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ŠAJĀ NUMURĀ
Jūsu rokās aizejošā gada 

pēdējais numurs. Tik daudz 
vēlējāmies tajā jums pateikt, 
izstāstīt, bet 16. lappusē 
jāliek punkts  šim gadam. 
Protams, tikai uz īsu laiciņu, 
līdz pienāks jaunais gads… 
Un tā lasiet:

1. – 3. Gadumijas 
sarunas, pārdomas, 
svarīgākie notikumi 
nedzirdīgo dzīvē – 2010

4. – 5. Ielūkosimies 
nedzirdīgo dzīvē 
Latvijā un pasaulē! Ar 
LNS līdzdalību Eiropas 
Nedzirdīgo organizācijai 
nosvinēti 25 gadi; 
nedzirdīgā rakstniece stāsta 
par savu dzīves gājumu un 
radošiem sasniegumiem

6. Vēstījums par 
Bruģmaņiem – zemkopju 
dzimtu sestajā paaudzē – ir 
iedvesmojošs, labestības un 
dzīvesprieka caurausts

7. LNS jaunbūves 
aug acīmredzami un būs 
gatavas nākamgad, apliecina 
celtnieki

8. – 9. „Krāsaini sapņi” 
turpinās

10. Darbs, vēlmes, 
gandarījums un ieceres 
– par to savās domās dalās 
Karīna Pavlova un Dana 
Kalpiņa – Geida no projekta 
„Klusuma pasaule”

12. Skolu vēstis 
atgādina: šogad Jelgavas 
skolai apritētu 140 gadi.
Bijušās skolnieces atmiņas...

13. Ziņās no biedrībām  
par unikālu notikumu – 
daugavpilietes Elvīra Čaika 
un Regīna Radkeviča 
piedalījušās LNT šovā 
„Dziedošās ģimenes”

14. Basketbolu spēlē 
visā pasaulē. Šoreiz divas 
vēstis

15. Nedzirdīgo ceļš pie 
Dieva – katram savs. Šeit 
par Vasarsvētku draudzi 
Ventspilī

16. Mīļi sveicam 
jubilārus, zelta un sudraba 
pārus, piesakām nākamo 
numuru…
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Tālāk lasiet 2. lpp.

Ivars KalnIņšno "Kopsolī" arhīva

Kā aizvadīto gadu vērtējam tagad, tam pro-
mejot? Par to interesējās „KS”, intervējot vai-
rākus LNS cilvēkus.

Pirmais uz jautājumiem atbildēja LNS pre-
zidents ARNOLDS PAVLINS.

„Ejam parEizu cEļu…”
LNS šis bija projektu gads, realizējām  vai-

rākus. Kādas būtiskas pārmaiņas šajā laikā 
notikušas LNS dzīvē? 

Jā, 2010. gadu mēs droši varam saukt par lie-
lo projektu gadu – „Klusuma pasaule”, divu ēku 
celtniecība, valsts pasūtījums, „Līdzdalības evo-
lūcija”. Domāju, ka visai savienībai bija pilnas 
rokas dažādu darbu. Ceru, ka mūsu darbinieki 
novērtē iespējas, ko viņiem sniedz šis radošais, 
interesantais darbs, bet biedri aktīvi izmanto visu, 
ko šie projekti viņiem piedāvā. 

Pārmaiņas? 
Tās būs redzamas pakāpeniski, daudzu gadu 

garumā. Tagad varbūt atzīmēšu vienu – LNS aiz-
vien vairāk un vairāk kļūst par patiesām mājām 
daudziem simtiem mūsu cilvēku. Uz mums pa-
ļaujas aizvien vairāk, mums uzticas un no mums 
prasa aizvien vairāk. Tas ir labi, tas rāda, ka ejam 
pareizu ceļu. Ka esam vajadzīgi.

 Jūsu rīcībā ir pāri par 100 darbinieku, vai 
šis lielais skaits atvieglo jūsu darbu? Varbūt 
otrādi? 

KONFERENCE BRISELĒ PAR GODU 
EUD 25 GADU JUBILEJAI

Pasākumos piedalījās 24 Eiropas valstu pār-
stāvji, kā arī Pasaules Nedzirdīgo federācijas pre-
zidents Marks Jokinens, Eiropas Tautas partijas 
nedzirdīgais deputāts Adams Kosa, Eiropas Par-
lamenta priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redin-
ga, Eiropas Nedzirdīgo organizācijas prezidente 
Berglinde Stefansdotira, šīs pašas organizācijas 

izpilddirektors Marks Vītlijs u.c.  

LNS šajos pasākumos pār-
stāvēja LNS viceprezidente 
SANDRA GERENOVSKA. Šeit 
viņas stāstījums par redzēto un 
uzzināto konferencē! 

„Pirmajā dienā visi pārstāvji 
tika iepazīstināti ar lielajām Eiro-
pas Parlamenta ēkām, tā veidoša-
nās vēsturi no pirmsākumiem, arī 
par to, kā tagad organizēts parla-
menta darbs utt. 

Otrajā dienā Eiropas par-
lamentā notika konference par 
zīmju valodas lietošanu dažādās 
Eiropas valstīs. To atklāja Parla-

menta nedzirdīgais deputāts Adams Kosa un  tā 
priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga. 

Tā kā Adams Kosa pats ir ungārs, viņš in-
formēja klātesošos par zīmju valodas pieejamī-
bu Ungārijā un aicināja EUD  palīdzēt un īpa-
šu uzmanību pievērst jaunajām dalībvalstīm.  

2010. gada 18. – 20. novembrī Beļģijas galvaspilsētā 
Briselē notika konference,  veltīta nedzirdīgo zīmju valodu 
lietošanas problēmu analīzei Eiropā un Eiropas Nedzirdīgo 
organizācijas (EUD) 25 gadu pastāvēšanas jubilejai.

Vēl viens gads aiziet… LNS dzīvē tas 
bija spraiga darba un daudzkrāsainu noti-
kumu bagāts. Pirms gada LNS prezidents 
Arnolds Pavlins par 2010. gadu prognozēja: 
„Būs grūti. Daudz neatrisinātu jautājumu ir 
ar sociālo rehabilitāciju, tehniskajiem palīg-
līdzekļiem. Trīs projekti risināsies vienlaicīgi. 
Būvēsim ēkas Liepājā un Rīgā. Nezinu, kā un 
ko darīs krīze, bet LNS ies kā tanks, ja vien 
paši visu nesalaidīsim dēlī.”

 sandra GerenovsKano adam Kosa portālā "FaCeBooK"

Tālāk lasiet 4. lpp.



jauni cilvēki atbildīgos  
amatos 

Tā varētu nosaukt šo divu nākamo 
interviju – pārdomu kopu. Pirmā no 
tām ar jaunievēlēto LNS vicepreziden-
ti SANDRU GERENOVSKU.

Šī gada 
garumā viņa 
pārbaudī ja  
savu varēša-
nu, ieguldot 
darbu lielu 
un nozīmīgu 
p a s ā k u m u 
v e i k š a n ā . 
Tas bija pār-
baudījums, 
ko viņa go-

dam izturēja, par ko liecina, piemēram,  
nedzirdīgo kopienas ļaužu daudzās po-
zitīvas atsauksmes par lielajiem kultūras 
pasākumiem šajā gadā. Sandra piekrita 
dalīties ar  domās par savu darbu.

 „Šis gads paskrējis ļoti ātri. Savu 
izvēli pildīt jauno, atbildīgo amatu neno-
žēloju, jo kopā ar LNS prezidentu ir inte-
resanti strādāt. Darāmā nekad netrūkst. 
Viss, kas šajā gadā bija ieplānots, lielāko 
tiesu tika realizēts. Tādējādi mūsu cilvēki 
varēja piedalīties gan LNS 90 gadu ju-
bilejas pasākumā Brīvdabas muzejā, gan 
pašdarbības festivālā Pļaviņās, gan Ne-
dzirdīgo dienas pasākumā Jūrmalā. 

Diemžēl šogad nesanāca izveidot 
statistisko datu bāzi, jo kolēģis, kurš 
bija solījies šo darbu paveikt, aizņem-
tības dēļ  savu uzdevumu nepaveica. Ar 
citiem sastrādāties man īpašu problēmu 
nebija, jo daudzus gadus mēs cits citu   
jau pazīstam. Liels paldies visiem reģio-
nālo biedrību vadītājiem, kuri, neskato-
ties uz aizņemtību projektos, līdztekus 
veica arī organizatorisko darbu. 

Šogad uzlaboti daudzi atskaites 
dokumenti  organizatoriskajā jomā, 
atrastas finanses, lai varētu piedalī-
ties centrālajos pasākumos un parādīt 

savu pašdarbības programmu. 
Visvairāk man pasākumu organizē-

šanā palīdzēja trīs cilvēki: prezidents 
Arnolds Pavlina kungs; Komunikācijas 
centra vadītājs Ainārs Ostvalds – vien-
mēr izlīdzēja ar transportu, kad LNS 
šoferis bija aizņemts, neatteica  padomu 
utt.; arī KC „Rītausma” direktore Brigi-
ta Aldersone. Paldies arī par sadarbību 
LNSF prezidentam Varim Strazdiņam, 
visam Informācijas centra kolektīvam, 
Komunikācijas centram, Gunāram Bei-
sona kungam un daudziem citiem. Visus 
šeit uzskaitīt nav iespējams. 

Visvairāk darbā priecēja tas, ka ie-
cerētais izdevās. Es vispār grūtībām 
nepadodos.  Nebija viegli sākumā apvie-
not darbus Rīgā un  Rēzeknē. Te nu pal-
dies Rēzeknes biedrības zīmju valodas 
tulkam Inesei Gedušai par sadarbību, 
uzņēmību un radošumu. Bija grūti arī 
šķirties no ģimenes uz vairākām dienām. 
Mana vislielākā veiksme: neskatoties uz 
darba slodzi, man izdevās izcili aizstāvēt 
bakalaura darbu augstskolā.

Izsverot visus plusus un mī-
nusus, reģionālo biedrību darbu   
vērtēju apmierinoši. Nevar, protams,  
salīdzināt darbus, kas bija jāveic pirms 
20 gadiem un kas tagad. Visi vadītāji, 
kuri ilgus gadus bija pieraduši strādāt 
ar rakstāmmašīnu, tagad iemācījušies 
savaldīt jauno tehnoloģiju ierīces. Ag-
rāk nebija arī projektu ar visai sarežģī-
tām atskaitēm. Protams, daudz kas vēl 
jāapgūst un  jāuzlabo. Bet atcerēsimies: 
brīvprātīgais darbs lielākoties arī ir uz 
pleciem biedrību vadītājiem. Ja nebūtu 
reģionālo biedrību, nebūtu arī LNS. Tas 
nu ir neapstrīdams fakts.

Novēlu katram LNS darbiniekam un 
LNS biedram sirdī biežāk izjust mīlestību,   
prieku, gaišumu un domāt labas 
domas par sev tuviem cilvēkiem.   
Priecīgus Ziemassvētkus! Jauna-
jā gadā novēlu piepildīt iecerēto,   
nepazaudēt iegūto, atrast meklēto.”
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pirmais Šovs, pirmĀ kĀrta, pirmĀs atsauksmEs

Jā, gan atvieglo, gan sarežģī. Katram 
sava dzīve, savas intereses, savu spēju 
robežas. Tas ir interesanti, bet tā ir arī lie-
la atbildība, jo dot darbu – tā ir atbildība. 
Katram no mums taču aiz muguras stāv 
ģimene, bērni. Ar darbu nedrīkst jokot, tā 
ir dzīve.

Vai iecerētie darba rezultāti ir sa-
gaidīti?  

Es teiktu – jā. Nevaru sacīt, ka 2010. 
gadā kaut kas nav piepildījies no tā, kas 
bija ieplānots. Protams, nekas nenotiek 
pats no sevis, viss prasa darbu, bet, godī-
gi sakot, nevaru neko tādu pieminēt, kas 
galīgi nebūtu izdevies.

Kādu lielāko veiksmi un neveiksmi 
piedzīvoja LNS šogad? 

Lielākā veiksme ir mūsu projekti, 
visi kopumā. Lielākā neveiksme? Es 
nezinu. Vienkārši nezinu. Varbūt lasītāji 

paši pateiks? Bet  ceru, ka mūsu neizdo-
šanās jau aiz muguras. Ka to vairs nebūs. 
Nevaru galvot, vienkārši ceru. 

Kā jūs vērtējat projekta aktivitāšu 
vadītāju, direktoru, biedrības vadī-
tāju un visu citu projektos iesaistīto  
darbu? 

Godīgi sakot, dažbrīd iet kā pa cel-
miem. Bet kopumā galā tiekam. Nav 
man nekādu vilšanos. Kaut vai tie paši 
„Krāsainie sapņi” vien – visas vilšanās 
aizkrāso.

Kāda ir jūsu prognoze par LNS 
nākamgad?

Ārkārtīgi atbildīgs gads. Ārkārtīgi. 
Celtniecība, valsts pasūtījums, Klusuma 
pasaule. Gandrīz jāmin kā lūgšanā –  lai 
Dievs mums palīdz tikt galā. To novēlu 
mums visiem kopumā.

nEdzirdīgo dzīvEs  
svarīgĀkiE notikumi - 2010
Janvārī
6. –Jautrītei Gromai balva „Labā zvaigzne Rīgā 

2009” 
15. – Miss LNS 2009 Daina Platace „Miss Latvi-

ja” preses konferencē „Hotel Jūrmala SPA”
21.– Barikāžu muzejā LNS biedres Baibas Bicē-

nas grāmatas „Barikāžu laiks. Apvērsums” prezen-
tācija

Februārī
7. – Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas  

skolēnam E. Jēkabsonam raidījuma „Degpunktā”  
balva „Latvijas Gada varonis 2009” 

21. – Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolai 
– 170. dzimšanas diena

26. – 28. – Liepājas biedrības nedzirdīgo deju tru-
pas Alda Ādamsona vadībā sekmīga piedalīšanās 
Baltijas kantri – vesterna deju čempionātā Rīgā

februārī – sākas projekta „Klusuma pasaule” sa-
skarsmes un pašizteiksmes programmas realizācija

Martā
1. – LNS mājaslapai  jauns dizains 
13. – Rīgas sporta klubā „Nedzirdīgo sports” par 

vadītāju atkārtoti ievēlēts Andris Bergmanis.
13. – atvērta KC „Rītausma” mājaslapa
31. – Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 

„Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām” 
spēkā stāšanās Latvijā

Aprīlī
15. –LNS projekta „XXI gadsimts. Nedzirdība. 

Līdzdalības evolūcija” uzsākšana
17. – Zemgales novada nedzirdīgo konference 

Jelgavā
24. – Kurzemes novada nedzirdīgo konference 

Kuldīgā
24. – atklātajā Baltijas kausa izcīņā teikvondo 

LNS biedrei Laurai Gailei II vieta pumse disciplīnā 
un I vieta kirugi disciplīnā

Maijā
8. – Latgales novada nedzirdīgo konference Dau-

gavpilī
15. – Vidzemes novada nedzirdīgo konference 

Valmierā
19. – 20. – nedzirdības ekspertu kolokvijs uz 

prāmja „Tallink”
22. – LNS 90 gadu jubilejas svinīgais pasākums 

Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 
Jūnijā
9. – LNS publiskā diskusija par Rīgas Nedzirdīgo 

skolas turpmāko likteni
11. – absolventu salidojums Rīgas Nedzirdīgo 

skolā
12.– Pļaviņās LNS pašdarbības festivāls „Roku 

rokā” 
29. – Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā jau-

tājums par Rīgas Nedzirdīgo skolas  pārcelšanu
Jūlijā
1. – 12. – Miss LNS 2009 Daina Platace skaistum-

konkursā „Miss Deaf World 2010” Gruzijā  
6. – 11. – Rīgas Nedzirdīgo skolas un Rīgas Raiņa 

skolas nedzirdīgie skolēni X Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkos

6. – Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā jau-
tājums par Rīgas Nedzirdīgo skolas likteni





Gandrīz 
gadu KC 
„Rītausma” 
vada BRI-
GITA AL-
DERSONE. 
Arī viņa 
piekrita da-
līties šai lai-
kā gūtajos 
i e s p a i d o s 
un sajūtās, 

veicot savu darbu:
„Sākumā mani mazliet biedēja jaunie 

pienākumi. Baidījos, vai spēšu tikt galā 
ar šo darbu, nebiju par to pārliecināta. 
Bet tagad varu teikt, ka nemaz nenožēlo-
ju savu izvēli.

