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VENTSPILS BIEDRĪBAI – 60.  APSVEICAM!

NEDZIRDĪGO DIENAS AKCIJA „KLUSUMA  
PASAULES KLUSUMA DIENA” DZINTAROS 

Ivars KalnIņšvaldIs KrauKlIs un Inese Immure

8. septembrī Dzintaru koncertzālē norisinājās Pasaules Nedzirdīgo dienai veltīta līdzdalību 
veicinoša akcija „Klusuma pasaules klusuma diena” – ikgadējais (vis) Latvijas pasākums. Plašu 
Nedzirdīgo dienas pasākumu Latvijā LNS organizē kopš 1995. gada, bet šogad tas izvērsās vēl 
plašāk – koncertā piedalījās rekordliels pašdarbnieku skaits – 174. 

Komisija aicina 
LNS biedrus būt aktīvā�
kiem un iesniegt savus  
priekšlikumus Statūtu gro�
zījumiem.

LNS biedri lūgti 
to izdarīt līdz 15. no-
vembrim, griežoties 
savas biedrības valdē.  
Priekšlikumiem jābūt pa�
matotiem. Ar pašreizē-
jiem LNS Statūtiem var 
iepazīties LNS mājas-
lapā sadaļā „Par LNS” 
apakšsadaļā „Statūti” 
vai biedrībā uz vietas. 
Priekšlikumus var uzraks�
tīt, aizpildot anketu (skat. 
LNS mājaslapā 18.09 vai 
uz vietas biedrībā) un 
nosūtīt elektroniski vai 
iesniegt personīgi savas 
biedrības valdei.

Biedrību valdēm 
priekšlikumi jāapko�
po un jānodod Statūtu  
komisijas priekšsēdētā�
jai, LNS vicepreziden�
tei Sandrai Gerenovskai  
līdz 1.decembrim pl.16. 

Neatlieciet šo svarīgo 
darbu līdz pēdējam brī-
dim!

Informē: 
Sandra Gerenovska

Dace Kaņepe, Ventspils So�
ciālā dienesta vadītāja:

Ventspils pilsētas pašvaldī-
bai un  pilsētas Sociālajam die-
nestam ir ilggadīga sadarbība ar 
Latvijas Nedzirdīgo savienības 

Ventspils reģionālo biedrību, 
tāpēc priecājamies sveikt  to no-
zīmīgajā 60 gadu pastāvēšanas 
jubilejā.

 Viens no mūsu  sadarbības 
veidiem ir ikgadēja finansējuma 
piešķiršana biedrībai. Pēdējos 
gados finansējums pamatā tiek 
piešķirts autobusu īrei, lai per-
sonas ar dzirdes traucējumiem 
varētu vismaz divas reizes gadā 
braukt ekskursijās vai apmeklēt 
biedrībai nozīmīgus pasākumus, 
kā, piemēram, Vispasaules Ne-
dzirdīgo dienai veltītos pasāku-
mu, kas tiek organizēts Rīgā. 

 Mūsu speciālisti piedalās 
biedrības kopsapulcēs, informē-
jot par sociālās palīdzības un 
sociālo pakalpojumu saņemša-
nas iespējām. Vairāki jūsu biedri 
tulka pavadībā regulāri apmeklē 
Sociālo dienestu, viņiem piešķir-
ta pašvaldības sociālā palīdzība. 
Tāpat  nekad neatsakām dalību 
arī citos plašākos pasākumos.

Sadarbību ar  biedrību  vēr-

tējam   pozitīvi, tajā strādā atsau-
cīgi cilvēki, kuri vienmēr   sniedz 
pašvaldībai un Sociālajam die-
nestam nepieciešamo informāci-
ju par savu biedru vajadzībām. 
Ventspils pašvaldībai ir laba 
sadarbība arī ar citām invalīdu 
organizācijām, kuras gādā par 
mazaizsargātiem iedzīvotājiem.

Pašvaldība, uzklausot Ne-
dzirdīgo biedrības   priekšliku-
mus par to, kā mēs varētu vēl  
palīdzēt,  nolēma piešķirt  līdzek-
ļus tās telpu remontam. Pašlaik 
tiek izstrādāta tāme nepiecieša-
mo remontdarbu veikšanai, pēc 
tam attiecīgi tiks iedalīts remon-
tam nepieciešamais finansējums.

Faktiski  šīs telpas var uzska-
tīt par nedzirdīgo cilvēku  dienas 
centru, tāpēc pašvaldībai  ir sva-
rīgi, lai tie, kas tajās pulcējas,  
varētu aktīvi darboties atbilstoši 
savām vajadzībām, justies patī-
kami, ērti  un droši.

Par jubileja norisi tālāk  
lasiet 2. lpp. 

ZIgmārs ungursno portāla „www.ventspIls.lv”

Ventspilnieki 15. sep-
tembrī viesmīlīgi uzņēma 
visus, kas vēlējās būt kopā 
ar viņiem biedrībai nozīmī-
gās apaļās sešdesmitgades 
svinībās.  Viesu vidū bija arī 
Ventspils pilsētas pašvaldī-
bas pārstāvji ar lielisku dā-
vanu.

Galvenā redaktore: 
ILZE KOPMANE

Datormakets: 
JURIS GRUNDULIS

Iespiests: SIA "ELPA - 2"

Nākamais numurs 
1. novembrī

LNS STATŪTU 
KOMISIJĀ 
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VENTSPILS BIEDRĪBAI – 60
ZIgmārs ungurs

 Ventspils biedrība tika nodibināta 1952. 
gada 14. septembrī. Tās pirmais priekšsēdē�
tājs bija Miķelis Valts. Viņš vadīja biedrību 
līdz 1965. gadam. Biedrības aktivitātes uz�
plauka tieši viņa laikā, jo 1963. gadā vents�
pilnieki ieguva paši savu ēku. Tajā bija labie�
kārtots klubs, kura vadītāja Vija Šaberte aktīvi 
sāka organizēt kultūras un citus pasākumus.

 Tajā laikā tieši ventspilnieku tautiskais 
deju kolektīvs bieži uzvarēja Latvijas Nedzir�
dīgo biedrības mākslinieciskās pašdarbības 
skatēs. Aktīvākie dejotāji toreiz un arī vēlāk 
bija I. Bergs, V. Gregore, G. Dāvids, V. Ša�
berts, G. Kokina, G. Indriksone, J. Šantars, E. 
Lavendels, J. Uļjanova, V. Bērziņa, A. Bože. 
Darbojās arī savs teātrītis, kur spilgtākie ak�
tieri bija A. Kokins, V. Gregore, I. Pāže, V. 
Indriksone, A. Poikāne, G. Kokina, I. Bergs.

 Ventspilī 1998. gadā tika organizēts tre�
šais LNS pašdarbības festivāls ar devīzi „Pie 
jūras dzīve mana”. Sakarā ar samazinājušos 
biedru skaitu 1995. gadā Ventspils biedrī�
bai pievienoja Kuldīgas biedrību, tomēr pēc 
pieciem gadiem –  2000. gadā abas biedrības 
atkal atdalīja, jo kuldīdznieki gribēja būt pat�
stāvīgi. 

Pašlaik Ventspils biedrība izjūt jaunu cil�
vēku trūkumu, nav vairs tik aktīva kultūras 
un sporta dzīve kā agrāk. Tomēr biedrība ir 
iesaistījusies projektā „Klusuma pasaule” un 
notiek dažādas  aktivitātes, kuras vada biedrī�
bas priekšsēdētāja Raisa Civkunova.

Jubilejas svinēšanu ievadīja jauks izbrau�
ciens pa Ventu ar ekskursiju kuģīti „Hercogs 
Jēkabs”. Īstās svinības notika biedrības ēkai 
tuvējā kafejnīcā Mego.

 To ievadā klātesošos ar vairākiem priekš�
nesumiem iepriecināja bērnu deju grupa 
„Prieks” no Ventspils Jaunrades nama. 

Tad klātesošie – vairāk nekā piecdes�
mit viesu –  noklausījās Ventspils Domes 
priekšsēdētāja vietnieka Didža Ošenieka 
(2.attēlā) apsveikumu. Viņš teica: „Šodien 
esmu atnācis ar ziediem, bet galvenā dāvana  

jums būs Domes palīdzība jūsu kluba telpu 
remontā.” 

Klāt bija arī Domes Sociālā dienesta vadī�
tāja Dace Kaņepe. 

LNS viceprezidente Sandra Gerenov-
ska izteica prieku par to, ka arī ventspilnie�
kiem tagad būs skaistas, izremontētas telpas. 
Liepājas biedrības vadītāja Gundega Paņko 
ventspilniekiem novēlēja sadarbību, draudzī�
bu, un lai abas piejūras biedrības bieži tiktos. 
Daugavpiliešu pārstāve Elvīra Čaika ar hu�
moru teica, ka domājusi, vai tik tālu braukt, 
jo Daugavpilij pat Maskava esot tuvāk. Un to�
mēr atbraukusi jau iepriekšējā dienā, septiņas 
stundas pavadot ceļā. Toties izbaudījusi skais�
to pilsētu, braucienu ar kuģīti, un galvenais, 
ko viņa novēlēja ventspilniekiem, mīlestību, 
tad būs arī viss pārējais.

 Smiltenes biedrības vārdā ventspilnie�
kus sveica Dzintra Ligita Herbste un novē�

lēja labu veselību un lielus darbus turpmāk. 
Pļaviņas pārstāvēja Raitis Rūrāns, bet Juris 
Ozoliņš no Kuldīgas uzsvēra, ka Kuldīgas 
biedrība ir vistuvāk Ventspilij. No Rēzeknes 
bija ieradusies Inese Geduša un novēlēja ve�
selu maisu labumu un pašu galveno – lai visi 
sapņi piepildās! No Rīgas biedrības ventspil�
niekus sveica Valērija Jerčaka un novēlēja 
sadarboties ar visām biedrībām. Tukumnieki 
uzdāvināja savas pilsētas vimpeli izvietošanai 
nākotnē izremontētajās telpās.

 Vakara saimniece Raisa Civkunova sa�
vukārt pateicās saviem lielākajiem palīgiem 
biedrībā: Oļegam Civkunovam, Indulim 
Pāžem, Ievai Geigei – Preiss, Jānim Grene-
vicam, Jeļenai Uļjanovai un citiem. Arī cen�
tīgajai apmeklētājai Elzai Gurikai, kurai jau 
astoņdesmit deviņi gadi, bet viņa vienmēr ir 
klāt visos pasākumos, tika izteikta pateicība. 
Savukārt Pāžu pāris tika sveikts 45 gadu kāzu 
jubilejā.

 Pēc dažiem priekšnesumiem pienāca 
laiks jubilejas tortei. Diemžēl daudzi nevarēja 
sagaidīt salūtu pulksten astoņos vakarā, jo bija 
jābrauc atpakaļ uz saviem tālajiem novadiem. 

Aina Poikāne, biedrības veterāne: 
„Esmu dzimusi 1940. gadā Ventspilī un 

visu mūžu te nodzīvojusi. Biedrībā mani uz-
ņēma 1954. gadā, man vēl kaut kur mājās 
ir pirmā apliecība. Toreiz man bija tikai 14 
gadi, tāpēc brīnos, ka tagad biedrībā uzņem 
tikai no 18 gadu vecuma. Jaunībā ļoti aktīvi 
darbojos gan sportā, gan pašdarbībā. Mēs, 
nedzirdīgo komanda no Latvijas, bijām PSRS 
čempioni 4x100 metru stafetes skrējienā, tad 
man bija 18 gadi. Atceros, toreiz bija jauktā 
komanda, arī Ansis Smons tajā bija. Padomju 
laikos mūsu biedrībā bija daudz vairāk cilvē-
ku, daudz aktīvāka dzīve.”

Indulis Pāže, biedrības veterāns:
 „Es atnācu uz Ventspili no Rīgas 1961. 

gadā un sāku strādāt Mēbeļu fabrikā, esmu 
galdnieks. Sākumā dzīvoju kopmītnēs, bet vē-
lāk dabūju dzīvokli. Mēbeļu fabrikā nostrādā-
ju 33 gadus, pēc tam 9 gadus strādāju tepat 
LNS Ventspils biedrības namā par sētnieku. 
Piedalījos pašdarbībā un fotografēju arī 
biedrības pasākumus. Esmu bijis klāt visās 
biedrības jubilejās. Man šķiet, ka visvairāk 
viesu bija biedrības 40 gadu jubilejā.” 

15. septembrī Ventspils biedrībā pulcējās kopā viesi no visiem Latvijas novadiem, 
lai sveiktu ventspilniekus biedrības sešdesmitgades jubilejā.
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ZIgmārs ungurs laura gaIle

KĀ NOTIEK KLIENTU IZVĒRTĒŠANA

 Projektā „Klusuma pasaule” tiek sniegti 
pakalpojumi dažādās jomās: reintegrācijā 
sabiedrībā un darba tirgū, informācijas teh�
noloģiju apguvē, sociālajā rehabilitācijā, no�
drošināšanā ar informāciju u.c.

Projektā četros gados šie pakalpojumi 
sniegti 577 klientiem.

Pieteikšanās uz projekta pakalpojumiem 
notiek vienu reizi gadā. 

Lai tos saņemtu, jāiesniedz iesniegums 
un ģimenes ārsta vai ausu, kakla un degu�
na speciālista konsultatīvā atzinuma kopija, 
kas apliecina 3. pakāpes vai smagāku vāj�
dzirdību. Klientiem tiek izsniegta projekta 
klienta karte. 

Klientu izvērtēšanu šogad veica sociālie 
darbinieki Edgars Vorslovs, Brigita Alder�
sone, Ārija Medne un Rūta Misāne.

Kā notiek klientu izvērtēšana? Atbild 
EDGARS VORSLOVS.

Jūs esat LNS Sociālā darba struktū-
ras vadītājs. Kas šajā struktūrā ietilpst? 
Ar ko šī struktūra atšķiras no Rehabilitā-
cijas centra struktūras?

Esmu viens no valsts deleģēto funkci�
ju izpildes administratīvā personāla darbi�
niekiem, bez manis tajā šobrīd ietilpst arī 
LNS prezidents, lietvedības sekretāre un 
grāmatvede. Atrodos tiešā LNS prezidenta 
 pakļautībā.

 Atbildu par to, lai, nodrošinot valsts 
deleģēto funkciju izpildi, sniedzot pakalpo�
jumus, tiktu nodrošināta likumu, Ministru 
kabineta noteikumu un līguma ar Labklājī�
bas ministriju nosacījumi – pārraugu LNS 
kapitālsabiedrību SIA „LNS rehabilitācijas 
centrs”, SIA „LNS Surdotehniskās palīdzī�
bas centrs”, kā arī dzirdes aparātu izsniegša�
nā bērniem iesaistīto pakalpojumu sniedzēju 
–  Latvijas Vājdzirdīgo asociācijas un SIA 
Veselības centrs „Biķernieki” sniegto pakal�
pojumu kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju 
izpildi. Līdztekus tam sekoju  arī sociālajai 
likumdošanai un normatīvajiem  aktiem, lai 

nepieciešamības gadī�
jumā rosinātu LNS ie�
sniegt priekšlikumus 
par izmaiņām tajos. 

Izskatām perso�
nu iesniegumus, ku�
ros izteikts lūgums 
sniegt pakalpojumus 
vai piešķirt tehniskos 
palīglīdzekļus: pār�
baudām personu datu 
atbilstību likumdoša�
nas un normatīvo aktu 
nosacījumiem un tad 
pieņemam atbilstošu 
lēmumu, kuru nosū�
tām personai. Mēnesī 
saņemam apmēram 
300 iesniegumu.

SIA „LNS Re�
habilitācijas centrs” 

struktūrā ietilpst nodaļas un speciālisti, kuru 
kompetencē ir sniegt konkrētus pakalpoju�
mus.

Kā notiek klienta izvērtēšana, lai vi-
ņam piešķirtu tiesības saņemt sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus?

Vispirms LNS izskata no personas sa�
ņemtos dokumentus – izvērtē gan paša 
klienta, gan saņemto dokumentu atbilstību 
likumdošanas un normatīvo aktu prasībām. 
Ja viss kārtībā, tad LNS pieņem lēmumu par 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pie�
šķiršanu. Lēmumam ir administratīvā akta 
spēks, un to paraksta LNS darbinieks, ku�
ram ir valsts amatpersonas statuss.

Pēc lēmuma saņemšanas klientam jāie�
rodas LNS Rehabilitācijas centrā pie soci�
ālā darbinieka, kas izvērtē personas sociālās 
rehabilitācijas iespējas un sastāda sociālās 
rehabilitācijas plānu, kur nosaka gan kon�
krētus pakalpojumus, gan to apjomu, gan 
arī personas līdzdarbības pienākumus.  
Rehabilitācijas centrs ar personu noslēdz 
līgumu par pakalpojumu saņemšanu un sa�
ņemšanas nosacījumiem.

