē, gan Rīgas 
Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas 10. 
klasē.

Edgars ir nedzirdīgs no dzimšanas, 
viņš sācis zīmēt jau bērnudārzā. Apmēram 

13 gadu vecumā nopiet-
ni sācis nodarboties ar 
zīmēšanu. Pirmie zīmē-
jumi pārsvarā atainoja 
cilvēkus un animācijas 
varoņus. Protams, viņš 
tos izdomāja pats, tikai 
reizēm nošpikoja arī no 
interneta vai bildēm.

Edgars atklāj, ka 
sākumā viņa zīmējumi 
bija vienkārši, bet ar lai-
ku viņš savu zīmēšanas 
prasmi uzlaboja un tagad 
jau spēj sasniegt iecerēto 
rezultātu. Jau skolas lai-
kā viņš ar zīmējumiem 
piedalījās izstādēs un par 
tiem saņēma diplomus. 
Edgaraprāt, viņa labākais 
zīmējums ir „Meža rū-
ķis”, kas tapa uz audekla 
2011. gada oktobrī.

Tagad Edgars at-
zīst: „Nespēju iedomā-
ties dzīvi bez savas aiz-
raušanās – ja tās nebūtu, 
ko tad es darītu? Zīmēša-
na ir mana dzīve.” Brī-

vajā laikā viņš pilnībā nododas šai mākslai, 
tāpēc nezina, ko nozīmē garlaicība. Savus 
zīmējumus viņš šad tad dāvina draugiem 
dzimšanas dienā.

Kāpēc viņš iestājās Rīgas Amatniecī-
bas vidusskolā? Edgars vēlas apgūt reklā-
mas dizaina montāžas darbus, kā arī iemācī-
ties gatavot animācijas materiālus (tā ir daļa 
no zīmēšanas). Viņš atzina, ka  šaubījies 

par savu izvēli, jo vēlējies mācīties Rīgas 
Dizaina un mākslas vidusskolā, bet šobrīd 
tur nemācās neviens nedzirdīgais. Ja viņam 
Amatniecības vidusskola nepatiks, tad varē-
tu pāriet tur. Protams, uz zīmēšanas nodaļu. 

Edgars stāsta: „Man ir talants zīmēša-
nā, bet vēl nezinu, kādā amatā pēc tam es 
varētu strādāt. Varbūt gatavot dažādas iz-
drukas un tamlīdzīgi.”

 Edgaram ir daudz sapņu, bet tos visus 
atklāt viņš nevēlas. Viņš varētu strādāt arī 
ārzemēs, ja tas būtu finansiāli izdevīgāk. 
Romantiskos brīžos sapņo būt Parīzē. Vēl 
cits sapnis – atvērt veikalu, kurā piedāvātu 
savus darbus. Viņš plāno pats sagatavot un 
atvērt savu mājaslapu.

Edgars neslēpj, ka viņam patīk zīmēt 
arī mājas sienu iekšpusē. Kādai pamestas 
mājas sienai viņš Piltenē veidojis lielu zīmē-
jumu, arī kādā vecā ēkā VEF apkaimē kopā 
ar Ādolfu Kristapsonu veidojis zīmējumu 
no kafijas biezumiem. Vēl viens iztēles zī-
mējums ir paša lauku mājā Ogrē.

Edgars vēlētos veidot zīmējumus dau-
dzās Latvijas pilsētās, lai tūristiem būtu 
iespēja iepazīt viņa mākslu. Vai viņš kād-
reiz  domājis par savu darbu izstādi? Edgars 
atbild apstiprinoši: mājās glabājas labākie 
zīmējumi. Tos varētu parādīt, piemēram, 
kultūras namā „Rītausma”.

Edgara mamma Silvija par dēla aizrau-
šanos ar zīmēšanu saka: „Tā pa īstam zīmē-
šanai Edgars pievērsās apmēram 6. klasē. 
Neviens viņu nemudināja. Viņam vienkārši 
ļoti patīk zīmēt. Es atbalstu šo viņa nodarbi 
un ļoti priecājos! Gribētos, lai viņa darbs 
nākotnē būtu saistīts ar zīmēšanu, gleznoša-
nu vai tamlīdzīgi.” 

Pēc vairāk nekā nedēļas mēģināju-
miem 27. jūlijā konkursa fināls notika 
Ankaras lielveikalā „Kentpark”. Dalīb-
niekiem bija jāveic 3 iznācieni: nacio-
nālos tērpos, brīvos apģērbos un vakar-
tērpos. Ņemot vērā Turcijas Ramadānu 
(gavēnis, atturības periods –aut.), peld-
kostīmu demonstrējums nenotika.  
     Fināla apmeklētājus izklaidēja popu-
lārais amerikāņu nedzirdīgais šovmens 
Džons Maucers (John Maucere), kurš 
ar savu plastisko zīmju valodu šo pa-
sākumu padarīja ekskluzīvu. Efektīgs 
bija arī moderno tehnoloģiju pielieto-

jums, kas fonā nodrošināja skatuvē no-
tiekošās darbības atainošanu. Pasāku-
ma norisi sponsorēja vairākas vietējās 
firmas.

Titulu „Miss Deaf International 
2012” ieguva Natālija Rabava no 
Baltkrievijas, un viņa saņēma vēl di-
vus titulus – „Miss Deaf Europe 2012” 
un „Miss Deaf Foto 2012”. 

Bet labākais no misteriem – „Mis-
ter Deaf International 2012” izrādījās 
Cevats Simseks no Turcijas. Mūsējais 
Aleksejs Smirnovs neiekļuva ne piec-
niekā, ne desmitniekā.

Daudziem nedzirdīgiem cilvēkiem dažādās jomās ir 
savas izteiktas prasmes un talanti, arī jaunajai paaudzei. 
Šoreiz „KS” piedāvā rakstu par talantīgu jaunieti zīmēša-
nā. Droši vien dažiem lasītājiem Edgara Celmiņa radītie 
darbi jau ir pazīstami no ievietotajiem publiskajā portālā 
www.draugiem.lv, kā arī iepazīti personiskā redzējumā, 
tiekoties ar viņu.

SKAISTUMKONKURSS  
„MISS&MISTER DEAF INTERNATIONAL 2012” TURCIJĀ

 Ivars KalnIņš

Jūlija nogalē Ankarā, Turcijā, norisinājās starptautiskais mei-
teņu un puišu skaistumkonkurss „Miss & Mister Deaf Internatio-
nal 2012”. Iepriekšējos gados šis pasākums notika Amerikā, bet 
šogad Eiropā. Pirmoreiz tajā piedalījās arī nedzirdīgie puiši. Kon-
kursā startēja  22 meitenes un 13 puiši no dažādām pasaules valstīm,  
un viņu vidū no Latvijas –  Aleksejs Smirnovs. 
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Par savu dalību konkursā Aleksejs 
Smirnovs piekrita sniegt interviju, atbildot 
uz „KS” jautājumiem.

Kā tu izlēmi piedalīties pasākumā?
Sākumā man pat prātā nenāca piedalīties 

šajā konkursā, lai gan pirmo reizi vēsturē 
tajā varēja startēt nedzirdīgie puiši. Sākot-
nēji draudzene un draugi mani pierunāja, lai 
izmēģinu, kaut arī man nebija ne mazākās 
vēlēšanās.

Pieteicos kā manas draudzenes pavado-
nis. Citi konkursanti atbrauca Turcijā jau 16. 
jūlijā, bet es tikai pēc četrām dienām. Radās 
problēma – pavadonis nevarēja būt vīrs vai 
draugs. Nodomāju – kāpēc man neizmēģināt? 
Man atteica, ka mani nevarot vairs iekļaut, jo 
trūkst punktu par pirmajām dienām.

Tomēr nākamajā dienā konkursa orga-
nizatore mani izsauca uz pārrunām, lai dotu 
man iespēju piedalīties, un tāpēc varēju iz-
mantot bez maksas viesnīcu kopā ar pārē-
jiem. Bet dalībai konkursā man nekā nebija 
–  ne nacionālā apģērba, ne prezentācijas, ne  
priekšnesuma. Organizatori solīja aizdot pat 
uzvalku.

Kā tu vērtē pats savus rezultātus?
Par apmierinātību vai gandarījumu nav 

ko runāt, jo konkursam nopietni negatavo-
jos. Mani vienkārši paņēma, jo acīmredzot 
organizatoriem vajadzēja kuplāku dalībnie-
ku skaitu. Zināju, ka bez gatavošanās 
nevar būt labs iznākums, tāpēc uz tādu 
arī netiecos. Loģiski, ja man nepiedāvātu 
bezmaksas viesnīcu un citas lietas, tad arī 
nepiedalītos.

Kā tu vērtē šī konkursa organizē-
šanas darbu?

Vāji. Organizatori vispār nebija sa-
skaņojuši savas darbības ar mājiniekiem 
– turkiem. Programma un prasības bez 
mitas mainījās. Piemēram, dalībniekiem 
bija sevi jādemonstrē peldkostīmos tikai 
žūrijai turpat viesnīcā, bez skatītājiem. 
Daudzi priekšnesumi no fināla tika iz-
svītroti. Vienīgi ar ēšanu un izmitināšanu 
viesnīcā gan esmu apmierināts.

Misters no Korejas nepiedalījās daudzos 
mēģinājumos, darot visu citu, kas vien prātā 
ienāca, un viņu izmeta no dalības konkursā. 
Pa šo laiku citi no Korejas izplatīja negatīvas 
ziņas facebook.com par šī konkursa  norisi. 
Tad organizatori nobijās un pāris dienu pirms 
fināla tomēr paņēma korejieti atpakaļ.

Bet kāds bija žūrijas darbs?
Žūrija varēja strādāt godprātīgāk. Manu-

prāt, uzvarētāja baltkrieviete ir pareizi izvēlē-
ta, bet puisis gan varētu būt no citas valsts. Ie-
spējams, izrādot pateicību pasākuma norises 
valstij, uzvarētāja titulu piešķīra tieši Turcijas 
misteram. Bija arī konkursantes, kas cītīgi 
trenējās un pēc tam apvainojās, ka nevienu 
titulu nedabūja. 

Tavas domas par „Miss Deaf Interna-
tional” reputāciju…

Zināju par skandālu, kas notika pirms 2 
gadiem Lasvegasā. Pirms konkursa izpētīju 

internetā visu par iespējamo programmu un 
viesnīcu. Konkursa rīkošanas vietā Turcijā 
dalībniekiem apstākļi bija daudz labāki. Ja 
organizatoriem arī bija kādas problēmas, tad 
dalībnieki tur nejaucās. Galvenais, mūs lielis-
ki baroja, saldi gulējām, kopā visi bijām forša 
kompānija.

Ja būtu „Misters Deaf World”, vai tu 
startētu tajā?

Varbūt, lai gan droši neesmu pārliecināts. 
Nevienam nav zināms, kas nākotnē gaida. Vi-
sādi var būt, viss kas var notikt.

Pirms diviem gadiem konkursā „Miss 

Deaf International 2010” no Latvijas pieda-
lījās arī Irina Kristoforova. Viņa komentē 
Alekseja dalību šī gada konkursā: 

„Lai piedalītos skaistumkonkursā, jāga-
tavojas nopietni, kā pati to darīju pirms 2 
gadiem: vajadzēja sagatavot videoklipu par 
sevi un savu valsti, iestudēt kādu priekšne-
sumu, dot atbildes uz jautājumiem, sagādāt 
tērpus. Tikai tā iespējams gūt labu rezultātu 
konkurencē ar pārējām dalībniecēm.

Kā izlasīju LNS mājaslapā, Aleksejs 
Smirnovs pieteicās pēdējā brīdī, ļaujoties 
pierunāšanai. Tad jau sāku domāt – kā orga-
nizēta atlase? Vai tā tiek sniegta kvalitāte vai 
panākta tikai kvantitāte?

Aleksejs Smirnovs neiekļuva ne piecnie-
kā, ne desmitniekā – tāds nu ir rezultāts! Aug-
ļi jau nenāk bez balvas, un labu novērtējumu 
nepiešķir tāpat vien. Visā labākais ir tas, ka 
Aleksejs guva labu pieredzi, pozitīvas emoci-

jas un jaunus draugus.
Varbūt nākamajā gadā viņš ar šo guvumu 

spēs konkurēt sekmīgāk un būt līdzvērtīgāks 
sāncensis pārējiem. Visu ko jau var izmēģi-
nāt, ja ar sirdi un dvēseli to grib.”

secinājumi
Skaistumkonkursa dalībniekiem bija no-

drošināta luksusa izmitināšana pieczvaigžņu 
viesnīcā „JW Marriot” ar normālu ēdināšanu. 
Bet, kopumā vērtējot, konkursa programma 
nebija kvalitatīva. Arī  fināla apmeklētāju 
skaits bija niecīgs biļešu augstās cenas dēļ. 