Ir gājis visādi, pa brīžiem arī kāda 
asariņa nobirusi, pievarējis nogurums, 
bet visvairāk stiprināja pozitīvās emoci-
jas un gandarījums, ko guvu par paveik-
to. Svarīgi ir tas, lai mūsu cilvēki kultū-
ras namā justos kā savās otrajās mājās 
un pēc katra pasākuma aizietu ar prieku 
un smaidu sejā. 

Šis pirmais gads priekš manis bija 
liels pārbaudījums. Pirmais lielākais pa-
sākums kultūras centrā bija Otrās Liel-
dienas, kurā bija sanācis ap 160 cilvēku, 
turklāt tā bija mana dzimšanas diena, 
tāpēc paliks neaizmirstama. Tomēr vis-
lielākais pārbaudījums bija LNS 90 gadu 
jubileja. Pateicoties komandas darbam, 
kolēģiem un brīvprātīgajiem palīgiem, 
šis pasākums patiešām izdevās, un man 
bija liels prieks par savu veikumu. 

Vēl gribas pieminēt arī skaisto melo-
deklamāciju šovu “Krāsaini sapņi”, kurš 

ieguvis necerēti augstu skatītāju atsauk-
smi. Un tā manam darbam ir lieliskākā 
balva un atzinība.

Nevienu pasākumu nevar noorga-
nizēt viens cilvēks, jāstrādā komandā. 
Vislielākais paldies LNS viceprezidentei 
Sandrai Gerenovskai, ar kuru mums iz-
veidojās laba sadarbība. Man bija iespē-
ja no viņas daudz ko mācīties,  saņemt 
atbalstu un uzmundrinājumu arī brīžos, 
kad kaut kas nebija pareizi, neizdevās... 
Ar padomiem un idejām palīdzēja  LNS 
Komunikācijas centra vadītājs Ainārs 
Ostvalds. 

Protams, paldies visam kultūras cen-
tra kolektīvam, arī sargiem, kas nekad 
neatsaka savu palīdzību. Un tas arī ir 
daudz! 

Īpaši atzīmējami ir kultūras cen-
tra pašdarbnieki. Mēs varam lepoties 
ar savu teātri, ar melodeklamētājiem, 
ar diviem deju kolektīviem (jauniešu un 
vidējās paaudzes). Šogad esam daudz 
uzstājušies, turklāt ne tikai pašmāju pa-
sākumos, arī dzirdīgo pasākumos – gan 
Stacijas laukumā, gan Tukumā (vairākas 
reizes), gan Lietuvā u.c. Mūs sāk atpazīt, 
cienīt, un tas priecē!

Darāmā vēl ir daudz. Jārod arvien 
jaunas idejas pasākumiem, jāgatavo pro-
jekti, jākārto saimnieciski tehniskās lie-
tas, kaut kas jāpamaina, jāpārveido, un 
tas viss atkarīgs no finansējuma un mūsu 
cilvēku atsaucības.

Ja arī bija kāda neizdošanās,tad se-
cinājumi izdarīti un  tā jau aizmirsta. Ir 
Ziemassvētku laiks – lai tas visiem mums 
nāk ar gaišām un baltām domām, ar mī-
lestību katrā sirdī!”

ar skatu – mazliEt no 
malas

DZINTRA 
HERBSTE, 
bij. ilggadī-
gā Smiltenes 
b i e d r ī b a s 
un kluba 
vadītāja, no 
darba aiz-
gāja pirms 
pāris ga-
diem. „KS” 

palūdza viņas viedokli par LNS šībrīža 
dzīvi. Lūk, viņas teiktais!

„Biedrībā tagad esmu retāk nekā ag-
rāk, jo  dzīvoju Madonā un uz pasāku-
miem jāmēro ceļš vairāku stundu brau-
cienā. Tagadējā biedrības priekšsēdētāja 
Lida Šilinska man pa faksu vienmēr at-
sūta pasākumu plānus, tā kā neesmu 
aizmirsta, turklāt man ir pat izvēle: varu 
braukt arī uz Alūksni, Balviem, Gulbeni, 
arī uz Rēzeknes vai Pļaviņu kluba pasā-
kumiem (tas ir vistuvāk). To arī  šad tad 
izmantoju, cik nu veselība atļauj.

LNS notikumiem sekoju, lasot „Kop-
solī”,  bet svarīgāko Latvijas dzīvē un 
pasaulē uzzinu no TV ziņām un citiem 
preses izdevumiem, kurus katru gadu pa-
sūtu .

Vēlos teikt saviem Smiltenes bied-
riem: pašlaik ir tik daudz labu pasākumu, 
ko bez maksas piedāvā uz vietas klubā un 
arī LNS savos lielajos saietos. Izmanto-
jiet tos, nepalaidiet garām iespēju pada-
rīt savu dzīvi interesantāku. Īpaši to at-
tiecinu uz jaunākiem cilvēkiem. Pensiju  
saņemat, ceļanaudu taču varat atvēlēt, 
lai vismaz reizi mēnesī ielūkotos klubā!

Patīkams pārsteigums man ir tas, ka 
LNS būvē divas jaunas ēkas – tieši šajā 
grūtajā laikā. Nu tur vajag lielu drosmi 
un uzdrīkstēšanos, kuras gan mūsu prezi-
dentam nekad nav trūcis. Lai viņam vese-
lība un panākumi arī turpmāk!

Gods un slava visiem, kas strādā LNS 
šobrīd, jo, kā vēroju, darba ir patiešām 
daudz. Lai kolektīvam veicas lielo mērķu 
sasniegšanā visos realizējamos projek-
tos! 

Laikrakstu „Kopsolī” vienmēr ļoti 
gaidu – kā gaismas stariņu ikdienā. Lab-
prāt saņemtu to biežāk un vēl biezāku. 
Rakstiet vēl vairāk par mūsu biedrībām, 
kas tur notiek, kā dzīvo un jūtas vienkār-
šie cilvēki, kas tur darbojas, un ko dara 
bijušie darbinieki, tādi kā Maruta Piter-
niece, Jeļena Uļjanova u.c.

Visiem novēlu priecīgus Ziemassvēt-
kus, izturību un gudrību dzīvošanai nā-
kamgad!” 
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7.

7. – 18. – Latvijas pārstāvji Eiropas Nedzirdīgo 
jauniešu savienības nometnē Lozannā, Šveicē

14. – 24. – Irīna Kristoforova  skaistumkonkur-
sā „Miss Deaf International” Lasvegasā, ASV  

15. – kompetenču grupu darbs LNS Rīcības plā-
na izstrādē projekta „XXI gadsimts. Nedzirdība. 
Līdzdalības evolūcija ” ietvaros

Augustā
20. – 21. – starptautiskajā stafetes skrējienā 

„Baltijas ceļš”  pirmais nedzirdīgais skrējējs – 
pļaviņietis Raitis Rūrāns

21. – Pļaviņu biedrība atzīmē savu 55 pastāvē-
šanas gadu jubileju

26. – Valmieras Vājdzirdīgo skolai jauns nosau-
kums – Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvi-
dusskola – attīstības centrs

28. – Rēzeknes biedrības Preiļu grupai 55. 
dzimšanas diena

Septembrī
1.– 3. grupas dzirdes invalīdiem – rīdziniekiem 

piešķirta       bezmaksas braukšana Rīgas sabied-
riskajā transportā

11. – LNSF 20 gadu darba jubileja
15. – LNS laikraksta „Kopsolī” 1000. numura 

iznākšana un svētki lasītājiem Jāņa sētā
17. – LNS projekta „XXI gadsimts. Nedzirdība. 

Līdzdalības evolūcija”  noslēguma simpozijs
18. – Dzintaru koncertzālē manifestācija „Ne-

dzirdīgo diena dzirdīgo pasaulē” un nedzirdīgo 
futbolistu mačs ar politiķiem

25. – KC „Rītausma” un Daugavpils biedrības 
pašdarbnieki Pasaules nedzirdīgo dienas pasāku-
mā Viļņā, Lietuvā

Septembrī – Liepājā, 1905. gada ielā 35, un 
Rīgā, Elvīras ielā 19, Sociālās rehabilitācijas 
centru būvniecības praktiska uzsākšana

Oktobrī
1. – 4. – mūsu jaunieši  Eiropas Nedzirdīgo jau-

niešu savienības Ģenerālajā asamblejā Amsterda-
mā, Holandē

20. – LNS prezidenta tikšanās ar Saeimas 
deputātiem jautājumā par nedzirdīgo pieejamību 
TV raidījumiem

23. – Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvi-
dusskolai  135 gadu jubileja

30. – pirmais šovs LNS vēsturē – melodeklamā-
ciju konkurss „Krāsaini sapņi”

Novembrī
6. – Ielu vingrotāju uzvara kopā ar Valmieras 

Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas skolnie-
kiem LNT šovā „Zelta talanti”

13. – jaunā internāta atklāšanas svētki Valmie-
ras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā

18. – melodeklamāciju šova „Krāsaini sapņi” 
2. Kārta

18. – 20. – LNS viceprezidente S.Gerenovska 
piedalīšanās EUD 25 gadu jubilejai veltītajā 
konferencē Briselē

Decembrī  
1. – 5. – Valmieras sporta kluba „Tālava” ko-

mandas piedalīšanās 2. Eiropas Kausa Nedzirdīgo 
basketbola turnīrā Sicīlijā, Itālijā

4. – Melodeklamāciju konkursa šovs „Krāsaini 
sapņi” 3. kārta

18. – Ineses Immures grāmatas „Nedzirdīgo 
bērnu izglītošanas vēsture Latvijā līdz 1940. 
gadam” prezentācija

18. – LNS Gada notikumu un cilvēku 
godināšana noslēguma pasākumā

GADUMIJAS INTERVIJAS. SARUNAS. PĀRDOMAS...
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TUVĀK PAR EIROPAS NEDZIRDĪGO ORGANIZĀCIJU (EUD)

A.Kosa uzskata, ka nepieciešams aktivizēt 
pūliņus zīmju valodas attīstības jomā, īpa-
ši pastiprinot prasības attiecībā uz valsts un 
privātā sektora pakalpojumu sniedzējiem. 

Viņš aicināja Komisiju un dalībvalstis 
panākt, lai sabiedriskās sanāksmes, ko or-
ganizē ES iestādes, būtu pieejamas nedzir-
dīgiem cilvēkiem, nodrošinot tulkojumu 
zīmju valodā. Galvenie līdzekļi nedzirdīgo 
kopienai cīņā par zīmju valodas vietu un 
lomu ikdienas dzīvē ir ANO Konvencijas 
ratifikācija nacionālajā un ES līmenī, ES 
stratēģija – 2020, jaunie Eiropas Rīcības 
plāni invaliditātes jomā 2010 – 2020. 

„Zīmju valodas Eiropas likumdo-
šanā” –  šādu grāmatu  par zīmju valodas 
statusu dažādu Eiropas valstu likumdošanā 
prezentēja EUD izpilddirektors M. Vītlijs.  
Tā tika pasniegta visiem delegātiem. Tajā 
var tuvāk iepazīties ar to, kādās Eiropas val-
stīs un kādos normatīvajos aktos ir noteikts 

tas, ka nepieciešams nodrošināt komunikā-
ciju zīmju valodā. Piemēram, Latvijā Valsts 
valodas likuma 3. panta 3. punktā  teikts, 
ka valsts nodrošina latviešu zīmju valodas 
attīstīšanu un lietošanu saziņai ar nedzir-
dīgiem cilvēkiem. Bet citās valstīs zīmju 
valoda tiek pieminēta vairākos normatīva-
jos aktos, piemēram, mediju likumdošanā, 
finanšu palīdzības likumdošanā, policijas 
likumdošanā utt. 

Beļģijas parlamenta nedzirdīgā deputāte 
Helga Stīvensa aicināja visus cīnīties par sa-
vām tiesībām, nepadoties. Kā piemēru viņa 
minēja gadījumu, kad Beļģijā četri skolēni 
iesūdzēja divās dažādās tiesās skolas un val-
sti, pieprasot, lai skolā mutiskā valoda tiktu 
pilnīgi pārtulkota zīmju valodā. Vienā tiesas 
prāvā viņi uzvarēja pilnībā, bet otrā daļēji. 

Konferences noslēgumā  dalībnieki 
parakstīja Briseles deklarāciju par zīmju va-
lodas vietu likumdošanā. To varēs izmantot 

kā svarīgu instrumentu kampaņās par zīmju 
valodas juridisku  atzīšanu Eiropas līmenī. 
Tāpat kā Briseles deklarācija, arī grāmata 
būs noderīgs instruments, lai sasniegtu zīm-
ju valodas atzīšanu ne tikai Eiropas, bet arī 
katras atsevišķas valsts līmenī.  

EUD 25 gadu jubileja – gala vakariņas 
tika organizētas hotelī „Hilton”. Pasākumu 
atklāja EUD prezidente Berglinde Stefans-
dotira. Viesi noskatījās prezentāciju par 
organizācijas pirmsākumiem, tās preziden-
tiem, veikto darbu utt. EUD prezidente iz-
teica pateicību visiem saviem darbiniekiem. 
Pasākums noslēdzās ar kopīgu fotografēša-
nos. 

P.S. Vācijas pārstāvji šajā pasākumā 
bija līdzi atveduši arī darbiniekus, kuri fil-
mēja visus galvenos notikumus tajā. Šajās 
mājaslapā var apskatīties vairākus  video 
raidījumus par konferences un jubilejas no-
risi. 

EUD dibināta 1985. gadā, lai 
pārstāvētu nedzirdīgo eiropiešu 
tiesības Eiropas Savienības līmenī. 
Pašlaik tajā apvienotas 29 valstis. 
Latvija  šajā organizācija iestājās 
2004. gadā.

 Apmācība un izglītības apguve 
ir vienīgais ceļš uz sevis aizstāvību 
– ar šo domu EUD  regulāri 
organizē konferences un seminārus 
par jautājumiem, kas attiecas uz 
nedzirdīgajiem cilvēkiem Eiropā. 

Aktuāla vienmēr ir tēma – 
aizliegt diskrimināciju nodarbinātībā, veicināt ES mēroga procesu, 
ko īsteno ar Eiropas Direktīvu 2000/78/EK. Tā nosaka kopēju 
sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju 
valsts līmenī. EUD  veicina pieredzes apmaiņu starp tās biedriem 
un  valstu valdībām, tādējādi aktīvi darbojoties diskriminācijas 
novēršanas jomā. 

Koordinācijas pasākumi 
EUD nodrošina  saikni ar Eiropas Komisiju, Eiropas Padomi 

un Eiropas Invaliditātes forumu (EDF) par politikas jautājumiem, 
kas attiecas uz nedzirdīgajiem cilvēkiem. Pēc dažādu organizāciju 
lūguma bieži  nosūta savus pārstāvjus sniegt prezentācijas savas 
kompetences ietvaros konferencēs un dažādos semināros Eiropā. 

Kas tiek darīts, lai mērķi sasniegtu
EUD nodrošina informācijas izplatīšanu, piedāvājot 

konsultācijas un izmantojot savu plašo kontaktu tīklu, kas ietver 
nedzirdīgo organizācijas Eiropā, kā arī pārrauga visu, kas saistīts 
ar Eiropas valstu nedzirdīgo kopienu darbības koordināciju un 
sadarbības attīstīšanu, nostiprina spēcīgas partnerattiecības ar 
citām galvenajām invalīdu interešu aizsardzības  un pārstāvības 
organizācijām.

EUD aktīvi piedalās dažādos Eiropas valstu organizētos  
pasākumos,  apzinoties, ka daudz darba vēl jāpaveic, pirms izvirzītos 
mērķus iespējams sasniegt.

Plašāk lasiet:  http://www.eud.eu/ 
No interneta materiāliem sagatavoja: Ilze Kopmane

Sākumu lasiet 1.lpp. 
KONFERENCE BRISELĒ PAR GODU EUD 25 GADU JUBILEJAI

Sabīna Englande ir rakstniece, filmu veidotāja un mīma 
māksliniece. Dzimusi Anglijā, pašlaik dzīvo ASV. Viņas vecāki 
savlaik imigrējuši no Indijas uz Lielbritāniju. Divu gadu 
vecumā Sabīna zaudējusi dzirdi, bet tas viņai nav traucējis kļūt 
par jau pazīstamu rakstnieci.

Viņas agrīnais darbs „Esot nedzirdīgam” (Being Deaf) publicēts 
1995. gadā, kas rakstīts dzejas izteiksmes formā.. 21 gada vecumā 
uzrakstījusi lugu „Aziātu panku šahs, grieķu lūzeri un nūģi”. 2009. 
gadā viņas luga „Kā dzima izvarotājs” uzvesta Tristana Beitsa 
teātrī. Sabīna pati veido komēdiju seriālu „Vilmas Sabīnas šovs”, 
kuru regulāri ievieto interneta portālā Youtube. 