Vai klientu izvērtēšanas kārtība kaut 
kā atšķiras, lai viņu iekļautu valsts ap-
maksāto  pakalpojumu saņēmēju lokā 
vai  projekta „Klusuma pasaule” klientu 
skaitā?

Pati dokumentu  izvērtēšanas procedūra 
neatšķiras, atšķiras tikai prasības dokumen�
tu iesniegšanā un tajā, kādi dokumenti ir 
jāiesniedz. 

Valsts budžeta apmaksāto sociālās reha�
bilitācijas pakalpojumu piešķiršanas kārtību 
nosaka Ministru kabineta 15.12.2009. notei�
kumi Nr.1472 „Par kārtību, kādā Latvijas 
Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo 
savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumus un nodrošina tehniskos palīglī-
dzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”.

Projekta „Klusuma pasaule” ietvaros 
apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakal�

pojumu piešķiršanas kārtību nosaka Mi�
nistru kabineta 14.07.2008. noteikumi 
Nr.560 „Noteikumi par darbības prog-
rammas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājuma 1.4.1.2.2. apakšaktivitāti  
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīs-
tība personām ar redzes un dzirdes traucē-
jumiem”.

Iesniegt dokumentus valsts budžeta ap�
maksāto pakalpojumu saņemšanai persona 
var jebkurā laikā, toties projekta „Klusuma 
pasaule” ietvaros sniegto pakalpojumu sa�
ņemšanai pieteikties var tad, kad izsludināta 
iesniegumu pieņemšana. 

Kā zināms, projektā „Klusuma pa-
saule” ir klientu limits. Kā sociālie darbi-
nieki, kas novērtē klientu, zina, cik klien-
tu jau iekļāvuši citi novērtētāji? 

Viņi nepieņem lēmumus par pakalpo�
jumu piešķiršanu. Projekta ietvaros so�
ciālie darbinieki tikai izvērtē konkrētas  
personas sociālās rehabilitācijas iespējas 
un sastāda sociālās rehabilitācijas plānu,  
kā arī veic sociālās rehabilitācijas procesa 
izvērtēšanu.

Kā notiek pati izvērtēšana? 
Ir divas izvērtēšanas – pirmreizējā, 

pirms pakalpojumu sniegšanas uzsākša�
nas un atkārtotā, kas atbilstoši Ministru 
kabineta 03.06.2003. noteikumiem Nr.291  
„Prasības sociālais pakalpojums sniedzē�
jiem” ir jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā.

Pirmreizējā izvērtēšanā sociālais dar�
binieks sarunā ar klientu, sastādot an�
ketu, identificē klienta problēmas un  
to risinājumam sastāda individuālo sociālās 
rehabilitācijas plānu, kur norāda problēmas 
risinājuma sociālās rehabilitācijas veidu, ap�
jomu un sasniedzamos mērķus. 

Atkārtotajā izvērtēšanā vispirms tiek 
veikta rehabilitācijas procesa izvērtēšana –  
kā tika pildīts esošais rehabilitācijas plāns. 

Ja sociālais darbinieks savā slēdzienā 
konstatē, ka sociālais rehabilitācijas pro�
cess ir jāturpina, tad tiek veiktas tās pašas 
darbības, kas pirmreizējā izvērtēšanā –  
klientam tiek sastādīts jauns koriģēts soci�
ālās rehabilitācijas plāns, atbilstoši identifi�
cētajām klienta problēmām.

Ja atkārtotās izvērtēšanas laikā so�
ciālais darbinieks konstatē, ka rehabi�
litācijas procesa plānotais rezultāts sa�
sniegts un klientam sociālās rehabilitā�
cijas pakalpojumi vairs nav nepiecieša�
mi vai rezultātu nav iespējams sasniegt,  
jo klients nepilda savus līdzdarbī-
bas pienākumus, kas noteikti soci�
ālās rehabilitācijas plānā un līgumā, tad  
sociālais darbinieks var pieņemt slēdzie-
nu ar ieteikumu LNS pārtraukt pakal-
pojumu sniegšanu klientam. Lēmumu par 
pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu pie�
ņem LNS darbinieks, kuram ir valsts amat�
personas statuss. 

Esam daudz rakstījuši par sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumu saņemšanu, par to sniedzējiem, par cilvēkiem, kuri 
tos saņem. Bet, lai tos saņemtu, vispirms jāpiesakās, un tad 
sociālais darbinieks veic klienta izvērtēšanu. Šoreiz izpētī-
sim, kā tieši notiek šī izvērtēšanu un kas to dara. 
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*Atzīmētie pasākumi notika ESF finansētā LNS projekta „Klusuma pasaule” ietvaros.

LNS PREZIDENTS ARNOLDS PAVLINS:
3. septembrī piedalījās Rīgas speciālās internātskolas 

bērniem ar dzirdes traucējumiem mācību gada atklāšanas pa�
sākumā.

4. septembrī piedalījās projekta „Nepalikt vieniem klu�
sumā” pasākumā, kas ievada Nedzirdīgo mēneša pasākumus. 

Kā Surdotehniskās palīdzības centra (SPC)  valdes priekš�
sēdētājs tikās ar Dānijas un Izraēlas kolēģiem, kuri ieradās 
vizītē. Dānijas pārstāves ieradās sertificēt SPC individuālo 
ausu ieliktņu laboratoriju. Nekādu iebildumu par tehnoloģis�
ko procesu nebija. Viss kārtībā. Tagad SPC gaida sertifikātu. 
Izraēlas kolēģis bija vienkārši ieradies pieredzes apmaiņas 
vizītē un bija patīkami pārsteigts par SPC darba līmeni. 

5. septembrī kopā ar LNS viceprezidenti Sandru Ge�
renovsku un LNS Sociālā darba struktūras vadītāju Edgaru 
Vorslovu tikās ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem, lai pār�
runātu valsts deleģēto uzdevumu izpildi. Mērķis – noskaidrot 
pozīcijas un saskaņot viedokļus par LM kompleksās revīzijas 
rezultātā izteikto ieteikumu izpildes aspektiem. 

8. septembrī  kopā ar LNS viceprezidenti Sandru Ge�LNS viceprezidenti Sandru Ge�
renovsku piedalījās Nedzirdīgo dienas pasākumā Dzintaru 
koncertzālē.

10. septembrī kopā ar LNS viceprezidenti Sandru Ge�
renovsku un LNS Sociālā darba struktūras vadītāju Edgaru 
Vorslovu tikās ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem, lai ap�
spriestu Invaliditātes likumā paredzētā surdotulka pakalpoju�
ma saņemšanas paredzamo kārtību un pakalpojuma ievieša�
nas shēmu.

11. septembrī piedalījās Saeimas Sociālo un darba lietu 
komisijas sēdē. Apspriežamais jautājums –  grozījumi Soci�
ālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumā.

Atšķirībā no iepriekšējās reizes, kad notika tikai šī jau�
tājuma apspriešana, šoreiz Komisija akceptēja iekļaušanai 
Saeimas 2. lasījumam LNS piedāvāto grozījumu redakciju.

12. septembrī tikās ar Latvijas invalīdu organizāciju 
pārstāvjiem. Apspriežamais jautājums –  Nacionālā attīstības 
plāna (NAP) izstrādes gaita un saturs un nākamās ES daudz�
gadu finanšu perspektīvas plānošana 2014. – 2020. gadam. 
Ļoti ietilpīgs dokuments. Svarīgākie momenti –  LM prio�
ritāšu sarakstā NAP nav invalīdu problemātikas. Tā ir tiešāk 
vai netiešāk iekļauta dažādos risināmos uzdevumos, taču nav 
izdalīta kā prioritāte. Gan LNS, gan Sustento, gan citas in�
valīdu organizācijas uzstāja, lai LM savās prioritātēs iekļauj 
ANO Konvencijas realizāciju Latvijā. Vienojās par to, ka 2 
nedēļu laikā tās iesniegs LM savu redzējumu. 

18. septembrī piedalījās Saeimas Sociālo un darba ko�
misijas sēdē. Apspriežamais jautājums – grozījumi Sociālās 
palīdzības un sociālo pakalpojumu likumā. LNS ierosināja 
grozīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ie�
kļauto likumdošanas normu par to, ka ne tikai LNS, bet arī tās 
kapitālsabiedrībām tiek deleģēta valsts uzdevumu veikšana. 

Parakstīja līgumu starp LNS un Latvijas Sociālās integrā�
cijas fondu par projekta “Attīstības vektors” realizēšanu. 

LNS VICEPREZIDENTE SANDRA GERENOVSKA:
19.septembrī kopā ar Zīmju valodas attīstības nodaļas 

vadītāju Lilitu Janševsku tikās ar Sociālās integrācijas valsts 
aģentūras (SIVA) vadību. Apspriežamais jautājums –  surdo�
tulku mācību programmas kvalitātes uzlabošanas iespējas.

20. septembrī kopā ar Zīmju valodas attīstības noda�
ļas vadītāju Lilitu Janševsku piedalījās Kultūras ministrijas 
(KM) Sabiedrības integrācijas departamenta rīkotajā sabied�
riskajā apspriešanā par nacionālās identitātes, sabiedrības in�
tegrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības uzdevumiem, 
darbībām un pasākumiem, ko plānots iekļaut topošajā Nacio�
nālajā attīstības plānā (NAP). 

LNS VADĪBAS KALENDĀRS

KULDĪDZNIEKI SACENŠAS 
SĒŅU LASĪŠANĀ

6.septembrī Kuldīgas sēņot gri�
bētāji piedalījās konkursā „Labā�
kais sēņotājs 2012.”. Dalībniekiem 
3 stundu laikā jāsalasa sēnes (skat. 
attēlā). Šogad par labāko sēņotāju 
kļuva Arnis Jurševskis.
DIENA MŪSU BIEDRU LAUKU 

SĒTĀ*
Projekta „Klusuma pasaule” ie�

tvaros Alūksnes grupa devās uz Zie�
meru pagastu iepazīties ar Jona un 
Arnitas Dičpeteru lauku saimniecību.

SAPNIS PIEPILDĪJIES:  
PĻAVIŅIEŠI IZLOCĪJĀS  

LATGALES LOKOS
Ar Pļaviņu novada domes atvē�

lēto mikroautobusu pļaviņieši 28. 
augustā izbrauca pieredzes apmaiņā 
uz Daugavpils biedrību, kur viesi 
iepazinās ar šīs biedrības darbu un 
pārrunāja turienes nedzirdīgo dzīves 
notikumus. Neizpalika ekskursijas 
pa Latgales lokiem. Viņi iepazinās ar 
Dinaburgas pilsdrupām un pilskalnu, 
atrada skaisto vietu ar skatu uz Dau�
gavu, kas atainota mūsu 10 latu nau�
daszīmēs. 

Krāslavas centrā salīdzināja tur 
esošās ēkas ar 18. gadsimta Krāsla�
vas tirgus laukumu bildēm. Aglonas 
maizes muzejā uzklausīja stāstīju�
mu par rudzu maizes izcelsmi un tās 
spēku mūsu izturības vairošanā. No�
garšoja ar roku darbu veidoto, svaigi 
cepto rudzu maizi, medus tēju, stipro 
latgaļu dziru šmakovku un beigās pat 
izdejoja maizes garšu un piedzīvoja 
daudz ko citu…

RĒZEKNIEŠI LABRENČA  
DIENĀ* 

Projekta „Klusuma pasaule” ie�
tvaros organizēja latviešu tradicio�
nālo pasākumu atzīmēšanu ar izziņas 
gājienu uz Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta mītni Rēzeknē, lai 
uzzinātu par ugunsdzēsēju darbiem. 

Tur visus laipni sagaidīja uguns�
dzēsējs Andris Kupcovs, un notika 
pārruna, kā izsaukt šīs iestādes ko�

mandu palīdzības nepieciešamības 
gadījumā. Viņš arī pastāstīja par 
ugunsdzēsēju ikdienas darbu, izrādī�
ja ugunsdzēšamās mašīnas un dažādu 
citu tehniku, pastāstīja, ka katrai lie�
tai ir sava stingri noteikta vieta. Varē�
ja redzēt, ka zāģi, šļūtenes, gāzmas�
kas un daudzas citas ierīces ir kārtīgi 
noliktas, lai ugunsdzēsējiem būtu ātri 
pieejamas darbam. Izziņas procesā 
dalībniekiem tika dota iespēja iejus�
ties ugunsdzēsēju lomā, izmēģinot 
ātri apģērbt ekipējumu un operatīvi 
rīkoties ugunsnelaimes gadījumā.

SACENŠAS PAŠU TĒVI 
3. – 7. septembrī biedrībā bija 

skatāma ziedu un pašu izaudzēto 
dārzeņu izstāde. Tā tiek rīkota tra�
dicionāli katru gadu, un arī šogad 
biedriem izstādē bija ko parādīt. 
Sakņu un puķu dārzu kopēji priecēja 
apmeklētājus ar savām ziedu kompo�
zīcijām un pašu izaudzētiem intere�
santiem dārzeņiem. 

12. septembrī tika atzīmēta Tēvu 
diena. Vīriešiem bija jāiziet dažādi 
pārbaudījumi, viens no tiem bija zī�
daiņa (lelles) apģērbšana. 

NEDZIRDĪGO DIENA BRĪVĀ 
DABĀ*

Šogad Liepājas biedrība projekta 
„Klusuma pasaule” ietvaros atzīmē�
jot šo dienu, pirmoreiz organizēja ar 
sporta klubu „Liepava” brīvā dabā 
– Beberliņos, pie iekurta ugunskura. 
Notika arī elementāras sporta spēles 
starp 2 komandām „Jaunliepāja” un 
„Vecliepāja”.

Tās piedalījās jautrā veiklības 
stafetē – ripiņu un granātu mešanā, 
slēpošanā, šautriņu mešanā, čiekuru 
lasīšanā, bet paša beigās virves vilk�
šanā.

Gundega Paņko: „Nedzirdīgo 
dienas pasākums allaž noticis telpās, 
bet šoreiz īstenojām jaunu iniciatīvu 
– kopā būt brīvā dabā un piesaistīt 
sadarbības partneri – sporta klubu 
„Liepava”. Priecē tas, ka varējām 
sveikt 8 jaunus LNS biedrus (gandrīz 
visi ir jaunieši).” 

BIEDRĪBU ZIŅAS


 G

un
ta

rs
 J

ur
še

vs
ki

s

Materiālus lappusei sagatavoja: Informācijas centrs
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PĀRDOMAS  
PAR VIDEOZIŅĀM

 līga Bauere

Gadu esmu strādājusi videoziņās par video-
modeli. Šis darbs man ļoti patika, jo vienmēr 
bija jābūt labā formā – gatavai uz izklāsta iz-
teiksmīguma pilnveidošanu, padarot to sapro-
tamāku skatītājiem.

Pēc padarītā darba laiku pa laikam kopā ar Ine�
si un Ivaru analizējām pieļautās nepilnības un ga�
dījuma kļūdas. Darījām, ko varējām – pēc labākās 
sirdsapziņas, bet nebija pārliecības, vai rezultāts 
ir pats labākais. Trūka atbalsta no Zīmju valodas 
centra. Centra kolektīvs lieliski strādā, izdodot 
zīmju valodas grāmatas ar kompaktdisku dažādām 
sadzīves tēmām, bet nejūtu atbalstu videoziņām, 
lai mazinātu acīmredzamās kļūdas, kuras tāpat kā 
izlietu ūdeni vairs nevar sasmelt.

Aicinu Zīmju valodas centru iekļauties perio�
diskā videoziņu saturu un kvalitātes pārbaudē, jo 
šad tad ekrānā redzam neizteiksmīgu mīmiku, žar�
gona žestus vai nepieņemamus žestus.

Būtu iepriecināta, ja nedzirdīgo biedrības Lat�
vijas novados arī piedalītos videoziņu vērtēšanā, 
lai uzlabotu ziņu pasniegšanas kvalitāti.

ATBILDE LĪGAI
Lilita Janševska, Zīmju valodas attīstības no�

daļas vadītāja: Videoziņas tiek veidotas projekta 
„Klusuma pasaule” ietvaros, un par to saturu un 
kvalitāti Zīmju valodas centrs nevar atbildēt. Par 
to atbild projekta „Klusuma pasaule”  Informāci�
jas centra darbinieki. Domāju, ka tas ir tikai nor�
māli, ja projekta īstenošanas gaitā paveiktais darbs 
tiek arī analizēts –  gan pieļautās nepilnības, gan 
kļūdas.

Nevaram piekrist, ka ZVC nesniedza atbalstu. 
Varbūt  to nezinājāt, bet parasti otrdienās, kad In�
formācijas centrā tika filmētas videoziņas, ZVC 
notika Zīmju valodas darba grupas sanāksmes, un 
dažreiz mums zvanīja Inese, lai pajautātu, kādu 
zīmi  rādīt tam vai citam vārdam. Mēs nekad ne�
esam atteikuši padomu. 