Fināla norises vieta bija zināma tikai 
pāris dienas pirms tā, tātad sabiedrība 
nebija pietiekami informēta par šo pa-
sākumu.

Šis skaistumkonkurss zaudējis 
savu labo reputāciju pēc skandāla, kas 
notika pirms diviem gadiem Lasvega-
sā, Amerikā. Tolaik sociālajos portālos 
izplatījās informācija par sliktiem sa-
dzīves apstākļiem dalībniecēm mēģi-
nājumu laikā un organizatoru naudas 
atmazgāšanu. Tādēļ šogad pieteicās 
neliels skaits meiteņu, un, lai piesais-
tītu vairāk dalībnieku, organizatori iz-
rādīja jaunu iniciatīvu – organizēja arī 
misteru konkursu.

pārpratumi pēc konkursiem
Pēc skaistumkonkursa „Miss Deaf World” 

Prāgā tā prezidents Jozefs Uhlirs paziņojis, 
ka meitenes ar pavadoņiem no Baltkrievijas, 
Indonēzijas, Lietuvas un Beļģijas pārkāpušas 
saistības ar šī konkursa „Miss Deaf World” 
organizatoriem. Viņas nedrīkstēja piedalīties 
citos skaistumkonkursos, tāpēc būs jāatmak-
sā finansējums par dalību „Miss Deaf World”, 
aviobiļetes ieskaitot. Pirms fināla Turcijā visi 
dalībnieki tika brīdināti.

Dalībniecei Julie Abbou no Francijas, 
kas ieguvusi Miss Deaf International 2010 
titulu, atņemts nosaukums Vice Miss Deaf 
World 2010 tieši tādēļ, ka viņa piedalījās arī 
konkursā Amerikā. Izskatās, ka abi šie skais-
tumkonkursi katrreiz konkurē savā starpā un 
šādā veidā cīnās par dalībnieku piesaisti tieši 
savam pasākumam. 

SKAISTUMKONKURSS „MISS&MISTER DEAF INTERNATIONAL 2012” TURCIJĀ

  Konkursa dalībnieki

  Miss & Mister Deaf International 2012
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ĪSAS ZIŅAS NO LNS MĀJASLAPAS
A I N Ā R S  

O S M A N I S : 
„Kopsolī” ir mīļa 
avīze. To Pļaviņu 
ļaudis vienmēr 
gaida…

 Kuras tēmas  
augusta  numu-
rā tev liekas vis-
interesantākās 
vai vērtīgākās? 

Mani visvairāk ieinteresēja I. Immures 
intervija ar pirmo un vienīgo ES nedzirdīgo 
deputātu Adamu Kosu. Tas ir unikāls fakts, 
ka nedzirdīgais vispār ieticis ES deputātos. 
Latvijas apstākļos to nav iespējams dabūt ga-
tavu. Sevišķi priecējoša ir ziņa, ka viņš cen-
šas panākt zīmju valodu atzīšanu ES līmenī.

 Kas tevi garlaiko, liekas neinteresants 
vai nevajadzīgs?

„Kopsolī” vispār nelasu  īsās ziņas no 
LNS mājaslapas, jo esmu tās jau izlasījis in-
ternetā.

Ar kuru lapu parasti sāc lasīt mūsu 
avīzi? 

Ar pirmo, jo tajā esošie ievadi ar bildēm 
norāda, kas būs lasāms nākamajās lapās.

  Kā tu vērtē rakstu par savējiem – pļa-
viņiešiem?

Ir labi, ka citi zina, kā mums iet, un ceru 
nākošajos numuros lasīt arī par citām bied-
rībām.

 Kā  vērtē avīzes dizainu, valodu, infor-
mācijas apjomu?

Prefekts dizains, ne pielikt, ne atņemt, 
labi nostrādāts dizains rada baudu lasīt. Infor-
mācijas apjoms ir pietiekošs,  aprakstot jau 
notikušos pasākumus.

 Kuras tēmas tevi pārsvarā interesē 
vairāk un kuras mazāk?

Mani visvairāk interesē praktiskās lietas, 
informācija par iespējām nedzirdīgam cilvē-
kam atvieglot dzīvi. Piemēram, kā izmantot 
tulka pakalpojumus; kā sazināties ar dzirdī-
gajiem cilvēkiem; par nedzirdīgām personām 
piemērotu  logopēdu pieejamību; latviešu va-
lodas zināšanu uzlabošanu utt. 

Mazāk mani interesē pašizpausmes/paš-
darbnieku aktivitātes, jo vai  katru otro dienu  
par to vien ziņojat, it kā nekas cits nenotiktu, 
bet ar to, kā saka, paēduši nebūsim.

 Kādi raksti no iepriekšējiem “KS” nu-
muriem palikuši tavā atmiņā?

I.Kopmanes raksts par I.Immuri „Sieviete 
Latvijai – 2012” un I.Lāces - Miezītes raksts 
par vizīti pie plastiskā ķirurga.

 Jūsu biedrībā notiek koplasīšanas… 
Droši vien pārrunājat arī par “KS” publi-
cētajiem rakstiem. Ko pļaviņieši saka par 
mūsu avīzi kopumā?

Biežāk grib zināt, vai ir kādas pazīstamas 
sejas, ko kāds darīja un kāpēc par viņu raksta. 

„Kopsolī” ir mīļa avīze, to Pļaviņu ļaudis 
vienmēr ļoti gaida.

Organizēja: Ivars Kalniņš
Foto: no A.Osmaņa personiskā arhīva

LASĪTĀJI VĒRTĒ

biedrību ziņas
Ventspilnieki un viņu viesi piedalās 

savas pilsētas 722. gadskārtas svinībās 
(09. 08)

Viesus  4. augustā priecēja vērienīgs 
gājiens, pēc tam viņi devās uz Ventspils 
promenādi krastmalā, kur notika dažādi 
pasākumi. Vakara kulminācijā visus sa-
nākušos priecēja krāšņs salūts mūzikas  
pavadībā.

Rēzeknē: tikai vajadzīgs gribas-
spēks! (16. 08)

Interešu klubs „Juniors” atpūtas bāzē 
„Kalēji” organizēja pirmās Netradicionālās 
sporta spēles „Vasals sportā!”.  6 komandas 
veica dažādas aktivitātes: „Galda bumbi-
ņas”, „Binokļi”, „Nakts volejbols”, futbola 
soda sitieni, stafete u.c. 

Kuldīgā: Tūristi sacenšas dienā un 
naktī (17. 08)

11. – 12. augustā atpūtas bāzē „Ezer-
maļi”  notika  tūrisma sacensības “Kuldī-
gas tūrists 2012”. Piedalījās 9 komandas.  
Dienas un nakts sacensību programmā bija 
iekļauta makšķerēšana, telts uzsliešana, 
slēpošana, dažādu šķēršļu pārvarēšana, 
dvieļbols, airēšanas sacīkstes, cīkstēšanās 
uz baļķa u.c. Šogad pirmo reizi bija arī tū-
risma stafete bērniem. Par dienas stafetes 
uzvarētājiem kļuva M.Vēzis un D.Zīle, bet 
par nakts –  G.Jurševskis un J.Ķikurs. 

sociāLie jautājumi
Par transporta maksu Rīgā dzīvojo-

šiem (10. 08)
Rīgas mērs rosinājis sekot Tallinas pie-

mēram par bezmaksas sabiedrisko trans-
portu visiem Rīgas iedzīvotājiem, bet Rīgas 
Dome, ideju noraidījusi, secinot, ka iegu-
vums nebūtu  liels. Rīgā sabiedrisko trans-
portu jau tagad bez maksas izmanto Rīgā 

deklarētie pensionāri, invalīdi, kuriem no 
1.septembra pievienosies visi vispārizglī-
tojošo skolu skolēni no 1. līdz 12. klases. 
    Kā saņemt asistenta pakalpojumu 
skolā? (20. 08)

No 1. septembra 7 – 18 gadus bērniem 
un pilngadīgiem cilvēkiem ar I vai II inva-
liditātes grupu būs iespēja saņemt no valsts 
budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu 
pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes 
veikšanai pamatskolās, vidusskolās un pro-
fesionālās skolās.

projekti
LNS kā partnere piedalīsies jaunā 

projektā (videoziņas 15. 08)
Pēc Lietuvas Nedzirdīgo biedrības 

uzaicinājuma LNS kā partnerorganizācija 
iesaistījusies ES finansētajā projektā, kas 
veltīts aktīvās novecošanas pasākumu vei-
cināšanai.

 Galvenās aktivitātes:  labās prakses 
piemēru un pieredzes apmaiņas mūžizglī-
tības un radošo aktivitāšu jomā nedzirdīgo 
mērķauditorijai 30 – 60 gadu vecumā.

 Projektā iesaistījušās 6 valstis: Lietuva 
– vadošā, Latvija, Slovēnija, Kipra, Tur-
cija, Nīderlande. Projekta ilgums – 2 gadi, 
sākot no šī gada 1. augusta.

pasauLē
Dievkalpojumi cilvēkiem ar dzirdes 

traucējumiem (13. 08)
Kornerstonas Nedzirdīgo draudze vie-

na no pirmajām Ilinoisas štatā (ASV) īpaši 
pielāgojusi dievkalpojumus nedzirdīga-
jiem. Tie notiek katru svētdienu, un tos 
vada nedzirdīgo mācītāja Mārva Petrusa, 
pamatā  pielietojot PowerPoint programmā 
veidotas prezentācijas. 

Sagatavoja: Ivars Kalniņš
Foto: Raitis Rūrāns

LĪVĀNU BIEDRU GRUPA NOSVINĒJUSI 60 GADU JUBILEJU

1955. gadā, kad nodibināja Pļaviņu Ne-
dzirdīgo biedrību, tajā iekļāva arī līvānie-
šus. Visus gadus biedru skaits svārstās ap 
15. Pašreizējais grupas vadītājs ir Viktors 
Mauriņš.

Kad notiek kādi lieli LNS pasākumi, 
piemēram, festivāli, jubileju un svētku kon-

certi, arī grupas biedri tajos piedalās gan 
kā pašdarbnieki, gan skatītāji un atbalstītā-
ji. Viņi pēc iespējas cenšas doties kopīgos 
izbraukumos un arī šogad 8. septembrī ar 
Līvānu novada Domes palīdzību dosies uz 
Nedzirdīgo dienas lielo dienas pasākumu 
Jūrmalā.

Apsveicēji šajā 60 gadu jubilejas reizē 
ieradās no Pļaviņu biedrības un no tuvākās 
biedru grupas Preiļos. Visi bija ļoti priecīgi 
par kopā skaisti pavadīto dienu.

Līvānu biedru grupa tika nodibinā-
ta 1952. gadā, toreiz to piesaistot Dau-
gavpils biedrībai.



Daudziem viņa ir vēl nepazīstama per-
sona, tāpēc tālāk šeit piedāvāta neliela „KS” 
intervija ar Sandru , lai kaut nedaudz iepa-
zītu viņu. 

Kā jūs sākāt strādāt ar nedzirdīga-
jiem klientiem? Kā nonācāt LNS un ie-
mācījāties zīmju valodu?

Manā dzīvē ir sanācis tā, ka sadarbība ar 
Danu Kalpiņu – Geidu ir atvedusi mani uz 
LNS. Darbs ar nedzirdīgiem klientiem man 
sākās jau 2009. gadā, kad iesaistījos LNS 
projektā „Klusuma pasaule” kā psihologs –  
eksperts. Sākumā zīmju valodas pamatus ap-
guvu pašmācības ceļā, jo ģimenē auga bērni 
ar dzirdes traucējumiem, bet tad 2009. gadā 
radās iespēja mācīties Jūrmalas koledžā un 
apgūt zīmju valodu, ko veiksmīgi arī izda-
rīju.