Šogad Sabīna uzsākusi savu pirmo filmu projektu, kas būs viņas 
debija filmu režijā. Jūsu uzmanībai viņas atbildes uz žurnālista 
jautājumiem!

Visos tavos darbos visai bieži parādās feminisma – sieviešu 
līdztiesības ideja. Kāpēc tev tas tik svarīgi? 

Sievietes sastāda pusi no pasaules populācijas, tomēr tik bieži  
sastopama agresīva, vardarbīga izturēšanās pret sievietēm, viņu 

nīšana, pazemošana. Cilvēki neapzinās, ka visniecīgākais joks var 
radīt naidu pret sievietēm un būt aizvainojošs. Daudzas sievietes cieš 
no tā visa gan sabiedrībā, gan ģimenē.  Dzimuma diskriminācijai 
nav izteiktu rasu vai kultūras atšķirību. 

 Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur viss, kas saistīts ar sievietēm 
un viņu vienlīdzīgām tiesībām tiek nemitīgi pārkāpts, izsmiets un 
noniecināts. 

Vai esat pamanījuši, ka vienmēr, kad sievietes tiek salīdzinātas 
ar vīriešiem, tad tas ir it kā  goda kompliments?

Esmu lepna, ka esmu sieviete, esmu lepna, ka spēju cīnīties par 
viņu tiesībām un izmantot šo  tēmu savos darbs neskaitāmas reizes. 

Pastāsti par lugu „Kā dzima izvarotājs”, kas tika uzvestā 
Londonā!

Luga ir par indiešu musulmaņu sievieti, kuru nolaupījis baltās 
rases izvarotājs. Viņš viņu tur gūstā divus gadus un izvaro to katru 
dienu. Beigu beigās viņa sadūšojas, nogalina savu spīdzinātāju un 
aizbēg.  Taču sieviete izrādās  stāvoklī un iznēsā bērnu. 

Pēc 14 gadiem viņa ārstējas psihiatriskajā klīnikā no garīgas 

NEDZIRDĪGIE PASAULĒ
nEdzirdīgĀ sabīna EnglandE: musulmanE, fEministE, panks un rakstniEcE



MĒRĶIS – PANĀKT VIENLĪDZĪBU IZGLĪTĪBĀ UN NODARBINĀTĪBĀ
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traumas. Toties viņas meita  lepojas ar faktu, ka viņas tēvs ir 
izvarotājs. Meitene ienīst savu māti, bieži kliedz uz to un velta mātei 
aizskarošas piezīmes.

Lugā runā par situāciju, ka ir tādas sievietes, kas ienīst citas 
sievietes, kas sekmē  sabiedrības naidu, vairo savā starpā nīšanu, 
atsvešinātību, vientulību un dusmas. 

Darbs tapa, iedvesmojoties no grieķu lugām. 
Mans mērķis bija panākt, lai sievietes justos 

neērti, atsvešināti, lai  izjustu sāpes un dusmas 
pašas uz sevi.

Kā skatītāji uz to reaģēja? 
Pirmizrādē  pārsvarā bija amerikāņu skatītāji. 

Neviens no tiem neaplaudēja. Nākamajā izrādē 
pārsvarā bija briti, viņi bija sajūsmā. Zālē valdīja 
vētraini applausi. Katru reizi skatītāju reakcija ir 
citādāka. 

Vai tas, ka esi nedzirdīga, iespaido tavus 
darbus? 

Kā nedzirdīgs bērns,  kurš aug dzirdīgo, 
„balto” cilvēku vidū,  vienmēr jutos ļoti dusmīga, 
atsvešināta, vientuļa un izstumta. 

Šīs sajūtas pamudināja mani lasīt grāmatas, 
skatīties filmas, radīt lugas. Tā bija  mana 
„mākslas apsēstība”, kuras dēļ esmu kļuvusi par 
rakstnieci, režisori un video veidotāju. 

Kādi šobrīd ir tavi lielākie izaicinājumi kā nedzirdīgai 
musulmaņu  sieviešu tiesību aizstāvei?

Kad uzsāku lugu rakstīšanu, neviens negribēja tās uzvest, jo 
manos darbos bija maz „baltādaino” varoņu. Ir redzams, ka visi 
ir ieinteresēti producēt „baltās” lugas, taču neviens, protams, 
to nepasaka acīs. Taču tas ir acīmredzams. Šobrīd to vairs 
nepārdzīvoju. Veidoju  savus darbus un ievietoju tos internetā. 
Ceru, ka nākotnē man pietiks naudas un iedvesmas, lai uzvestu 
kādu no savām lugām Ņujorkā. 

Visi, kas kritizē islāmu, ieskaitot musulmaņus, kurina naidu. 
Kādas ir tavas domas?

Musulmaņiem pašiem vajadzētu vairāk kritizēt islamu. Taču tas 
attiecināms uz jebkuru organizēto reliģiju. Bailes no islama taču 
patiesībā ir bailes no musulmaņu grupām. 

Tu esi dzimusi Anglijā un tagad dzīvo ASV. Kāda, tavuprāt, 
ir atšķirības (ja tāda ir), kā sabiedrība uztver 
tavus darbus dažādās valstīs?

Amerikāņi mazāk reaģē uz maniem darbiem, 
jo tiem ir eiropeiska ievirze.Un likumsakarīgi, ka  
eiropieši tos izprot labāk, tāpēc, ka man vairāk 
veicas Eiropā.

Tu esi uzņēmusi filmu „Kāzu nakts”, pastāsti 
par to!

Šis ir skumjš stāsts, kuram iedvesmojos, dzirdot 
reālus austrumu sieviešu dzīves stāstus par šādām 
laulībām. Daudzi musulmaņu vīrieši rietumu 
pasaulē iedomājas, ka indiešu-pakistāniešu 
sievietes ir viegli pakļaujamas. Kad tās izrādās 
stipras un neatkarīgas, viņi ir  ļoti pārsteigti un 
šokēti. 

Filma „Kāzu nakts” ir mūsdienīga drāma, 
kas stāsta par feminismu, seksu un organizētām 

laulībām. Filma nonāks uz ekrāna 2011. gadā.
Tu esi radījusi vairākus video materiālus par sieviešu 

līdztiesību – kāds ir to mērķis?
Man patiešām patīk veidot video un dzīvesstāstus.  Ja jūtu, ka 

mani darbi liek kādam kaut vai pasmaidīt vai rosina domāt, tad 
savu darbu kā māksliniece esmu padarījusi labi un tas man sagādā 
prieku!

Sabīnai Englandei ir sava mājaslapa: www.sabinaengland.com 

Pēc interneta materiāliem sagatavojusi: Laura Reisele

Ziedojiet piectūkstoš latu, lai  bērniņš 
varētu dzirdēt... Pazīstami, vai ne? 
Sevišķi Ziemassvētku laikā. Bet cik 
bieži parādās aicinājums ziedot šos latus 
izglītībai, kas ļautu dzīvot piepildītu dzīvi 
arī nedzirdīgiem?

Izlasot par kādu bērnu, kam veiktas 
piecas sarežģītas operācijas pilnā narkozē 
un jāsakrāj nauda vēl divām, lai varētu 
dzirdēt,  šķiet, ka ne jau tikai līdzjūtības dēļ 
tiek ziedota nauda nedzirdīgajiem. Lielā 
mērā tas darīts tādēļ,  ka vēlmes pieņemt 
sabiedrībā cilvēkus, kas nedzird.

Nedzirdīgie ir pierādījums tam, ka 
var būt cilvēki, kuri uztver pasauli citādi. 
Sabiedrībā daudziem vēl joprojām viņi ir 
«kurlie» vai pat «kurlmēmie», un tas ir 
pilnīgi absurds apzīmējums. Viņi sarunājas, 
viņi nolasa no lūpām citu teikto,  un arī 
paši iemācās runāt: vai tas ir kurlums vai 
mēmums?

Bet sabiedrības dzirdīgā daļa joprojām 

netic, ka nedzirdīgais var dzīvot laimīgu un 
pilnvērtīgu dzīvi (kā gan tas būtu iespējams, 
ja viņš ir tik... citāds?), tādēļ  ir gatava 
maksāt par to, lai nodrošinātu viņam iespēju 
būt tādam pašam kā citi. 

Bet pavisam nesen nedzirdīgā 
rakstniece Sabīna Englande ( lasiet rakstu 
augšā)  ziedojumos savāca vairāk nekā 
tūkstoš dolāru. Nē, ne operācijai vai dzirdes 
aparātam. Savas pirmās īsfilmas uzņemšanai. 
Sabīna ir labs piemērs nedzirdīgajiem, bet 
ikdienā savu nedzirdību viņa īpaši neuzsver. 
Viņas daiļradē nedzirdība parādās reti, bet 
mazbudžeta īsfilmas viņa uzņem kā mēmo 
kino, satriecoši un ar dzēlīgu humoru.

Bet neredzīgās Stefānijas Grīnas 
grāmatā mazāk rakstīts par  ikdienas 
dzīves problēmām,  vairāk par darbu un 
hobijiem –  glezniecību, ceļošanu, klubu 
apmeklējumiem. Viņas pārliecība – ja kāds 
viņai iedotu naudu operācijai, kas labotu 
smagās redzes problēmas, to viņa ieguldītu 

citādi, savai izglītībai. Jo neredzīgums ir 
daļa no Stefānijas dzīves, kas ir laba tāda, 
kāda ir.

Latvijā, domājot par, piemēram, 
nedzirdīgu bērnu, šķiet humānāk censties 
viņu pielīdzināt sabiedrībai, nevis pielāgot 
sabiedrību un vidi bērnam. Bet tādi 
bērni dzims vienmēr, un ne visiem varēs 
nodrošināt operāciju.

 Varbūt vērtīgāk nākamo skaļo 
labdarības pasākumu  veltīt nevis 
nedzirdīgo un neredzīgo bērnu 
operācijām, bet mūsdienīgas izglītības 
iespēju un piemērotu palīglīdzekļu 
nodrošināšanai, lai viņi varētu dzīvot 
piepildītu, laimīgu dzīvi tādi, kādi ir, nevis 
tādi, kādus mēs viņus gribētu redzēt? 

Pārstāstu no Ievas Melgalves  
publikācijas žurnālā „IR”, 2010, 15. nr.

sagatavojusi: Ilze Kopmane 

... UN LATVIJĀ
sabiEdrība nEtic, ka nEdzirdīgais var dzīvot  pilnvērtīgu un laimīgu dzīvi…

  


Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņā būs. 
Mūžībā aizgājusi ANNA 

DZINTARNIECE (6.05.1919. – 
23.11.2010.) Skumjās noliecam galvas, 
mūsu biedrības biedrei mūžībā aizejot, un 
izsakām dziļu līdzjūtību  piederīgajiem. 

Liepājas  Nedzirdīgo biedrība

 
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Mūžībā aizgājis JĀNIS ZĪBARTS. 

Izsaku visdziļāko līdzjūtību viņa sievai 
Marijai, vīru Jāni smilšu kalniņā pavadot.

Vedekla Armanda

LĪDZJŪTĪBAS Galvenā redaktore: ILZE KOPMANE
Datormakets: JURIS GRUNDULIS

Nākamais numurs 18. janvārī

Vai bēdas, prieks mūs sagaidīs –
Mēs nezinām, kas rītu būs.
Bet mūsu vārdi pasacīs:
Sirds bagātība nesarūs.



Ivars KalnIņš no Bruģmaņu ģImenes personīGa arhīva
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Tālumā var redzēt māju ar diviem skur-
steņiem, tādu līdzīgu tuvumā nav. Zemnie-
ku sētai pieder 24 ha zemes un 7 ha meža. 
„Mazupleju” vidū aug milzīgs kastanis, kas 
siltajos mēnešos zied visā krāšņumā. Te 
saimnieko optimisti Juris un Līga Bruģmaņi 
ar trim dēliem: Rolandu (21) , Mārtiņu (19) 
un Jāni (15). Šie trīs jaunieši ir dzimtas sestā 
paaudze. Mārtiņš ir vienīgais dzirdīgais šajā 
ģimenē.  Ģimenē ir arī  Jura māte.

Zemnieku sētā slejas ne tikai dzīvojamā 
ēka, bet arī šķūnis, kūts, klēts, kalte, pirts, 
piena māja, darbnīca un citas ēkas. Apkār-
tnē stāv trīs traktori un dažāda tehnika, kas 
nepieciešama saimniecības darbā. Pašlaik 
Bruģmaņu rīcībā ir deviņas slaucamās govis 
un seši jaunlopi, 10 – 15 mājputni. Cūkas 
viņi sen vairs netur, jo tās vispār nedrīkst 
būt vienviet ar govīm, bez tam tas vairs nav 
izdevīgi. Saimnieks Juris rāda jaunuzcelto 
siena šķūni. Visos darbos līdzējis ne vien 
paša saimnieka, bet arī dēlu spēks un varē-
šana.

sarunas lauku vidū
„KS” ar saimniekiem Juri un Līgu iz-

staigāja mājas tuvējo apkārtni, uzklausot 
abu saistošo vēstījumu par lauku dzīvi. No-
nākot pie tīruma, Juris stāsta, ka vagot zemi 
labāk ir agrā rītā, jo nezāļu saknes, izvērstas 
uz augšu, pa dienu izkalst un iet bojā. Zemi 
arot Rolands – viņam ir traktorista tiesības, 
un tas ļoti atvieglo saimniecības darbus. 
Saimnieks Juris stāsta, ka zemi art vajag ve-

zEmniEku bruģmaņu saimEi ir jau sEstĀ paaudzE

cajā mēnesī. Pienākot siena laikam, visi vīri 
nododas siena vākšanai.

Nonākam līdz dīķim, kur puiši karstajos 
vasaras mēnešos mēdz nodoties ūdensprie-
kiem, gūstot veldzi un spēku. Tālumā ir re-
dzama kaimiņu māja un ferma ar 40 – 45 
govīm. Saimnieks uzsver, ka attiecības ar 
kaimiņiem labas.

Neliela kalna paugura vidū iežogota 
zeme, kurā aug kārkli. Juris kādreiz bijis 
klūdziņu pinējs, pratis pīt grozus un citus 
priekšmetus. Šo amatu viņš apguva 1984. 
gadā, mācoties Rankas arodvidusskolā, 
starp citu, viens pats dzirdīgo audzēkņu 
vidū.

Līga mīl puķes, viņa vienmēr visās ie-
spējamās vietās audzē ziedus, kas pa-
dara apkārtni skaistu, mīļu un gaišu. 
Pēdējās rudens dienās viņai siltumnī-
cā zied mārtiņrozes.

dzimta attīstĀs
Juris kā māju mantinieks turpi-

na attīstīt Bruģmaņu dzimtu. Pirms 
tam viņš strādājis gan dārzniecībā, 
gan gaterī. Bet viņa sieva Līga nāk 
no Ērgļiem. Viņa 1980. gadā beigusi 
Valmieras Vājdzirdīgo skolu, pēc tam 
kādu laiku strādājusi LNS uzņēmumā 
Rīgā. 1988. gadā kādā KC „Rītaus-
ma” rīkotajā viktorīnu konkursā Juris 
un Līga ieskatījās viens otrā un pēc gada 
svinēja kāzas. Līga kļuvusi par „Mazuple-
ju” saimnieci. 

Jaunais pāris gadu gaitā Bruģmaņu 
dzimtai dāvājis trīs dēlus. Pirmais – Rolands 
pirms diviem gadiem beidzis Rīgas Nedzir-
dīgo bērnu skolu, tagad apgūst būvdarbu 
programmu Barkavas arodvidusskolā, bet 
Mārtiņš – mežniecību Ogres arodvidussko-
las pēdējā kursā. Viņa hobijs ir medniecība 
un sports, saņēmis mednieka apliecību. Sa-
vukārt trešais dēls Jānis pašreiz mācās Val-
mieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidussko-
las 8. klasē.

nEpiEciEŠamas izmaiņas
Zemes darbi rit nepārtraukti, no malas 

var likties – tie ir bezgalīgi. Vienmēr vajag 
kaut ko jaunu iegādāties, palabot, pamai-
nīt veco, lai viss dzīvē un darbā virzītos uz 
priekšu. Sētā stāv gan senlaicīga, gan mo-
derna lauksaimniecības tehnika. Dažas ie-
kārtas izgatavotas pirms Otrā pasaules kara, 
var teikt, Juris ir to kolekcionārs.