Par videoziņu modelēm bija arī Ilona un Si�
gita. Ja pirms videoziņu filmēšanas kādai bija ne�
skaidrības, tad nāca pie mums konsultēties, kādas 
zīmes lietot vai kā nedzirdīgiem saprotamāk sa�
režģītu teikumu izteikt zīmēs, un mēs palīdzējām. 

Man patika, kā jūs stāstījāt videoziņas, jo jums 
ir skaistas un plastiskas zīmes. 

Zīmju valodas centra vairs nav, bet LNS Reha�
bilitācijas centra Zīmju valodas attīstības nodaļa 
sekoja un sekos gan videoziņām, gan TV surdo�
tulkojumiem, gan aizrādot par kļūdaini, neprecī�
zi vai pavirši lietotām zīmēm, gan iesakot kādam 
vārdam zīmi aizvietot ar citu. 

LNS PROJEKTI
Semināros un radošajās nometnēs 

veikts liels darbs – ir svarīgi, lai tas tur-
pinātos, projektam beidzoties (30.08)

Projekta „Klusuma pasaule” 2.10 ak�
tivitāte organizēja radošo nometni 24 pro�
jekta klientiem un apmācību semināru 36 
speciālistiem, kas strādā ar nedzirdīgajiem 
Apšuciema skolā un Spuņciemā.

Sagatavota sociālās rehabilitācijas 
programma dzirdes invalīdiem ,,At-
balsts – 2’’ (19.09)

No jūlija līdz augustam izstrādāta soci�
ālās rehabilitācijas programma un paralēli 
notiek materiāli tehniskās bāzes sagatavo�
šana tās realizācijai.

CITAS ZIŅAS 
Neredzīgo biedrības pārstāves vieso-

jas LNS … (7.09)
6. septembrī LNS mītnē un  SIA „LNS 

Rehabilitācijas centrs” viesojās Latvijas 
Neredzīgo biedrības priekšsēdētāja Svet�
lana Sproģe un SIA „LNB Rehabilitācijas 
centrs” direktore Māra Henele, lai dalītos 
pieredzē par abu organizāciju darbību.

Rīgas Nedzirdīgo luterāņu draudzes 
dievkalpojumi būs katru svētdienu, un 
tie pieejami arī internetā (14.09)

No maija Rīgas Nedzirdīgo luterāņu 
draudzes dievkalpojumus Jāņa baznīcā ar 
tulkojumu zīmju valodā var noskatīties 
internetā: http://www.youtube.com/user/
Nedzirdigodraudze. 

SOCIĀLIE JAUTĀJUMI
Pensiju likuma grozījumi, kas jau 

stājušies spēkā (27.08)
VSAA informē, ka būtiskākās izmai�

ņas, kas skar pensionēšanās vecuma pa�
augstināšanu, sāks darboties 2014. gadā, 
bet vairāki likuma „Par valsts pensijām” 
grozījumi stājušies spēkā jau tagad – no 
18. jūlija. 

LNS uzvara: cilvēki ar dzirdes inva-
liditāti varēs saņemt surdotulka pakal-
pojumu līdz 10 stundām mēnesī (29.08)

28. augustā valdība vienojās par gro�
zījumiem Invaliditātes likumā. No 2013.
gada 1. janvāra cilvēki ar dzirdes invalidi�
tāti varēs saņemt surdotulka pakalpojumu 
līdz 10 stundām mēnesī, lai nodrošinātu 
saskarsmi ar citiem cilvēkiem, kā arī asis�
tenta pakalpojumi I un II grupas invalī�
diem.

No 1. septembra arī 3. grupas invalī-
di Jūrmalas autobusos varēs braukt bez 
maksas (30.08)

No 1. septembra ne tikai pensionāri, 
skolēni un studenti, bet arī trešās grupas 
invalīdi, bāreņi un bez vecāku gādības 
palikušie bērni, kuri atrodas aizbildnībā, 
dzīvo audžuģimenēs vai bērnu aprūpes 
iestādēs, Jūrmalas autobusos var braukt 
bez maksas.

Nodrošina e-konsultāciju vājdzirdī-
giem un nedzirdīgiem bērniem (6.09)

Valsts bērnu tiesību aizsardzības in�
spekcijas Uzticības tālrunis 116111 nodro�
šina iespēju saņemt psiholoģisku atbalstu 
arī vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem bēr�
niem. To bērni var saņemt ar e�konsultāci�
jas starpniecību. E�pasta adrese: uzticibas-
pasts116111@bti.gov.lv

PASAULĒ
Noslēgusies Deaf Nation World Expo 

II vispasaules izstāde (24.08)
Augustā konferenču centrā Lasvegasā 

(ASV) 3 dienas notika Deaf Nation World 
Expo 2. vispasaules izstāde. Šogad tā pie�
saistīja vairāk nekā 16 tūkst. apmeklētāju 
no vairāk nekā 65 pasaules valstīm.

Nedzirdīgais skolotājs sāk burāt ap-
kārt pasaulei (3.09)

Nedzirdīgais skolotājs, okeāna burātājs 
Gerijs Hjūzs vienatnē un bez apstāšanās 
brauc apkārt pasaulei ar jahtu. Viņš izbrau�
ca no Glāzgovas (Skotija) 1. septembrī uz 
5 – 7 mēnešiem. 

Hakeri sūta dziedātāju uzstāties ne-
dzirdīgu skolēnu priekšā (4.09)

Hakeru grupa publicēja interneta kon�
kursa rezultātus, lai liktu populārajai ame�
rikāņu dziedātājai Teilorai Sviftai sniegt 
bezmaksas koncertu nedzirdīgo skolā 
ASV.

Indiešu aktieris tēlo nedzirdīgu va-
roni romantiskā filmā (7.09)

Indiešu aktieris Ranbirs Kapūrs stāsta, 
ka mocījies, lai izdomātu, kā būtu jādejo 
nedzirdīgajam filmas varonim topošajā 
Indijas romantiskajā komēdijā „Barfi!”. 
Aktieris tēlo Mērfiju, sauktu par Barfi, – 
cilvēku ar runas un dzirdes traucējumiem, 
kurš ir mīlas trijstūra centrā.

Nedzirdīgs pāris iegūst tiesības 
braukt kruīzā (19.09)

Nedzirdīgam britu pārim sākotnēji tika 
liegta iespēja doties brīvdienu ceļojumā 
ar kruīzu uz Turciju un Grieķiju, bet viņu 
dēla kampaņa lika mainīt kruīza operatora 
domas.

ANO Invalīdu tiesību komitejā ievē-
lēts vājdzirdīgais (21.09)

Pasaules Nedzirdīgo federācija apsvei�
kusi Dr. Lāslo Gāboru Lovāsi no Ungārijas 
sakarā ar viņa ievēlēšanu Apvienoto Nāci�
ju organizācijas Invalīdu tiesību komitejā 
Ņujorkā. Pirmo reizi vēsturē tajā darbosies 
cilvēks ar dzirdes traucējumiem.

Atrakciju parks piekrīt nodrošināt 
vides pieejamības tehnoloģijas (24. 09)

Great Wolf Lodge  noslēgusi vēsturisku 
vienošanās par to, ka tā padarīs visus vien�
padsmit tai piederošos atrakciju parkus 
pilnīgi pieejamus nedzirdīgiem un vājdzir�
dīgiem cilvēkiem.

Sagatavoja: Ivars Kalniņš

ĪSAS ZIŅAS NO LNS MĀJASLAPAS
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ZIgmārs ungurs valdIs KrauKlIs

TAS NOTIKA VIENAS DIENAS TALANTU ŠOVĀ

 Pašu pirmo priekšnesumu „Zaķīšu 
pirtiņa” sniedza Guna Priede un draugi. 
Neparasts tajā bija divu elementu apvieno�
jums: divas meitenītes Ilzes Salas vadībā 
stāstīja par zaķīšu pirtiņu, bet Guna tajā pašā 
laikā smiltīs ar rokām zīmēja zaķus,  šo dar�
bību filmēja atsevišķa videokamera un proji�
cēja uz ekrāna blakus skatuvei. Oriģināli un 
interesanti. Žūrijas vērtējums: 8,9,10,10.

Aleksandrs Altuhovs uzstājās ar me-
lodeklamāciju „Zīmēšana”, kurā apvie�
noja melodeklamāciju, dejošanu un pat 
mazliet zīmēšanu. Žūrijā domas dalījās par 
melodeklamēšanu, vieniem tā šķita izjusta, 
bet citu viedoklis –  vispār to nevajadzēja. 
Žūrijas vērtējums: 7,9,10,9.

Mārtiņš Lange bija izvēlējies tikai 
deju „Robots” – bez kādiem papildu ele�
mentiem, tā sakot, tīrs žanrs un arī izpildī�
jums bija pārsteidzoši perfekts. Žūrija sajūs�
mā: visi desmitnieki! 

Vērojot viņa un A.Altuhova uzstāšanos, 
varēja redzēt, ka viņi ir pārauguši to līmeni, 
kad uzstājās tikai grupā ar citiem dejotājiem, 
jo šajā šovā abi sevi pierādīja kā spilgtu solo 
numuru izpildītājus. Sevišķi Mārtiņš – gru�
pā viņš pazūd, bet šovā, viens pats uz skatu�
ves – zvaigzne!

 Līga Bauere uzstājās ar izjustu dzejas 
deklamāciju „Trīs sievietes”, to papildinot 
ar savu triju izšuvumu demonstrējumu. Tādi 
izšuvumi prasa ārkārtīgi lielu rūpību un pa�
cietību. Līga vienam pašam izšuvumam vel�
tīja pusgadu. Žūrijas vērtējums: 10,7,9,10

Laura Gaile priekšnesumā „Še tev” 
uz skatuves uznāk kā solīdi ģērbta dāma ar 
somiņu plecā, kuru huligāns nozog. Var do�
māt, ka nu tik ies vaļā kautiņš: cīņu meistare 
pret huligānu, bet huligāns laiž ļekas vaļā,un  
Laura viena pati lieliski demonstrē teikvan�
do vingrojumu kompleksu. Žūrijas vērtē�
jums: 8,9,8,8.

 Triku meistars Anatolijs Frolovs ar 
numuru „Rēzeknes triki” bija braucis tālu 

ceļu, lai pārsteigtu šova auditoriju. Tas vi�
ņam gan īsti neizdevās, ko atzīmēja arī žūri�
ja ar savu vērtējumu: 7,7,5,5.

 Airita Krasnā rādīja savu „Dzīvnieku 
pasauli”. Nē, tie nebija dzīvi zvēriņi, tie bija 
viņas izšuvumi, visskaistākais bija kaķītis. 
Žūrijas vērtējums alūksnietei: 7,8,7,5. 

 Oļegs Civkunovs demonstrēja skeču 
„Svarcēlājs”.  Nenogurdināmais ventspil�
nieks  par izteiksmīgi uzcelto smagumu no 
žūrijas saņēma 6,7,9,7.

 Vida Meija arī uzstājās ar melodekla-
māciju  „Bišu strops”. Viņa vispār  pirmo 
reizi piedalījās šovā.  Žūrijā dažiem medus 
garšoja, dažiem ne, bet vērtējumi bija šādi: 
6,7,10,8.

 Viktorijas Romanovas šovā  „Dzī-
paru sonāte” bija nojaušams, ka atkal būs 
darīšana ar sieviešu hobiju – rokdarbiem. 
Viņa savus izšuvumus un adījumus node�
monstrēja ar efektu, vienīgi viņas sunītis, lai 
nodemonstrētu savu adīto vesti, bija pārāk 
kautrīgs, lai pats uznāktu uz lielās skatuves. 
Žūrijas vērtējums: 7,10,9,6.

 Teātra vecmeistare Olga Anufri-
jeva šoreiz stāstīja anekdoti „Runcis  
un lapsa”,

Izpildījums bija ļoti labs, taču pietrūka 
humora. Žūrijas vērtējums: 7,8,8,8.

 Raja Pšeņičnaja un Valentīna Mosto-
va izspēlēja etīdi „Randiņš”, taču diezgan 
nepārliecinoši, kas izpaudās arī žūrijas vēr�
tējumā: 7,6,7,6.

Andas Tīdemanes un Lienas Čerepko 
skečs „No rīta” lika smieties –  tik pārlie�
cinoša, veiksmīga spēle! Taču viss  mazliet 
par garu,  un žūrijas vērtējums: 8,9,9,10.

 Ilonai Liniņai, Birutai Lasmanei un 
Maigai Elbrotei izdevās spilgts trio „Play-
boy zaķiem”. Varbūt vienīgi vajadzēja vēl 
nerātnāk, vilinošāk. Žūrija deva: 10,7,9,9.

 Valdis Voitkevičs ar savu priekšnesu-
mu „Volānu pavēlnieks nāk”(Valdis pats 
savu priekšnesumu sauc par „Volānu īpaš�

nieks nāk”) satrauca visu pārējo zaķu sirdis 
gan zālē, gan žūrijā.  Tik skaisti  bija tērpi, ar 
tik elegantiem volāniem, ka nevienas sievie�
tes sirds nespēja palikt vienaldzīga. Žūrija 
deva visus desmitniekus. 

Rasma Mauriņa un Vija Pulka  node-
monstrēja, ko spēj rokdarbnieces – abas 
parādīja lieliskus adījumus un tamborēju�
mus: kleitas, cepures, somas. Žūrijas vērtē�
jums: 7,8,8,6.

Pēc visu priekšnesumu  parādes  8 la�
bākie numuri piedalījās finālā. Tie bija: 
Aleksandrs Altuhovs, Līga Bauere, Laura 
Gaile, Guna Priede ar grupu, Elbrotes, 
Liniņas un Lasmanes trio,  Mārtiņš Lan-
ge, Valdis Voitkevičs ar grupu un Anda 
Tīdemane ar Lieni Čerepko.Finālā visi 
atkārtoja savus priekšnesumus ar nelielām 
izmaiņām, dažiem izdevās labāk, bet dažiem 
ne tik labi kā pirmajā kārtā. 

Pēc balsu skaitīšanas un skatītāju bal-
sojuma  paziņoja uzvarētāju –  tas bija  
Mārtiņš Lange. Otrajā vietā Valdis Voit-
kevičs ar grupu, bet trešajā vietā – Anda 
Tīdemane un Liena Čerepko.

 LNS prezidents Arnolds Pavlins savu 
speciālo balvu veltīja Airitai  Krasnai no 
Smiltenes biedrības, kurai piedalīšanās šovā 
prasīja vislielāko uzdrošināšanos un gribas�
spēku. 

Šova uzvarē-
tājs Mārtiņš Lan-
ge: „Mana priekš-
nesuma idejai ir 
priekšvēsture no 
2009. gada. Esmu 
piedalījies dzirdīgo 
nodarbībās un tur 
apguvu, kā veidot 
emocionālus priekš-

nesumus. Skatījos arī video ar amerikāņu 
šoviem un priekšnesumiem, paņēmu no tiem 
sev noderīgo un pamazām izveidoju šo ro-
bota deju. Mācījos to četras dienas, gan 
Rītausmā, gan mājās. Par uzvaru esmu ļoti 
priecīgs, jūtos super, lai gan pēc fināla biju 
uztraucies, jo dabūju zemākas atzīmes nekā 
pirmajā daļā. Man patīk visur piedalīties, ja 
būs vēl kādi šovi, piedalīšos, vislabāk, ja tas  
būtu deju šovs!” 

Uz nepacietīgi gaidīto vienas dienas talantu šovu KC „Rītausmā” 22. septembrī 
sapulcējās pilna zāle skatītāju. Visus ļoti interesēja, kuri ir tie, kas tika cauri atlases 
sietam un piedalīsies šovā. Programmā tika ietverti  16  priekšnesumi, un  dalībnie-
ki uzstājās gan pa vienam, gan pāros, gan grupās. Žūrijā: Arnolds Pavlins, Sandra 
Gerenovska, Regīna Rizika un Ieva Rusule
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MĀCĪTIES GRIBĒTĀJU SKAITS PALIELINĀS
 Ivars KalnIņš no portāla „vvBIs-ac.valmIera.lv”

Pagājušajā mācību gadā liels studentu skaits bija sociālā 
darba programmā, bet šogad vērojams ne tikai mācīties gri-
bētāju skaita pieaugums, bet arī tas, ka paplašinās izglītības 
iestāžu un profesiju loks, ko izvēlas nedzirdīgie jaunieši izglī-
tības pilnveidošanai. 

 „KS” lasītājiem sniedz apkopojumu par nedzirdīgajiem 
audzēkņiem un studentiem, kuri mācās dažādās izglītības 
iestādēs jaunajā mācību gadā.

PAMATA UN VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS APGUVE
Šajā mācību gadā pārmaiņas  notikušas Rīgas un Valmieras skolās.  