Kāpēc savulaik izvēlējāties studēt tie-
ši psiholoģiju? Vai nedzirdīgie arī varētu 
studēt psiholoģiju un palīdzēt citiem?  
Laikam pašas ģimene un bērni man deva 
iedvesmu studēt tieši psiholoģiju. Šī zi-
nātne mani vienmēr interesējusi, tādēļ arī 
neatlaidīgi virzījos uz iecerēto mērķi. Lai 

iegūtu psiholo-
ģijas maģistra 
izglītību, esmu 
studējusi 7 gadus.  
Uzskatu, ka ne-
dzirdīgam cilvē-
kam būtu ļoti grūti 
apgūt šo profesiju, 
tāpēc ka jāizstudē 
ļoti daudz profe-
sionālās literatū-

ras, turklāt ne tikai latviešu valodā, bet arī 
angļu un vācu valodā. Tā kā psiholoģija Lat-
vijā ir jauna zinātne, tad arī mācību mate-
riāli latviešu valodā ir ierobežotā daudzumā.

Vai uzskatāt, ka nedzirdīgo cilvēku 
psiholoģija atšķiras no dzirdīgo? Kādā 
veidā, ar ko? 

Pēc savas pieredzes, strādājot ar nedzir-
dīgiem cilvēkiem, esmu novērojusi atseviš-
ķas iezīmes, kas atšķiras dzirdīgam un ne-
dzirdīgam cilvēkam, bet to noteikti nevarētu 
attiecināt uz visiem. 

Arī nedzirdīgie cilvēki ir ļoti dažādi 
–  ar dažādu izglītību,  domāšanas veidu,  
pieredzi utt. Tādēļ es negribētu kādu kon-
krētu lietu attiecināt uz visiem. 

Sākot ar augustu, individuāli kon-

sultējat nedzirdīgos klientus. Ar kādām 
problēmām viņi pie jums visbiežāk vēr-
šas? Vai spējat palīdzēt? 

Sarunas laikā meklējam galvenos cēlo-
ņus, kas izraisa šīs problēmas, analizējam 
to, kā situāciju uzlabot.

 Ir arī tādi  gadījumi, kad cilvēki vienkār-
ši atnāk izrunāties, lai mazinātu vai dzēstu 
smaguma sajūtu sirdī,  sajustu atvieglojumu. 
Ceru, ka spēju cilvēkiem palīdzēt, uzmun-
drināt viņus, dot iedvesmu, lai viņi savas 
attiecības veidotu pēc iespējas labākas. 

Kas pie jums visbiežāk nāk meklēt 
padomu? 

Pie manis nāk gan vīrieši, gan sievie-
tes, gan jauni cilvēki, gan arī veci. Šobrīd 
vēl  nevaru teikt, ka kādas grupas pārstāvju 
būtu vairāk. 

Cik ilgi būs pieejamas šīs individu-
ālās konsultācijas un kā pieteikties uz 
tām?

Individuālās konsultācijas notiks vienu 
gadu projekta „Klusuma pasaule” ietvaros. 

 Klienti laipni lūgti uz  konsultācijām 
pierakstīties pie Vitas Kamares pl. 9 – 17, 
Rīgā, Elvīras ielā 19, Sociālās rehabilitāci-
jas centra I stāvā (jaunajā mājā) vai pie Bri-
gitas Aldersones pa tel. 26446614 un e-pas-
tā: brigita.aldersone@lns.lv. 

KOPSOLĪ 2012. gada septembris, nr. 98 PROJEKTI

Materiālus un foto šai lappusei sagatavoja: Zigmārs Ungurs

INDIVIDUĀLĀS FOTO UN VIDEO KONSULTĀCIJAS

 Parasti viņš  sastopams Elvīras ielā 19 jaunajā Rehabilitācijas 
centrā 2. stāvā. Var pie viņa braukt arī no rajoniem, kaut no Latvijas 
otras malas, ceļa izdevumus apmaksās, bet tikai tad, ja tiešām esat 
projekta klients un jums ir oranžā vai sarkanā karte, vēlams iepriekš 
pieteikties ar SMS: 26469285. 

Lūk, ko par savu darbu stāsta pats konsultants Valdis Krauklis:
„Pie manis var nākt konsultēties projekta „Klusuma pasaule” 

klienti. Varu uz vietas izskaidrot visu, kas katru interesē. Bet varam 
arī doties fotosesijā un dažādos apstākļos, piemēram, telpās „Rīt-
ausmā” kādā pasākumā vai arī laukā brīvā dabā, saules gaismā, 
pamācīties, kā šādos apstākļos vajag fotografēt.

 Visbiežāk  klienti  interesējas par to, kā atbilstoši savām finan-
siālām iespējām izvēlēties pēc iespējas labāku fotoaparātu, kas fo-
toaparātā ir svarīgākie rādītāji un ko tie vispār nozīmē. Vēl intere-
sējas par to, kā ielādēt datorā bildes no fotoaparāta, kā tās saglabāt  
vai  mazināt, lai vieglāk pārsūtīt pa e pastu.

Gadās, ka cilvēks grib pirkt fotoaparātu, bet viņam mājās nav 
datora. Tad saku, lai nesteidzas, viņš nevarēs pilnvērtīgi izmantot 
savu fotoaparātu, nebūs kur bildes ielādēt, apstrādāt, pārsūtīt. Vis-
pirms, protams, jānopērk dators.

 Ko cilvēki uzskata par svarīgāko, pērkot jaunu fotoaparātu? 
Lai būtu iespēja pievilkt klāt, tātad tālummaiņa, arī izšķirtspēja, 
megapikseļi ir nozīmīgi. Svarīgs arī sensoru izmērs, bet detaļas ļoti 
daudzi nezina. Protams, kad pērk fotoaparātu vai videokameru, tad 
līdzi nāk arī instrukcija. Bet daudzi slikti izprot, kas tur rakstīts, nāk 
pie manis, lai izskaidroju un praksē nodemonstrēju, kā viss darbojas 
un ko nozīmē tas un tas.”

Mūsu sarunas laikā ierodas jauns apmeklētājs –  klients Ivars 
Klāsups (attēlā pa labi). Viņš pastāsta, ka grib pirkt jaunu foto-
aparātu. Viņam svarīgi, lai būtu liela tālummaiņa, labas pietuvi-
nājuma iespējas. Tomēr viņš nevar izšķirties, ko pirkt vispirms, 
jo ļoti grib iegādāties arī mobilo telefonu ar videosarunas iespēju. 
Un tā viņi abi ar fotomeistaru paliek tur, spriežot par šībrīža  labāko 
risinājumu …

Projektā „Klusuma pasaule” ir vēl viena jauna iespēja – 
jebkurš  klients var saņemt individuālas konsultācijas pie vi-
siem pazīstamā fotovīra Valda Kraukļa (attēlā pa kreisi).

JAUNA IESPĒJA:  PIE PSIHOLOGA BEZ TULKA

Augustā projekta „Klusuma pa-
saule” klientiem  individuālas konsul-
tācijas sākusi  sniegt psiholoģe Sandra 
Freimane. Pirmo reizi nedzirdīgajiem 
cilvēkiem  radīta iespēja izmantot 
pakalpojumus, ko sniedz psihologs, 
kurš pārvalda zīmju valodu. Projekta 
klienti pie viņas var ierasties arī no re-
ģioniem, ceļa izdevumi tiks atmaksāti.

Eiropas Sociālais 
fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

Visbiežāk  pie psihologa 
meklē iespējamos risinājumus  
attiecību problēmām  un kon-
fliktiem  ģimenē.



KOPSOLĪ 2012. gada septembris, nr. 9 9SENIORU GADS

PIECDESMIT GADUS SATICĪGI KOPĀ
 ZIgMārs ungurs valdIs KrauKlIs

nāk no Laukiem
Gan Ēvalds, gan Agrita uzauguši laukos.   

Ēvaldam tas radīja sarežģījumus tālākajā iz-
glītības ceļā.

 Dzirdīgo skolā mācīties viņš nevarēja, 
un tikai daudz vēlāk, kad viņam bija jau 
vienpadsmit gadu, radās iespēja mācīties 
nedzirdīgo skolā. Tā nu šajā vecumā viņš 
sāka mācīties pirmajā klasē.

 Arī Agrita, augusi  lauku brīvībā, pil-
sētas skolā sākumā nejutās labi. Tomēr ar 
laiku pierada. Tā arī viņi iepazinās  Rīgas 
Nedzirdīgo bērnu internātskolā, kur abi mā-
cījās. 

beiguši skoLu, uzsāk patstāvī-
gu dzīvi

 Ēvalds un Agrita četrus gadus drau-
dzējās, viens otru vēroja un beidzot izlēma 
apprecēties, kad radās kāds pamats zem kā-
jām. Drīz pēc apprecēšanās piedzima dēls. 
Diemžēl trīsdesmit triju gadu vecumā viņš  
no slimības pāragri aizgāja aizsaulē. Kopš 

tā laika Agrita  apmeklē 
baznīcu un rod tur mierinā-
jumu par šo zaudējumu. Vi-
ņas interešu lokā arī tagad 
baznīca joprojām ir pirmajā 
vietā, viņa jau septiņpad-
smit gadus cītīgi apmeklē 
dievkalpojumus, viņai uztic 
maizīšu sagatavošanu.

Ēvalds jaunībā sporto-
jis, gan spēlējis volejbolu, 
gan slēpojis, nodarbojies ar 
orientēšanās sportu un pie-
dalījies citos pasākumos. 
Arī tagad, septiņdesmit pie-
cu gadu vecumā, vēl jopro-
jām turpina spēlēt šahu un 
dambreti un piedalās LNS 
sacensībās. Viņš ziemā slē-
po,  agrāk  gan to darījis 
daudz biežāk. Tad viņiem 
bija arī automašīna –  div-
desmit divus gadus brauca  
ar moskviču, bet tagad vairs 
automašīnu nevar atļauties.

pārtiek no pensijas, dara visu 
saviem spēkiem

 Dzīvesbiedri  atzīst, ka jādzīvo taupīgi 
un  visai ierobežotie līdzekļi jātērē apdomī-
gi. Ēvalds pēc vajadzības pats remontē abu 
dzīvokli Maskavas ielā, meistarus nekad 
nav aicinājis, visu prot pats. Pēc profesijas 
viņš ir apavnieks, pirms pensionēšanās strā-
dāja Rīgas MRU. Agritai pēdējais darbs bija 
mēbeļu fabrikā, kur viņa bija šuvēja. 

Vasarās abi bieži brauc pie Agritas 
brāļameitas Sanitas uz lauku mājām. Tur 
viņiem ļoti patīk.  Ēvalds ar prieku palīdz 
saimniecībā – zāģē malku, pļauj zāli un dara 
visu, ko vajag.  Arī Agrita rosās saimniecī-
bā, netālu ir mežs, var ogot, sēņot.

 Laukos abi pavadījuši bērnību, tāpēc vi-
ņus joprojām velk daba un lauku plašumam 
piemītošā brīvība.

 Nedz Agrita, nedz Ēvalds neatbalsta 
to, ka jaunieši tagad aizbrauc no Latvijas 
meklēt labāku dzīvi ārzemēs. Tepat Latvijā 
ir labi! 

Krustmeita Sani-
ta Zute, Valsts Stendes 
Graudaugu selekcijas 
institūta Zinātniskās pa-
domes priekšsēdētāja: 
„Mani vecāki  izdarījuši 
ļoti labu izvēli, piešķirot 
man tik labus krustvecā-

kus. Nu jau  12 gadus, kopš viņi ir aizsaulē,  
Agrita un Ēvalds  man kļuvuši kā vecāki un 
manai meitai Līgai kā ļoti gādīgi un mīļi 
vecvecāki. Ļoti ceru, ka mūsu kopējā dar-
bošanās Agritas vecāku mājās Talsu pusē, 
kurās tagad dzīvoju, un dalītās rūpes par 
desmitgadīgās Līgas pieskatīšanu skolas 
brīvdienās un citās reizēs, sniedz viņiem 
dzīves piepildījumu un arī kādu mierināju-
mu pēc skumjā notikuma ar viņu dēlu. 

Mana krustmāmiņa ir ļoti enerģiska, ga-
tava visā piedalīties, visu apbrīnojami pa-
spēj un vienmēr izdara nevainojami. Agrita 
ir ļoti vispusīga rokdarbniece un kulinārijas 
meistare. Ļoti daudzas lietas  esmu mācīju-
sies no viņas. 