Jau piecus gadus darbojas moderna pie-
na māja, kas uzstādīta pēc Eiropas Savienī-
bas prasībām, lai viņu govju pienu varētu 
vest uz Rīgas Piena kombinātu. Agrāk tas 
notika citādāk: pienu iepildīja kannās, un 
tās nolika ceļa malā, bet tagad pie mājas 
piebrauc autocisterna, ar cauruli pievieno-
jas piena dzesētāja baseinam un izsūc no tā 
pienu. Juris un Līga ir vienisprātis, ka piena 
iepirkuma cena šobrīd ir normāla, tā ka var 
iztikt.

katrai liEtai savs stĀsts
Aiz ābeļdārza pavīd liels šķūnis. Ieejam 

arī tur – redzams lentzāģis, ar kuru apstrādā 
kokmateriālus. Tur stāv arī Jura motocikls, 
ar kuru viņš tālajā 1986. gadā kopā ar drau-
giem aizbraucis līdz pat Kaukāzam. Pavadī-
jis ceļā tikai divas dienas – tik ātri brāzies uz 
dienvidiem. Padomājiet – vai daudzi mūs-
dienās to spētu izdarīt?!

Aiz jaunā siena šķūņa paveras liels, ie-
žogots ganāmpulks. Tur dienām un naktīm 
ganās jaunlopi, ja vien ārā nav auksti. Lejā 
neliela upe, kur mīt bebri, zivis. Tur arī guļ 
„moderna” laiva, kas gatavota no vecas, 
mazas lidmašīnas. Puiši reizēm to izmanto 
makšķerējot.

Rolanda mītnes vieta iekārtota kā īsta 
zemnieka istaba. Pie loga stāv liela lāde, 
ko viņš izgatavojis pats. Beidzot Rīgas Ne-
dzirdīgo skolu, tas bijis Rolanda eksāmena 
darbs. Par to viņš saņēma visaugstāko vērtē-
jumu. Gulta arī ir viņa roku darbs. Iekārtota 
tik mājīga telpa, ka nebeidzu vien brīnīties!

Domas, plāni, sapņi …
Saimnieki atzina, ka no mājas izrauties 

nav tik vienkārši, jo darbs dzen darbu. Viņi 
zina, ko nozīmē  „būt piesietiem mājai”. 
Strādājot vienmēr jāizvirza kāds mērķis — 
kas jāizdara un kāpēc. Ikdienā bez mērķa
strādāt ļoti grūti, jo katru dienu atkārtojas 

Latvieši ilgus gadsimtus  dēvēti par zemnieku tautu. Dažādas latviešu tautas likteņ-
gaitas izstaigājuši arī nedzirdīgie zemnieki. Vai viegli būt nedzirdīgiem zemniekiem? 
„KS” korespondents atbildi uz šo jautājumu devās noskaidrot Bruģmaņu „Mazupleju” 
sētā Ķeguma novadā, Birzgales pagastā.
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viens un tas pats. 
Laukos ir labi — var elpot ar pilnu krū-

ti, un te ir pilnīgi citas vērtības nekā pilsētā. 
Visapkārt daba, dzīvnieki, un laiks rit it kā 
pēc cita pulksteņa. Cilvēkam jāmācās sevi 
iekšēji sakārtot, jo gan domāšana, gan dzī-
ves uztvere šīs vides ietekmē arvien mainās. 

Saimniekam Jurim izveidojušies drau-
dzīgi kontakti ar kādu nedzirdīgo zemnieku 
no Somijas. Juris iepazinies ar viņa pieredzi 
Somijā un otrādi. Jura sapnis bija iegādāties 
savu kombainu. Aicinot palīgā citu kombai-
na vadītāju,  tas izmaksāja 50 Ls par 1 ha. 
Izdevīgāk ir iegādāties savu kombainu, lai 
ietaupītu savus līdzekļus, – tā lēma Bruģma-
ņi, un nu tas jau ir mājās!

Bruģmaņu ģimene turas, par spīti paš-
reizējai valsts ekonomiskajai krīzei. Palīdz 
cits citam. Viņi nav ņēmuši kredītus, par iz-
dzīvošanu īpaši nesūrojas. Līga saka: „Nā-
kotni nevaram prognozēt. Ar situāciju saim-
niecībā ik brīdi pašiem jārēķinās un jādomā 
līdzi.”

Pagaidām grūti pateikt, ko darīs dēli pēc 
skolas beigšanas. Viņi paši gan apliecina, ka 
dzīvot laukos ļoti patīk. Jaunākais Jānis at-
zīst, ka te, mājās, jūtas labi un arī laukos ir 
visādas iespējas.

kad iEdEgas EglE
Ziemassvētki un Jaunais gads katrā mājā 

ir gaidīti svētki, un arī šajā ģimenē tie ir ne-

atņemama dzīves 
daļa, katra gada 
īpašais notikums. 
Z i emassvē tkus 
viņi sagaida savā 
lokā ar piparkūku 
aromātu, zirnī-
šiem un sautētiem 
kāpostiem, paš-
ceptiem pīrādzi-
ņiem un ceptiem 
šķiņķīšiem. Bet 
Jaunā gada sagai-
dīšanu bērni, nu 
jau kļūstot lielāki, 
svin reizēm arī pie 
draugiem. Jaunā 
gada salūtu tad, 
kad viņi ir mājās, var redzēt blakus pagastos 
visās četrās debess pusēs, un tas atskan reizē 
ar šampanieša pudeles blīkšķi.

pĀrdomas
No “Mazuplejām” aizbraucu ar gandarī-

juma izjūtu un prieku par to, ka šie cilvēki 
šajā vietā ir laimīgi, paļaujas paši uz saviem 
spēkiem un dzīvesprieku “pielipina” ikvie-
nam, kurš iegriezies viņu sētā. Juris aplieci-
nāja, ka daudzi nedzirdīgie esot ciemojušies 
viņu sētā. Labi, ka paši tādos brīžos ir brī-
vāki no lauku darbiem, tad var ciemiņiem 
pastāstīt par lauku dzīvi.

Sarunas laikā saimnieki vairākkārt 
smaidot saka: “Ir labi.” Nav tādas izjūtas, 
ka ar saimniecību te nodarbojas tikai tāpēc, 
ka laukos jau “nav nekā cita”. Tas ir dzī-
vesveids, ko viņi izvēlējušies, jo tas viņiem 
patīk. 

Visa diena ģimenei paiet uz tāda opti-
mistiska viļņa, jo apkārt ir savi lauki, mežs, 
dīķis, dzīvnieki. Katrs gadalaiks te ir īpašs 
ne tikai ar saviem darbiem, bet arī ar savu 
vienreizīgo skaistumu. Ja to prot ieraudzīt 
un sajust ar sirdi. Kā visi pieci  Bruģmaņi 
un Jura māte. 

Šis raksts tapis no tiešā vērojuma Rīgas un Liepājas būvlaukumos, un „KS” informatori apliecina, ka jaunbūves, burtiski, 
aug acu priekšā: vēl pirms dažiem mēnešiem nebija nekā, bet nu jau paceļas korpusi.

Inese Immure 
no Rīgas, 
Elvīras ielas 19: 
Būvlaukumā „uz 
zemes” satiku 
Vjačeslavu Višņa-
kovu, no paša 
sākuma strādājošo 
šajā objektā. 
Pārējie darbojās 
augstāk, veidojot 
pārsegumu ēkas 

A u s t r i s 
Nikiforovs  no 
Liepājas, 1905. 
gada ielas 35:  
„Došanās uz 
mūsu jaunā kluba 
būvlaukumuman 
man ir kā  sava 
veida rituāls, 
kuru rada vēlme 
redzēt,  kas 
objektā izdarīts 
divās nedēļās 
vai mēnesī. Ļoti 

lns būvlaukumos: ēkas aug acu priEkŠĀ

Eiropas Savienība

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas   valsts finansēts Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts 
“lns otrĀs mĀjas 2“ 

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Ilze Kopmane, foto: Austris Nikiforovs, Inese Immure

Liepājā

jau gaidām savu namu! Iepriekš katrreiz izdomāju  savā galvā, kas 
celtniekiem būtu jāizdara, un tad skatos uz vietas,  vai tas tur noticis.  
Pašreiz viss objektā  paveiktais daudz  maz saskan ar manu ,, plānu”. 

 Kad biju tur 15. novembrī, ēkas pirmais stāvs bija uzbūvēts  
teritorijas žoga līmenī. Būve tagad paslējusies pāri nožogojumam, 
labi redzama tur notiekošā darbība arī no ielas. Iebetonēts pamats 
trepēm pagalma pusē, pabeigta ēkas pirmā stāva mūrēšana. Celtnieki 
veic armatūras ielikšanu pirmā stāva pārsegumam. 

Neērtības sagādā mazā ēkas teritorija,  koki,  kas aug  ielas malā.  
Maz vietas, kur nolikt celtniecības materiālus, arī ceļamkrānam 
grūti apgriezties. Tomēr viss notiek. Pirms Ziemassvētkiem jau būtu 
jāslejas augšā ēkas otrajam stāvam. Tas pēc mana ,,plāna”.  Varbūt 
būs vēl kaut kas vairāk padarīts.  Dzīvosim, redzēsim, gaidīsim!”

Rīgā

otrajam stāvam. Vjačeslavs pastāstīja, ka šo objektu plānots 
pabeigt nākamā gada augustā. Viņš zināja, ka to būvē „priekš 
nedzirdīgajiem”.

Būvdarbu vadītājs Igors Ļipins (attēlā) 
informēja, ka visi darbi rit saskaņā ar 
grafiku, ko nodrošina 8 – 12 strādnieku 
darbs katru dienu. Janvārī ēkai jabūt zem 
jumta. Ziemas apstākļi pagaidām netraucē, 
varbūt tikai mazliet palēnina. Pēc pārseguma 
izveidošanas II stāvam, vēl šogad uzsāks  
pēdējā – III stāva sienu mūrēšanu. I. Ļipins 
apliecināja, ka top ērta ēka skaistā vietā un 
celtnieki apņēmušies darbu veikt kvalitatīvi.

Celtnieki novēlēja LNS ļaudīm labu veselību un panākumus 
darbā 2011. gadā.



Kad uzzināju, ka šova trešajā kārtā 4. decembrī 
būs joku dziesmas, es nešaubījos: būs ko redzēt! Un 
nekļūdījos!  Uzreiz pateikšu, ka ar katru kārtu šovs kļūst 
arvien interesantāks, vadītāji – atraktīvāki, dalībnieki 
– spilgtāki un drošāki, bet skatītāji – arvien atsaucīgāki, 
līdzi dzīvojoši… Šovs patiešām ir kļuvis par īstu šovu, ne 
sliktāku kā lielie TV šovi. 
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Dziesmas, kas veltītas Latvijai
Vakara ievadā LNS prezidents Arnolds 

Pavlins teica mazu uzrunu un uzsvēra, ka 
šodien nav tikai valsts svētki, bet tautas 
svētki un šeit sanākuši mūsu cilvēki, kuriem 
tie  sirdij tuvi un dārgi. Žūrijā šoreiz: Maruta 
Piterniece, Arnolds Pavlins, Ilona Liniņa, 
Varis Strazdiņš un Iveta Lāce – Miezīte. 
Bet skatītāji… skatītāju bija milzums! 
Garderobistes ziņoja, ka drēbju pakaramie 
pilni, un sāka kārt uz viena pakaramā pat 
trīs mēteļus… Tāpēc grūti bija aprēķināt 
precīzu apmeklētāju skaitu, bet noteikti bija 
ne mazāk kā četri simti! 

Apsveicami, ka šovs kļūst arvien 
populārāks! Skatītāju zālē nebija ne miņas 
no parastās izklaidības un savstarpējām 
sarunām, visi ļoti uzmanīgi sekoja līdzi 
notikumiem uz skatuves, kur, tāpat kā 
pirmajā kārtā, lieliski saimniekoja šova 
vadītāji Elfa Zariņa un Vladimirs 
Krumins.

Maiga Elbrote un Genadijs 
Čerņavskis izpildīja „Kāpēc man dziedāt 
svešu dziesmu”. Inesi Immuri pārī ar Juri 
Elbrotu šoreiz aizstāja Ineses dēls Dāvis, 

kurš dziedāja un spēlēja pavadījumu uz 
ģitāras dziesmai „Cielaviņa”. Šo uzstāšanos 
interesantāku padarīja pa skatuvi skaisti 
dejojošā cielaviņa – Dana Kalpiņa – Geida. 

 Lida Šilinska šoreiz bez meitas Aivas, 
bet dziesmu „Manai tautai” viņai palīdzēja 
izpildīt Vaira Bremmere un Alise Valaine. 
Dziesmu „Daugaviņa” ļoti plūstoši izpildīja 
Biruta Lasmane un Lilita Lukina, ieviešot 
daudzveidības elementu: kamēr viena dzied 
dziesmas vārdus, otra rāda Daugavu, tādā 
veidā radot dzīvu fonu. Izskatījās labi.

 Zem trim zvaigznēm svecīšu gaismā 
savu dziesmu „Trīs zvaigznes” nodziedāja 
liepājnieki Monta Dēbele un Aldis 
Ādamsons. Gana svinīgi, bet mazliet 
žēl, ka šāda veida dziesmās Aldim nav 
iespēju parādīt savu plastiskumu un 
temperamentu. Atraisītas un dejojošas 
dziesmā „Pasaulīt, pasaulīt…” bija jauniņās 
– Laura Klāsupa un Māra Kursīte, kuras 
nebaidījās nokāpt no skatuves, lai apbērtu 
skatītājus ar ziedlapiņām. Ritmai Eglei un 
Anitai Ceplei dziesmu „Lūgums Latvijai” 
palīdzēja izpildīt mazie karognesēji Daniels 
Edijs Egle un Mārtiņš Emīls Ozoliņš. 

Viņi gan izskatījās mazliet nobijušies, 
bet drosmei saņēma no žūrijas konfektes. 
Krāsainu pārmaiņu vakara gaitā ieviesa 
Ivars Kalniņš un Marija Jegorova ar 
dziesmu „Vēl ir laiks”, bet tomēr tā bija 
atkāpšanās no tēmas. Izteiksmīgo dziesmu 
„Tik un tā” bija izvēlējušies Anda un Raivis 
Tīdemaņi, bet neizmantoja visas iespējas, 
ko šī dziesma sniedz izpildītājam. Raisa 
un Oļegs Civkunovi ļoti eleganti izpildīja 
dziesmu „Teic, kur zeme tā…”. Ja Raisa jau 
pieredzējusi melodeklamētāja, tad Oļegs 
tiešām pārsteidza – lielisks izpildījums! 

Neviens negaidīja, ka Ingūnas 
Kramas un Ilzes Salas priekšnesums 
„Zibsnī zvaigzne aiz Daugavas” izvērtīsies 
par vakara kulmināciju. Bet tā notika, 
iespējams, pateicoties pārdomātajai režijai, 
skatuves izkārtojumam: fonā bērni ar 
degošām svecītēm, kuri viens pēc otra nāk 
un noliek tās priekšā uz skatuves malas, bet 
pēc tam atkal izkārtojas fonā un pārsteidzoši 
saskanīgi iesaistās dziesmā. Jauks 
nobeigums! Skatītāju aplausi negribēja 
rimties un arī visi žūrijas soģi parādīja 
desmitniekus.

Vadītāji bija piemērojušies – Vladimirs Krumins tēloja 
Karlsonu, bet Elfa Zariņa – Pepiju Garzeķi, tērpi – lieliski. Žūrijā: 
Maruta Piterniece, Arnolds Pavlins, Iveta Lāce – Miezīte, 
Sandra Gerenovska un daugavpilietis Igors Čaika. 

Ventspilnieki –  Civkunovu pāris sniedza priekšnesumu 
„Papu, saki mammai pats”, taču skatītāji nespēja noticēt, ka uz 
skatuves redzamā meita tiešām ir Raisa… es arī neticēju! Ko gan 
tērpi, grims un talants izdara ar cilvēku…

Dziesmā „Zaļā vardīte” skatuvi piepildīja zaļas vardes ar milzīgām, zaļām peldpleznām. Skatītāji ar grūtībām zaļajās kvākstētājās sazīmēja 
Lidu un Aivu Šilinskas, Vairu Bremmeri un Alisi Valaini. Labs noformējums un izpildījums.                                                                                                                                                       

par Šova „krĀsaini sapņi” otro un trEŠo kĀrtu

Melodeklamāciju šova otrā kārta notika Latvijas dzimšanas dienā  –  18. novembrī. Tāpēc noskaņa bija svinīga, rāma, bet 
dziesmas – bez īpašiem pārsteigumiem. 

trEŠĀ kĀrta – mūsējiE nu gan parĀdīja, ko spēj! 
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Bet nākamais 

priekšnesums – Lilitas 
Lukinas un Birutas 
Lasmanes „Hokeja 
himna” burtiski sa-
tricināja gan skatuvi, 
gan publiku. Katram 
gribējās pielēkt kājās 
un lēkāt līdzi jautra-
jiem hokeja faniem. 
Ai, to nevar izstāstīt, 
tas bija jāredz!