1. septembra Rīgas Nedzirdīgo skola uzsāk ar jaunu nosaukumu – Rī�
gas speciālā internātpamatskola ar dzirdes traucējumiem. Šajā skolā mā�
cības uzsāk 9 pirmklasnieki, bet kopumā 100 skolēnu. Bet Valmieras 
Vājdzirdīgo skola pirmo reizi uzņēmusi 6 dzirdīgos bērnus ar garīgās 
attīstības traucējumiem. Šogad mācības 1. klasē uzsāka 12 nedzirdīgie 
un vājdzirdīgie bērni; savukārt vidusskolas 10. klasē – 5 skolēni, bet 
kopā 134. Daugavpils Logopēdiskajā skolā mācās 14 nedzirdīgie, šo�
gad neviens tajā nav iestājies.

Lai iegūtu vidējo izglītību, 15 nedzirdīgie skolēni uzsākuši mācības 
Rīgas 8. Raiņa vakara (maiņu) vidusskolā, tur kopumā mācās 35 ne�
dzirdīgie. Savukārt Rīgas 51. vidusskolā  mācās 28 skolēni,  8 no tiem 
iestājušies 10. klasē. 

Raiņa skolas 10. klasē mācības uzsākusi arī Vija Pāne, 
viņa stāsta:

 „Darba devējs rosināja mani iegūt vidējo izglītību. Padomāju, vai 
būtu to vērts darīt. Un viņam ir taisnība! Man nav visu mūžu jāsēž par 
šuvēju, vajag mācīties, lai  virzītos uz priekšu. Secināju, ka Raiņa skola 
ir īstā vieta, tur mācās skolēni ar dzirdes traucējumiem un es iejutīšos 
savā vidē.”

Barkavas arodvidussko-
la ir iestāde, kurā joprojām ir 
vislielākais nedzirdīgo jauniešu 
skaits. Šogad 2 audzēkņi iestā�
jās apdares darbu tehniķa spe�
cialitātē, bet 4 – lauku īpašumu 
apsaimniekošanā. Kopumā ir 
29 audzēkņi, lielākā daļa mācās 
apdares darbu specialitātē.

Rīgas Amatniecības vidus-
skolā pašlaik 20 nedzirdīgie 
jaunieši mācās dažādās specia�
litātēs, apgūstot multimediju, 
apģērbu un reklāmas dizaina, 
metālmākslas un ādas izstrādā�
jumu, stila mēbeļu modelēšanas 
amata prasmi. Šogad pirmajā 
kursā mācības uzsāka 6 jaunieši: 
vizuālās reklāmas dizaina prog�
rammā (3), apģērbu dizaina (1) 
un metālmākslas izstrādājumu 
modelētāja profesijā (2).

Viens audzēknis apgūs apa�
vu labotāja specialitāti Alsviķu 
profesionālajā skolā. Tur  mā-
cās vēl 8 audzēkņi: pavāra spe�
cialitātē (2), koksnes apstrādes 
(2), šuvēja (2) un būvdarbu (1). 
Šajā iestādē pašlaik notiek re�
novācijas darbi, tie tiks pabeigti 
oktobra beigās. Būs jauni logi, 
skaista aktu zāle un galvenais � 
silts.

Šogad Malnavas koledžā 
mācības pirmo reizi uzsāka 4 
nedzirdīgie puiši: 3 apgūst au�
tomehāniķa profesiju, bet viens 
– autoservisa specialitāti.

Sociālās integrācijas valsts 

aģentūras (SIVA) Jūrmalas 
profesionālajā vidusskolā uz 
šo brīdi mācās 2 nedzirdīgi 
audzēkņi izglītības programmā 
Elektrotehnika un Elektronika 
(kvalifikācija  – Elektrotehnikas 
montētājs). Bet koledžā grāmat�
vedības programmas studijas 
uzsācis Raivis Tīdemanis. Viņš 
dalās pārdomās par savu jauno 
izvēli:

 „Ilgu laiku esmu strādājis 
celtniecības jomā, nolēmu, ka 
dzīvē nepieciešamas pārmai-
ņas. Ar sievu daudz runājam 
par nākotni. Jāpadomā par savu 
veselību, nevar visu mūžu strā-
dāt celtniecībā. Izvēlējos grā-
matvedības programmu, jo man 
patīk visu ko aprēķināt, interesē 
darbs, kur darīšana ar skait-
ļiem. Zinu, ka šīs programmas 
apgūšana nebūs viegla, cīnīšos 
līdz galam. Nākotnē gribētos 
strādāt par grāmatvedi. Prak-
ses laikā būšu gatavs kaut kur 
pastrādāt, tas man būs pirmais 
solis uz jauno darbu.”

Ir vēl arī daži tādi  nedzirdī�
gie audzēkņi, kuri kādā izglītī�
bas iestādē  mācās pa vienam, 
piemēram: apgūst galdnieka 
profesiju Pārdaugavas profe-
sionālajā vidusskolā, apģērbu 
dizaina programmu Rīgas Di-
zaina un mākslas vidusskolā, 
jau otro gadu apgūst enerģētikas 
un elektronikas profesiju Rīgas 
Valsts tehnikumā u. c.

Nedaudz pieaudzis nedzir�
dīgo studentu skaits. Visvairāk 
studentu joprojām ir sociālā dar�
ba programmā. Bakalaura studiju 
programmu augstskolā „Attīstība” 
turpina apgūt Sigita Ķikure, Mā-
rīte Truntika (abas 2. kursā) un 
Aldis Ādamsons (3. kursā). Šajā 
pašā augstskolā sociālā rehabili�
tētāja profesiju jau otro gadu ap�
gūst Vita Kamare, Ilona Liniņa, 
Viktorija Romanova un Elvīra 
Čaika (Daugavpils filiālē). Savu�
kārt Gundega Paņko un Guntars 
Jurševskis otrajā kursā studē so�
ciālā darbinieka programmā Lie�
pājas Universitātē.

Studijas Stradiņa Universitātes 
bakalaura programmā „Sociālais 
darbs” uzsākusi Krista Blīgzna. 
Bet turpat maģistrantūrā program�
mu „Sociālais darbs” gatavojas 
beigt Inese Immure, savukārt 
studijas šajā maģistra program�
mā uzsākuši Sandra Gutāne un 
Ivars Kalniņš.

Par studijām izvēlētajā prog�
rammā Sandra Gutāne stāsta: 
„Mana doma atkal sākt studēt  
bija spontāna. Stradiņa Universi-
tātē ir pieņemama studiju maksa 
un arī mācību ilgums. Izvēlējos 
studēt tur, jo tur ir tāda prog-
ramma, kas mani interesē. Vēlos 
papildināt zināšanas arī sociālā 
jomā, lai attīstītu jaunas iemaņas. 
Man svarīgi, ka universitāte pie-
dāvā daudz praktisku nodarbību, 
kas sniedz nepieciešamo sapratni 

par lekciju saturu. Vēlos apgūt 
publiskās uzstāšanās māku. Nā-
kotni grūti paredzēt: viena lieta 
ir tas, ko es vēlos, bet otra lieta 
ir tas, ko es reāli varu sasniegt un 
izdarīt.”

Speciālās pedagoģijas studijas 
Latvijas Universitātē otro gadu 
turpina Kristīne Zapoļska, bet 
šajā programmā iestājās arī Lilita 
Logina.

Par izvēlēto studijas program�
mu Lilita Logina stāsta: „Jau sen 
gribēju mācīties šajā profesijā, lai 
varētu mācīt nedzirdīgos, vājdzir-
dīgos bērnus, kā arī citus invalī-
dus. Vispār man patīk bērni. 

Tā kā mana māsa un brālis 
kādreiz mācījās nedzirdīgo sko-
lā, vienmēr braucu viņiem pa-
kaļ. Skatījos, kā skolotāji mācīja 
bērnus un man iepatikās, tāpēc 
mammai pateicu, ka vēlos būt par 
skolotāju nedzirdīgo skolā. Jo re-
dzēju, kā bērni mācījās un gribēju, 
lai viņi arī tālāk mācītos un būtu 
gudri kā citi cilvēki. Nākotnē vēlos 
strādāt par nedzirdīgo bērnu sko-
lotāju. Tas ir mans sapnis, mans 
aicinājums par tādu kļūt.”

Mūsu sportists Māris Grēniņš 
jau otro gadu studē Rīgas Pedago�
ģiskās izglītības un vadības augst�
skolas Sociālo zinātņu fakultātē.

Lai visiem minēta-
jiem mācīties iesācējiem 
un turpinātājiem veicas 
zinību ceļā! Un galvenais 
nepagurt līdz galam! Arī 
tiem, par kuriem „KS”  
rīcībā nav informācijas. 

PROFESIONĀLAJĀS IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDĒS

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS



Šogad gadskārtējais plašais 
pasākums notika LNS projekta 
„Klusuma pasaule” Nedzirdī-
go vienlīdzīgu iespēju pasāku-
mu kompleksa „Mūsu krāsai-
nie sapņi” ietvaros. 

Piecu stundu garumā 
Apmeklētāji varēja vērot 38 

dažādus priekšnesumus: katra 
LNS biedrība parādīja 1 – 3 nu�
murus, bet visvairāk – Jelgavas 
grupas debitanti, kas prezentēja 
piecus priekšnesumus. 

Piedalījās arī skolēni no Rī�
gas, Valmieras un Raiņa skolas, 
kā arī Latvijas Nedzirdīgo jau�
niešu organizācija. Koncertu 
vadīja Elfa Zariņa un Raivis Tī�
demanis, kas labi pazīstami no 
tautā iemīļotā šova „Krāsaini 
sapņi”.

Rezumējot koncertprogram�
mu, tajā piedalījās visas LNS 
biedrības, izņemot Pļaviņas, bet 
no grupām – Alūksne, Jelgava un 
Tukums. No šova „Krāsaini sap�
ņi 2” 6 numuri. Kopumā skatītāji 
varēja vērot 12 dejas, 17 uzve�
dumus (ieskaitot pantomīmu un 
skečus) un 7 melodeklamācijas.

daudz labu numuru
Apjautājot koncerta apmek�

lētājus, piecu priekšnesumu topā 
bija mazo meiteņu dziesma „Es 
mīlu Latviju” (1. attēlā), Rai�
ņa skolas muzikālais uzvedums 
„Saules spēles” (2. attēlā), dažā�
di jelgavnieku numuri, liepājnie�
ku melnbaltā dvīņu deja (3. attē-
lā), Olgas Anufrijevas un Lienas 
Čerepko skečs „Cīņa par soliņu”. 
Daži skatītāji ievērojuši, ka šo�
reiz vairākos priekšnesumos ap�
spēlēta dzeršanas tēma.

Noslēdzot koncertu, LNS 
prezidents Arnolds Pavlins savā 
uzrunā uzsvēra: 

„Mēs esam unikāla organi-
zācija, jo mums ir 174 pašdarb-
nieki no vairāk nekā 1700 LNS 
biedriem. Pirmais Nedzirdīgo 
dienas pasākums aizsākās Jāņa 
sētas pagalmā, pēc tam sekoja 
Vērmaņdārzs, Latviešu biedrības 
nams, Kongresu nams, Elvīras 
iela. Un turpmāk būs vēl jaunas 
idejas, vietas un cilvēki.”  

Paldies visiem!
LNS viceprezidente Sandra 

Gerenovska izteica sajūsmu par 
saulaino dienu un pateicību Jūr�
malas Domei par atvēlēto Dzin�
taru koncertzāli. Viņa pasniedza 
īpašu dāvanu – mīkstos lācīšus 
mazajām dziedātājām  Kerijai 
Gržibovskai un Annai Korenikai 
par dziesmu „Es mīlu Latviju”, 
kā arī pateicās visiem pašdarb�
niekiem.

Šoreiz bija padomāts arī par 
drošību un kārtību pasākuma 
laikā. Apsargi pie koncertzāles 
ieejas pārbaudīja apmeklētāju 
somas, vai nav līdzi „aizliegtas” 
lietas. Daži bija vīlušies arī par 
to, ka, koncerta starplaikā ejot, 
lai paēstu tuvākajā kafejnīcā, 
vairs netika atpakaļ zālē.

Par sPīti lietum un 
vējam

Pēc koncerta Dzintaru plud�
malē notika LNSF organizētais 
pludmales volejbola paraugde�
monstrējums (4. attēlā), kurā par 
uzvaru cīnījās brāļi Beitiki no 
Smiltenes un brāļi Valdmaņi no 
Liepājas. Par spīti lielajam vē�
jam un lietum, sacensības dalīb�
nieki godam izturēja līdz galam, 
un skatītāji varēja sveikt brāļus 
Valdmaņus kā uzvarētājus.

LNSF prezidents Varis 
Strazdiņš uzsvēra: „Pašlaik 
smilšu vai pludmales volejbols 
ir "TOPĀ". Mēs nemaz neesam 
sliktāki par dzirdīgajiem, mums 
ir talantīgi puiši, kurus var tagad 
redzēt laukumā. Ideja par šādu 
maču radās uzreiz pēc LNSF bal-
vas izcīņas sacensībām pludma-
les volejbolā, kas pagājušā mē-
nesī tika organizēts pirmo reizi 
Latvijā.”

Laika apstākļi jūras malā 
nebija labvēlīgi – pūta vējš, 
palaikam lija lietus, un ap�
meklētāji šo demonstrējumu 
skatījās tikai sākuma daļā, pēc 
tam metās uz kafejnīcas pusi…  
Strazdiņa kungs atzina: „Abi 
pāri spēlēja labi, bet šādi laika 
apstākļi spēli stipri ietekmēja, it 
sevišķi vējš.”
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Pasākums aizsākās 1995. gadā Jāņa 
sētā, sekoja Vērmaņdārzs un Latviešu 
biedrības nams, Kongresu nams, pašu  
Elvīras iela, Dzintaru koncertzāle ...



Sākumu lasiet 1. lpp.

NEDZIRDĪGO DIENAS AKCIJA 
„KLUSUMA PASAULES KLUSUMA DIENA” DZINTAROS 

1.

2.

3.

4.



DACE VINGRE (Valmiera): 
„Sākotnēji vajadzēja uzstāties 
tulkam Ivetai Lācei – Miezī�
tei, bet kāda iemesla dēļ viņa 
to piedāvāja man. Es izvēlē�
jos dziesmu „Pēc mums vēl 

ilgi zeme skums”, kas ir nostalģiska un dziļa. 
Vispār esmu apmierināta ar savu priekšne�
sumu. Kopumā koncerts bija labs, bet pārāk 
garš, bija redzams, ka apmeklētājiem zuda 
pacietība, lai sekotu visam līdz galam.”
ANATOLIJS FROLOVS (Rēzekne): „Pie�

dalījos savas biedrības numu�
rā, kurā trikus parādīja divi 
klauni – viens no viņiem biju 
es. Man bija vēlēšanās uz�
stāties, jutu, ka spēšu parādīt 
savu māku. Turklāt vēlētos 

rosināt savas biedrības biedru iekļaušanos 
pašdarbībā. 

Piecu stundu programma ir par ilgu, jo 
skatītāji nespēj koncentrēties, lai vērotu 
skatuvē notiekošo, tāpēc palaikam izvēlas 
pastaigāties un papļāpāt ar citiem. Lielāko 
daļu koncerta pats pavadīju aizkulisēs, tāpēc 
nevaru novērtēt, kas man vislabāk patika.”

VALDIS VOITKEVIČS (Rīga): „Ce�
puri nost drosmīgajiem pašdarbniekiem, kas 
atbraukuši no citām pilsētām, lai uzstātos uz 
skatuves. Man visvairāk patika Raiņa skolas 
uzvedums „Saules spēles”, tas uz mani atstā�
ja lielu iespaidu. Kopumā Nedzirdīgo dienas 
pasākumu vērtēju gandrīz labi. Manuprāt, 
nevajadzēja atkārtot numurus, kuri jau parā�
dīti citur, piemēram, šovā „Krāsaini sapņi” 
un pašdarbības festivālā Kuldīgā.

 Tas vairs nebija interesanti. Rīgas Ne�
dzirdīgo skolas priekšnesums varēja būt la�
bāks, nākamreiz derētu pacensties vairāk. 

Tā kā koncerta programma gadiem ir paras�
ta un nemainīga, tomēr vajadzētu pārmaiņas 
– organizēt kaut ko savādāk, piemēram, rīkot 
lielu parādi, lai sabiedrībai parādītu mūsu īpa�
šo dienu.”

ELITA SKUDRA (Rīga): 
„Man vislabāk patika vairāki 
numuri no šova „Krāsaini sap�
ņi”, īpaši Lienas Čerepko un 
Olgas Anufrijevas skečs „Cīņa 
par soliņu”. Pasākuma organi�

zēšanas darbi mani apmierina. Daži priekš�
nesumi gan bija par garu, līdz ar to apmek�
lētājiem zuda interese sekot tiem līdz galam. 
Vajadzētu nedaudz saīsināt koncertprogram�
mu. Lietuvā un Igaunijā nav līdzīgu pasāku�
mu kā mums, tāpēc varam lepoties ar šo plašo 
pasākumu.”

NIKOLAJS DAVIDENKO 
(Liepāja): „No programmas 
man interesanti bija visi Lie�
pājas numuri. Manuprāt, tā 
bija pārāk gara un par daudz 
deju numuru, varētu vairāk 
iekļaut teātra ainas. Novēro�

ju, ka daudzi apmeklētāji izvēlējās savā star�
pā sarunāties un neskatījās.”