Bet savā krusttēvā  apbrīnoju  nosvēr-
tību un mieru, ar kādu viņš piedalās krust-
mātes ideju īstenošanā. Man patīk vērot, kā 
viņš māca Līgai spēlēt šahu un dambreti. 
Ēvalds ir gatavs palīdzēt jebkuros mājas 
darbos gan Rīgā, gan arī pie manis lau-
kos. Saviesīgos pasākumos  galanti pavada 
krustmāti, labi dejo. 

Tas varbūt arī ir šo 50 gadu kopdzīves 
noslēpums – būt aktīviem, negausties, bet 
kopīgi darboties, vienam par otru rūpējo-
ties, uzmundrinot un atbalstot. 

Lai abiem laba jo laba veselība un lai 
Dievs maniem  krustvecākiem piešķir vēl 
daudz kopīgu, saulainu mūža dienu.” 

saskanīgās kopdzīves pamats
Abi domā, ka nekāda īpaša noslēpuma 

nav, vienkārši jādzīvo savaldīgi un mierī-
gi, jācenšas otru saprast, tad nebūs iemeslu 
strīdēties. Tik vienkārši. Agritai un Ēvaldam 
tiešām patīk mierīga dzīve, tādu viņi arī dzī-
vo. Saskaņā ar sevi, otru cilvēku līdzās un 
apkārtējo pasauli, ar klusu smaidu par dzīvi.  
Bet tā dzīvot vajag mācēt! Daudzi tā gribētu  
– bez strīdiem un sirdēstiem, tikai kaut kā 
neizdodas… 

Televizors Agritai un Ēvaldam ir kat-
ram savs, lai katrs varētu skatīties, kas viņu 
interesē. Vai tas būtu vēl viens saskanīgas 
kopdzīves noslēpums? Abi skatās TV ziņas 
sešos ar surdotulkojumu, par citu gan gaume 
atšķirīga. Agritu interesē ēdienu gatavošana, 
dažādas receptes, bet Ēvalds labprāt skatās 
pasaules notikumus, sportu, Dinamo spēles.

 Abi ir bieži viesi k/n „Rītausma”,  ap-
meklē uz šovu un kopā ierodas uz citiem 
lielākiem notikumiem. Bet trešdienās ir klāt 
uz informējošiem pasākumiem. Tur viņus 
var sastapt un novēlēt viņiem tikpat jauku, 
saticīgu dzīvi kā līdz šim. 

Kā jau katru gadu, arī šogad 17. augustā Rīgas 
Dome rīkoja pasākumu, kurā sveica un godināja lau-
lātos pārus, kas kopā nodzīvojuši 50 gadus, tātad zelta 
kāzu jubilejā. Starp 120 pāriem, kas piedalījās šajā go-
dināšanā, bija arī mūsu biedri Agrita Vija un Ēvalds 
Kluši. Viņi saņēma apsveikuma rakstu un Rīgas as-
toņsimtgades piemiņas medaļu. Dažas dienas vēlāk šis 
zelta pāris viesojās LNS Informācijas centrā un sarunā 
pastāstīja par savu dzīvi. 
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KĀ ITĀĻI LATVIJĀ CIEMOJĀS
ZIgMārs ungurs laura gaIle un ZIgMārs ungurs 

Pateicoties Tatjanai, arī tapa šīs intervi-
jas, kuras pierakstītas pēc itāļu stāstījuma 
videoieraksta. Itāļu grupa viesojās LNS 
Rehabilitācijas centrā un k/n „Rītausmā”, 
bet nākamajā dienā kopā ar ieinteresētajiem 
latviešu nedzirdīgajiem aizvadīja raibu un 
latviešu tradīcijām piesātinātu vakaru viesu 
namā „Gungas” (apakšējā attēlā). Kādi tad 
ir viņu iespaidi par Latviju?

Tīno Boreti ir sešdes-
mit septiņi gadi, viņš ir 
Veronas pilsētas vietējās 
nedzirdīgo organizācijas 
vadītājs. Latvijā ir pirmo 
reizi un jūtas pārsteigts, 
cik Latvija patīkama 
valsts, cik te skaista daba 
un arī sievietes šeit esot 

jaukas. Tīno jau paspējis apskatīt Vecrīgu 
un jūsmo par to.

 Pēc mūsu Rehabilitācijas centra apska-
tes viņam radies iespaids, ka LNS strādā 
līdzīgi kā nedzirdīgo organizācija Veronā, 
tomēr ir arī atšķirības. 

Tīno jaunībā nodarbojies ar slēpošanas 
slalomu, un toreiz pa pasauli ceļojis vairāk 
nekā tagad, jo bieži braucis uz sporta sa-
censībām dažādās valstīs. Viņš ir bijis gan 
Taizemē, gan ASV un Birmā, taču nav ce-
ļojis Austrumeiropā un bijušajās Padomju 
Savienības republikās. Šis viņam ir pirmais 
brauciens. 

Veronā viņš nedzirdīgajiem organizē da-
žādus pasākumus, īpaši pensionāriem, no-
darbojas ar sociālajiem jautājumiem. Pirms 
aizgāja pensijā, viņš strādāja bankā. No k/n 
„Rītausma” redzētajiem priekšnesumiem 
viņam visvairāk patika „Kura pārāka?” 
(Lienes Čerepko un Olgas Anufrijevas nu-
murs no teātra šova). 

Tīno līdzi bija arī viņa dzirdīgā sieva, 
kas, noklausījusies rītausmiešu tradīciju uz-

vedumu, atzīst, ka mūzika esot ļoti skaista. 
Tīno novēl, lai Latvijas nedzirdīgie uzturētu 
draudzības saites ar Veronas nedzirdīgajiem.

Tīno brālis Džuliano 
Boreti savukārt vada visa 
Veneto reģiona nedzir-
dīgo kopienu. Reģionā 
ietilpst Venēcija, Verona 
un Paduja.  Reģionā ir 
2500 nedzirdīgo, bet visā 
Itālijā –  aptuveni 40 – 50 

tūkstoši. 
Arī Džuliano Latvijā ir pirmo reizi, lai 

gan doma apskatīt Austrumeiropu radās jau 
pirms diviem gadiem. Pateicoties Tatjanai, 
brauciens kļuva reāls un tika izplānots marš-
ruts: Latvija – Igaunija – Pēterburga.

 Džuliano pirmie iespaidi ir tādi, ka itāļu 
un latviešu kultūras atšķiras, arī dzīvesveids 
savādāks. Rīga ir ļoti tīra pilsēta ar patīkamu 
arhitektūru, daudz zaļumiem. Sievietes šeit  
skaistākas nekā Itālijā.

 Džuliano to visu saka ar patiesu sa-
jūsmu… Kad viņš gatavojies braucienam, 
salicis somā siltas drēbes, jo šķita, ka Rīgā 
būs auksts, taču juties patīkami pārsteigts, 
ka arī šeit ir silts. Džuliano pat apgalvo, ka 
labprāt šeit dzīvotu. Arī par 
ēšanu viņš pirms brauciena 
uztraucās, taču jau pārliecinā-
jies, ka  ēdieni ir ļoti garšīgi. 
Tikai grūti ēdienkartē kaut ko 
izvēlēties, ja nesaprot latviešu 
valodu, tāpēc Taņa palīdz, pa-
skaidro, kas ir kas. 

Džuliano ļoti patīk tas, ka 
pilsētas apskate apvienota ar 
tikšanos ar latviešu nedzirdī-
gajiem. Ja brauc tikai apskatīt 
svešas vietas, tas nav intere-
santi. Arī turpmāk viņš labprāt 
atbrauktu uz kādu lielāku ne-

dzirdīgo pasākumu, piemēram, Nedzirdīgo 
dienas svinībām vai pašdarbības festivālu. 

Par Rehabilitācijas centra apmeklējumu 
iespaidi arī ļoti labi. Šķiet, ka tajā nedzirdī-
gajiem piedāvā vēl daudzveidīgākus pakal-
pojumus nekā Romā, Itālijas galvaspilsētā. 
Tomēr Džuliano šķiet, ka šeit nedzirdīga-
jiem ir mazāk iespēju atrast darbu. Itālijā 
valsts vairāk rūpējas par nedzirdīgajiem, bet 
šeit nedzirdīgie ir patstāvīgāki, paši māk par 
sevi parūpēties. Tomēr viņš ir nepatīkami 
pārsteigts, ka Latvijā nedzirdīgie pārsvarā 
strādā vienkāršu, fizisku darbu, piemēram, 
vīrieši celtniecībā, bet sievietes ir apkopē-
jas. Itālijā nedzirdīgie strādā birojos, ban-
kās, pastā, apdrošināšanas aģentūrās un 
tamlīdzīgi. Itālijā, ja nedzirdīgais strādā un 
viņa alga ir mazāka par noteikto normu, tad 
maksā arī pensiju. Ja alga liela, virs šīs nor-
mas, tad pensiju nesaņem. Nedzirdīgajiem ir 
arī asistenti un pabalsts par komunikācijas 
pakalpojumiem.

Džuliano novēl, lai Latvija sasniegtu 
tādu pašu dzīves līmeni kā Itālija, lai latvie-
šu nedzirdīgie sadarbotos ar itāļu nedzirdī-
gajiem un brauktu cits pie cita ciemos. Džu-
liano slavē Veronu, jo tā esot Itālijā tūristiem 
trešā populārākā pilsēta. Pirmā ir Roma, 
otrā Venēcija, bet trešā Verona, jo šeit dau-
dzi brauc skatīt Džuljetas dzimteni (Verona 
ir pilsēta, kurā norisinās Šekspīra traģēdijas 
„Romeo un Džuljeta” darbība). 

Jūnijā Latviju apciemoja 26 cilvēku liela nedzirdīgo itāļu grupa. Šajā 
braucienā viņus pavadīja LNS biedre Tatjana Osetrova, kura pati nu jau 
vairākus gadus dzīvo Itālijā. Itāļu grupas gaitās Latvijā viņa darbojās  
kā gide, padomdevēja un tulks. 
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JŪS JAUTĀJĀT: PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

Baiba atklāj sarunu ar Māru Ruvu, ka vi-
ņas nu jau mirušais otorinolaringologs (ausu, 
kakla un deguna ārsts) Ernests Gaudiņš ietei-
cis ar lidmašīnu nelidot. Vienu reizi padomju 
laikā Māra lidojusi kopā ar tēti uz Liepāju, un 
viņai lidmašīnā palicis ļoti slikti. Kopš tās rei-
zes viņa vairs nelido. 

Jā, padomju laikā bija citas lidmašīnas. 
Vai arī tagad  ir citi tādi nedzirdīgie cilvēki, 
kuriem aizliegts lidot (dzirdes, ne kardioloģis-
ku problēmu dēļ)? Vai ir kaut viens, kuram ra-
dušas kādas problēmas? Ja ir, tad kā  tās būtu 
risināmas?

„KS” neizdevās atrast kādu, kuram ārsts 
būtu ieteicis nelidot vispār, bet ir tādi gan, kas 
cieš sāpes ausīs lidojuma laikā. Divi cilvēki 
piekrita par to pastāstīt.

Ilona Liniņa: „Lidmašīnas pacelšanās 
laikā man sāpes ausīs neparādās, bet tas no-
tiek nolaižoties. Tās parasti ilgst pusstundu. 
Ņēmu vērā ieteikumus, piemēram, košļāt koš-
ļājamo gumiju, bet tas man nelīdzēja. Centos 
aizmirst sāpes, vairāk pļāpājot ar citiem, bet 
tas arī nelīdzēja. Man tās ir vienmēr, kad lido-
ju. Kaut kā jau paciešu, ko citu darīt!

Jaunībā man tās nebija, kad lidoju kaut 
kur, piemēram, uz Simferopoli. Bet tagad esmu 
lidojusi uz Beļģiju, Grieķiju, Vāciju. Domāju, 

nav jēgas iet pie speciālista, lai noskaidrotu 
šo problēmu.”

Māra Kursīte: „Daudzas reizes esmu li-
dojusi ar lidmašīnu. Sāpes izjūtu jau kopš 10 
gadu vecuma. Man tās ausīs parādās lidma-
šīnas pacelšanās un nolaišanās laikā. Tās ir 
mokošas. Košļājamā gumija, konfektes, at-
vērtas mutes turēšana nelīdz nemaz. Katram, 
kuram ir šāda problēma, ir savi paņēmieni, 
kas palīdz pārvarēt sāpes, bet man pašai tādi 
joprojām nav atrasti. 