Liepājnieki Mon-
ta Dēbele un Aldis Ādamsons šoreiz varēja 
ļaut vaļu savam jaunības spriganumam un 
dziesmā „Jautrā pavāru dziesma” viņiem 
pat nepietika ar skatuvi, dancoja arī uz dzīru 
galda. Patīkami vērot, kā Monta atraisīju-
sies, un līdz ar to kustības kļuvušas plastis-
kākas, izteiksmīgākas. 

Aldis: „Šovu vērtēju atzinīgi, bet vajag 
vēl labāk un jautrāk. Šova vadītāji vienkārši 
ideāli!  Bet jāatzīst, ka gatavošanās prasa 
ļoti daudz laika, spēka un atbildības, jo 
katru reizi jāizdomā jaunas idejas un 
jāstrādā, lai tās veiksmīgi iemiesotu. 
No konkurentiem man spēcīgākie liekas 
Māra Kursīte un Laura Klāsupa, Marija 
Jegorova un Ivars Kalniņš, arī Anda un 
Raivis Tīdemaņi.”

Šajā šovā bija vairāki pāri, kur izpildī-
tājus bija grūti pazīt, viena no tādām bija 
Māra Kursīte, kas pārī ar Lauru Klāsu-
pu izpildīja dziesmu „Mazais panks”. Viss 
OK, gan tērpi, gan izpildījums! Šo pāri es 
iepriekš redzēju mēģinājumā, izskatījās nu 
tā ne visai, bet ar tērpiem, ar radošo pacēlu-
mu – o, pavisam cita lieta! Iedvesma ir laba 
lieta.

Ar bažām skatījos uz Ritmas Egles un 
Anitas Ceples uznācienu, kuras līdz šim rā-
dījušas lēnas, mierīgas dziesmas. Bet šoreiz 
abas alūksnietes krāšņos tērpos rādīja kustī-
gu, interesantu priekšnesumu. Lai nu temps 
nākamajā kārtā būtu vēl straujāks, un abas 
dāmas – vēl nerātnākas!

Marijai Jegorovai šajā kārtā nācās iz-
tikt bez partnera Ivara Kalniņa, bet vai Ma-
rija padevās? Nē, Marija paņēma saitīti un 
atveda uz šovu savu sunīti taksi Rikiju! Un 
nopelnīja ļoti labu žūrijas vērtējumu, bet Ri-
kijs – skatītāju sajūsmu un kauliņu no šova 
vadītājiem. Marija izpildīja dziesmu „Dis-
nejlenda” un veiksmīgi iedzīvojās gan tēlā, 
gan tērpā. 

Marija: „Jau Nedzirdīgo dienā uzzināju, 
ka tāds šovs iecerēts. Ivars izdomāja, ka 
vajag piedalīties un mēs varētu uzstāties 
pārī. Taču Ivars mani ievilka šovā, un es 
atteicos no iecerētā brauciena uz Angliju.

Pirmajā kārtā visādi gāja, otrajā kārtā 

d z i e s m u 
v a j a d z ē j a 
i z v ē l ē t i e s 
lielā steigā 
un īsā laikā 
i e s t u d ē t . 
T r e š a j ā 
kārtā arī bija 
problēmas, 
I v a r s 
a i zbrauca , 
m a n 
v a j a d z ē j a 

pašai visu izdomāt. Pati arī tērpu izdomāju, 
pati šuvu, draudzene palīdzēja, bet Dana 
(Kalpiņa – Geida) palīdzēja iestudēt dejas 
soļus. Prātoju, ko teikšu žūrijai, ka nav 
Ivara. Izdomāju paņemt viņa vietā savu 
sunīti taksi Rikiju. Viņš ir gudrs suns, 
esmu viņam iemācījusi daudz ko. Viss 
sanāca super! Ceturtajā kārtā vēl nezinām, 
ko dziedāsim. Kad Ivars atbrauks, tad 
spriedīsim.”

Tīdemaņu pāris Anda un Raivis bija 
izvēlējušies pateicīgu dziesmu humora šo-
vam: „Viena tante teica”. Izpildījums labs, 
fonā darbojās vēl citi dalībnieki, un viss 
kopā bija ļoti pārdomāti un interesanti, taču 
mazdrusciņ nesaskaņoti. Tomēr abi nopelnī-
ja ļoti labu žūrijas novērtējumu.

Iepriekšējās šova kārtas varones Ingu-
na un Karīna Kramas ar Ilzi Salu izpildī-
ja dziesmu „Papu, saki mammai pats”, bet 
žūrija vairs nebija tik atzinīga. Priekšne-
sumam bija labi izdomāta režija, skatuves 
izkārtojums un tērpi, tomēr augstam vērtē-
jumam kaut kā pietrūka.

Priekšnesumā „Lauku gurķis” kopā ar 
Genādiju Čerņavski Maiga Elbrote bei-
dzot varēja parādīt savu temperamentu, Ge-
nādijs neatpalika, arī tērpiem nebija ne vai-
nas. Tomēr, pazīstot abus izpildītājus, esmu 
pārliecināts, ka viņi var vēl labāk un savu 
īsto sniegumu vēl parādīs.

Tad nāca riktīga „Somu pirts”, ko sakūra 
Inese Immure ar Juri Elbrotu, un arī skatī-
tāji un žūrija saņēma savu tiesu slapjuma no 
pirtsslotām… Ļoti laba izdoma, režija, veik-
smīgs izpildījums, specefekti, plikumi… ko 
vēl vairāk vajag vienam kārtīgam šovam? 
Savāds gan likās viens zemais vērtējums 
starp pārējā augstām atzīmēm!

Kā pēdējie ar dziesmu „Malo da po-ma-
lu” otro reizi uzstājās Raisa un Oļegs Civ-
kunovi, jo viņi nepiedalījās pirmajā kārtā 
un tagad, tā sakot, atstrādāja parādu. Ar šo 
priekšnesumu viņi daudzus pārsteidza, pat 
žūriju. Pārsteidzoši labi, saskanīgi, skais-
ti. Oļegs no iesācēja kļuva gandrīz vai par 
zvaigzni! Re, ko šovs izdara ar cilvēkiem…

Vērojot šova trešo kārtu, neapšaubāms 
bija režijas progress. Nācās padomāt, cik 
gan daudzi cilvēki, ne tikai šova dalībnieki, 
tur ielikuši savu darbu. Izrādās, ka šovam ir 
vairākas režisores, pie iestudējumiem strā-
dā Antra Puriņa, Dana Kalpiņa – Gei-
da, Dzintra Kukša. Te gan jāteic – ir daži 
pāri, kuri paši režisē savu iznācienu (Inese 
Immure, Ritma Egle, Raisa Civkunova 
– ar otrajām pusēm). Brigita Aldersone 
palīdz šova pāriem atrast pareizākās, atbil-
stošākās zīmes. Regīna Rizika nodarbojas 
ar organizatoriskām lietām. Gaismotājs ir  
jauns puisis Atis Aldersons, kurš ne tikai 

izgaismo skatuvi, bet piedalās mēģināju-
mos, palīdz ar mūzikas ierakstiem. Laimo-
nis Krūze savukārt atbild par mūziku, ska-
ņu tehniku, mikrofoniem. 

Ainārs Ostvalds nodrošina, lai skatītāji 
ekrānā varētu redzēt žūrijas vērtējumu. Pa-
teicoties Aināram, arī paši šova dalībnieki 
aiz kulisēm var TV skatīties žūrijas vērtē-
jumus.

Protams, to nevarētu bez atbilstošas teh-
nikas, un jāatklāj, ka divas savas personīgās 
videokameras šovā nodarbina mūsu fotovīrs 
Valdis Krauklis, kurš, neprasot atlīdzību, 
filmē visu šovu. Tikai pateicoties viņam, 
varam ievietot LNS mājaslapā šova video-
ierakstus! Kultūras centra direktore Brigita 
Aldersone ir viņam ļoti pateicīga un uzska-
ta, ka bez tādiem nesavtīgiem cilvēkiem, 
kas palīdz ar sirdi un dvēseli, nekas nevar 
notikt.

Šova „grāmatvedes” Vita Kamare un 
Liena Čerepko pieņem skatītāju balsoju-
mus. 

Pēc trešās kārtas uz balsošanu sastājās 
milzīga rinda, balsoja apmēram 100 cilvē-
ku un daudzi – nododot vairākas balsis. Vēl 
tāda interesanta lieta: skatītāju vērtējums vi-
sumā sakrīt ar žūrijas vērtējumu.

Šajā šova kārtā pirmo reizi žūrijā bija 
LNS viceprezidente Sandra Gerenovska. 
Lūk, viņas komentārs.

“Gan kā skatītājai, gan kā žūrijas 
loceklei man ļoti patika šovs. Abas pirmās 
kārtas skatījos tikai video ierakstā.  Un 
tagad dzīvajā vēroju trešo kārtu. 

Man patika tas, ka visi sagatavojuši 
kvalitatīvu uzstāšanos. Tas ir patiešām 
apvērsums, jo katru reizi nāk arvien vairāk 
un vairāk skatītāju.  

Žūrijā man grūtāk bija vērtēt pirmo 
pāri, kas uzstājās, jo nezināju, kādā līmenī 
būs nākamie. Bet vispār nebija grūti dot 
vērtējumus. Jo galvenais šā pasākuma 
mērķis ir ne tikai uznākt  un nodziedāt, bet 
uztaisīt tiešām spilgtu šovu ar interesantām 
kustībām, apģērbu utt.

Mani visvairāk pārsteidza mazā 
Smiltenes biedrība un Ventspils biedrības 
pēdējais uznāciens, negaidīju, ka viņi var 
tik  labi sagatavoties, tagad būšu prasīgāka 
par citiem pasākumiem. Pārējie mazāk 
pārsteidza, jo citiem jau liela pieredze 
uz skatuves. Nu protams, pārsteidza arī 
jaunākie dalībnieki, vienkārši malači

Es kā viceprezidente, kas atbild par 
kultūras jomu, esmu ļoti apmierināta. 
Gribas pēc šī šova mazu pauzīti uztaisīt 
un mēģināt noorganizēt citu šovu. Tas 
pagaidām tikai sapnis. Bet sapņi arī kādreiz 
piepildās.

Man šajā kārtā patika visi priekšnesumi, 
jo pati esmu vājdzirdīga un melodeklamācija 
man ir tuva. 

Īpaši man patika mazie pašdarbnieki, 
nezinu, ar kādām konfektēm viņus piebaroja, 
bet katrs zināja savu vietu un jutās uz lielās 
skatuves droši, acīs mirdzēja nesamākslots 
prieks, īpaši pašiem mazākajiem. 

Nav tā, ka kāds šobrīd būtu līderos. 
Katrā kārtā pārsteidz cits pāris. 

Pirmajā kārtā labākie bija citi, otrajā 
kārtā jau atkal citi pārsteidza, bet trešajā 
kārtā atkal uzradās savi līderi. Un tieši tas 
ir interesanti.” 
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IlZe Kopmane no "Kopsolī" arhīva



LNS PROJEKTI REALIZĀCIJĀ

Savā ikdienā tu parasti esi „iekrauta 
papīros” un garākām sarunām tev nav 
laika. Tāpēc arī līdz šim it kā paliec 
malā no citiem –  vairākkārt intervētiem 
projekta darbiniekiem… Kā tu pati 
raksturotu savu darbu projektā?

Man ļoti patīk tas, ko es daru. Tie 
nav tikai papīri, bet reāls mūsu veikuma 
atspoguļojums. 

Jā, tas tiesa, ka  no Eiropas pie mums 
ieviešas arvien lielākas papīru kaudzes, kas 
prasa ārkārtīgi rūpīgu, pacietīgu, precīzu 
pieeju visu projekta norišu koordinācijai,  
uzskaitei un atskaitei, un tas attiecas uz  
ikvienu soli, pasākumu, katru  santīmu un 
klientu, ko apkalpojam.

Atbildīgs pienākums ir  progresa 
ziņojumu sastādīšana, faktu un datu precīza 
apkopošana, kas dod skaidru priekšstatu 
par mūsu veikumu un to, kam jāpievērš 
uzmanība. 

Ja man savu darbu izdodas izdarīt labi 
un laikā, esmu gandarīta. 
Vai šādu gandarījuma un 

apmierinājuma brīžu ir daudz?
Godīgi sakot, pirms gada bija ļoti grūti. 

Visi – gan es, gan aktivitāšu vadītāji un 
darbinieki – mācījāmies strādāt šajā lielajā 

darbs, gandarījums, vēlēŠanĀs un sapņi

projektā atbilstoši īpašām Eiropas 
prasībām. Sevišķi sarežģītas bija 
veicamās iepirkuma procedūras – 
viesnīcām, ēdināšanai, transporta 
pakalpojumiem, kancelejas preču 
iegādei, speciālistu piesaistei utt. 
Tas ieilga pat līdz pusgadam. Un 
tas savukārt radīja dažu aktivitāšu 
organizēšanas aizkavēšanos.

Tā kā varu teikt, ka visādi 
klājies. Bet, arī pārvarot grūtības, 
var gūt gandarījumu. Ja vien 
cilvēks nav tā noguris, ka nespēj to 
izbaudīt…
Tu esi arī aktivitātes 

„Motivācijas programma…” 
darba grupas vadītāja. Kā veicas 
pasākumu realizācija reģionos?

Šajā darba grupā strādā 
reģionālo biedrību vadītāji un 
piesaistīti arī brīvprātīgie. Daudz 
darba ieguldījusi Māra Lasmane, 
organizējot pasākumus klientiem 
Rīgā, Jelgavā un Tukumā. 

Viņas vadībā lielas biedru grupas piedalās 
radošajās nometnēs, pieredzes apmaiņās, 
tradīciju pasākumos, izbraukumos utt. 

Māra strādā ļoti radoši, ņemot vērā 
aktuālās cilvēku vajadzības un vēlmes tieši 
tajā laikā, kad pasākumi notiek, tāpēc tas 
īpaši piesaista klientus.

Ļoti cenšas, vienmēr pārjautā, ko un kā  
darīt  precīzāk un labāk, – Gundega Paņko 
no Liepājas un Elvīra Čaika no Daugavpils.

Laba sadarbība man izveidojusies arī 
ar Mārīti Truntiku, patiešām ļoti centīga 
darbiniece, un Inesi Gedušu no Rēzeknes, 
kā arī Inu Rutkovsku no Ventspils. 

Īpašs paldies Ivetai Lācei – Miezītei, 
kura projektā darbojas kā brīvprātīgā: 
tulko lektoriem Valmierā, palīdz organizēt 
pasākumus utt.

Pasākuma plāni ir ietilpīgi, jāstrādā 
daudz un radoši, pielietojot arvien jaunus 
paņēmienus, lai cilvēkiem interesanti, lai 
viņi pilnībā izmantotu visus piedāvājumus. 

Un tāpēc ir labi, ka biedrības apmainās 
pieredzē un cita no citas gūst pozitīvus 
paraugus sava darba tālākai pilnveidošanai. 

Iecienīto pasākumu vidū biedrībās var 
minēt ciklu „Iekļaujies! Ieskats dzirdīgo 

pasaulē”, tikšanās ar interesantiem 
cilvēkiem, seno un jauno tradīciju apguvi, 
savas pilsētas, novada iepazīšanu u.c. 
Ko tu varētu teikt par citu aktivitāšu 

norisi uz šo brīdi?
Vairākas grupas sekmīgi strādā saskaņā 

ar grafiku, bet ir arī tādas, kurās dažādu 
iemeslu dēļ vērojama aizkavēšanās, 
piemēram, notika minētās iepirkuma 
procedūras, nomainījās vadītājs, vajadzēja 
veikt korekcijas pēc būtības to saturā utt.

Man sagādā prieku, kā attīstās vairumā 
un kvalitātē informācijas nodrošināšana 
nedzirdīgajiem klientiem (aktivitāti vada 
Inese Immure). 

To redzu reāli, iepazīstot darba grupas 
radītos „produktus”: jauno LNS mājaslapu 
ar daudzām interesantām sadaļām, katras 
dienas jaunumus, videoziņas, fotogaleriju, 
ikmēneša izdevumu „Kopsolī”. 

 Arī šīs darba grupas sēžu protokolus 
lasot, jūtu, cik ļoti ieinteresēti savā darbā ir 
visi šajā aktivitātē strādājošie. 

Es pati daudz ko noderīgu izmantoju 
no informācijas grupas snieguma: no 
videoziņām mācos zīmju valodu, no   „KS”  
rakstiem par nedzirdīgo sasniegumiem 
pasaulē iedvesmoju  sevi – „es arī varu”,  
intervijās un fotogrāfijās iepazīstu daudzus 
lieliskus cilvēkus, izmantoju arī sociālās 
ziņas utt.