VISSIJA GORŪZA (Rēzekne): „Dzin�
taru koncertzālē esmu otro reizi. Šoreiz prog�
rammā priekšnesumu ir par daudz. Manuprāt, 
pietiktu ar 2 stundām, jo cilvēki nespēj tik ilgi 
koncentrēties  priekšnesumiem. Būtu labi, ja 
turpmāk  parādītu atlasītos,  interesantākos. 
Man ļoti patika mazās meitenes, kas uzstā�
jās ar dziesmu par Latviju. Visu cieņu Mārai 
Lasmanei! Apbrīnoju Raiņa skolas muzikālo 
uzvedumu, kurā kopā darbojās dzirdīgie un 
nedzirdīgie jaunieši.  Laba spēle un sadarbība. 
Šoreiz deju numuri likās labāki.

Interesanti bija Anatolija Stepaņuka 
sniegtie burvju triki. Nākotnē vajadzētu no�
stiprināt un uzlabot programmu, lai cilvēki 
neuzturētos ārpus koncerta un par dzīvi pa�
runātos pēc tā noslēguma.”

AGNESE BRĪNIŅA (Rīga): 
„Atnācu, lai satiktos ar savē�
jiem, ar klasesbiedriem. Pa 
brīdim vēroju arī koncertu. 
Man vislabāk patika Madaras 
un Lilitas skečs „Pelnrušķī�

te”. Programma bija gara, tik ilgi nespēju 
nosēdēt. Šķiet, festivālā Kuldīgā programma 
bija īsāka, tas bija pieņemami. Žēl, ka lietus 
sabojāja pludmales volejbola maču. Visumā 
bija labi.”

DIRNĒNU 
Ģ I M E N E 
(Liepāja) : 
„Mēs esam 
atbraukuši, 
lai pabūtu 
v i e n o t a j ā 

Nedzirdīgo dienā. Šeit ir iespēja ne tikai no�
skatīties koncertprogrammu, bet arī satikties 
ar savējiem. Tā mums ir vienīgā iespēja būt 
kopā ar citiem reizi gadā. Koncerts varētu 
būt īsāks, mums vislabāk patika jelgavnieku 
skečs indiešu stilā un rītausmiešu uzvedums 
„Es gribu vēl mīlēt”.

Bet Gatim labāk patika liepājnieku 
melnbaltā dvīņu deja un, protams, uzvedu�
mi, kuros piedalījās viņa mamma.” 

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.
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Eiropas Sociālais 
fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

PĀRDOMAS PAR NEDZIRDĪGO DIENAS PASĀKUMU

Un raksta noslē-
gumā uz KS jautāju-
miem atbild LNS vice-
prezidente SANDRA  
GERENOVSKA!

Kā jūs pati vērtējat 
koncertu kopumā?

Man vienmēr visi ir 
mīļi. Katrs centās savu iespēju robežās. Tas 
bija pašdarbnieku koncerts. Daudziem reģio�
nu kolektīviem nav pieejami profesionāli re�
žisori vai deju skolotāji. Ne visas pašvaldības 
atbalsta viņu  finansēšanu. Tāpēc daudziem 
pašiem jāmeklē idejas internetā vai  no sadzī�
ves vienkārši  jāizdomā kāds savs skečs, ko un 
kā parādīt. Un ne jau mums visiem no dabas 
dota  tik tēlaina un mākslinieciska domāšana! 
Ja koncerts būtu slikts,  zālē tik daudz skatītāju  
pēc piecām stundām vairs nesēdētu. 

Kā veicās ar  organizēšanas darbiem?
Organizēt  esmu jau pieradusi. Par grūtī�

bām nesūdzos, tas ir mans darbs. Protams, 
priecātos, ja būtu vairāk brīvprātīgo palīgu. 
Vienmēr var būt kaut kas labāk, īpaši, ja būtu  
vairāk izpalīdzīgu roku, ja nedzirdīgie bied�
ri vai kolēģi laikus nāktu  ar savām idejām. 

Parasti biežāk kādu domu pasviež Arnolds, 
Brigita vai pašai kas ienāk prātā. Jā, kad pasā�
kums ir beidzies, tad gan vienmēr atrodas kāds 
ar savu sakāmo –  varēja tā un šitā… 

Kā radās doma piesaistīt tik lielu paš-
darbnieku pulku? Koncerts ieilga līdz 5 
stundām …

Tādas domas nemaz nebija. Tas notika pats 
no sevis. Citu gadu bija tā, ka bija jālūdzas,  
jāpierunā piedalīties koncertā, bet šoreiz bija 
tieši otrādi –  man lūdza,  lai atļauju uzstāties. 

Kāpēc pasākums notika  septembra sā-
kumā?

Šogad koncerts tika organizēts septembra 
sākumā tāpēc, ka mums tieši šajā datumā pie�
dāvāja iznomāt Dzintaru koncertzāli Nedzirdī�
go dienas pasākumam. 

Vispār arī pagājušajā gadā mums no Jūr�
malas bija tāds pats piedāvājums. Tad vēl ne�
gribējās tik agri organizēt mūsu dienu, jo visā 
pasaulē to atzīmē  septembra ceturtajā  svēt�
dienā. Tāpēc  šos svētkus izlēmām sarīkot sa�
vās mājās – Elvīras ielā. Pasākums izdevās, 
bet –  šis prieks mums izmaksāja ļoti dārgi: 
bija jānomā  skatuve,  apgaismošana, apskaņo�
šana, teltis, soli, labierīcības utt.

Tāpēc šogad  tomēr pieņēmām Dzintaru 
koncertzāles vadības piedāvājumu,  vienlaikus 
nolemjot  organizēt Nedzirdīgo dienai veltītus 
pasākumus veselu mēnesi. Tā devām arī iespē�
ju mūsu biedriem  šos svētkus vienreiz atzīmēt 
pašiem savās mājās, nevis braukt uz Rīgu. 

Kuri koncerta numuri jums personīgi 
vislabāk patika?

Nav tādu,  kuri „vislabāk” patika. Pati dau�
dzus gadus esmu  bijusi  pašdarbniece, zinu, 
cik grūti  sagatavot jebkuru uzstāšanos  –   īpa�
ši bez profesionālas palīdzības.  Turklāt daudzi 
pašdarbnieki  strādā, aizņemti darbos un  ģi�
menes dzīvē. Tāpēc  priecājos par katru, ku�
ram izdevās izdomāt kaut ko jaunu, nebijušu, 
piemēram, kā kuldīdzniekiem ar saviem papīra 
apģērbiem. 

Varbūt  jau ir kāda vīzija par nākamo 
Nedzirdīgo dienas pasākumu?

Nē! Tāda vīzija bija citu gadu. Šogad nav, 
jo nākošgad ir LNS kongress, mainīsies va�
dība. Tāpēc novēlu jaunajai  vadībai ieviest 
jaunas vīzijas, organizējot šo pasākumu. Ne�
gribētos, ka šāda veida koncertus vairs neor�
ganizē, jo pēc pārtraukuma  atpakaļ sapulcināt 
pašdarbniekus būs grūti. 
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EIROPAS NEDZIRDĪGO JAUNIEŠU NOMETNĒ SARAJEVĀ
valdIs voItKevIčsno personIsKā arhīva

Pirmajā dienā notika ENJS prezen�
tācija, kā arī viens nometnes organizators 
stāstīja par Bosnijas un Hercegovinas vēs�
turi. Šī valsts piedzīvojusi šausmīgu un ne�
aizmirstamu karu 1992. – 1995.gadā. Pirms 
kara nedzirdīgie bijuši saliedēti, bet pēc kara 
starp viņiem radās nesaskaņas reliģisko uz�
skatu dēļ. Nedzirdīgo jaunāko paaudzi ļoti 
ietekmē vecākās paaudzes reliģiskie uzska�
ti. Tagad situācija nedaudz uzlabojas, 
pateicoties Bosnijas un Hercegovinas 
Nedzirdīgo savienības prezidentam, 
kas centās saliedēt nedzirdīgos, par 
spīti pašreizējai politikai. 

Pēc tam sekoja lekcija par nedzir�
dīgo politiku un partijām – to sniedza 
nedzirdīgais politiķis Gergelijs Tapol�
zajs no Ungārijas, kurš strādā savas 
valsts Parlamentā, tātad vēl viens zi�
nāmais – otrais nedzirdīgais politiķis 
pēc eiroparlamentārieša Adama Kosa. 

Otrajā dienā dānis Larss Knud�
sens, kas strādā Eiropas Nedzirdīgo savie�
nībā par mediju darbinieku, sniedza lekciju 
par mediju vēsturi un to ietekmi uz sabied�
riskajiem procesiem, sākot no jātnieka, kurš 
nesa informāciju, pēc tam radio, TV un ta�
gad internets. Laba informācija – tā ir sav�
laicīga, ar problēmas izvirzīšanu, tās būtības 
atklāšanu, pat sensācijas momentu un kon�
flikta risinājumu.

Grupās izpildījām dažus uzdevumus. 
Viens no tiem bija flešmobs (Flash Mob – 
pēkšņa kustība uz īsu laiku) organizēšana. 
Šajā uzdevumā izdomājām kustību un īsu 
informāciju zīmju valodā par nedzirdīgo�
neredzīgo cilvēku diskrimināciju. Katras 
valsts pārstāvji, izmantojot flešmobu, pre�
zentēja savu kultūru, daži uzvilka kreklus uz 
acīm, iedomājoties, ka ir neredzīgi, un sauca 
pēc palīdzības. Pēc tam kāpām uz krēsliem, 
lai visi redzētu, ko runājam. Vakarā katra 
valsts prezentēja tradicionālos ēdienus, stās�
tīja par savu valsti. 

Trešajā dienā bija ekskursija uz skaistā�
kajām vēsturiskām vietām. Izbaudījām vie�
tējo klimatu – šajā dienā karstums sasniedza 
plus 40 grādu. Mēs visi slapji!

Ceturtajā dienā lekciju par nedzirdības 
aspektiem pasniedza Martjē De Moldere no 
Beļģijas. Šī tēma bija cieši saistīta ar nedzir�
dīgo kultūru un tās identitāti, nedzirdīgo dzī�
ves pieredzi un viņu diskrimināciju. 

Piektajā dienā Malina Johansone no 
Zviedrijas vadīja lekciju par jauniešu po�
litiku. Viņa bija pirmā nedzirdīgā jauniete, 
kas piedalījās ANO Ģenerālās asamblejas 
jauniešu foruma delegācijā. Viņa pastāstīja, 
kā nokļuva šajā delegācijā un kā darbojās tās 
sastāvā vienu gadu.

Bet otrajā nodarbībā – nedzirdīgā/nere�
dzīgā sieviete Kristīne Rošerte no Kanādas, 
kas pašlaik dzīvo un strādā Nepālā, 
iepazīstināja jauniešus ar dzirdīgo 
un pat nedzirdīgo attieksmi pret ne�
dzirdīgajiem�neredzīgajiem. Cilvēki 
parasti izvairās no komunikācijas ar 
šiem cilvēkiem, jo lielākā daļa baidās, 
ka nespēs saprasties. 

Sestajā dienā Pasaules nedzir�
dīgo federācijas valdes loceklis Džo 
Marejs no ASV stāstīja par jaunu 
starptautisko terminu – Deaf Gain. 
Tas nozīmē – gūt labumu no nedzir�
dīgo dzīves. Viņš minēja tādus pie�

mērus, ka nedzirdīgie visā pasaulē vieglāk 
komunicē savā starpā, viņi vizuāli daudz ko 
uztver asāk un spilgtāk, viņiem rodas daudz 
oriģinālu ideju, kā pārvarēt nedzirdības bar�
jeras utt.

Pēcpusdienā mēs apmeklējām galvaspil�
sētu Sarajevu. 

Nometnē darbojāmies sešās grupās – 
katrai bija savs kāda dzīvnieka vārds. Mēs 
veicām ENJS valdes dotos uzdevumus. 
Mūsu komanda „Jūras zirdziņi” uzvarēja, 
atbildot uz jautājumiem par Eiropas Savie�
nību, mēs ieguvām visvairāk punktu.

13. – 14. jūlijā notika ENJS Ģenerālā 
asambleja, kurā piedalījās delegāti no 20 
valstīm un novērotāji no Lietuvas, Kipras, 
Slovēnijas un Krievijas, kā arī pārstāvji no 
Pasaules nedzirdīgo federācijas jauniešu 
sekcijas, Eiropas Nedzirdīgo savienības un 
Ziemeļvalstu nedzirdīgo jauniešu padomes.

Daži jauni fakti. Šogad ENJS iestājās 
Igaunija, bet no šīs valsts diemžēl neviens 
nebija ieradies. ENJS uzsāk sadarboties ar 
jauno Kosovas Nedzirdīgo savienības jau�
niešu sekciju. Tika izveidota jauna darba 
grupa – Eiropas Nedzirdīgo studentu apvie�
nība.

ENJS ievēlēja jaunus 2 valdes locekļus, 
pa vienam no Īrijas un Šveices; prezidenti 
Filipu Meriku apstiprināja šai amatā atkār�

toti. Darbu turpinās 3 valdes locekļi – 
no Nīderlandes, Grieķijas un Somijas. 
Nākamā Ģenerālā asambleja notiks 
2013. gada maijā Berlīnē, Vācijā. Bet 
ENJS bērnu nometne – 2013. gadā 
Holandē; jauniešu nometne – 2013. 
gadā Beļģijā un nometne – 2014. gadā 
Bulgārijā.

Madara Indriksone par dalību 
nometnē: „Pirmoreiz piedalījos šādā 
nometnē. Mani interesēja dažādas lek-
cijas, it īpaši nedzirdīgās / neredzīgās 
sievietes stāstījums, kā arī par Deaf 
Gain – nedzirdīgo labuma skaidro-

jums. Patika arī spēles grupās.
Pirms dalības nometnē interesējos, ku-

ras valstis piedalīsies un kas tur notiks. Bija 
patīkami pavadīt laiku kopā ar citiem jau-
niešiem. Tā man bija jauna pieredze par to, 
kā strādāt komandā un dalīties domās un 
savās idejās. Novēlu šādu iespēju arī citiem 
jauniešiem!” 

Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācijas pārstāvji Valdis Voitkevičs un 
Madara Indriksone 6. – 15. jūlijā piedalījās Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienības 
(ENJS) nometnē Sarajevā, Bosnijā un Hercegovinā. Šajā nometnē „Vienotā nedzir-
dīgo kopiena” piedalījās 66 nedzirdīgie jaunieši no 24 Eiropas valstīm.
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JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTS TURCIJĀ

Šajā apmaiņā bija 30 dalīb�
nieku no Rumānijas, Bulgārijas, 
Turcijas un Latvijas, un tās mēr�
ķis bija iepazīt dalībniekus no 
citām valstīm, kultūrām, apgūt 
zīmju valodu, attīstīt jaunas spē�
jas kopējā komandā. 

Tika organizēta starptautis�
ko zīmju darbnīca, melodekla�
mēšanas mākslas apguve, eks�
kursijas, īsfilmas uzņemšana, 
iesaistot dzirdīgos un nedzirdī�
gos jauniešus. Organizatori ne�
dēļas garumā rūpējās par to, lai 
dalībnieku sejās vienmēr būtu 
smaids. Tika risinātas prāta un 
saliedētības spēles, piemēram, 
trijās komandās veidoja Eifeļa 
torni no spageti kociņiem un 
līmlentes, cīnoties par augstāko 
virsotni.

Par iespaidiem dzirdīgā 
latviete Anita Brokāne “Heli�
anthus” portālā informē: “Ne-
trūka smieklu, nomoda mirkļu 
un radošuma, dzirdīgajiem ko-
municējot ar nedzirdīgajiem un 
meklējot kopīgu risinājumu. Ir 
tapusi pat iekšējā Adanas valo-
da dzirdīgajiem, kas nekad nav 
mācījušies zīmju valodu, sazino-
ties ar nedzirdīgajiem, kad liftā 
jāzina, kurā stāvā kurš grib kāpt 
ārā, kur atrodas labierīcības un 
kā lai izsaka sajūsmu par otra 
dejotprasmi. Tad nu dzirdīgais, 
cik vien radošs būdams, žesti-
kulē ar pirkstiem un ar mīmiku, 
aktīvi meklējot līdzvērtīgu zīmi 
kāda procesa vai lietas apzī-
mēšanai. Dažbrīd tas līdzinās 
komiksam ar teātra elementiem, 
bet zīmīgi, ka kopīga valoda 
agri vai vēlu tiek rasta un abas 

puses: ir vienojušās par konkrē-
ta saldējuma vai kebaba izvēli.”