Kad atkal lidošu, zinu, ka man sāpes ausīs 
parādīsies, bet man  jāiztur, citas izejas jau 
nav. Ja tās sāpes būtu ikdien, tad es meklētu 
medicīnisku palīdzību. Bet man tā nav, jo ne-
lidoju jau katru dienu.”

Par nepatīkamo pašsajūtu aviokompānija 
„Wizz Air” brīdina: „Lidojuma laikā spiedie-
na maiņas dēļ var rasties nepatīkamas sajūtas 
ausīs; parasti tas notiek nolaišanās laikā. Nav 
ieteicams lidot, ja jums ir ausu, deguna vai tā 
blakusdobuma iekaisums, jo, tā kā ķermenis 
nespēj līdzsvarot spiediena atšķirības, jūsu 
stāvoklis var pasliktināties. Ja lidojuma laikā 
rodas šādas problēmas, ieteicams lietot degu-
na pilienus. Ja rodas sāpes ausīs, ieteicams 
žāvāties vai norīt siekalas, košļāt košļājamo 
gumiju, viegli izšņaukt degunu.”

Klīnikas „Headline” otolaringologs  
dr. Kaspars Peksis skaidro: „Veselā ausī 
vienīgais ceļš spiediena izlīdzināšanai starp 
apkārtējo vidi un vidusausi ir dzirdes kanāls 
– tieva caurule, kas savieno bungdobumu ar 
aizdeguni. Ja dzirdes kanāls slēdzas, spie-
diena izlīdzināšanās abās bungplēvītes pusēs 
nenotiek. Šo situāciju pavada stipras sāpes, 

retāk arī reibonis un troksnis ausīs, vēlāk pie-
vienojas dzirdes traucējumi.

Pēc viena lidojuma situācija atgriežas 
normā dažu minūšu vai  pat stundu laikā. 
Sliktāk, ja cilvēkam jālido regulāri vai vairāk-
kārt jāpārsēžas. Tad dzirdes kanāls nespēj at-
veseļoties pats, pirms seko nākamā spiediena 
maiņa. Tas ir tas pats kas skriet ar izmežģītu 
potīti. Neārstēta šāda situācija var radīt pa-
liekošus dzirdes traucējumus!

Dzirdes kanāla caurlaidību būtiski pa-
sliktina iekaisums degunā un deguna blakus-
dobumos, rīklē vai vidusausī. Tādēļ, ja caur 
degunu grūti elpot vai ir akūts iekaisums, 
lidot nevajadzētu. Taču reālajā dzīvē tas nav 
iespējams.”

Veiksmīgu lidojumu! 
Atbildes sagatavoja: Ivars Kalniņš

Dņepropetrovskas  apgabala slimnīcā 
jūnijā veikta sarežģīta operācija, pēc kuras 
pilnīgi nedzirdīgai pacientei tika atjaunota 
dzirde abās ausīs. Līdzīgas operācijas Ukrai-
nā (arī Krievijā) līdz šim nav bijušas. 

„Ierosinājumu veikt šādu kohleāro im-
plantāciju izteica mūsu franču kolēģi, kas arī 
piešķīra bezmaksas implantu mūsu pirmajai 
operācijai,” stāsta slimnīcas galvenais ārsts 
Sergejs Riženko. „Franču ārstu izvēle ir pa-
matota, jo tieši Dņepropetrovskas speciālisti 
līdz šim jau veikuši gandrīz 90 līdzīgas ope-
rācijas, lai atjaunotu dzirdi bērniem.” 

Laimīgo „biļeti” bezmaksas operācijas 
veikšanai pavisam negaidīti saņēma vienkār-
ša sanitāre no kādas Ukrainas mazpilsētas 34 
gadus vecā Irina Tverdohļeba. „Piecpadsmit 
gadu vecumā es saslimu ar gripu. Pēc tam 
sākās komplikācijas un es zaudēju dzirdi,”  
par savu likteni stāsta jaunā sieviete. „Jau 

24 gadu vecumā man piešķīra invaliditātes 
grupu, un es lietoju dzirdes aparātu, bet tas 
neko daudz nelīdzēja. Pirms diviem gadiem 
man piedzima meitiņa un pēc dzemdībām es 
pilnībā zaudēju dzirdi. Kad pirms kāda lai-
ka atbraucu uz Dņepropetrovskas apgabala 
slimnīcu, lai saņemtu jaunu dzirdes aparātu 
(Ukrainas invalīdiem tāds pienākas ik pēc 
5 gadiem), ārsti pastāstīja, ka ir iespēja bez 
maksas veikt šo operāciju, un es piekritu gal-
venokārt meitiņas dēļ.” 

Pacienti operēja kohleārās implantācijas 
programmas vadītājs profesors Vladimirs 
Berezņuks. Pēc viņa vārdiem, uz operāciju 
pretendēja vairāki pilnīgi nedzirdīgi cilvēki 
no trūcīgām ģimenēm:

 „Beigās tomēr izvēlējāmies Irinu,  jo viņa  
ne tikai labi prot runāt mutiski, bet arī tāpēc, 
ka ir vientuļā māte.  Operācijas unikalitāte ir 
tāda, ka implants tiek uzstādīts abām ausīm, 

un pacients uzreiz var uztvert stereo skaņu. 
Agrāk, lai panāktu šādu efektu, bija jāveic di-
vas operācijas,” stāsta profesors  Berezņuks.

 „Šāds kohleārais implants  piemērots 
tikai pieaugušiem cilvēkiem ar pilnīgu dzir-
des zudumu abās ausīs, kas radies pēc tam, 
kad cilvēks jau  apguvis mutisko runu.  Irina 
varēs dzirdēt, pateicoties noņemamam ru-
nas procesoram (mikroskopiskam datoram 
– tulk.), ko piestiprina pie ausīm. Bērniem to 
nevar uzstādīt tāpēc, ka elektrods, ko ievieto 
zem galvas ādas, nepalielināsies reizē ar au-
goša bērna galvaskausu.”

Irina pašlaik turpina atveseļoties pēc 
smagās operācijas, bet viņa zina, ka grūtākais 
jau  pārdzīvots. Jaunā sieviete cer, ka tagad 
varēs sarunāties un dzirdēt, ko saka  mazā 
meitiņa. Viņa domā, ka beidzot varēs īstenot 
savu sapni – strādāt par teātra režisori, jo tieši 
tāda ir viņas izvēlētā profesija un dzīves aici-
nājums. Ārsti sola, ka dzirde sāks atgriezties 
apmēram mēnesi pēc operācijas, bet pilnīga 
tās atjaunošanās notiks gada laikā. 

No interneta materiāliem sagatavoja: 
Pēteris Vilisters

KO DARĪT, JA LIDOJUMA LAIKĀ RODAS NEPATĪKAMAS SAJŪTAS?
Mūsdienās daudzi nedzirdīgie bie-

ži veic lidojumu ar lidmašīnu uz citām 
valstīm, bet kā viņi jūtas lidošanas lai-
kā? Ja viņiem lidojuma laikā paliek 
nelabi, kā ar to cīnīties? Par šo tēmu 
uzrakstīt ierosināja LNS biedre Baiba 
Bicēna. „KS”  skaidro šo jautājumu.

UKRAINA: UNIKĀLAS OPERĀCIJAS REZULTĀTĀ ATJAUNO DZIRDI

ieteikumi: 
1) Vienkārši palīglīdzekļi šajā gadījumā: 

deguna pilieni vai deguna aerosols pirms 
lidojuma, pseidoefedrīnu saturošas table-
tes (piemēram, tailenols pret iesnām) vai 
sīrupi, košļājamās gumijas, ledenes, kā 
arī regulāra šķidruma dzeršana, pretsāpju 
līdzekļi. 

2) Laikus likvidēt iekaisumu degunā, rīklē 
vai vidusausī. 

3) Atrisināt deguna elpošanas jautājumus. 
4) Ja jālido bieži vai tālu, bungplēvītē var 

ievietot ventilācijas caurulīti, ko izņem, 
kad kaitīgo faktoru iedarbība beigusies.

Ja šādas problēmas ir regulāri, nepiecie-
šams konsultēties ar otolaringologu.

Ukrainas mikroķirurgiem sadarbībā ar kolēģiem no Francijas šogad bija iespēja 
pirmo reizi valsts vēsturē veikt dzirdes atjaunošanas operāciju abām ausīm. Implan-
tācijas operācija tika izdarīta bez maksas. „Laimīgo biļeti” izvilka parasta sanitāre, 
kas bija zaudējusi dzirdi gripas sarežģījumu rezultātā.
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LATVIEŠI PIEDALĀS JUNIORU NOMETNĒ ALBĀNIJĀ

Programmā bija iekļautas lekcijas par nedzirdī-
go kultūru, Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienību, 
nedzirdīgo un dzirdīgo tiesību vienlīdzību, katras 
valsts prezentācijas u.c. Sergejs un Lelde arī  pre-
zentēja  Latviju. Junioriem nav piemērotas nodar-
bības ar  ilgu sēdēšanu, tādēļ bija daudz kustību 
–  grupu spēles, sporta aktivitātes, kā arī ekskursijas 
uz  Tirānu un Kruju.

Abu junioru līdere Krista Blīgzna stāsta: „Ser-
gejs un Lelde tik ātri neiekļāvās vienaudžu koman-
dā,  tas notika tikai pēc pāris dienām. Problēma 

bija zīmju valodas dažādība, bet viņi pamazām 
iemācījās vienoto zīmju valodu. Ievēroju, ka abi 
vairāk komunicēja ar vietējiem – albāņiem. Ma-
nuprāt, abiem bija vērts piedalīties šajā nometnē, 
jo  ir svarīgi  gūt jaunus draugus,  saistošu infor-
māciju, kā arī iejusties  un atraisīties svešā vie-
tā. Beigās abiem bija sāpīgi šķirties no pārējiem. 
      Nometnes organizēšana bija labā līmenī, sī-
kas problēmas  nemanot pazuda. Juniori dzīvoja 

normālā viesnīcā ar baseinu, labi varēja atpūsties. 
Karsti gan bija – gaisa temperatūra pārsniedza 35 
grādus, tas reizēm traucēja aktivitāšu norisi. Mēs, 
desmit līderi, pieskatījām juniorus, risinājām prob-
lēmas, ja tās bija, un palīdzējām realizēt kopīgo 
programmu. 

Vakaros  bija grūti juniorus dabūt gultās, viņi tai-
sīja stiķus un niķus. Jāteic, mūsējie bija šai ziņā godī-
gākie.  Noslēguma pasākumā nebijām, jo bija jādodas   
mājup.” 

Centrālā tēma tajā –  nodarbinātība, bet 
aktivitātes vairāk koncentrējās uz to, lai ne-
dzirdīgie un dzirdīgie jaunieši mācītos cits no 
cita, apgūtu katras kopienas atšķirības kultū-
rā, paradumos un veidos, kā komunicēties.

Notika dažādas neparastas, oriģinālas ak-
tivitātes, kas  ikvienu motivēja  darboties, vir-
zīt savu  karjeru, piemēram, kameras priekšā 
varēja veidot savu CV, attīstīt prasmi pasāku-
mu vadīšanā.  Visi uz 3 dienām devās ārpus 
nometnes –  bez naudas, mobilā telefona un 
ēdiena, lai apgūtu izdzīvošanas iespējas. Un 
vēl daudz citu inovatīvu praktisko nodarbību. 

LNJO viceprezidente,  
latviešu grupas līdere Ka-
rīna Beisone – Kuzmina 
par latviešu dalību šajā no-
metnē stāsta: „ Pagājušajā 
gadā  Holandē pirmo reizi 
šajā nometnē piedalījās arī 
mūsējie: Kristaps Legz-

diņš, Kristaps Beisons, Varis Salmiņš, Austra 
Salmiņa un Edvards Šulcs. 

Šīs apmaiņas palīdz nojaukt barjeru starp 
divām atšķirīgām pasaulēm. Vērojams, dzir-
dīgie domā – komunicēt ar nedzirdīgajiem 

ir neiespējami, bet paši nedzirdīgie domā, 
ka dzirdīgie ir gudrāki par viņiem. Bet tas tā 
gluži nav! Abas kopienas tik ātri nesaliedē-
jās, bet praktiskie uzdevumi virzīja viņus uz 
kopīgu sadarbību. Un tad jau bija arī rezul-
tāts ar abpusēju komunikāciju!

Pērn nedzirdīgie vairāk informēja dzirdī-
gos par savu kultūru, identitāti un zīmju va-
lodu, bet šogad  bija otrādi – dzirdīgie viņiem 
sniedza informāciju par darba, izglītības un 
citām iespējām.”