Mūsu klienti labi atsaucas par 
iespēju apgūt datorprasmi aktivitātes „IT 
tehnoloģijas…” ietvaros, (vadītāja Aija 
Sannikova), kā arī par bezdarbnieku 
motivācijai organizētajiem trīs semināriem 
(atbildīgā Lilita Janševska) un sociālās 
rehabilitācijas programmas nodarbībām 
Jūrmalā (vadītājs Ivars Kalniņš).

Daudz darba jāiegulda aktivitāšu 
bloka „Zīmju valodas attīstība” (grupas 
vadītāja Lilita Janševska) darbiniekiem, 
lai radītu zīmju valodas terminoloģijas 
jaunās videovārdnīcas. Iznākusi jau pirmā – 
„Finanšu darījumi”, drīzumā būs otra–  par 
darba aizsardzību un trešā – par celtniecību 
un tehniku. 

Domāju, daudz interesanta darbinieki 
uzzina arī savos izbraukumos uz biedrībām 
ar nolūku pētīt, izzināt vietējos dialektus. 
Noderīgi ikdienas darbam ir arī semināri, 
kuros tiek prezentētas jaunās zīmes ZV 

Viņas amats ir ESF finansētā projekta 
„Klusuma pasaule” vadītāja asistente, un tas 
nozīmē, ka jāpārzina, jākoordinē un jāpārbauda 
visas projektā notiekošās četrpadsmit aktivitāšu 
grupas, kurās savukārt jāsadarbojas tieši vai 
netieši ar jo daudziem  projektā iesaistītajiem 
darbiniekiem. Kā tas notiek, kāda ir aktivitāšu 
izpilde, tuvojoties gada noslēgumam – par to 
saruna ar KARĪNU PAVLOVU.

Dana



Par šo tēmu risinājās nodarbības 
projekta „Klusuma pasaule” informatīvā 
bloka  „Tavas tiesības un pienākumi” 
ietvaros. Darba grupa (sastāvā: Žanete 
Škapare, Jeļena Lāma un Guntars 
Jurševskis)  šogad organizējusi deviņus 
izbraukuma seminārus nodarbinātības 
jautājumos – radošās darbnīcas.

Semināri notika Rīgā, Tukumā, Jelgavā, 
Liepājā, Ventspilī, Smiltenē, Valmierā, 
Daugavpilī un Rēzeknē. Semināra laikā 
dalībniekiem bija iespēja iegūt informāciju 
par nodarbinātības pamatnostādnēm Latvijā, 
bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta 
sistēmu, pasākumiem strādājošajiem, 
darba piedāvājuma un darba attiecību 
nodibināšanu. Praktiskās nodarbībās 
pārrunājām jautājumus par darba līgumu,  

lomu spēlēm, bija darbs grupās. Veicām 
darba intervijas izmēģinājumu,  praktiskos 

uzdevumus saskarsmē – „Kā es jūtos 
darba kolektīvā, ģimenē, nevalstiskajā 
organizācijā”. Izpildījām pašnovērtējuma 

testu u.tt. Mūsu ļaudis varēja konsultēties 
par savām nodarbinātības problēmām. 

Visās biedrībās cilvēki bija ļoti 
atsaucīgi, labprāt nāca un klausījās, lai gan 
mūsu tēmas nebija no vieglākajām. 

Darba grupas vārdā izsaku lielu paldies 
visiem semināra dalībniekiem, biedrību 
vadītājiem par atsaucību un sadarbību. 

Novēlam, lai mūsu sniegtās zināšanas 
un informācija noderētu mūsu biedriem 
darba meklējumos un sevis pilnveidošanā. 
Straujiem soļiem tuvojas Jaunais gads, tāpēc 
visiem jau reiz semināra noslēgumā teikto: 
kausiņu uzmanības, mucu mīlestības un  
okeānu pacietības. 

Ievērojot šo Svētā Asīzes Franciska 
teikto, mums viss izdosies! Tiksimies 
izbraukuma semināros atkal nākamgad!

Eiropas Sociālais 
fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība
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tulkiem un speciālistiem, kas strādā ar 
nedzirdīgajiem 

Noteikti vēlos atzīmēt Danas Kalpiņas 
– Geidas un Brigitas Aldersones veikumu  
saskarsmes un radošās pašizteiksmes 
nodarbību izvēršanā Rīgā un reģionos. Par 
to jau „Kopsolī”  daudz rakstīts. Cilvēki 
ar prieku darina skaistas lietas. Radošajās 
nodarbībās sekmīgi iesaistās pat mūsu 
biedri ar garīgās attīstības traucējumiem. 

Tātad ir atrasta īstā pieeja ikvienam 
klientam, tāpēc kultūras nams „Rītausma”,  
burtiski, atplaucis krāsainībā un ļaužu 
radītpriekā.

Notiek arī izbraukuma semināri „Tavas 
tiesības un pienākumi” Žanetes Škapares 

vadībā. Atsauksmes pozitīvas. Konsultanti 
atbild uz jautājumiem par darba tiesībām ne 
tikai tikšanās laikā, bet arī pa e-pastu.
Tātad viss notiek, un projekts 

visumā noteikti virzās uz savu galamērķu 
sasniegšanu.  Tomēr –  kādas būtu tavas 
vēlēšanās vai sapņi nākamajā gadā?

Mēs, protams, runājam šeit tikai projekta 
ietvaros.

Pirmkārt, es ļoti vēlos pabūt visās 
biedrībās  kādu pasākumu norisē, lai 
iepazītos ar klientiem un tur reāli notiekošo 
uz vietas, ne tikai kā tagad – „no papīriem”.

Es arī vēlētos, lai visa projekta komanda 
biežāk pulcētos kopīgos pasākumos, nu, 
piemēram, varētu kaut kur izbraukt dabā un 

atpūsties.
Tavs vēlējums kolēģiem, klientiem, 

LNS ļaudīm Ziemassvētkos un Jaunajā 
gadā…

Novēlu mūsu organizācijai turpināt 
attīstīties, ziedēt un pārvarēt visas grūtības, 
kas ir LNS ceļā, būt stiprai, radošai un 
vislabākajai, īstenojot vēl nevienu vien 
projektu.

Paldies visiem nedzirdīgajiem 
cilvēkiem, ka jūs esat, jo bez jums nebūtu 
LNS. 

Lai katrā mājā un ģimenē ienāk 
Ziemassvētku brīnums un lai Jaunajā gadā 
piepildās iecerētie sapņi, lai visiem  un 
ikvienam dzīvesprieks, mīlestība,  saskaņa, 
veselība un panākumi! 

mums visiEm jĀzina savas tiEsības un – arī piEnĀkumi
Žanete šKapare

Dana Kalpiņa – Geida ir LNS k/c 
„Rītausma” deju grupas vadītāja un LNS 
projekta „Klusuma pasaule” aktivitātes 
„Saskarsmes un radošās pašizpausmes 
iemaņu apguves programmas realizācija” 
organizatore.

Kāds bija pirmais iespaids par 
nedzirdīgajiem cilvēkiem un zīmju 
valodu? 

Visgrūtākais bija tas, ka nedzirdīgie 
bieži kavēja nodarbību sākumu, – un viņi 
pat nesteidzās, kaut arī zināja, ka kavē. Ļoti 
centos mainīt šādu ieradumu  – un savu 
panācu! Šobrīd lielākā daļa  dejotāju ierodas 
laikus, pirms nodarbības sākuma. 

Man ļoti patīk, ka ar nedzirdīgajiem 
varu būt emocionāla: stāstīt, rādīt ar 
piemēriem – dejošana jau nav latviešu 
valoda vai ģeogrāfija. Nedzirdīgajiem 
noteikti nepieciešams redzēt paraugu, lai 

būtu skaidrība par veicamo uzdevumu.
Zīmju valoda sākumā man bija pilnībā 

sveša, taču pamazām to apgūstu darba 
procesā –  ļoti palīdzēja tas, ka visu mums 
tulkoja viena no vājdzirdīgajām dejotājām 
Rita Fedotova. Tagad jau pati cenšos runāt  
zīmēs, reizēm pat saskarsmē ar dzirdīgajiem, 
par ko dažs labs man aizrāda.

Kādas ir jūsu intereses, kāds darbs 
pašai sagādā vislielāko gandarījumu?  
Ko jūs vēlētos dzīvē paveikt? 

Man ir Napoleona plāni – tā jau saka par 
maza auguma cilvēkiem, ka tiem ir lieluma 
mānija. 

Darbs tiešām aizņem lielāko daļu 
manas dzīves. Diemžēl neatliek daudz laika 
ģimenei. Vislielāko prieku sagādā darbs ar 
cilvēkiem, jo pozitīva saskarsme dod lielu 
pozitīvo lādiņu  ikdienai.

 Par nākotni – vēl tik daudz darba 

priekšā, ka pat nevaru iedomāties, ko šobrīd 
pieminēt, jo vēlos paveikt vēl ļoti, ļoti daudz 
ko. Ceru, ka apkārtējie cilvēki, būs tie, kas 
man šīs sapņu pilis palīdzēs uzcelt īstenībā!

Vai jums gribētos arī turpmāk LNS 
sistēmā  strādāt ar nedzirdīgajiem? 

Es šobrīd nevaru pat iedomāties, kā 
varētu izkāpt no šī „vilciena”, kas traucas 
uz priekšu nenormālā ātrumā… 

Ceru, ka esmu jau pierādījusi, ka neesmu 
šajā vilcienā „bezbiļetniece” un  varu dot 
savu ieguldījumu LNS, īpaši kultūras jomā, 
arī nākotnē. 

dana vēlas pavEikt vēl ļoti, ļoti daudz

Dana
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ZIŅAS NO BIEDRĪBĀM NO LNS MĀJASLAPAS

Tai pašā laikā, kad risinājās melodeklamāciju 
šova „Krāsaini sapņi” pirmā un otrā kārta kultūras 
centrā „Rītausma”, mūsējās daugavpilietes Elvīra 
Čaika un Regīna Radkeviča piedalījās populārajā 
TV šovā „Dziedošās ģimenes”. Jūsu uzmanībai 
neliela intervija ar viņām par tajā  pieredzēto un 
pārdzīvoto.
Kas jūs uzaicināja piedalīties šovā „Dziedošās 

ģimenes”? Kam radās šī ideja un kā Uškāni atrada 
jūs?

Mūs uzaicināja Artūrs Uškāns,  un tā bija viņa 
ideja , ka mums vajadzētu uzstāties labdarības akcijā 
„Paēdušajai Latvijai”, lai arī nedzirdīgie cilvēki 
uzzinātu, par ko stāsta   dziesma. Mēs savā biedrībā 
ar Uškānu ģimeni jau sen sadarbojamies, viņi mums 
palīdz, kad vajag mūziku,  scenāriju utt. Paldies vēlreiz!
Kā iejutāties šovā, kādas  bija attiecības ar 

pārējiem šova dalībniekiem un tā vadītājiem?
Ļoti jauki jutāmies, jo visi ap mums  bija tik 

sirsnīgi. Pie mums pienāca Olga Rajecka un novēlēja 
veiksmīgu  uzstāšanos. Viņa arī pamācīja, kā labāk sevi 
parādīt uzstāšanās laikā. Nofotografējamies kopā ar 
Lauri Reiniku.
Vai bijāt uztraukušās? Vai bija kādas 

problēmas? Dalība šovā laikam prasīja daudz laika 
un pūļu…

Protams, uztraukumi bija – kā nekā bijām pirmo 
reizi televīzijas ekrānā tik populārā raidījumā, kad  uz 
mums skatās  gandrīz vai visa Latvija. Esam pateicīgas 
Uškānu ģimenei par to, ka  deva mums tādu iespēju 
uzstāties šovā un tādējādi gūt vienreizēju pieredzi.

Jāatzīst godīgi,  dalība šovā tomēr īpaši daudz 
laika neatņēma, jo tur viss bija teicami organizēts un 
notika precīzi, kā ieplānots:  noteiktā laikā bija  jābūt 
pie friziera, pie grimētājas, mēģinājumā utt. Nekādas 
gaidīšanas, nekā lieka.
Vai  jūs vēlreiz gribētu piedalīties  līdzīgā 

šovā? Kāpēc nepiedalāties melodeklamāciju šovā 
„Rītausmā”? 

Šovā „Dziedošās ģimenes” piedalījāmies tikai 
divas reizes ar vienu un  to  pašu dziesmu „Es tevi 
izauklēšu”  31. oktobrī un  21. novembrī. Ja kāds mūs 
vēl aicinās, varbūt arī piedalīsimies  citā piemērotā 
šovā. Protams,  žēl, ka nevaram piedalīties šovā 
„Krāsaini sapņi”, jo šajos pašos datumos mums notiek 
pasākumi Daugavpils biedrībā. Bet mēs visi dzīvojam 
līdzi šova norisei!

Jautājumus uzdeva:  Zigmārs Ungurs

vēl viEns Šovs, vēl viEna 
piErEdzE

 no elvīras ČaIKas personIsKā arhīva

Nedzirdīgie spēj attīstīt „superre-
dzi” (9.11.)

Zinātnieki atklājuši, ka 
nedzirdīgajiem kopš dzimšanas piemīt 
īpaša spēja attīstīt ļoti labu redzi, kas 
varētu viņiem  kompensēt dzirdes 
zudumu. 

Pirmais Nedzirdīgo diskoklubs 
Krievijā gūst panākumus (11.11.)

Andrejs Meļņikovs atvēris bāru 
„Krauze”, pieprasījums tik augsts, ka 
jaunajam uzņēmējam tas jau nes peļņu. 
Diskžokeji  nedzirdīgi, apkalpotāji 
pārvalda zīmju valodu.

Nākotnes brilles pārvērtīs runu 
rakstītā tekstā (12.11.)

Dāņu briļļu izgudrotājs Mads 
Hindhede gatavo jaunas brilles, kas spēj 
pārvērst runātus vārdus tekstā

Jaunā internāta atklāšanas svētki 
Valmierā (16.11.)

13. novembrī Valmieras Vājdzirdīgo 
bērnu internātvidusskolā – attīstības cen-
trā atklāja jauno internātu pirmsskolas 
izglītības grupu bērniem un vidusskolē-
niem.

Filmu festivāls Galaudetā kā Holi-
vudā (22.11.)

4. – 7. novembrī ASV notika Galau-
detas pirmais filmu festivāls. Skatāmas 
dažas filmas.

Nedzirdīgā saņem Eiropas musul-
maņu Gada sievietes balvu (24.11.)

Lielbritānijas Nedzirdīgo vecāku or-
ganizācijas priekšsēdētāja Sabīne Ikbala 
svinīgajā pasākumā saņem goda „Eiro-
pas musulmaņu Gada sieviete 2010” ti-
tulu.

Tiesa atceļ aizliegumu nedzirdīga-
jiem būt par zvērinātajiem (26.11.)

Īrijas Augstākā tiesa atcēla aizliegu-
mu nedzirdīgajiem būt par zvērinātajiem 
tiesā. Izskanējis spriedums, ka nedzirdī-
gā sieviete Dž. Klarka spēj pildīt zvēri-
nātās pienākumus tiesā.

Durvis no klusuma pasaules 
(26.11.)

„Latvijas Avīzes” 26. novembra 
numurā sniegts ieskats nedzirdīgajiem 
sniegtajos speciālajos atbalsta, motivā-
cijas un sociālās rehabilitācijas risināju-
mos projekta „Klusums pasaule” ietva-
ros.

Kausa izcīņa boulingā – par godu 
NIAF „Klusums” 10. gadadienai 
(30.11.)

20. – 21. novembrī šis fonds organi-
zēja Kausa izcīņu boulingā. Tajā pieda-
lījās 48 sportisti no Igaunijas, Lietuvas 
un Latvijas.

A. Kosa atgādina par nedzirdīgo 
tiesībām uz pieeju glābšanas dienes-
tam „112” (1.12.)

Nedzirdīgais Eiropas Parlamenta de-
putāts Adams Kosa uzsācis aktīvu rīcību, 
lai dzirdes invalīdiem visās ES valstīs 
nodrošinātu iespēju ērti izsaukt jebkuru 

neatliekamās palīdzības dienestu.
LNS pārstāvji diskusijā „Saeima 

cilvēkiem ar invaliditāti” (7.12.)
Starptautiskajā invalīdu dienā Saei-

mā notika diskusija par situāciju Latvijā 
cilvēkiem ar invaliditāti saistībā ar ANO 
Konvencijas par personu ar invaliditāti 
tiesībām īstenošanu. Piedalījās arī LNS.

Mūsu skolēni apglezno piparkū-
kas un filmējas TV raidījumam (8.12.)