Par spīti lielajam karstumam 
(35 grādi), dalībnieki aktīvi ie�
saistījās dažādās aktivitātēs: 
apguva starptautisko zīmju va�
lodu, ielūkojās zīmju valodu 
atšķirībās starp turkiem, bulgā�
riem rumāņiem un latviešiem, 
veidoja melodeklamācijas, iz�
vēloties populāras dziesmas. 
Bet teātra darbnīcās tika radītas 
pasakas ar Pinokio un meistaru, 
Sniegbaltīti ar rūķīšiem, Sar�
kangalvīti u.c. Jautrība izvērsās 
nacionālajos kultūras vakaros, 
kur katrs nobaudīja tradicionā�
los ēdienus un dzērienus, kā arī 
izmēģināja deju soļus. Tika vei�
dotas īsfilmas, lai pievērstu sa�
biedrības uzmanību nedzirdīgo 
kultūrai un zīmju valodai. 

Dalībnieki, lai atpūstos no 
dažādām darbnīcām, devās da�
žādās ekskursijās, veldzējās Vi�
dusjūrā. 

Grupas līdere Laura Reise-
le vērtē pasākumu šādi: “Man 
jau vairāk nekā gadu bija komu-
nikācija un sadarbība ar turku 
neformālo jauniešu grupu. At-
radām viens otru caur interneta, 
jo vienoja interese par nedzirdī-
go kultūru, tāpēc, kopīgi darbo-
joties, jutāmies gana kompetenti 
šai jomā.

Konkrēti latviešu grupu (lai 
gan visas grupas bija ļoti darbī-
gas un aktīvas) vērtēju ļoti labi. 
Atzīstams fakts, ka nedzirdīgie 
dalībnieki vairāk vai mazāk bija 
savstarpēji iepriekš pazīstami, 
piemēram, Edgars ar Karīnu jau 
ļoti labi, taču dzirdīgās meitenes 

nebija pazīstamas savstarpēji 
un arī es nepazinu viņas. Ne-
raugoties uz to, mums izveidojās 
ļoti draudzīga grupa. Prieks, ka 
dzirdīgās jaunietes iepazina ne-
dzirdīgo kultūru un zīmju valodu 
ar lielu entuziasmu.

Turku nedzirdīgie puiši likās 
ļoti atsaucīgi un draudzīgi, to 
nosaka viņu mentalitāte, turki 
vienmēr ir ļoti viesmīlīgi un vē-
las, lai viņu viesi justos maksi-
māli labi.

Vispār turkiem raksturīga 
droša izturēšanās un rīcība, kas 
balstās uz zināšanām: ja kāds 
nedzirdīgais viņiem uz ielas lūg-
tu palīdzību, viņi neapjuktu, bet 
gan rastu iespēju atbildēt.”

Elīna Jefremova stāsta: 
“No brauciena uz Turciju man 
ir palikušas ļoti labas atmiņas. 
Atceros pirmo dienu, kad iera-
dāmies Adanā. Tādu karstumu 
nekad dzīvē iepriekš nebiju ju-
tusi! Man ļoti patika Turcijas 
daba, mošejas, sāku pat pierast 
pie turku virtuves, kur visi ēdie-
ni ir ļoti, ļoti asi. 

Projektā piedalījos kā 
zīmju valodas tulks. Sanā-
ca ļoti daudz tulkot, jo šajā 
projektā bijām kopā gan 
dzirdīgie, gan nedzirdīgie.  
Visu dienu bija dažādas aktivi-
tātes – komandu darbs, spēles, 
zīmju valodas apmācība utt. 

Kopumā vērtēju projek-
tu kā izdevušos, jo redzēju, 
ka jaunieši ļoti satuvinās, 
beigās pazuda arī dalījums 
– dzirdīgie un nedzirdīgie,  
visi kļuvām draugi.” 

Karīna Krama, Edgars Celmiņš, Kristīne Zapoļska, Elīna Jefremova, kā arī 2 dzirdīgās 
meitenes un grupas līdere Laura Reisele šovasar piedalījās jauniešu apmaiņas projektā „Hands 
Tell Everything” (Rokas stāsta visu) Adanā, Turcijā.

Ivars KalnIņšno lauras reIseles personIsKā arhīva

REGĪNA RADKĒVIČA, 
Daugavpils: Tā ir mūsu 
mīļā avīze

Septembra „Kopsolī” 
numurā mani vairāk ieinte�
resēja raksts, ka tagad mums 
pieejams psihologs. Intere�
santi bija arī izlasīt par Klu�
šu pāra jubileju, par unikālo 
dzirdes atjaunošanas operā�
ciju Ukrainā, par problēmām 
lidojuma laikā. Numurs ir 
Nedzirdīgo dienas noska�
ņās, programma ar daudziem 
pasākumiem, pirmajā lapā 
mūsu prezidents Arnolds 
Pavlins labi atklāj  savas pār�
domas un noskaņojumu. 

 Kad paņemu jauno nu�
muru,  lasu visu  pēc kār�
tas, bet tikai mājās, kur to 
var mierīgi izdarīt. Daudzi 
interesējas par krimināliem 
nodarījumiem, ko izdarījuši 
nedzirdīgie, grib zināt, kāds 
sods par to piespriests. Vēl 
ir tā, ka vīrieši vairāk gribētu 
lasīt par sportu, bet sievietes 
par gardumiem, ēdieniem, 
par tādu praktisku tēmu kā 
„dari pats” utt. Cilvēkiem 
interesē praktiski izmanto�
jama informācija. Protams, 
nepieciešams ziņot arī par 
izmaiņām likumos, dažādos 
noteikumos. 

Avīzes dizains un krā�
sas ir ļoti spilgtas, nu super! 
Fotogrāfijas ir pietiekami 
daudz un labā kvalitātē, tās 
jau visvairāk skatās.. Nav 
tādu rakstu, kas neinteresē�
tu, kā gan var nepatikt, tā ir 
mūsu mīļā avīze, ko gaidām 
katru reizi. Varu „KS” veido�
tājiem pateikt: esat malači, 
jūsu darbs nav viegls, katrā 
numurā vienmēr  kaut kas 
jauns.

Organizēja: Zigmārs Ungurs 
Foto: no personiskā arhīva

LASĪTĀJI 
VĒRTĒ
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DIVĀS SABIEDRĪBĀS: DZIRDĪGO LATVIEŠU UN  
NEDZIRDĪGO KANĀDIEŠU SABIEDRĪBĀ

Tikšanos ar Ilzi sarunāju elektroniski (e�
pastā), un mūsu saruna notika dažas dienas 
pirms viņas došanās atpakaļ uz Kanādu kādā 
Vecrīgas kafejnīcā. Pie kafijas viņa izvēlas 
gaļas pīrādziņus, kurus Kanādā nav iespē�
jams nopirkt. 

Kā paskaidroja Ilze, Kanādā parastos 
veikalos nepārdod pīrāgus. Tos  var dabūt  
Kanādas Latviešu centrā, bet tur pīrāgi ir ar 
citādu gaļas pildījumu.

Ilze Kinstlere (agrāk Bramane) pēc Rī�
gas Nedzirdīgo skolas beigšanas sāka strādāt  
Rīgas mācību ražošanas uzņēmumā (MRU), 
kas atradās Elvīras ielā 19. Vispirms viņa 
strādāja par audēju, tad elektromontāžas 
cehā par montētāju un lodētāju. Pēc 31 no�
strādātā gada – 1993. gadā  viņai nācās aiziet 
no šīs darba, jo MRU samazinājās ražošanas 
apjomi un ilgi  netika maksātas algas. Pirms 
aizbraukšanas uz Kanādu viņa vēl pāris ga�
dus nostrādāja par šuvēju kādā firmā. 

Kā  nokļuvāt Kanādā?
Apprecējos ar Kanādas latvieti un devos 

viņam līdzi uz Toronto. Pirmo reizi Kanā�
dā nokļuvu 1993. gadā, bet oficiāli sāku tur 
dzīvot no 1999. gada. Cenšos ik pēc pāris 
gadiem vasarā atbraukt uz Latviju. Kad 
esmu šeit, vairāk laika pavadu kopā ar dēla 
ģimeni un apciemoju man tuvos cilvēkus. 

Dēls Māris dzīvo Saldus pusē un 
strādā mežniecībā. Kad esmu pie 
viņa atbraukusi, palīdzu  mājas un 
dārza darbos. Pirms aizbraukšanas 
vēl apciemošu savas draudzenes 
Rīgā. Žēl, ka viņas nelieto datoru. 
Tā gribētos ar viņām sarakstīties, 
izmantojot e – pastu. 

Kā jūs pati iemācījāties 
darboties  internetā un ar da-
toru? 

Apmeklēju nedzirdīgiem 
imigrantiem domātos kursus, ku�
rus organizēja Kanādas Dzirdes 
biedrība (Canadian Hearing So-
ciety - CHS). (Biedrība darbojas 
lielā piecstāvu ēkā un piedāvā 
dažādus pakalpojumus nedzirdī�
giem, vājdzirdīgiem cilvēkiem un 
tiem, kas dzirdi zaudējuši vēlu.)

Kursi notika katru dienu pl. 9 
– 15, un tur es mācījos trīs gadus. 
Kursu ilgums bija dažāds. Vie�
niem vajadzēja tikai vienu gadu, 
citiem  vairāk. 

Mums bija jāapgūst galveno�
kārt angļu valoda un amerikāņu 
zīmju valoda (American Sign lan�
guage – ASL). Iepazināmies arī ar 
Kanādas vēsturi, ģeogrāfiju, valsts 
iekārtu, tās likumiem un paražām. 
Un šeit mācīja arī datorzinības  
Pateicoties šiem kursiem, iemā�
cījos lietot datoru. Sākumā teicu: 

„Kam man tie datorkursi, esmu tiem par 
vecu,  tā ir jauno privilēģija.” Man atbildē�
ja, ka visiem ir vienādas tiesības un iespējas 
to apgūt. 

Bet amerikāņu zīmju valodu, ko lieto 
Kanādas angliski runājošā daļa (nepastāv 
kanādiešu zīmju valoda), man bija grūti 
iemācīties. Tā ir atšķirīga no latviešu zīm�
ju valodas. It īpaši nevaru atcerēties skait�
ļa vārdu zīmes, kuras, šķiet, ir bez loģiskas 
saistības ar cipariem.  ASL mums mācīja 

reizē ar angļu valodu. Mūsu kursa sabiedrī�
ba bija raiba – kursanti bija no 12 dažādām 
valstīm, visvairāk indiešu no Šrilankas.

Pateicoties internetam, varu sekot jaunu�
miem Latvijā, lasīt jūsu mājaslapu un avīzi 
„Kopsolī”. Internetā var izlasīt tik daudz in�
teresantu rakstu un noskatīties dažādus vi�
deomateriālus  par nedzirdīgiem cilvēkiem. 
Piemēram, nesen skatījos  filmu par slavenās 
Helēnas Kelleres  (viņa bija nedzirdīga un 
neredzīga) dzīvi no bērnības līdz sirmam 
vecumam. Mani pārsteidza, ka viņa bija ti�
kusies ar sava laika slavenībām: Čaplinu, 
Rūzveltu,  Kenediju.

Kā paiet jūsu ikdiena? 
Uzturos divās sabiedrībās: dzirdīgo lat�

viešu un nedzirdīgo kanādiešu sabiedrībā. 
Visvairāk iznāk būt latviešu sabiedrībā – 
darba dēļ. Strādāju Toronto Kanādas Latvie�
šu centra virtuvē,  pārsvarā nedēļas nogalēs. 
Tajā darbojas administrācija, banka, biblio�
tēka, veikaliņš, kur tirgo no Latvijas atvestas 
preces, laikraksta „Latvija Amerikā” redak�
cija, deju kolektīvs, koris, studentu korporā�
cijas, skautu grupas. Katru ceturtdienu šeit 
notiek pensionāru saiets un katru sestdienu 
ēdienu tirdziņš, kur pārdod ēdienus latviskā 
gaumē, ko gatavojam virtuvē. Visi ienākumi 
ziedoti Latviešu centra ēkas uzturēšanai un 
latviešu kopienas vajadzībām.

Šeit darbojas arī sestdienas skola, kur 
pasniedz latviešu valodu, vēsturi, ģeogrāfi�
ju, māca dejot tautiskas dejas. Notiek dažādi 
pasākumi, koncerti un  viesizrādes no Lat�
vijas.

 Centrs cīnās, lai latviešu kopiena turpi�
nātu pastāvēt. Ar katru gadu viņu skaits gan 
iet mazumā: tagad gandrīz vai ik pārnedēļu 
sēru paziņojumi. Daļa jaunākās paaudzes 
pamazām kļūst par amerikāņiem. 

Latviešu centrs darbojas arī kā vēlēša�
nu iecirknis. Vēlētāji mēro tālus ceļus, lai 
nobalsotu. Lai gan dzīvoju Kanādā, sekoju 
līdzi notikumiem Latvijā. Piemēram, febru�
ārī piedalījos nobalsošanā par grozījumiem 

Intervēt LNS biedri Ilzi Kinstleri, kas no  
1999. gada pārcēlusies uz dzīvi Kanādā, neizvēlē-
jos nejauši. Laiku pa laikam Informācijas centra 
e-pastā no viņas ienāk vēstules ar informāciju par 
notikumiem nedzirdīgo pasaulē. Lai gan viņa ne-
sen nosvinēja 70 gadu jubileju, internetā viņa jū-
tas brīvi. Bet mobilo telefonu gan viņa nelieto un 
īsziņas neraksta: „Es palieku pie vecmodīgā mājas 
telefona un teksta telefona.” Un fotografēties Ilze 
vēlējās tikai pie ziediem.

2004. gadā ar kursa biedriem kādā izstādē. No kreisās: rumānis, filipīnietis,  
vjetnamiete, itāliete, instruktore un Ilze. 
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Latvijas Republikas Satversmē.
Vislielākie svētki šeit ir 18. novembrī, 

kad svinam Latvijas valsts dzimšanas dienu. 
Tad centrā valda liels patriotisms. Šie svētki 
sākas jau no rīta ar svinīgu Latvijas karoga 
pacelšanu, pa dienu notiek svinīgs akts un 
dažādi pasākumi, un vakars noslēdzas ar 
banketu. Šajos svētkos piedalās arī Latvijas 
vēstnieks Kanādā, vecākie latvieši uzvelk 
tautastērpu un rotājas ar dzintara rotām.

Kur notiek nedzirdīgo pasākumi?
Šos pasākumus apmeklēju Nedzirdī�

go centrā (Bob Rumbal Centre of the Deaf 
– BRCD). Tā ir milzīga divstāvu ēka, var 
teikt, kā maza nedzirdīgo pilsētiņa. Šeit at�
rodas skola, kur imigranti, kuriem ir pamat�
zināšanas ASL un angļu valodā, var turpināt 
mācības.

 Šeit atrodas arī veco laužu pansionāts, 
kas izvietots  augšē�
jā stāvā. Par veciem 
cilvēkiem šeit labi 
rūpējas. Viņi dzīvo pa 
vienam vai pa diviem 
istabā pēc izvēles. Var 
arī izvēlēties istabu ar 
virtuvi vai bez tās. Kas nevēlas saimniekot 
virtuvē, var iet lejā paēst. Atsevišķās telpās 
dzīvo cilvēki ar garīgām problēmām. Man 
bija izdevība redzēt divus nedzirdīgus/nere�
dzīgus  cilvēkus. Ar viņiem kopā visu laiku  
bija pavadoņi, kuri ar viņiem sarunājās, ar 
roku pirkstiem rakstot uz delnas. 

Šinī vietā notiek arī dievkalpojumi, dar�
bojas ēdnīca, kioski un citas iestādes. 

Šeit katru otrdienu notiek senioru saiets, 
un to  var apmeklēt visi, kas ir ārpus centra. 
Arī es, ja tajā dienā nav darba, to apmeklēju. 
Papļāpājam, padzeram kafiju, tēju, uzspēlē�
jam bingo.

Vai nedzirdīgajiem ir arī savs 
klubs? 

 Man stāstīja, ka agrāk pastāvē�
ja nedzirdīgo klubs, bet tas paputējis 
naudas trūkuma dēļ. Tāpēc nedzirdīgo 
organizācijas rīko dažādus pasākumus 
īrētās telpās. Dažām nedzirdīgo gru�
pām ir sava saiešanas vieta noteiktās 
kafejnīcās. Piemēram, zinu vienu ne�
dzirdīgo grupu, kas katru piektdienu 
pulcējas kādā portugāļu īpašniekam 
piederošajā kafejnīcā. 

Lielākais nedzirdīgo pasākums no�
tiek katru gadu maija otrajā piektdie�
nā. Tā nosaukums ir  „Mayfest” (Maija 
svētki/festivāls), un tas ir kaut kas lī�
dzīgs nedzirdīgo festivālam, kurā no�
tiek dažādi pasākumi. Tur satiekas visa 
nedzirdīgo sabiedrība, protams, lielākā 
īrētā vietā. 