Pastāv uzskats, ka jaunieši ir pasīvākā 
sabiedrības daļa: viņi dzīvē parasti grib sa-
ņemt visu gatavu. Bet šoreiz viena aktivitāte 
viņiem liedza šo iespēju, jo vajadzēja pacens-
ties pašiem gādāt par savu izdzīvošanu.  Da-
lībniekus sadalīja 8 komandās. Tās uz trijām 
dienām devās prom no nometnes 20 – 30 ki-
lometru attālumā, lai izpildītu dotos uzdevu-
mus. Viņi meklēja brīvprātīgo darbu, lai pretī 
saņemtu naktsmītnes un ēdināšanu. Viņiem 
bija jābrauc ar divriteņiem, jātaisa plosts pel-
dēšanai upē, jāpacieš slikti laika apstākļi utt.

Katrā komandā bija arī dzirdīgie, un dotie 
uzdevumi stimulēja abpusēju sadarbību un 
saprašanos. Ja komandā ir veiksmīga komu-
nikācija, tad tā spēj ātrāk orientēties un izpil-
dīt uzdevumus.

Dalībniece Anita 
Grahoļska atceras: „Man 
vislabāk patika aktivitāte 
„trīs dienu ārpus”, kad bi-
jām bez iztikas līdzekļiem:  
pašiem jāmeklē guļasvieta 
un jālūdz nauda. Sākumā 
biju pilnīgi satraukusies, 

nezināju, ko darīt. 
Manā komandā jaunieši bija no Lietuvas, 

Čehijas un Ungārijas. Bija grūti komunicēt 
ar dzirdīgiem puišiem no Ungārijas, bet bei-

 Ivars KalnIņš  no KrIsTas BlīgZnas personIsKā arHīva

Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācijas 
juniori piedalījās Otrajā Eiropas Nedzirdīgo 
jauniešu savienības junioru (13 – 17 gadu) no-
metnē „Tu esi nākotne!” Tirānā, Albānijā 21. 
– 29. jūlijā. Tajā ieradās 34 juniori no 10 Eiro-
pas valstīm, tostarp mūsējie: Sergejs Soklakovs 
un Lelde Kursīte, viņus pavadīja līdere Krista 
Blīgzna.

JAUNIEŠU APMAIŅAS ARĪ HOLANDĒ
 Ivars KalnIņš  no lnjo arHīva

Nedzirdīgie jaunieši – Laura Klāsupa, Anita Grahoļska, Kristaps Legzdiņš un 
Intis Zvirbulis un dzirdīgie –  Ilva Cibuļska un Anita Gorbunova ar līderi Karīnu 
Beisoni – Kuzminu 21. jūlijā – 3. augustā piedalījās otrajā starptautiskajā nedzirdīgo 
un dzirdīgo jauniešu apmaiņas nometnē  Ommenā, Holandē, kurā kopā bija 34 ne-
dzirdīgie un dzirdīgie jaunieši no astoņām valstīm (Nīderlandes, Lietuvas, Bulgārijas, 
Ungārijas, Polijas, Grieķijas, Čehijas un Latvijas).
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BALTĀS NAKTIS PĒTERBURGĀ
 Ivars KalnIņš  Inese IMMure

Pirmā ceļojuma pietura bija Pleskava, kurā 
ekskursanti aplūkoja iespaidīgo Pečoru klosteri un 
seno Pleskavas Kremli. Klosterī jūtams pareizticī-
go spēks, varēja ņemt līdzi Svēto ūdeni. Daudzi ti-
cīgie katru gadu turp dodas svētceļojumā, un tautā 
mēdz teikt, ka šis ūdens ir dziedniecisks. Pleskavā 
šur tur redzams padomju laikam raksturīgas ainas.

Tad devāmies tālāk uz slaveno Pēterburgu. 
Šo pilsētu var saukt par Ziemeļu Venēciju, jo tajā 
ir daudz salu, tiltu un kanālu. Greznības un brī-
numu tur netrūkst. Viena no tām – Krievijas caru 
galvenā vasaras rezidence Pēterhofā, kurā var ap-
lūkot daudz mākslinieciski augstā līmenī veidotu 
strūklaku. Muzeji, cietokšņi, virknēm slavenas 
celtnes,  kurām ir interesanta un plaša vēsture. To 
vidū arī Ermitāža – viens 
no lielākajiem pasaules 
muzejiem, kurā viegli ap-
maldīties:  tur,  lai apskatī-
tu visus eksponātus, vaja-
dzētu vairākus gadus, – tik 
ļoti bagāta ir  šī grandiozā 
mākslas darbu kolekcija. 

Kanālā joprojām stāv 
slavenais kreiseris „Auro-
ra”, bet  Īzāka katedrāle ir 
pati varenākā celtne pil-
sētas centrā, no kuras augstumiem varējām vērot 
visu Pēterburgu. 

Pēterburgas nomalē ir Ķeizara rezidence –  
dzejnieka Puškina jaunības vieta (Puškino). Turpat 
arī Alūksnes mācītāja Glika audžumeitas Martas, 
vēlāk Krievijas ķeizarienes Katrīnas greznā pils.

Uz daudziem mūsu ceļotājiem lielu iespaidu 
atstāja baltā nakts, kuru vērojām kuģīša braucie-
nā pa slaveno Ņevu nakts vidū. Tās laikā nesa-
tumst, bet ir tikai krēsla. Šādas naktis Pēterburgā 
parasti ir no 11. jūnija līdz 2. jūlijam. Pa dienu uz 
ielas vērojams liels sastrēgums, toties pa nakti – 
uz Ņevas. Daudzi tūristi grib redzēt, kā paceļas 
tilti. Šis nakts brauciens bija skaists un atgādināja 
romantisku pasākumu, kad visapkārt kaut kas no-
slēpumaini spīd un mirgo.

Kā radās ideja par šo ceļojumu? Raiņa sko-

las absolvente Ieva Valdmane stāsta: „Atceros, 
pagājušajā gadā 12. klase bija plānojusi šādu 
ekskursiju uz Pēterburgu, bet dažādu iemeslu dēļ 
tā netika organizēta. Ierosināju izmantot šo ideju. 
Visi parasti braucam uz Eiropas valstīm, bet uz 
Krievijas pusi gan ne. Klasesbiedri piekrita un ne-
mainīja domas arī pavasarī, kad sākām gatavoties 
šim ceļojumam.

Tagad, pēc ceļojuma, esam apmierināti un 
gandarīti par skaisto redzējumu Pēterburgā. Man 
pašai vislabāk patika Pēterhofa un Katrīnas pils 
ar neaprakstāmi jauko apkārtni, un vēl arī roman-
tiskais – kuģīša brauciens pa Ņevu. Interesanti 
bija vērot un redzēt, kā paceļas tilti. Milzīgs prieks, 
ka šajā zemē varēju atzīmēt savu dzimšanas dienu 

reizē ar savu brāli.”
Iespaidos dalās Zane 

Kristapsone: „Man spilg-
tā atmiņā no  visa redzē-
tā palika zelts un ūdens 
(tur baznīcu kupoli ir 
apzeltīti un  daudz upju). 
Iespaidīgi bija Pēterho-
fā, kad darbojās strūk-
lakas ar iedvesmojošu 
mūziku. Vairāk fascinēja  
Katrīnas pils apkārtne, lai 

gan netikām iekšā. Ekskursijā guvām pamatinfor-
māciju, tās bija daudz, nākamreiz būs jābrauc, lai 
padziļinātu. Man gadījās kuriozs kādā Pēterbur-
gas kafejnīcā, kur uz vietas nevarēju norēķināties 
ar karti, bet tuvumā arī bankomāta nebija. Nekas 
cits neatlika kā atvainoties. Tā arī aizgāju nesa-
maksājusi.”

Ekskursantiem bija daudz iespaidu un emo-
ciju, arī bagātīga informācija. Gide Līga Pommere 
prata kodolīgi un saistoši stāstīt, turklāt piemēroti 
nedzirdīgiem tūristiem (iespējams tāpēc, ka gides 
brālis ir nedzirdīgs). Šo lielisko ekskursiju ar lielu 
atdevi organizēja skolotāja Inese Immure.

Varbūt pa reizei ceļotājiem būtu vērts mainīt 
kursu no Stokholmas uz Pēterburgu, taču, jāatzīst, 
ceļojums uz Krievijas pusi prasīs biezāku naudas 
maku un – arī vīzu. 

gās tas izdevās.
 Pirmajā dienā paši gatavojām 

plostu, lai tiktu uz vajadzīgo vietu, 
kur mūs gaidīja nākamais uzde-
vums. Ar riteni braucām tālāk. Sa-
sniedzot galamērķi, saņēmām ziņu, 
ka pašiem jāmeklē naktsmītne. Bi-
jām pārsteigti! 

Nometne sniedza daudz zināša-
nu, jaunumus, bet man pašai galve-
nais bija – iemācīties brīvi komuni-
cēt. Vispār man nometnē ļoti patika, 
un es priecājos, ka biju tur.”

Bet dalībnieks 
Intis Zvirbulis 
stāsta: „Man arī 
visvairāk patika 
„trīs dienu ār-
puse”, kas deva 
iespēju pašiem cī-

nīties un domāt, kā izdzīvot. 
 Interesanti bija arī gatavot CV 

vizuālā veidā, uz sevi skatīties video 
ir savādāk nekā uz rakstīt tikai uz 
papīra. Tā bija laba mācība, kā sevi 
pasniegt. Nodarbības nometnē man 
palīdzēja atklāt savu līdz tam vēl ne-
skaidro dzīves un darba ceļu.”

Savukārt da-
lībnieks Kristaps 
Legzdiņš, kurš 
bija šajās apmai-
ņās arī pagājušajā 
gadā, salīdzina: 
„Man pašam la-
bāk patika  pagā-

jušajā gadā,  bija vairāk izklaides ie-
spēju. Šogad viss  nopietnāk. Daudz 
noderīga uzzināju, piemēram, kā 
veiksmīgi atrast darbu, komunicēt 
ar citiem utt. Kopumā man  prieks 
par to. Gribētos vēlreiz aizbraukt uz 
šādu nometni.” 

Ilva Cibuļska 
(dzirdīgā dalīb-
niece): „Necerē-
ju, ka šis būs tik 
lielisks brauciens. 
Tā bija mana pir-
mā lielā iespēja 

uz ilgāku laiku būt nedzirdīgo pa-
saulē. Sajūtas neaprakstāmas! Ta-
gad man ir vēl lielāka degsme turpi-
nāt mācīties par surdotulku koledžā. 
Vēlos vēl labāk saprast nedzirdīgos 
cilvēkus un lai viņi labāk saprot 
mani. Nometne iedrošināja, ka mēs 
varam sasniegt savus sapņus. Kopā 
atrast ceļu, kā to izdarīt, kā padarīt 
iecerēto par īstenību.

Programma bija lieliska un ra-
doša. Esmu kļuvusi daudz drošāka 
un pašpārliecinātāka, jo uzdrošinos 
veikt daudz ko tādu, ko līdz šim ne-
kad agrāk nedarīju. Man liels prieks 
par katru, kas varēja piedalīties no-
metnē!” 

„Kopsolī” daudzreiz bijuši raksti par ceļojumiem pa Eiropu vai tālāk, bet ļoti reti kāds 
ieskatījies Krievijas zemes skaistumā. Reiz satiku amerikāņus, kuri apceļoja gandrīz visu Eiro-
pu, un viņi atzina, ka Pēterburga viņus pievelk kā milzu magnēts. Šī pilsēta ir unikāla pasaules 
mākslas citadele, kā pat grūti salīdzināt ar citām Eiropas pilsētām. 

Iespēju šovasar skatīt šo ziemeļu pērli izmantoja Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas 
nedzirdīgie absolventi, viņu draugi un pedagogi. Par to īsumā!

     Tā paceļas tilti...
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OLIMPISKĀS SPĒLES

Lai arī viņam pietrūka 0,79 sekundes, lai 
iekļūtu ASV Olimpiskajā izlasē Londonas 
olimpiskajām spēlēm un viņš beidza savu 
sportista karjeru, peldētājs izcīnīja citu pa-
nākumu –  ASV Peldēšanas federācijai turp-
māk būs jāizmanto roku signāli peldējuma 
starta signāla došanai. 