Deviņi Rīgas skolas 5. – 12. klašu 
skolēni ar skolotāju Raitu Stepāni 7. 
decembrī darbojās piparkūku apglezno-
šanas darbnīcā akcijā “Nāc līdzās Zie-
massvētkos”.

biEdrībĀs…
Latvisko tradīciju pasākums „Ne-

dzirdīgie Mārtiņi” (15.11.)
Rēzeknieši projekta „Klusuma 

pasaule” ietvaros ieskandināja Mārtiņus. 
Bet 11. novembrī viņi atzīmēja 

Lāčplēša dienas nozīmību. 
Mārtiņdienas jautrības Rīgā un 

Tukumā (16.11.)
KC „Rītausma” 9.novembrī 

un Tukumā 14. novembrī sanāca 
Mārtiņdienas ļaudis. 

Informācija par svinēšanas 
tradīcijām, atjautības un prāta spēles, 
atraktīvas izdarības.

Pateicības raksts rēzekniešiem par 
divām iespaidiem bagātām dienām 
(17.11.)

Ventspilnieku ceļojuma iespaidi ne 
tikai par Latgales reģionu, bet arī par 
Rēzeknes biedrības mītni.

Novembris – pasākumiem bagāts 
mēnesis Rēzeknē (25.11.)

6. novembrī bija neparasts pasākums 
„Fokus Pokus” (Helovīna atzīmēšana), 
bet 13. un 14. novembrī rēzeknieši 
apguva radošās un komunikācijas 
prasmes radošā nometnē „Zaļajā salā”.

Jelgavnieki un tukumnieki kārdi-
na cits citu ar savām rudens veltēm 
(30.11.)

27. novembrī Jelgavā notika savda-
bīga nodarbība interešu klubā „Palīgs’’, 
bet 28. novembrī Tukumā – interešu klu-
bā „Mazā saimniecīte’’. Dažādu dārzeņu 
un augļu konservēšanas degustācija, re-
cepšu apmaiņa.

Jelgavnieki Starptautiskās invalī-
du dienas pasākumā (03.12.)

2. decembrī Jelgavā Zemgales Olim-
piskajā centrā atzīmēta Starptautiskā in-
valīdu diena, kurā piedalījās arī nedzir-
dīgie. 

Valmierā 6. decembrī notika 
nedzirdīgo prasmju konkurss – 
amatniecības darbu izstāde „Ko tu 
proti?” (8.12.). 

Darinātie rokdarbi tika izvietoti 
biedrības klubā. Vislielāko ievērību guva 
Zoja Zaičenko ar saviem smalkajiem 
ziedu izšuvumiem un tamborējumiem. 

Pārskatu sagatavoja: Ivars Kalniņš

Elvīra          Regīna
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SKOLU DZĪVE

Inese Immureno Janīnas luKInas personīGā arhīva

jElgavas kurlmēmo skolai – 140 apsvEicam!
2010.gada Rīgas interešu un sporta 

izglītības nominācijas laureātu vidū ir arī 
Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas 
pedagogi un audzēkņi. Lūk, viņi!

Par mūža ieguldījumu interešu izglītībā 
apbalvota MĀRA KRŪMIŅA, ādas plastikas 
pulciņa skolotāja;

par mūža ieguldījumu sporta izglītībā 
– JEVGĒNIJS PUHOVS, peldēšanas un 
basketbola pulciņu skolotājs;

par sasniegumiem interešu izglītībā 
vizuālajā un lietišķajā mākslā – RAITA 
STEPĀNE, apģērbu modelēšanas un šūšanas 
pulciņa skolotāja;

sportā: EDGARS ĶUZIS, EVIJA 
VEIDEMANE, LĪVA VAIVADE, REINIS 
FAUSTS, ZANE EMBREKTE (treneris 
visiem Jevgēnijs Puhovs).

„Kopsolī” lūdza Janīnu Lukinu 
(Narnicku), kura Jelgavas Valsts kurlmēmo 
skolā mācījās 1953. – 1960. gadā, dalīties 
atmiņās.

„Vecāki mani atveda uz skolu, kad man 
bija 7 gadi. Dzīvoju Saldus rajonā. Par 
šo skolu mani vecāki uzzināja no Saldus 
rajona kolhoza „Druva”, kur viņi strādāja, 
vadības. 

Mēs netikām kārtīgi mācīti, jo labākie 
skolotāji bija pārgājuši strādāt uz Rīgas 
Nedzirdīgo skolu. Sāp sirds par to, jo man 
ir mazs vārdu krājums. Atceros, ka uz mūsu 
skolu atbrauca Rīgas Nedzirdīgo skolas 
skolotāja Vīnupe, lai pārbaudītu mūsu 
zināšanas. Mums nebija ar ko lepoties.

Ļoti daudz laika pavadījām skolas 
saimniecībā. Sevišķi rudenī maz mācījāmies, 
jo uz lauka bija jānovāc cukurbietes, 
kartupeļi un burkāni, siltumnīcās – tomāti. 
Pavasaros stādījām salātus un citus 
dārzeņus. Rudeņos grābām lapas, sakopām 
skolas apkārtni. Skolai piederēja arī liels 
ābeļdārzs. Dažreiz gājām zagt ābolus, 
paslepus ņēmām arī tomātus, jo mums 
gribējās ēst.

Mēs, skolēni, valkājām skolas formu: 
meitenes tumšzilu kleitu ar baltu apkaklīti, 
zēni – tumšu uzvalku. 

Mana klases audzinātāja visus astoņus 
gadus bija Anastasija Dancigere. Klasē 
bijām 10 skolēni, vēlāk pēc pārbaudes divas 
aizsūtīja uz Valmieras Vājdzirdīgo skolu, 
jo viņiem bija labāka dzirde. Izruna man 
netika stingri mācīta, laikam uzskatīja, ka 
man nevar iemācīt runāt. 

Kad pēc Jelgavas skolas likvidēšanas 
turpināju mācības Rīgas Nedzirdīgo 
skolā, izrunu tur mācīja skolotāja Marija 
Smilškalne. Viņa to darīja no sirds, un mana 
izruna mazliet uzlabojās. 

Savā starpā skolēni sarunājās zīmju 
valodā. Skolotāji atļāva to lietot. Paši 
skolotāji zīmju valodu zināja ļoti vāji – 
viņi prata tikai dažas zīmes. Sarunas ar 
skolotājiem notika mutiski, mums bija 

jācenšas visu saprast, nolasot no lūpām.
Vakaros mums meitenēm mācīja šūšanu 

un adīšanu. Veda arī dažādās ekskursijās. 
Piemēram, bijām Rīgas cirkā, zoodārzā, 
Sērkociņu fabrikā, velosipēdu rūpnīcā 
„Sarkanā zvaigzne”, Rīgas keramikas 
fabrikā. Vēl tagad labi atceros ekskursiju 
Rīgas lielajā universālveikalā (tagad 
–  galerija „Centrs”). Tas bija tik liels, ka 
baidījos tur viena staigāt. 

Brīvajā laikā skolas sporta laukumā 
spēlējām dažādas bumbu spēles, ziemā – 
slēpojām, slidojām. 

Mācības notika divstāvīgā mājā. 1. stāvā 
bija arī ēdnīca un virtuve. Internāts atradās 
tālāk no skolas, pāri upītei. Meitenes gulēja 
vienā mājā, zēni citā. Vēl citā ēkā atradās 
pirts, kur gājām mazgāties katru sestdienu. 
Visas skolas ēkas kurināja ar malku.

Sestdienas un svētdienas pavadīju 
skolā. Uz mājām braucu tikai 2 reizes gadā 
– ziemas un vasaras brīvdienās, jo skola 
atradās nomaļā vietā. No skolas līdz tuvākai 
vilciena stacijai Platone bija 4 km. Lai 
tiktu mājās, man no Platones vispirms bija 
jābrauc uz Jelgavu. Tad Jelgavas stacijā 
gaidīju Liepājas vilcienu, ar kuru varēju 
nokļūt Saldū. Vairāki bērni, tāpat kā es, reti 
tika mājās.”

Kad 1960. gadā likvidēja Jelgavas 
Kurlmēmo skolu, Janīna bija pabeigusi 
8.klasi. Apliecību par pamatskolas izglītību 
viņa ieguva tikai Rīgas Raiņa skolā. 

Foto paraksts: 
No kreisās: 1. rindā direktors Osvalds 

Krūms, klases audzinātāja Anastasija 
Dancigere un pionieru vadītāja (vārds 
nav zināms). 2. rindā: Vija Vīndedze, 
Janīna Lukina (Narnicka), Aina Rubene 
(Roze), Anita Gatavs, Aija (uzvārds nav 
zināms), Renāte Ozoliņa (Šalma); 3. rindā: 
Kārlis Jeriks, Dzintra Goldberga, Māris 
(uzvārds nav zināms), sporta skolotājs, 
Imants (uzvārds nav zināms) un Andris 
Lasmanis. 

Šogad 140 gadi apritētu Jelgavas Valsts Kurlmēmo skolai. Tā bija pirmā skola 
nedzirdīgajiem ar latviešu mācību valodu. Latvijas Republikas laikā no 20. gadu 
vidus līdz 1940. gadam mācījās 80 līdz 100 skolēni un strādāja labi sagatavoti 
skolotāji. Skola atradās dažādās vietās: Salaspilī līdz 1873. gadam, Jelgavā, Dambja 
ielā 13 līdz 1927. gadam, Filozofu ielā 26 (tag. 50) līdz 1944. gadam. 

 Pēc kara skola tika pārcelta uz laukiem – Jelgavas apriņķa Lielvircavas 
pagasta „Kabļu” mājām, kur ļoti stipri pasliktinājās apstākļi skolēnu mācībām un 
sadzīvei. Skolu slēdza 1960. gadā.

jauna grĀmata!
Ziemassvētku 

un gadumijas 
p r i e k š v a k a r ā 
n e d z i r d ī g o 
sabiedrība saņem 
lielisku dāvanu no 
Ineses Immures, 
kura sagatavojusi 
pētījumu par 
n e d z i r d ī g o 
skolu vēsturi, 
kas laikraksta 
„Kopsolī” apgādā 

iznācis ar nosaukumu „Nedzirdīgo bērnu 
izglītošana Latvijā līdz 1940. gadam”. Tajā 
daudz interesantu faktu, datu un foto attēlu, kas 
paver skatu uz skolām, kurās mācījušies LNS 
ļaudis. 

Izdevuma prezentācija – k/c „Rītausma” 
2010. gada 18. decembrī. Grāmatu kā dāvanu 
saņems skolas un iestādes, kurās mācās bērni 
ar dzirdes traucējumiem un speciālisti, kas ar 
viņiem strādās, LNS sistēmas organizācijas un 
muzejs, kā arī bibliotēkas. 

Publiski grāmata būs pieejama LNS 
Informācijas centrā. 

rīgas skolai jauna dirEktorE
No 1. decembra ama-
tā stājusies jaunā Rī-
gas Nedzirdīgo bērnu 
internātpamatskolas 
direktore KRIS-
TIĀNA PAUNIŅA. 
Apsveicam viņu un 
novēlam labas sekmes 
šajā atbildīgajā darbā!
Par pirmajām izjūtām 
Kristiāna Pauniņa 

saka: „Vakar (1. XII) man bija pirmā tikšanās 
ar skolas pedagogu kolektīvu. Jau ienākot sko-
lā, sajutu ļoti labu auru. Mani sagaidīja smai-
dīgi, atsaucīgi, priecīgi noskaņoti cilvēki – pie-
augušie un arī skolēni. Tas bija jauki!

Plašāka intervija janvāra numurā!

Sleju gatavoja: Ilze Kopmane
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SPORTA NOTIKUMI

Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA)  klubam 
Indiānas (ASV) „Pacers” 
pievienojies centra spēlētājs 
Lenss Oldreds, kurš ir gandrīz 
pilnīgi nedzirdīgs. 

29 gadus vecais basketbolists 
jau 2008. gadā bija noslēdzis 
īslaicīgu līgumu ar NBA klubu 
Klīvlendas „Cavaliers”, bet šajā 
komandā aizvadīja vien trīs 
spēles. Pēc tam Oldreds neilgi  
spēlēja Itālijā un Krievijā. 
Jaunajā 2010./2011. gada sezonā 
viņam atkal dota iespēja spēlēt 
starp pasaules spēcīgākajiem 
basketbolistiem.

Lenss Oldreds ir dzimis 
Soltleiksitijā, ASV. Viņš ir 
gandrīz pilnīgi nedzirdīgs 
(dzirdes zudums 75-80%). Lai 
varētu dzirdēt, viņš izmanto 
dzirdes aparātu. Oldreda 
dzimtais Jūtas štats ir slavens 
ar savu īpatnējo mormoņu 
kultūru un dzīvošanu nošķirtās 
apmetnēs. Agro bērnību 
Oldreds pavadīja  poligāmijas 
atbalstītāju sektā. Vēlāk, kad 
viņam palika 7 gadi, ģimene 
izstājās no šīs sektas un pārcēlās 
uz dzīvi citur. Līdz pat 8.  klasei 
viņš basketbolu nebija nopietni 
spēlējis, bet tad viņu uzaicināja 
vietējā basketbola komanda, 
kura spēlēja Kristīgās baznīcas 
līgā. 

Talantīgā jaunieša progress 
bija ļoti straujš, un, ņemot 
vērā  milzīgo augumu (2,11 
m), viņš pavisam drīz kļuva par 
vietējās vidusskolas basketbola 
zvaigzni. Beidzamajā mācību 
gadā par viņa meistarību 
liecināja 17 gūtie punkti un 
10 atlēkušās bumbas vidēji 
katrā spēlē. Oldredu atzina 
par  štata labāko spēlētāju un 
iekļāva simboliskajā „Zvaigžņu 
komandā”. 

18 gadu vecumā  
ietekmīgais ASV sporta žurnāls 
„Sports Illustrated” nosauca 
viņu par vienu no nākotnes 
talantīgākajiem sportistiem. 

pirmais nEdzirdīgais spēlētĀjs nba  
vēsturē
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Nav brīnums, ka viņš,  
kā jau tas ASV pierasts, 
saņēma lielu skaitu 
piedāvājumu no dažādām 
ASV augstskolām, tomēr 
iestājās Jūtas Universitātē.

Pirmo gadu spēlējot 
universitātes izlasē,  Oldreds 
maz tika laukumā un iemeta 
vidēji 2,2 punktus spēlē. 
Tomēr nākamajā sezonā 

viņš turpināja nopietni trenēties 
un  pārgāja uz  Vēbersteitas 
Universitāti slikto attiecību 
dēļ ar basketbola treneri, kurš 
vairākkārt aizvainojis Oldredu, 
uzsverot viņa slikto dzirdi.

 Oldredam radās jauna 
motivācija, un viņš parādīja, 
uz ko ir spējīgs, – jau pirmajā 
sezonā viņa spēle strauji 
uzlabojās. Viņš  intensīvi 
trenējās, lai palielinātu spēku 
un muskuļu masu,   un  īsā laikā 
viņa svars pieauga par 12 kg. 
ASV universitāšu čempionātos  
viņa personīgie sasniegumi jau 
bija ļoti iespaidīgi – 18 punkti 
un 12 atlēkušās bumbas katrā 
spēlē. Oldredu atzina par trešo 
labāko atlēkušo bumbu savācēju 
universitāšu līgā. 

2005. gadā pēc Universitātes 
beigšanas sākās viņa 
profesionāla basketbolista 
karjera – pirmā komanda bija 
Francijas klubā Ronas „Basket”,  
pēc tam JL „Bourg Basket”, 
vēlāk Spānijas 2. līgā, kur 
demonstrēja labu sniegumu. 

2006. gadā viņš atgriezās 
ASV, vienā no NBA 
fārmklubiem,  nostiprinājās  
Aidaho komandā,  visās 38 
spēlēs izejot laukumā starta 
piecniekā. Labo rezultātu dēļ 
viņu atzina par līgas 2008. 
gada All star komandas centra 
uzbrucēju. Drīz pēc tam NBA 
populārais klubs Klīvlendas 
„Cavaliers” noslēdza ar Oldredu 
10 dienu līgumu.

 2008. gadā viņš kļuva par 
pirmo nedzirdīgo spēlētāju 
NBA.

Pagājušajā gadā Oldreds 
atkal spēlēja Eiropā, Itālijas 
čempionātā, īsu brīdi trenējās 
kopā ar Krievijas klubu, bet šī 
gada sākumā atgriezās Aidaho 
„Stamptede” rindās. 

Pašlaik viņš treniņnometnē 
gatavojas NBA čempionātam.