Man nekad nav sanācis apmek�
lēt Starptautiskās nedzirdīgo nedēļas 
pasākumus, jo tajā laikā strādāju Lat�
viešu centrā. Šogad to atzīmēja ar da�
žādām aktivitātēm un pasākumiem 21. 
– 30. septembrī. 

Kanādā darbojas dažādas nedzirdīgo 
organizācijas, bet par tām man nav pilnīgas 
informācijas.

Pastāstiet, lūdzu, nedaudz par Ka-
nādas sociālo sistēmu! 

Pensionēšanās vecums – 65 gadi – ir vie�
nāds gan dzirdīgajiem, gan nedzirdīgajiem, 
gan sievietēm, gan vīriešiem. Tiem, kas sa�
ņem mazu vecuma pensiju, piešķir sociālo 
pabalstu – pensiju. Šeit pastāv dažādi pen�
siju veidi.  

Kanādas nedzirdīgie mēdz salīdzināt 
situāciju savā valstī ar ASV. Paši kanādieši 
uzskata, ka nedzirdīgajiem labāka dzīve un 
vairāk priekšrocību ir ASV, jo tur aktīvāk cī�
nās par nedzirdīgo tiesībām un viņiem vieg�
lāk dabūt darbu.  Kanādā nedzirdīgajiem ir 
grūti atrast darbu. Ja nav darba, viņi saņem 
iztikas minimuma pabalstu un invaliditātes 

pensiju. Ziedu laiks Kanādas nedzirdīgajiem 
esot bijuši pagājušā gadsimta 60. – 90. ga�
dos. Tad varēja viegli atrast darbu un saņemt 
labu algu. Uzlabojoties tehnoloģijām, palie�
linoties imigrantu skaitam valstī,  nedzirdī�
gajiem sākās grūtības ar darba meklēšanu.

Toties Kanādā veselības aprūpes pakal�
pojumi ir par brīvu, arī operācijas (izņemot 
zobārsta un acu ārsta pakalpojumi – par tiem 
jāmaksā pašiem, jo tie ir dārgi), bet ASV par 
to jāmaksā pašiem. Arī sociālās aprūpes ziņā 
Kanādā esot labāk nekā kaimiņvalstī.

Kā jūs sarunājaties ar ārstiem?
Izmantoju tulku, bet vienkāršos gadīju�

mos tieku galā sarakstoties. Ir gadījumi, kad 
ārsts nevēlas rakstiski sazināties, tad nedzir�
dīgajam jāmeklē tulks. Pie tulka vajag pie�
rakstīties ļoti savlaicīgi, bet ir speciālie tul�
ki, ko var izsaukt ārkārtas gadījumos, naktīs 
un slimīcas. Ja tulka pakalpojums nepiecie�
šams privātajām darīšanām, tad par to jā�
maksā pašam, bet, kārtojot darīšanas valsts 
iestādēs, – par brīvu. Par tulka pakalpojumu 
pašam jāmaksā arī tiesā – 60 Kanādas dolāri 
par stundu, bet, ja esi trūcīgs, tad tas ir par 
brīvu. Tulku centrs darbojas tajā pašā Kanā�
das Dzirdes biedrības namā – CHS. 

Kā nedzirdīgie Kanādā var izsaukt 
ārkārtas palīdzību? 

Man nav ne jausmas, kā to var izsaukt ar 
īsziņas palīdzību, jo nelietoju mobilo telefo�

nu. Man nav bijusi 
vajadzība to lietot, jo 
varu iztikt, sazinoties 
e�pastā un izmantojot 
teksta telefonu. Ja ar 
mani kaut kas notiek, 
tad vienkārši zvanu uz 

911 un neko nerunāju. Pēc zvana palīdzības 
darbinieki var izsekot, kur atrodas zvanītāji. 
Uz notikuma vietu brauc 3 mašīnas – ātrā 
palīdzība, ugunsdzēsēji un policija. Kurš 
pirmais ierodas, tas noskaidro situāciju un 
zvana citam dienestam. 

Vairāki gadi nodzīvoti Toronto. Pa-
stāstiet, lūdzu,  nedaudz par pilsētu un 
cilvēkiem.

Tā ir vislielākā pilsēta Kanādā, ar 2,5 
miljoniem iedzīvotāju. Toronto ir ļoti mo�
derna un plaša, ar gigantiskām celtnēm un 
multikulturālu sabiedrību.  Iebraucējiem 
jāpierod pie lieliem attālumiem. Lai brauk�
tu no vienas vietas uz otru, ceļā nākas pa�
vadīt daudz laika. Piemēram, lai nokļūtu 
Latviešu centrā, man ceļā jāpavada vesela 
stunda. 

Seniori te izskatās un ģērbjas labāk 
nekā Latvijā (Varu tikai piekrist Ilzes teik-
tajam – viņa izskatās tik eleganta un zie-
doša un vairāk par 60 gadiem nevar dot 
– I.I.). Apģērbi Kanādā maksā lētāk nekā 
Latvijā. Ir arī dārgie veikali, bet šeit pastāv  
veikali, kuros var nopirkt lētāk pārtiku un 
apģērbus. Bieži notiek izpārdošanas.

Tualetes ir katrā kafejnīcā un lielvei�
kalos bez maksas –  pat vairākas. Kad uz 
Rīgu atbrauca mana vīra meita, viņa nekādi 
nevarēja saprast, kāpēc par tualeti jāmaksā. 
Varbūt tāpēc ārzemnieki Rīgā čurā uz ielas.  
Toties Rīgā ir tīrākas ielas, tīrāki transport�
līdzekļi, jo Kanādā transportlīdzekļos un 
metro stacijās cilvēki met zemē avīzi, tukšo 
kafijas plastikāta krūzi, skārdeni.  

Lai gan Kanāda ir skaista un lieliska 
zeme, man vismīļākā ir mūsu dzimtene. 
Pirms trīs gadiem nomira vīrs, nu dzīvoju 
viena un tagad arvien vairāk domāju par 
atgriešanos dzimtenē. 

Sākumā teicu: „Kam man tie datorkursi, esmu 
tiem par vecu,  tā ir jauno privilēģija.” Man atbil-
dēja, ka visiem ir vienādas tiesības un iespējas.

2003. gadā ar nedzirdīgo Kanādas latvieti Edīti  
uz Toronto pilsētas fona
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VISIEM BEZDARBNIEKIEM  
PABALSTU MAKSĀS 9 MĒNEŠUS
Valdība noteikusi izmaiņas, ka no nākamā 

gada 1. janvāra būs vienāds bezdarba pabal�
sta izmaksas ilgums – deviņi mēneši neatka�
rīgi no bezdarbnieka apdrošināšanas stāža. Tā 
rezultātā palielināsies krīzes gados samazinā�
tais  pabalsta izmaksas ilgums bezdarbnie�
kiem ar apdrošināšanas stāžu līdz 19 gadiem.

Turpmāk visiem bezdarbniekiem  pirmos 
trīs mēnešus pabalstu izmaksās pilnā apmē�
rā, nākamos trīs mēnešus – 75% no piešķirtā 
bezdarbnieka pabalsta apmēra, pēdējos trīs 
mēnešus – 50% no piešķirtā bezdarbnieka 
pabalsta apmēra. Likuma izmaiņas vēl jāpie�
ņem Saeimā.

BŪS ASISTENTI BĒRNIEM JAU NO 5 
GADU VECUMA

Saeima pieņēma grozījumus Invaliditātes 
likumā, kas no piecu gadu vecuma nodroši�
nās valsts apmaksātus asistenta pakalpoju�
mus visiem izglītojamajiem ar invaliditāti, 
kuri mācās pirmsskolas, vispārējās izglītības, 
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības 
un profesionālās vidējās izglītības iestādēs. 

Iepriekš valsts apmaksāja šos pakalpoju�
mus bērniem no septiņu gadu vecuma. Asis�
tenta pakalpojums paredz palīdzību pārvie�
toties izglītības iestādē, personīgo higiēnu, 
palīdzību ēdienreizēs, ģērbšanos, komunikā�
ciju ar pedagogu. Lai varētu saņemt šo pa�
kalpojumu, būs nepieciešams Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 
(VDEĀVK) ieteikums individuālajā rehabi�
litācijas plānā par asistenta pakalpojuma ne�
pieciešamību.

VARĒS MĀCĪTIES MŪŽIZGLĪTĪBAS 
PROGRAMMĀ

Valdība mūžizglītības pasākumiem papil�
dus piešķīrusi vienu miljonu latu. Tas dos ie�
spēju vēl trim tūkstošiem cilvēku iesaistīties 
mūžizglītības pasākumos. Izglītības prog�
rammas, kādām varēs pieteikties, septembrī 
apstiprinās Labklājības ministrijas izveidota 
apmācību komisija.

Mūžizglītības pasākumos „Atbalsts mūž�
izglītības politikas pamatnostādņu īsteno�
šanai” var piedalīties un paaugstināt savas 
prasmes pilnu darba laiku strādājošie un 
pašnodarbinātie (izņemot valsts civildienestā 
nodarbinātos), kuri pēdējo izglītību ieguvuši 
vairāk nekā pirms viena gada un ir sasniegu�
ši vismaz 25 gadu vecumu. Apgūt iespējams 
gan profesionālās pilnveides programmu, gan 
neformālās izglītības programmu.

Lai mūžizglītības pakalpojumi būtu pie�
ejami arī cilvēkiem ar invaliditāti, 17 cilvē-
kiem ar dzirdes traucējumiem būs pieejams  
surdotulka pakalpojums, savukārt 17 cilvē�
kiem ar invaliditāti – asistenta pakalpojumi. 
    Kursos bez maksas varēs mācīties cilvēki, 
kuriem noteikta invaliditāte, kā arī pirmspen�
sijas vecuma cilvēki, kuriem līdz valsts ve�
cuma pensijai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi 
(izņemot gadījumu, ja cilvēks vecuma pensi�

ju saņem priekšlaicīgi).
Pieteikties varēs arī vecāki, kuriem ir divi 

vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, kā 
arī tie cilvēki, kuri ir atzīti par trūcīgiem.

MAZIE AUTOBUSOS VARĒS SĒDĒT
Līdz šim pirmsskolas vecuma bērni autobu�

sos bez maksas drīkstēja braukt tikai tad, ja ne�
aizņēma sēdvietu. Viņu biļetēm Rīgas autoostā 
 ar sarkanu zīmogu tika uzspiests  brīdinā�
jums –  „bez sēdvietas”. Tas pasliktināja tie�
ši daudzbērnu ģimeņu situāciju, jo par katru 
bērnu, kuru nav iespējams paņemt klēpī, bija 
jāpiemaksā. 

Turpmāk tā vairs nebūs. Valdība pieņē�
ma noteikumus, kas novērš šo netaisnību, 
– turpmāk bērni autobusos, arī braucot bez 
maksas, drīkstēs sēdēt atsevišķā vietā. Tāpat 
kā iepriekš, pie kases vai autobusā pie šofera 
bērnam jāizņem bezmaksas jeb nulles biļete, 
uzrādot personas apliecinošu dokumentu . 
Biļetē būs norādīts vietas numurs, kurā bērns 
varēs sēdēt. Šie noteikumi stāsies spēkā pēc 
dažiem mēnešiem.

BŪS IZMAIŅAS PABALSTOS
Ģimenes valsts pabalsts nākamgad un arī 

2014. gadā saglabāsies pašreizējā –  astoņu 
latu apmērā par katru bērnu ģimenē no 1  līdz 
19 gadiem. Vēl 2013. gadā paredzēts dubultot 
krīzes gados ieviestos vecāku pabalsta jeb tā 
sauktās māmiņalgas griestus.

Tāpat valdības pieņemtie likuma grozīju�
mi paredz no nākamā gada 1. janvāra pacelt 
pirms trim gadiem noteiktos vecāku, mater�
nitātes un paternitātes pabalsta griestus, du�
bultojot dienā izmaksājamo pabalstu apjomu. 
Pašlaik maksimālais pabalstu apmērs dienā 
ir 11,51 lati un 50% no summas virs 11,51 
latiem, bet no nākamā gada 1. janvāra tas būs 
23,02 lati un 50% no summas virs 23,02 la�
tiem.

SĀK APMĀCĪT ATBALSTA PERSONAS
Projektā “Nepalikt vieniem klusumā” ap�

mācības septembrī uzsāka atbalsta personas 
jaunajām ģimenēm dzemdību un pēcdzem�
dību periodā. Divas grupas mācās atsevišķi. 
Pirmajā grupā mācās piecas dzirdīgas sievie�
tes ar zīmju valodas zināšanām, viņas sniegs 
atbalstu nedzirdīgajām māmiņām dzemdību 
periodā. Apmācība ietver 120 stundu apjomu. 

Otrajā grupā mācīsies piecas nedzirdīgas/
vājdzirdīgas sievietes, kurām pašām ir vis�
maz viens bērns. Viņas sniegs atbalstu jauna�
jām māmiņām pēcdzemdību periodā. Viņām 
apmācība  ilgs 80 stundu.

VALSTS APMAKSĀS  ZĀĻU IEGĀDI
No 1. septembra valsts 50% apmērā kom�

pensē recepšu medikamentus bērniem līdz 
divu gadu vecumam, bet 25% apmērā – grūt�
niecēm vai sievietēm pēcdzemdību periodā. 
No 1. augusta valsts apmaksā arī pusi no 
gripas vakcīnas iegādes izdevumiem grūtnie�
cēm.

Sagatavoja: Zigmārs Ungurs

SOCIĀLĀS ZIŅAS
Lietojot bankomātu,  jābūt ļoti uzma-

nīgiem, jo krāpnieki dažādos veidos cenšas 
iegūt citu karšu datus,  nelikumīgi piestip-
rinot pie bankomātiem dažādas mikroierī-
ces datu nolasīšanai. Tās ir grūti pamanīt, 
tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš kartes ie-
vietošanas vietai, klaviatūrai un monitora 
augšpusei.

ieteikumi drošākai karšu  
lietošanai

 Ievadot savu PIN kodu bankomātā, 
pārliecinieties, vai kāds to nenovēro. Papildus 
aizklājiet klaviatūru ar roku.
 Neglabājiet savu kartes PIN kodu ci�

tiem cilvēkiem pieejamā vietā, nekādā gadīju�
mā neglabājiet to kopā ar karti. 
 Regulāri sekojiet līdzi darījumiem 

savā kontā. 
 Rūpīgi aplūkojiet bankomātu, vai tas 

nav aprīkots ar nelegālām datu nolasīšanas ie�
kārtām. 
 Pēc  saņemšanas naudu  rūpīgi ievie�

tojiet  makā, somā vai citā drošā vietā. 
 Naudu izņemot, palūdziet citus ievē�

rot distanci, lai nebūtu redzami ievadītie dati.
 Neļaujiet  svešiem cilvēkiem palī�

dzēt naudas izņemšanā no bankomāta, nedo�
diet citiem savu karti un PIN kodu. 

Mājaslapā: http://www.bankasoc.lv pieej�
ams skaidrojums un padomi, kā rīkoties, lai 
sargātu savus datus un naudu. 

Uz „KS” jautājumiem atbild ANNA 
VILSONE, SEB bankas ārējās komunikā-
cijas projektu vadītāja

Kā banka nodrošina aizsardzību pret 
šādiem gadījumiem?

Uz visiem bankomātiem, kas atrodas uz 
ielas, ir speciālas karšu datu pretnolasīšanas 
ierīces –  antiskimmeri.

Ir vairāki drošības risinājumi, par kuriem 
banka nedrīkst publiski runāt, jo tas atvieglos 
krāpnieku rīcību.

Vairāk par šo jautājumu var izlasīt  mājas�
lapā: http://www.seb.lv/lv/about/press-centre.

Cik bieži tiek pārbaudīta katra izvieto-
tā bankomāta drošība?

Drošības sistēma bankomātu darbību kon�
trolē  7 dienas nedēļā 24 stundas diennaktī. 
Papildus vēl notiek fiziskā pārbaude – tos re�
gulāri apseko uz vietas. 

Kuri varētu būt drošākie bankomāti, 
piemēram, Rīgas pilsētas centrā?

Mēs negribētu izcelt konkrētu bankomātu, 
jo klienti tiek vienādi pasargāti visos. Pro�
tams, krāpnieki vairāk izvēlas tos  bankomā�
tus, kurus lieto visvairāk cilvēku, tad arī viņu 
iespējamais "guvums" ir lielāks.

Klientu centrs – tālrunis 8777 vai 
Skype SEB_Latvia (d.d. pl. 8 – 20), vai  
e�pasts: info@seb.lv.

 Kontakttālrunis  ārkārtas gadījumos 24 st.  
diennaktī –  67092555, nedzirdīgie var rakstīt 
uz e�pastu: contact.centre@firstdata.lv. 

Materiālu organizēja: Ilze Kopmane

JĀLIETO UZMANĪGI
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SPORTA ZIŅASIEGUVA TIESĪBAS BEZ TULKA

Vīriem jau agrāk bija vēlēšanas ie�
gūt motociklista tiesības, Raitis Ozols 
nejauši atrada kādu reklāmu par ie�
spējamo apmācības kursiem ar akcijas 
cenu. Tā arī radās doma savākt nelielu 
grupu šai apmācībai. Bija savākti pieci 
un viņi paši pieteicās.