Izcilais sportists atsaucies uz federācijas 
noteikumu, kas nosaka, kā izmantot gais-
mas vai roku signālus, lai signalizētu par 
peldējuma startu, ja piedalās nedzirdīgi vai 
vājdzirdīgi peldētāji. Šis noteikums tiesne-
šiem atļauj arī mainīt sportistu izkārtojumu  
peldbaseina celiņos tā, lai nedzirdīgie vai 
vājdzirdīgie sportisti vieglāk redzētu vizuā-
lo starta signālu.

 Taituss, kurš peld 100 m un 200 m dis-
tancē brasā, var dzirdēt ar dzirdes aparātu, 
viņš izmanto zīmju arī valodas tulku. Ja star-
ta signāli netiek doti ar rokām,  Markusam  
jāpaļaujas tikai uz vērošanu, kad citi pel-
dētāji atstāj  starta platformu, tādējādi viņš 
zaudē vērtīgās sekundes daļas.

ASV sportists apliecināja, ka vēlas radīt 
iespēju nedzirdīgajiem sportistiem piedalī-
ties sacensībās vienlīdzīgi ar citiem. 

Pēc viņa oficiālās sūdzības ASV Peldē-
šanas federācija nāca klajā ar šādu paziņo-
jumu: „ASV Peldēšanas federācija izmantos 
roku signālus nākamajām olimpiskajām at-
lases sacensībām, lai pielāgotos  nedzirdī-
gajiem un vājdzirdīgajiem peldētājiem.” 

DIVĒJĀDAS IZJŪTAS PAR LONDONAS OLIMPISKAJĀM SPĒLĒM 

Pirmo reizi grandiozajā atklāšanas 
ceremonijā bija iesaistīti arī nedzirdī-
gi cilvēki. Slavenā perkusioniste Evelīna 
Glenija (Evelyn Glennie) no Skotijas vadīja 
gandrīz tūkstoš bundzinieku priekšnesumu. 
Kaosas Nedzirdīgo un dzirdīgo bērnu zīmju 
valodā dziedošais koris (Kaos Signing Choir 
for Deaf and Hearing Children) izpildīja 
Lielbritānijas himnu, dziedot gan mutiski, 
gan zīmju valodā. Četri nedzirdīgie 
bija 1400 dejotāju vidū, kas piedalījās 
atklāšanas ceremonijā. 

Starp olimpiskajiem sportistiem  
bija viens nedzirdīgais – ASV izla-
ses volejbolists Deivids Smits (David 
Smith).

 Olimpiskās lāpas nešanā  8 000 skrē-
jēju vidū  piedalījās divi nedzirdīgie: kri-
keta spēlētājs Umešs Valjē (Umesh Valjee) 
un smaiļotājs Metjū Saikss (Matthew Sykes).

Oficiālā mājaslapa London2012.com 
rādīja pozitīvu piemēru pieejamības jautāju-
mā Olimpisko spēļu atspoguļošanā, piedā-
vājot plašu informācijas klāstu britu zīmju 
valodā par jebkuru iespējamo tēmu.

Anglijas TVpārraides bija pilnībā 
nodrošinātas ar subtitriem, – nedzirdīgie 
varēja nepārtraukti sekot olimpisko spēļu 
norisei arī šādā veidā,  kā arī vērot tās parkā 
pie Parlamenta uz milzīga ekrāna ar tulko-
jumu zīmju valodā tiešraidē (dzīvajā) no pl. 
12 dienā līdz pl. 22 vakarā visu olimpiādes 

laiku. 
Bet Latvijā vēsturisks notikums – 

LTV kaut ko tādu mums piedāvāja pirmo 
reizi: nedzirdīgie varēja noskatīties  spēļu 
atklāšanas ceremoniju (otrā dienā atkārtoju-
mā) un noslēguma pasākumu (tiešraidē) ar 
surdotulkojumu. 

Tagad pievērsīsimies otrajai – rūgta-
jai pusei!

No 29. augusta līdz 9. septembrim tur-
pat Londonā notiek Vasaras Paraolimpiskās 
spēles, par ko plaši ziņo masu mediji. Olim-
pisko spēļu gaisotnē nekur netiek pieminēts, 
ka arī nedzirdīgajiem ir savas olimpiskās 
spēles (Deaflympics), ko organizē Starptau-
tiskā Nedzirdīgo sporta komitejas (ICSD), 
kas ir vecākā starptautiskā invalīdu sporta 
organizācija pasaulē. Pirmās starptautis-
kās Klusās spēles - olimpiskās spēles ne-
dzirdīgajiem – notika Parīzē 1924. gadā, 
bet pirmās Vasaras Paraolimpiskās spēles 
(cilvēkiem ar mugurkaula traumām) – tikai 
1960. gadā. 

Diemžēl nedzirdīgie sportisti nav vien-
līdzīgā situācijā ar paraolimpiešiem. Pēc 
Londonas Paraolimpiskajām spēlēm nese-
koja Nedzirdīgo olimpiskās spēles. Starp-
tautiskajai Nedzirdīgo sporta komitejai 
(ICSD) pašai jācīnās, jādomā, kur un kā no-
organizēt Nedzirdīgo olimpiskās spēles, kas 
ir īpaši grūti globālās ekonomiskās krīzes 
apstākļos. 

ICSD prezidents Kreigs Kraulijs 
(Craig Crowley, Anglija) pirms Londonas 
Olimpisko spēļu atklāšanas internetā dalījās 
savās pārdomās par Nedzirdīgo olimpiska-
jām spēlēm. Viņš atzina, ka cerējis uz 2012. 
gada Olimpisko un Paraolimpisko spēļu rī-
kotāju atbalstu arī  nedzirdīgo olimpiskajām 
spēlēm. Bet velti! 

Lielbritānijas Sporta organizācija (UK 
Sport) paziņojusi, ka tās nākamo septiņu 
gadu finanšu stratēģijā figurē tikai Olim-
piskās un Paraolimpiskās spēles. Pat vairāk 
– tā  pēkšņi pārtrauca finansēt savas valsts 
nedzirdīgo sporta organizāciju. 

Kreigs Kraulijs ir vērsies  Londonas 
Olimpisko un Paraolimpisko spēļu organi-
zēšanas komitejā  ar lūgumu kaut ko darīt, 
lai iepazīstinātu sabiedrību ar nedzirdīgo 
sportu, bet nav saņēmis nekādu atbildi.

 Kraulijs atzīst, ka ICSD cīnās bez atbal-
sta: „ [..] mūs sašūpoja Ziemas nedzirdīgo 
olimpisko spēļu 2011. gadā Slovākijā un 
2015. gadā Vankūverā (Kanādā) un 2013. 
gada Vasaras olimpisko spēļu Atēnās (Grie-
ķijā) atcelšana – visiem izvēlētajiem rīko-
tājiem nebija pienācīga valdības atbalsta 
vai līgumu. [..] Bulgārija ir izglābusi mūs 
un galvojusi par savu nodomu rīkot Vasa-
ras olimpiskās spēles 2013. gada jūlijā un 
augustā. Turcija rīkos nākamās spēles 2017. 
gadā.”

Viņš vēl cer, ka nedzirdīgo sports 
būs Riodežaneiro 2016. gada Olim-
pisko un Paraolimpisko spēļu pārstei-
gums:

 „Vienīgais veids, kā nedzirdī-
giem sportistiem iegūt atpazīstamību, 

ir darboties kopā ar Olimpiskajām un Pa-
raolimpiskajām spēlēm. Tā varētu cerēt uz 
nedzirdīgo sportistu izvirzīšanos, atzīšanu 
un pieņemšanu, kas dotu krietni plašāku 
atpazīstamību nekā jebkad iepriekš un vei-
cinātu 2017. gada Ankaras (Turcija) Nedzir-
dīgo olimpisko spēļu maksimālu parādīšanu 
pasaulei. Nedzirdīgie sportisti tad baudītu 
vienlīdzīgas iespējas [..] 

Ir nepieciešams visaptverošs nedzirdī-
go sportistu atspoguļojums masu medijos: 
jo tas būs plašāks, jo lielāka būs nedzirdī-
go sporta atzīšana visā pasaulē. Līdzīgi kā  
Olimpiskajām un Paraolimpiskajām spē-
lēm, arī Nedzirdīgo olimpiskajām spēlēm ir 
vīzija iedvesmot tās dalībniekus un sajūsmi-
nāt visu pasauli… ” 

NEDZIRDĪGAIS PELDĒTĀJS MARKUSS TAITUSS PANĀK VIENLĪDZĪBU

30. Vasaras olimpiskās spēles, kas 
notika no 27. jūlija līdz 12. augustam 
Londonā, raisīja divējādas izjūtas – 
prieku un sarūgtinājumu.

Nedzirdīgais Markuss Taituss 
(Marcus Titus) ir viens no visātrāka-
jiem ASV peldētājiem.

Materiālus šai lappusei sagatavoja: Inese Immure

... vēl cer, ka nedzirdīgo sports būs 
Riodežaneiro 2016. gada Olimpisko 
un Paraolimpisko spēļu pārsteigums.
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VALMIERIEŠI UZVAR MINIFUTBOLĀ

 Ivars KalInIņš

Tas bija iecerēts kā starptautiskais ar Lietuvas 
kluba „Gestas” un Anglijas nedzirdīgo piedalī-
šanos. Diemžēl finansu trūkums liedza atbraukt 
lietuviešiem, toties bija 3 tumšādaini futbolisti no 
Anglijas . Rīdzinieki viņiem aizdeva četrus savus 
spēlētājus, lai iznāktu pilna un internacionāla ko-
manda RSKNS/”Barnet Deaf”. Vēl turnīrā pieda-
lījās „Tālavas Nedzirdīgo sports”, Rēzeknes bied-
rības komanda „Latgale” un „Nedzirdīgo sports” 
no Rīgas. Spēles notika divos puslaikos, katrs 
divdesmit minūtes, starp puslaikiem pārtraukums 
piecas minūtes. Uz laukuma no katras komandas 5 
spēlētāji, ieskaitot vārtsargu.

Jau pirmā spēle izvērtās interesanta: „Lat-
gale” pret „Tālavas Nedzirdīgo sports”. Latgalie-
ši spēlēja pārsteidzoši labi un, ja valmieriešiem 
nebūtu teicams vārtsargs, kas izvilka dažas ļoti 
bīstamas bumbas no tuvas distances, tad vēl nav 
zināms, kas uzvarētu. Bet valmierieši izrādījās āt-
rāki, veiklāki un svinēja uzvaru ar 4:3. 

Otrā spēle: RSKNS/”Barnet Deaf” pret 
Rīgas „Nedzirdīgo sports”. Jauktajā komandā 
spēlēja arī vienīgā mūsu sieviete futboliste Je-
katerina Jasinska – Volkova. Diemžēl viņu vārt-
sargs izrādījās par lēnu un salaida savos vārtos pat 
viegli tveramas bumbas. Pēc pirmā puslaika jau 
4:1 „Nedzirdīgo sports” labā, bet spēle noslēdzās 
ar graujošo 7:2. Pēc šīs spēles bija pārtraukums 
pusdienām. Jauki, ka turpat stadionā dalībniekiem 
tika izdalītas siltās pusdienas un viņi varēja atgūt 
spēkus tālākām cīņām. 

Trešā spēle: Rīgas „Nedzirdīgo sports” 
pret Valmieras „Tālavas Nedzirdīgo 
sports”. Līdzvērtīga spēkošanās, inte-
resanta spēle, pēc pirmā puslaika 2:1 
valmieriešu labā. Bija patīkami vērot, 
spēlētāji rādīja labu līmeni, vārti tika 
gūti meistarīgi. Tomēr otrajā puslaikā 
nenogurdināmāki izrādījās valmierieši 
un iesita vēl divus vārtus. Spēle bei-
dzās ar rezultātu 4:1 „Tālavas Nedzir-
dīgo sports” labā. 

Ceturtā spēle: „Latgale” pret 
jaukto komandu RSKNS/”Barnet 
Deaf”. Abām komandām šajā spēlē 
ļoti neveicās ar vārtu gūšanu:  bumba 

lidoja vai nu garām vārtiem, vai 
arī tieši virsū vārtsargam un ilgi 
saglabājās 0:0. Tomēr Rēzeknes 
biedrības komanda uzvarēja ar 
2:0.

Piektā spēle: Rēzekne pret 
Rīgu.  Rīdzinieki iesit pirmos vār-
tus, bet rēzeknieši ar soda sitienu 
panāk 1:1. Ar tādu rezultātu noslē-
dzās otrais puslaiks. Ko nu? Sākās 
7 metru soda sitieni, kuros veik-
smīgāki un prasmīgāki izrādījās 
„Latgale”. Uzvara ar 2:1.

Sestā un pēdējā spēle: „Tā-
lavas Nedzirdīgo sports” pret 
RSKNS/”Barnet Deaf”. 

Valmierieši ātri panāca 2:0 
savā labā un sūtīja laukumā rezer-
vistus. Bija acīmredzams, ka viņi 

ir daudz spēcīgāki par pretiniekiem. To saprata arī 
RSKNS/”Barnet Deaf” spēlētāji un pārāk nemaz 
vairs necentās, pietrūka motivācijas. Tomēr vienus 
vārtus viņi guva, un tos ar soda sitienu iesita Je-
katerina Jasinska – Volkova. Spēles gala rezultāts 
9:1 valmieriešu labā.

 Apbalvošanas ceremonijā skaistus kausus 
saņēma visas četras komandas, bet pirmo trīs vietu 
ieguvēji – arī medaļas. Pirmo vietu ieguva „Tā-
lavas Nedzirdīgo sports”, otro – Rēzeknes bied-
rības komanda „Latgale”, bet trešo – „Nedzirdīgo 
sports” no Rīgas. Ceturtajā vietā jauktā komanda 
RSKNS/”Barnet Deaf”. 

 Uzvarētāju komandā spēlēja Kārlis Vald-
manis, Aivis Grāvītis, Artūrs Beitiks, Jānis Bei-
tiks, Dāvis Beitiks, Arvis Vocišs un Maksims 
Mitkins.

 Labākie un rezultatīvākie spēlētāji: Artūrs 
Beitiks un Andrejs Bogdanovs, katram pa 5 gū-
tajiem vārtiem. 

RSK „Nedzirdīgo sports” vadītāja Andra 
Bergmaņa komentārs: 

„Bija grūti noorganizēt šīs sacensības, jo sā-
kumā atteicās Anglija, tad lietuviešu Gestas, beigu 
beigās tomēr no Anglijas trīs spēlētāji atbrauca 
un izveidojām jaukto komandu. Sacensības izde-
vās, visi bija ļoti apmierināti, pat viesi no Angli-
jas, lai gan viņi visas spēles zaudēja. Paldies Rī-
gas Nedzirdīgo skolai, kas mums deva laukumu un 
telpas par brīvu. Paldies arī Latvijas Futbola fe-
derācijai, kas mums sponsorēja divas bumbas, kā 
arī Rīgas Domei, kas palīdzēja ar finansēm.” 

18. augustā Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas 
laukumā risinājās minifutbola draudzības turnīrs.

Kopvērtējumā sieviešu 
futbolā pirmo vietu sīvā cīņā 
ieguva ASV. Savukārt vīrie-
šu konkurencē pārliecinoši  
Turcija.

Čempionāta laikā Turci-
jā valdīja svelme, termometrs 
sasniedza plus 44 grādus, bet 
tas neietekmēja spēļu norisi. 
Interesanti, ka tieši pēc turku 
komandas uzvaras nolija lietus 
– laikam tā bija Allāha dāvana 
par šo rezultātu.

Jāpiebilst, musulmaņu ze-
mēs no 20. jūlija līdz 20. augus-
tam ir Ramadāns (gavēņa mē-
nesis), kad viņi gaišajā dienas 
laikā nedrīkst ne ēst, ne dzert. 
Bet futbola finālā   ēģiptiešiem 
netraucēja Turcijas karstums, 
jo viņu zemē esot vēl karstāks. 
Viņi arī spēles laikā ievēroja 
Ramadānu – nemaz nedzēra 
ūdeni, bet ar to tikai slapinājās.

Uz finālu  ieradās daudz 
Turcijas komandas līdzjutēju, 
tribīnes pilnas. Šis pasaules 
čempionāts bija daudzu masu 
mediju uzmanības centrā – par 
to rakstīja  vietējās avīzēs, rādī-
ja TV un interneta portālos, pat 
aviosabiedrības „Turkish Airli-
nes” bukletos. 

Diemžēl pirms  fināla tri-
bīnēs izcēlās incidents, divi 
cilvēki tika ievainoti. Izrādījās, 
turki tur savā starpā kārtoja 
„parādus”,  nesaistītus ar čem-
pionātu. Policija izsauca pa-
pildspēkus kārtības uzturēšanai  
čempionātā.

Pirmajā Nedzirdīgo futbola 
čempionātā 2008. gadā  sievie-
šu grupā uzvarēja Krievija, bet 
vīriešu – Vācija.  

PASAULES  
FUTBOLS  
TURCIJĀ

16. – 28. jūlijā Anka-
rā, Turcijā, risinājās ot-
rais Pasaules nedzirdīgo 
čempionāts futbolā. Tajā  
piedalījās 5 sieviešu ko-
mandas (Krievija, Vācija, 
Japāna, Polija un ASV) 
un 15 vīriešu komandas 
(Ukraina, ASV, Turci-
ja, Ēģipte, Koreja, Vāci-
ja, Spānija, Uzbekistāna, 
Japāna, Irāna, Krievija,  
Venecuēla, Francija, Taize-
me un Grieķija).

  ZIgMārs ungurs



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!
94

17.09. GOTFRĪDS BRIEDIS, Rīgas

90
11.09. HERMANIS ALFRĒDS 
           ARNTS, Valmieras

80
 3.09. VILHELMĪNE OSTROVSKA, 

Rīgas
75

17.09. VISVARIS JĒKULIS, Liepājas
24.09. VILMA GREGORE, Kuldīgas

70
13.09. ROZE FAUSTE, Rīgas
16.09. JĀNIS MĪLGRĀVIS, Rīgas
28.09. EDĪTE JURKA – JIRGENA, 

Valmieras
28.09. ARMĀLIJA KEIRĀNE, 

Daugavpils
60

14.09. OLGA KATKOVSKA, Rīgas

55
17.09. ANITA SLAVINSKA, 
Daugavpils

50
  7.09. EDMUNDS ANSONS, Rīgas
11.09. DAIGA VĪGANTE, Rīgas
16.09. PĒTERIS LOGINS, Rīgas 

biedrība
Sirsnīgus sveicienus sūtām 

MAIGAI DREIŽIS, kurai 27. augustā 
apritēja 90 gadu jubileja!

LNS projekts "KLUSUMA PASAULE"
Ieguldījums tavā nākotnē

EIROPAS SAVIENĪBA

gaLvenie pasākumi biedrībās 2012. gada septembrī

LNS BIEDRĪBU PASĀKUMI

UZMANĪBU! TV izrāde ar sub-
titriem par godu jaunā mācību gada 
sākumam

8. septembrī  pl. 12.30 LTV 1 pār-
raidīs Nacionālā teātra izrādi bērniem 
„Pepija” ar subtitriem.     Izrādes de-
monstrēšanu atbalsta Teterevu fonds.

                    ĪPAŠAIS 
       SVEICIENS
Dzīve ir kā upe plata,
kuras krasti pazūd miglā,
Tikai sirds, kas sauli skata,
pārlido to gaitā žiglā.

Gadiem bagātajā jubilejā sirsnīgi 
sveicu ANSI SMONU – labu draugu, 
gudru, cienījamu personību! Novē-
lu Ansim un viņa Valentīnai veselību, 
skaistus turpmākos dzīves gadus, vēl 
aktīvu darbošanos mūsu Nedzirdīgo sa-
vienības dzīvē!

Paldies, Ansi, ka Tu tāds mums esi!
Marija Brokāne

Galvenā redaktore: ILZE KOPMANE
Datormakets: JURIS GRUNDULIS

Iespiests: SIA "ELPA - 2"

Nākamais numurs 1. oktobrī

TV PROGRAMMA 23. SEPTEMBRĪ
LTV 1 programma 23. septembrī Pasaules nedzirdīgo dienai par godu piedāvā 

raidījumus, filmas ar subtitriem.

VENTSPILĪ
22. 09. pl. 15 Avīžu un žurnālu 
                       koplasīšana

DAUGAVPILĪ
18., 20., 25. 09. pl. 13 Avīžu, žurnālu 
                                    koplasīšana 
22. 09. pl. 16 Nedzirdīgo diena „Mūsu 
                      diena” 
28. 09. pl. 13 Nedzirdīgo prasmju kon-
                      kurss „Asini prātu!” 

VALMIERĀ
17. 09 pl. 14 Informācija par 
                     nedzirdīgo dzīvi
19. 09. pl. 12 Talka Pilsētas kapos
20., 27. 09. pl.14 Avīžu, žurnālu 
                            koplasīšana

22. 09. pl. 12 Nedzirdīgo diena kopā ar 
                      Jelgavas biedriem
24. 09. pl. 14 IK „Dvēseles Daile”

LIEPĀJĀ
4., 6., 11., 18., 25. 09. pl. 15.30 Avīžu 
                           un žurnālu koplasīšana  
13.09. pl. 15.30  Pārrunas  par 
                            nedzirdīgo  dzīvi 
20. 09. pl. 15  Nedzirdīgo prasmju 
                      konkurss –  „Vai tu zini?”   
16.09. pl. 12  Nedzirdīgo diena „Tiekas 
                       draugi”

RĪGA
12., 19. 09. pl. 17 Pārrunas
26.09. pl. 17 Pasākums „Darba vara 
                         lielu dara”

RĪTAUSMĀ
16.09. pl. 17 Tautas deju kolektīva kon-
                      certs (ieeja par ziedojumiem)
22.09. pl. 14 Talantu šovs (ieejas maksa)

RĪGĀ
19., 26.09. pl. 16 Notikumi Latvijā un 
                               pasaulē
22.09. pl. 18 Atpūtas vakars „Romantika 
                     rudenī” (ieejas maksa)

D/C „ĀBEĻZIEDS”
20.09. pl. 13 Informācija
20., 27.09. pl. 15 Vingrošana un 
                             nūjošana

ALŪKSNĒ
19.09. pl. 12 Pikniks Alūksnes ezera 
                         krastmalā (līdzi groziņš)

SMILTENĒ
30.09. pl. 13 Pasākums pie Niedrāja 
                        ezera (līdzi groziņš)

LIEPĀJĀ
20.09. pl. 13 Pārrunas
20.09. pl.15 Notikumi Latvijā un 
                          pasaulē
27.09. pl. 14 Informācija par nedzirdīgo 
                     dzīvi

28.09. pl. 15 Pasākums „Draudzīga 
                          tikšanās”

RĒZEKNĒ
22.09. pl. 12 Nedzirdīgo diena „Mums 
                      šodien liela diena”
27.09. pl. 12 Pārrunas „Izcilās nedzir-
                       dīgo personības”
29.09. pl. 12 IK „Zelta zivtiņa” – 
                          rudens cope

DAUGAVPILĪ
25.09 pl. 16 Avīžu koplasīšana

VENTSPILĪ
18.09. pl. 8 Konkurss „Visi uz mežu 
                      pēc dzērvenēm”

KULDĪGĀ 
3. – 7.09. Ziedu izstāde 
7.09. pl. 12 „Labākais sēņotājs” (tikša-
            nās pie Nabas ezera stāv- 
                   laukuma)
10.09. pl. 12 Pasākums „Tēva diena”
12.09. pl. 12 Informatīvā lekcija 
                             „Dzīvo vesels”
22.09. pl. 12 Vispasaules Nedzirdīgo 
                        dienas pasākums
25.09. pl. 12 IK Novusa draugi

09:05 – Kas te – es te!  
11:00 – Zeme no putna lidojuma. Doku-
              mentāls seriāls. 7. sērija.
12:00 – Ekumēnisks  dievkalpojums 
15:25 – Ķepa uz sirds.
16:55 – Apkārt pasaulei 80 dārzos. Doku-
           mentāla daudzsēriju filma. Doku- 
              mentāla filma. 10. sērija. 

18:20 – Province  
18:50 – Sapņu viesnīca: Čang Mai. Ro-
            mantiska daudzsēriju mākslas filma. 
21:40 – Bermudu trīsstūris Ziemeļjūrā. 
                Asa sižeta filma. 
00:25 – Midsomeras slepkavības 8. detek-
              tīvseriāls. 

NEDZIRDĪGO DIENA DZIRDĪGO PASAULĒ:  
8. septembrī pl.12 visi tiekamies  

Dzintaru koncertzālē!
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