Raitis stāsta: „Kad gājām pieteik-
ties moto skolā, tās vadītājs bija vien-
kārši apmulsis par nedzirdīgiem vīriem, 
kas gribēja mācīties viņa skolā. Mierīgi 
izskaidrojām, ka varam kopā tikt galā. 
Bet viņš sazinājās ar Ceļu satiksmes 
drošības direkciju (CSDD). Beigās at-
bilde bija šāda: var, ja ir grupa.”

Sākotnēji mazā grupiņa gribējusi 
pieteikties uz tulka pakalpojumu šai 
apmācībai, bet mācības notika vēlu va�
karā, tātad šajā laikā tulks nebūtu pieej�
ams. Tulka trūkuma dēļ vien viņi negri�
bēja atteikties no sava nodoma. Raitis 
turpina: „Gājām uz kursiem, grupā bija 
kādi 30, bet mēs, pieci, sēdējām pēdē-
jā solu rindā. Teorētiskajā apmācībā 
sagatavotā prezentācija Powerpointa 
formātā nodrošināja mums pieeju in-
formācijai. Ja kaut ko nesapratām, pie-
rakstījām uz papīria. Apmācības beigās 
gājām pie pasniedzēja un jautājām par 
neskaidrībām. Mums visiem jau ir au-
tovadītāja tiesības, tāpēc vairāk centā-
mies uzzināt tikai par motocikla tehniku 
un īpatnībām.”

Radās arī neliela ķibele – jāapgūst 
no jauna medicīniskās palīdzības prog�
ramma, jo agrāk mums jau apgūtais 
kurss tajā bija novecojis. Izgājām arī 
šos kursus, un arī bez tulka. Eksāmens 
nolikts!

Kad bija klāt praktiskās nodarbības, 
instruktors topošajiem motobraucē�

jiem jautāja, vai kādreiz kāds 
braucis ar motociklu. Visi gan! 
Tātad viņi šo māku apguva ātri 
un viegli. Instruktors deva ele�
mentārus mājienus, kas būtu 
jāievēro brauciena laikā, un 
pēc neilga laika viņi jau trau�
cās pa Salu tiltu ar ātrumu 80 
km stundā.

Par komunikāciju ar pa�
sniedzējiem Raitis atzīmē: 
„Saziņa noritēja veiksmīgi un 
vienkārši. Mēs ikdienā strā-
dājam kopā ar dzirdīgajiem, 
tāpēc esam iemācījušies arī 
tur kaut kā komunicēt, kursos 
tā nebija problēma. Kad tiesī-
bas bija dabūtas, mēs pa īstam 
attapāmies, ka spējam nonākt 
līdz galam bez jebkādas palī-
dzības, arī bez tulka.”

Roberts Priede: „Pirms 25 
gadiem braukāju ar savu moci 
„Jawa 350”, avarēju un tad 
pārtraucu braukšanu. Kopš tā 

laika bija pagājuši 23 gadi,  kad kādu-
dien ciemojos pie drauga Garri un viņš 
piedāvāja man izbraucienu ar moci. No 
tās reizes viss atkal atsākās  -  man gri-
bējās pašam sēsties uz moča un braukt, 
sajust tā stūri savās rokās.  Šopava-
sar Garri man ieteica doties pie Raita 
Ozola, lai kopīgi veidotu grupu moto-
skolā un iegūtu A klases kategorijas 
vadītāja apliecību. Un tā arī izdarījām. 
      Motoskolā apguvām visu kursu 
teorijā un motobraukšanā, pēc tam no-
likām valsts eksāmenus. Vispār nebija 
problēmu ar dzirdīgajiem, kompāni-
jā sapratāmies gan rakstiski, gan ar 
žestiem. Tā  lēnām sarunājāmies. Ļoti 
atsaucīgi bija teorijas pasniedzēji un 
instruktors. 

Mans mocis ir „Yamaha” -  jaudīgs, 
ātrs, arī  bīstams. Tad  kāpēc atgriežos 
pie moča  no jauna? Laikam jau tāpēc, 
ka motobraukšana mani  uzlādē ar ad-
renalīnu,  jūtos pat par 20 gadiem jau-
nāks. Ceru, ka ar laiku mums Latvi-
jā būs savs  nedzirdīgo motoklubs un  
kompānijā varēsim apceļot Eiropu!”

Šīs grupas motoskolas instruktors 
Ģirts Goblins stāsta: „Sākumā domā-
ju, ka būs grūti komunicēt ar nedzir-
dīgajiem kursantiem, bet beigās tīri 
labi sapratāmies. Nedzirdīgie vīri spēj 
nolasīt no lūpām. Pamazām iemācījos 
sarunāties zīmēs, norādot virzienu, 
attālumu utt. Man nebija problēmu 
uzrakstīt, parādīt un pastāstīt. Iesaku 
nedzirdīgiem iesācējiem griezties pie 
Raita Ozola un izrunāties par dažām 
niansēm braukšanā, jo viņam jau ir 
pieredze. Šobrīd pie manis mācās vēl 
viens nedzirdīgs puisis.” 

Šovasar pieci nedzirdīgie vīri izgāja 
moto skolu, iegūstot A kategorijas tiesī-
bas. Ar pašu spēkiem, bez tulka palīdzī-
bas. Drosmīgie bija Roberts Priede, Raitis 
Ozols, Raimonds Nebijs, Mārtiņš Siliņš un 
Andris Keders.

NEDZIRDĪGIE PARAOLIMPISKIE  
MEDAĻNIEKI

Londonas Paraolimpiskajās spēlēs piedalījās arī 3 ne�
dzirdīgie. Taču viņi varēja startēt tikai tāpēc, ka viņiem 
bija vēl otra, atšķirīga invaliditāte. Piemēram, nedzirdī�
gajai Laurentijai Tanai no Singapūras, kura šajās spēlēs 
ieguva  sudraba un bronzas medaļu, ir cerebrālā trieka. 
Tāda pati papildu invaliditāte ir arī nedzirdīgajam Jevgē�
ņijam Švecovam no Krievijas. Viņš uzvarēja 400 metru 
skrējienā. Problēmas radās britu sportistei Olīvijai Brīnai, 
kurai arī ir cerebrālā trieka un kura ieguva 5. vietu 100 m 
skrējienā. Viņa nedzirdēja, ka sacensībās  nosvilpts pār�
agrs starts, pārējās dalībnieces apstājās, bet viņa turpināja 
skriet līdz finiša līnijai.

 Par laimi, tiesneši bija saprotoši un pārcēla skrējienu 
stundu vēlāk, lai viņa varētu atgūt spēkus. Taču šis gadī�
jums parāda, ka sacensību organizatori nebija iedomāju�
šies, ka šajās spēlēs piedalīsies arī nedzirdīgie. 

PRĒMIJAS VISIEM BŪS VIENĀDAS
Valdība atbalstīja prēmiju palielināšanu paraolimpie�

šiem, kuriem līdz ar to būs iespēja saņemt tikpat lielas 
naudas balvas kā klasisko olimpisko spēļu medaļniekiem.

Turpmāk par olimpiskajās, paraolimpiskajās  un ne-
dzirdīgo spēlēs par  pirmo vietu individuālajos sporta 
veidos prēmijas  varēs būt līdz 100 000 latu, bet par pirmo 
vietu komandu sportā – līdz 300 000 latu.

Jaunās normas  attiecas jau uz sasniegumiem 2012. 
gada Londonas paraolimpiskajās spēlēs.

RAITIS RŪRĀNS  
„BALTIJAS CEĻĀ”

No 24. līdz 26. augustam no�
tika 600 kilometrus garais stafe�
tes skrējiens „Baltijas ceļš”, pie�
minot pirms 23 gadiem Baltijas 
divu miljonu iedzīvotāju veidoto 
„Baltijas ceļu”.

Skrējienā piedalījās 24 dalīb�
nieki no Lietuvas, no Igaunijas 

nebija neviena, bet no Latvijas 12 skrējēji. Viņu vidū  kā 
vienīgais nedzirdīgais bija arī mūsu Raitis Rūrāns. 

Raitis šajā skrējienā kopā pieveica 77,5 kilometrus. 
Viņš skrējienā piedalījās jau otro reizi, iepriekš skrēja 
2010. gadā.

ČEMPIONĀTĀ KALNU RITEŅBRAUKŠANĀ
Trīs Latvijas nedzirdīgie riteņbraucēji no 9. līdz 16. 

septembrim pirmo reizi piedalījās Eiropas Nedzirdīgo 
čempionātā kalnu riteņbraukšanā, kas notika Krievijā, To�
ljati. Pirmajā dienā 20 km distancē Mārcis Skabs ieguva 
14. vietu, Andis Krams – 15. vietu, bet Emīls Krams 
tika diskvalificēts.

Komandu stafetē katrs no mūsu trim braucējiem vei�
ca 10 km,  un Latvijas komanda ieņēma 5. vietu. 55 km 
distancē 21 sportista konkurencē Emīls ieguva 9. vietu, 
Andis 14. vietu, bet Mārcis līdz finišam netika.

LABĀKAIS  SPININGOŠANĀ – ALEKSANDRS 
ROMANOVS

Rīgas Nedzirdīgo meistarsacīkstēs spiningošanā, kas 
risinājās 15. septembrī Babītes ezerā, uzvarēja Alek-
sandrs Romanovs. Viņa guvums kopsvarā: 12,52 kg. 
Viņš noķēra arī vislielāko zivi – 93 cm garu un 5 kg sma�
gu līdaku. Otrajā vietā –  Konstantīns Žoids ar 4,72 kg 
kopsvarā, bet trešais –  Aleksandrs Ņerodenko ar 3,54 kg. 
Sacensībās piedalījās 11 dalībnieki, galvenais tiesnesis – 
Juris Grundulis, vecākais.

Ziņas apkopoja: 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!
85

22. 10.  ANNA JEGOROVA, Rīgas

75
  2. 10. ANNA SIMANOVIČA, Rīgas
  4. 10. VIKTORS NIKOLAJENKO, 

Rīgas
70

12. 10. PĒTERIS ĶUZIS, Smiltenes
12. 10. ĀDOLFS ŽĪGURS, Rīgas
14. 10. DZINTRA ĶUZE, Valmieras

65
  3. 10. JĀNIS MUIŽNIEKS, Rīgas
12. 10. JEĻENA NOVICKA, Rīgas
14. 10. ALOIZS LOGINS, Smiltenes
22. 10. ARVĪDS ŠVAGRIS, Valmieras

60
  6. 10. PJOTRS HOTUĻEVS, 

Daugavpils

55
18. 10. AIVARS ZĪBARTS, Rīgas

50
  3. 10. DZINTRA ABAKOKS, Rīgas

biedrība

LNS projekts "KLUSUMA PASAULE"
Ieguldījums tavā nākotnē

EIROPAS SAVIENĪBA

galvenie Pasākumi biedrībās 2012. gada oktobrī

LNS BIEDRĪBU PASĀKUMI
RĪGĀ

3., 10., 17., 24., 31. 10 pl. 16 
                 Notikumi Latvijā un pasaulē

D/C ĀBEĻZIEDS
  4. 10 pl. 15 Vingrošana un dejošana
11. 10 pl. 13 Vingrošana un dejošana
18. 10 pl. 13 Infostunda, vingrošana 
                     un dejošana
25. 10 pl. 15 Rokdarbi, vingrošana un 
                     dejošana

KULDĪGĀ
  4., 25. 10 pl. 12 IK „Novusa draugi”
  5. 10 pl. 12 Rudens Māras diena
10. 10 pl. 12 Labas uzvedības 
                      pamatnoteikumi
15. 10 pl. 12 Dažādu pagatavotu 
                     saldumu degustācija
27. 10 pl. 12 Pasākums „Helovīndiena” 
             (ierasties maskās, līdzi groziņš)

VENTSPILĪ
4., 18. 10 pl. 15 Laikrakstu  un 
                          žurnālu apskats
11., 25. 10 pl. 15 Notikumi Latvijā un 
                            pasaulē

PĻAVIŅĀS
13. 10 pl. 12 Pasākums „Ražas 
                       bagātība”

DAUGAVPILĪ
  9. 10 pl. 16 Laikrakstu apskats
16. 10 pl. 16 IK’’Nezinīši’’ 
23. 10 pl. 16 Informācija par 
                      nedzirdīgo dzīvi 

LIEPĀJĀ
  3. 10 pl. 12 Pārrunas
18. 10 pl. 12 Pasākums „Draudzīga 
                      tikšanās”
18. 10 pl. 15 Laikrakstu un žurnālu 
                       apskats
25. 10 pl. 14 Informācija par 
                     nedzirdīgo dzīvi

VALMIERĀ
22. 10 pl. 14 Lekcija „Spināti – 
                      vitamīnu bumba!”
29. 10 pl. 16 Tējas pēcpusdiena 
                     „Vienkārši būt kopā!”

SMILTENĒ
 6. 10 pl.12 Senioru diena (līdzi groziņš)

Lai jums veselība stipra,
Nesāp kauli, neķer gripa,
Latiņi lai makā krīt,
Laime smaida katru rīt!

Sirsnīgi sveicam 
LEONORU un JĀNI SKUDRU  zelta 
kāzu jubilejā!

Pļaviņu biedrība un Līvānu grupas 
biedri

Mīļš sveiciens mūsu LNS Goda biedrei 
VILMAI GREGOREI 75 gadu jubilejā.

Kuldīgas biedrība

Apsveicam  50 gadu jubilejā  
PĒTERI LOGINU. Vēlam labu veselību, 
dzīvesprieku, gara možumu un panākumus 
turpmākajos gados!

RSK „Nedzirdīgo sports” valde

LĪDZJŪTĪBAS
Lai sapnis balts viņu dvēseli aijā  
Un klusais miers ar saviem spārniem 
sedz.                                     (Ā.Elksne)

Mūžībā aizgājuši mūsu biedri  
 ANTOŅINA RANCĀNE 
(1932.4.11 – 2012.17.08) 
 ALEKSEJS GRIGORJEVS 
(1938.19.02 – 2012. 28.08) 
 LŪCIJA SAKSONE 
(1930.24.02 – 2012.19.09)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem un 
draugiem.

Rīgas biedrība

IELŪGUMS!
Jelgavas grupai šogad 60 gadu 

jubileja! Ielūdzam ikvienu 5. oktobrī 
pl. 17 Jelgavā, Sarmas ielā 4, lai to 
kopā atzīmētu. Visi laipni gaidīti!

Rīgas RB priekšsēdētāja  
Māra Lasmane

                ĪPAŠIE SVEICIENI

VENTSPILĪ
6., 27. oktobrī pl. 15 Avīžu un žurnālu 
                                  koplasīšana
13. oktobrī pl. 15 Juridiska rakstura 
                               informācija
20. oktobrī pl. 15 Pārrunas par 
                              nedzirdīgo dzīvi

LIEPĀJĀ
2., 4., 9., 16., 23. oktobrī  pl. 15.30 
                 Avīžu un žurnālu koplasīšana                               
6. oktobrī   pl. 11 Pārgājiens    
                              „Pretīzelta rudenim”                                        
11. oktobrī pl. 15.30 Pārrunas  par 
                                   nedzirdīgo dzīvi                                                 
20.oktobrī pl. 13  Tematisks pasākums  
                              „Zelta briedums ”                           

RĒZEKNĒ
2. oktobrī pl. 13 Mutvārdu žurnāls 
                            ,,Gribam visu zināt” 
4. oktobrī pl. 13 Avīžu un žurnālu 
                            koplasīšana

VALMIERĀ
2.,11., 18.,25. oktobrī pl. 14 Pārrunas  
                             par nedzirdīgo dzīvi       
4.oktobrī pl. 14 Avīžu un žurnālu 
                           koplasīšana
6. oktobrī pl. 12 Pasākums „Simjūds”
8. oktobrī pl. 14 IK „Dvēseles Daile”
24. oktobrī pl. 12 „Iekļaujies” – 
                        ieskats dzirdīgo pasaulē
29. oktobrī pl. 14 Mutvārdu žurnāls 
                             ,,Gribam visu zināt” 

ALŪKSNĒ
6.oktobrī pl.17 „Iekļaujies!” – ieskats 
                          dzirdīgo pasaulē 
13.oktobrī pl.11 Avīžu un žurnālu 
                            koplasīšana 
19.oktobrī pl.12 Amatniecības darbu 
                         izstāde „Dabas veltes” 
27.oktobrī pl.11 Pārrunas par 
                             nedzirdīgo dzīvi.

UZMANĪBU! TV PIEDĀVĀ 
TEĀTRA IZRĀDI AR  

SUBTITRIEM 
Sestdien, 20. oktobrī (plānotais 

raidlaiks pl. 13.20)  LTV 1 pārraidīs  
Dailes teātra izrādi „Minhauzena  
precības” ar subtitriem 
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