Pēc interneta materiāliem   
Pēteris Vilisters 

1. – 5. decembrī Sicīlijā, Itālijā risinājās Otrais Eiropas 
Nedzirdīgo basketbola klubu kausa turnīrs. Tajā piedalījās 
četras komandas sievietēm (Itālija, Anglija un divas no Vācijas) 
un deviņas komandas vīriešiem (Krievija, Ukraina, Itālija, 
Grieķija, Anglija, Polija, Horvātija, Vācija un Latvija). Latviju 
pārstāvēja Valmieras sporta klubs „Tālavas NS”.

Pirmais šāds turnīrs notika Londonā, Anglijā pagājušajā gadā, 
kurā piedalījās arī „Tālavas NS” komanda. Šogad tika izvirzīta 
prasība: šajā turnīrā var piedalīties tikai komanda, kas uzvarējusi 
nacionālajā nedzirdīgo basketbola turnīrā. Šogad uzvaru patiešām 
izcīnīja „Tālavas NS”un  tādējādi varēja piedalīties šajā Eiropas 
Kausa izcīņā. Šīs komandas sastāvā bija Kaspars Unte, Denis 
Saldabolovs, Aivis Grāvītis, Andris Lungēvičs, Ruslans Trubins, 
Kārlis Platacis, Juris un Sandis Ķikuri, Krists Štelmahers un 
treneris Andris Bergmanis. „Tālavas NS” komanda kvalificējās B 
grupā.

Pirmais pārbaudījums tālaviešiem bija mačs ar komandu 
Glorija (Maskava). Mūsējie zaudēja ar 50:86. Jāatzīst, maskaviešiem 
bija spēcīga  izlase, labi pārdomāta spēles tehnika un stils un viņus 
pārspēt tālaviešiem nebija pa spēkam.

Otrais un trešais mačs ar DBC Forum Kiev (Ukraina). 
Spēles ritēja sīvi,  tikai uz beigām tālavieši revanšējās un pārspēja 
pretinieku ar rezultātu 63:56. Arī nākamajā mačā ar GSV Wurzburg 
(Vācija) tālavieši cerēja uz uzvaru, bet diemžēl viņiem bija 
jāpiedzīvo zaudējums ar 89:52. Vāciešiem vienkārši palaimējās ar 
veiksmīgākiem metieniem, kā arī ar sakārtotu spēles tehniku.

Ceturtais un piektais mačs. Nākamajā spēlē latvieši tikās ar 
London Lions (Anglija). Spēles sākuma daļa bija  haotiska, un angļi 
guva  pārsvaru, bet uz beigām tālavieši saņēmās un ar lielu jaudu 
devās uzbrukumā. Un tā   London Lions „nolūza” ar 52:76 tālaviešu 
labā. Jāpiezīmē,  ka angļu komandā spēlēja mūsu tautietis Kristaps 
Ķikurs. Un tā, lai izcīnītu 5. vietu, mūsējie atkal tikās ar kijeviešiem, 
grūtā, samērā vienlīdzīgā cīņā pārspējot ukraiņus ar 65:56.

Par 2. Eiropas Kausa basketbola turnīra čempionu vīriešiem 
kļuva Glorija (Maskava), otrā – Grieķija, bet trešā – Vācija, tad 
Horvātija,  piektā –  Latvija, seko  Ukraina, Itālija, Anglija un 
pēdējā – Polija. Labāko spēlētāju titulu ieguva trīs maskavieši, 
viens vācietis un grieķis. Sievietēm – uzvarēja Munich (Vācija), 
otrā – Nuremberg ( arī Vācija), tad Itālija un Anglija. 

„Tālavas NS” komandas kapteinis Kaspars Unte atzina: 
„Finansiālu apstākļu dēļ īstie tālavieši nebija pilnā sastāvā, tāpēc 
mūsu komandā iekļāvās arī citu nedzirdīgo klubu basketbolisti. 
Komandas saspēli laukumā es nevaru uzskatīt par ideālu, jo 
katrai komandai (gan „Tālavai”, gan RSK „Nedzirdīgo sports”) 
ir izteikta sava tehnika, savs stils. Nākamreiz tam jāpievērš lielāka 
uzmanība. Ceram piedalīties arī turpmākajos turnīros. Domāju, ka 
iegūtā vieta atbilda šīs apvienoto spēlētāju komandas līmenim.”

Otrā Eiropas Kausa turnīru organizējot, tika ieguldīts daudz 
darba. Sicīlijā to plaši reklamēja. Bija informācija masu medijos, 
plakāti veikalos utt. Pirmajā dienā notika atklāšanas ceremonija, 
uz kuru ieradās augstākstāvošas amatpersonas, piemēram, pilsētas 
mērija, dažādu sporta organizāciju pārstāvji, sponsori un atbalstītāji. 

Nākamgad turnīrs notiks Grieķijā. Tā jau izteikusi priekšlikumu 
palielināt komandu skaitu no 9 līdz 16 (maksimāli). 

„tĀlavas ns” Eiropas kausa 
baskEtbola turnīrĀ sicīlijĀ

 Ivars KalnIņš
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NEDZIRDĪGIE CEĻĀ PIE DIEVA  - LATVIJĀ UN ...

Latvijā ir vairākas dažādu 
konfesiju draudzes, kas kalpo 
nedzirdīgiem cilvēkiem.  Par dažām 
jau stāstīts mūsu avīzē. Bet nu, 
Ziemassvētkus gaidot, vēl kāda 
iepazīšanās – vienu no iespējamiem 
ceļiem pie Dieva nedzirdīgajiem 
rāda arī Ventspils Vasarsvētku 
nedzirdīgo draudze. Par šo draudzi 
un tās kalpošanu stāsta tās mācītājs 
DĀVIDS OZOLINKEVIČS.

Tā sākās kontaktēšanās ar 
nedzirdīgajiem

Oficiāli draudze reģistrēta 1994. 
gadā. Bet jau pirms tam tāpat pulcējāmies, 
lūdzām Dievu un, meklējot mītnes vietu, 
sarunājām saviem pasākumiem īrēt 
Nedzirdīgo biedrības kluba zāli.

Kluba vadītājs toreiz, brīdi 
padomājis,  teica: „Ja jūs apsolāt nākt 
un sludināt nedzirdīgajiem dievvārdus, 
mēs telpas dosim par velti.”

Nedzirdīgo attieksme 
Pirmais tieši viņiem domātais 

dievkalpojums notika 1993. gada 
13. janvārī. Kluba vadības sākotnējā 
doma bija pavisam vienkārša: arī 
nedzirdīgajiem vajadzīgs mācītāja 
padoms, šādas tikšanās ir nepieciešamas. 

Cilvēki regulāri nāca uz 
dievkalpojumiem, atgriezās pie Dieva, 
un drīz vien jūrā tika nokristīti deviņi 
cilvēki.  

Kādu brīdi mums bija situācija, kad 
draudze nāca kopā, bet nebija kas tulko. 
Tolaik savas svētrunas mājās rakstīju 
uz papīra, bet dievkalpojumā kāds no 
nedzirdīgajiem tās lasīja un  reizē visiem 
rādīja priekšā zīmju valodā. 

Beidzot tajā pašā klubā sameklēja 
kādu sievieti, kas prata labi tulkot. Vēlāk 
viņa  kļuva arī ticīga un nokristīta. 

  Kopumā mūsu draudzē ir nedaudz 
vairāk par 30 cilvēkiem, apmēram puse 
no tiem nedzirdīgie. 

Vai ir atšķirība starp dzirdīgiem 
un nedzirdīgiem ļaudīm domātu 
dievkalpojumu?

Visu dievkalpojuma pamatā ir Dieva 
Vārds, un nedzirdīgo tulks sludinātājam 
absolūti netraucē. Dievu lūdzam, kājās 

vEntspilī arī ir sava nEdzirdīgo draudzE

Jevgeņijs Morozovs, Krievijas Pareizticīgo 
baznīcas diakons 

Nedzirdīgajiem ir sava pasaule – 
„klusuma pasaule, kurā nav skaņu un 
nedzird sarunas,” – aptuveni tā sākas daudzi 
raksti, kas stāsta par cilvēkiem, kas zaudējuši 
dzirdi. 

Varbūt dzirdīgie arī reizēm aizdomājas 
par to, ka uz zemes dzīvo cilvēki, kas 
nedzird, ko ziņo skaļrunis stacijā, par ko dzied 
mūziķis vai ko stāsta  mācītājs sprediķī baznīcā. 
Varbūt, bet tad viņi tos vislabprātāk vēlas 
atstāt „nedzirdīgo zemē”, jo nesaprot, ka šo 
nedzirdīgo pasauli vajadzētu pievienot pārējai 
pasaulei, tāpēc ka jebkura slēgta sabiedrība ir 
nolemta degradācijai un izzušanai.

Te kā samierinātāja varētu būt arī baznīca. 
Tā ir atvērta visiem: princis un ubaga zēns, 
jauni un veci, nedzirdīgi un neredzīgi – visi 
lūdz Dievu, kurš nešķiro cilvēkus pēc izskata 
– neskatās ne uz cilvēka seju, ne sociālo vai 
materiālo stāvokli, bet gan ielūkojas viņa sirdī.

Nekad  kristīgā baznīca nav veidojusi 
īpašus dievnamus kādai vienai cilvēku 
grupai. Arī visi ticīgie var droši nākt uz 
dievnamu, lai piedalītos dievkalpojumos vai 
vienkārši lūgtu Dievu. 

Un jāsaka – dievkalpojums, kuru tulko 
zīmju valodā, vienmēr būs saprotams arī 
dzirdīgajiem, jo lūgšanu laikā tiek arī dziedāts 
un notiek Bībeles lasījumi. 

 Te ir tā vieta, kur nedzirdīgo un dzirdīgo 
pasaules varētu savienoties un satikties īpaši 
cieši. Mācītājam ir jāprot atrast ceļš pie jebkura 
cilvēka dvēseles: vai viņš būtu slims, vai arī 
cilvēks ar īpašām vajadzībām, baznīcā viņam  
jājūtas ērti, lai viņš nejustos atstumts.

Nedzirdība nav šķērslis, lai izzinātu, kas 
ir Dievs. Kad cilvēks cieš, viņa dvēsele kļūst 
atvērtāka.  Tad tā kļūst kā logs, pa kuru var 
ienākt Dieva nestā gaisma. 

Ja vēlies mainīt pasauli, vispirms sāc ar 
sevi. Starp citu, bērnībā kaitina un apceļ ne 
tikai nedzirdīgos, bet arī dzirdīgos – un tāpēc 
dažādi kompleksi un aizvainojumi var būt gan 
vieniem, gan otriem.  

Cilvēks bez dzirdes var pilnībā sevi 
izpaust arī dzirdīgo pasaulē, vienīgais 
noteikums – viņam ir nedaudz jāpalīdz, taču 
tas jādara ne tikai kādu īpašu akciju laikā   
vai izdarot kārtējo Ziemassvētku labdarības  
ziedojumu, bet ikdienas saskarsmē un praktiskā 
darbībā, izprotot un rodot viņu īpašo problēmu 
risinājumus. 

Tad jēdziens „nedzirdīgo pasaule” izzudīs 
pats no sevis, tad pārstās dominēt nepareizais 
viedoklis, ka dzirdīgs nozīmē veiksmīgs, bet 
nedzirdīgais – nelaimīgs un apdalīts.  Viss 
ir atkarīgs tikai no pašiem – no pašu ticības 
savām spējām, no vēlmes izmainīt savu dzīvi, 
mainoties pašiem. 

No Viskrievijas Nedzirdīgo biedrības 
laikraksta „V jedinom stroju” tulkojis Pēteris 

Vilisters 

 izmainīt sEvi, izmainīt pasauli  
... KRIEVIJĀ

stāvot, nevis uz ceļiem, lai tulks varētu 
labāk veikt savu darbu. Tomēr ir reizes, 
kad bijībā lokām ceļus Dieva priekšā. 
Vēl mēs arī dziedam, kā nu katrs spēj un 
var, skatoties dziesmu grāmatā un arī uz 
tulku. Nedzirdīgie ļoti labi izjūt dziesmu 
un to, cik skaļi drīkst dziedāt.

Nedzirdīgie arī runā, un mēs 
daudzreiz izspriežam dažādas dzīves 
problēmas. Viņi apvainojas, ja viņus 
uzskata par kurlmēmiem: „Mēs jau tā 
esam zaudējuši dzirdi, bet mums vēl 
cenšas piedēvēt arī mēmumu. Mēs taču 
runājam!”

Nedzirdīgums viņiem nav 
problēma

Galvenais mērķis ir panākt, lai cilvēki 
dzīvē baudītu Dieva tuvumu. Dievs 
spēj viņus arī fiziski dziedināt, tomēr 
interesanti, ka neviens nedzirdīgais 
nekad nav man teicis: „Lūdziet  par 
mani, lai es topu dzirdīgs!” 

Viņi nāk ar dažādām vainām, mēs 
lūdzam, un viņi tiek dziedināti, taču 
nekad viņi nelūdz par savu kurlumu.

Daudzi domā: ja es kļūšu dzirdīgs, 
man vairs nemaksās pensiju. Viņus 
baida tas, kā  varēs iekļauties sabiedrībā. 
Tā ir liela nedzirdīgo problēma – viņi ir 
pieraduši pie sava stāvokļa, turas kopā, 
viņiem ir sava sabiedrība. Tāpēc labi, ka 
draudzē ir arī tādi, kas dzird. Tādējādi 
labāk notiek nedzirdīgo integrācija 
sabiedrībā. 

 Mums tikai katram ir sava 
valoda, un,  iespējams, rīkot īpašus 
dievkalpojumus nedzirdīgajiem nav 
pat gluži pareizi. Apgrozoties kopējā 
sabiedrībā, nedzirdīgie kļūst daudz 
drošāki un pārliecinātāki par sevi. Viņi 
zina, ka viņiem ir Tēvs debesīs, kas 
viņus aizstāv. Tas ir ļoti svētīgi. 

Kad mēs dibinājām šo draudzi, 
bija kristieši, kas teica: „Viņi ir 
Dieva nosodīti, un nemaz nav vērts 
kaut ko darīt.” Diemžēl arī pašiem 
nedzirdīgajiem reizēm kāds to iestāsta. 
Bet viņi vienkārši ir zaudējuši dzirdi – 
cits kopš dzimšanas, cits vēlāk. 

Ir cilvēki, kas domā, ka draudzei 
nav nākotnes. Kā Dieva bērns var būt 
bez nākotnes? Daudziem cilvēkiem ir 
milzīgi aizspriedumi pret invalīdiem. 

Reiz es kādu māsu aicināju uz mūsu 
draudzi, bet viņa nicīgi izteicās par 
invalīdiem. Pēc kāda laika viņa pati 
nonāca ratiņkrēslā. Ir bīstami tā runāt.
kur draudzi var atrast

Dievkalpojumi notiek Nedzirdīgo 
biedrības namā, Ventspilī,  Lielajā 
Dzirnavu ielā 24. 

Mūsu telpas ir otrajā stāvā. Pazīšanās 
zīme ir uz durvīm esošā nedzirdīgo 
emblēma – gaisā pacelts rādītājpirksts. 



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 KopmaneEIROPAS SAVIENĪBA
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MĪĻI SVEICAM!
Sūtām pie jums Zie-

massvētku vecīti ar pilnu 
maisu labiem novēlēju-
miem, jūsu dzīves skaisto 
jubileju gaidot. Par spīti 
ziemas salam un puteņiem, 
ekonomiskajai krīzei un vi-
sādām nebūšanām:

Cits citam smaidu dāviniet,
Jo vēl ir laiks, kas nenoriet,

Kā saulespuķe mūžs lai zied!
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10. I Veniamīns AĻŠINS, Rīgas
22. I Valentīna SKUJA, Rīgas

80
3. I Jānis DZIRNIS, Valmieras

75
4. I Uldis MELNŪDRIS, Smiltenes
8. I Jevgenija VĀRPIŅA, Rīgas
15. I Fēlikss MEĻĶIS, Smiltenes
27. I Rasma ŠTEINBERGA, Rīgas

70
17. I Gaļina LAPTEVA, Rīgas
29. I Pēteris POIKĀNS, Ventspils
29. I Imants MARĶITĀNS, Daugav- 
         pils

65
27. I Ēriks RIKENS, Rīgas

60
1. I Ludmila MĪLGRĀVE, Rīgas
9. I Tatjana NIKOLAJENKO, Rīgas
11. I Vasilijs MEIJA, Rīgas

55
1. I Juzefa MAKEJEVA, Rīgas

50
12. I Ņina VINOGRADOVA, Rēzeknes
17. I Guntis VĪGANTS, Rīgas
27. I Mari LAGUNOVA, Rīgas

biedrība

 
mĀrim un anitai sprudzĀniEm

Aiz gaismas mirdz zieds,
Aiz laimes pukst sirds,
Pa pasauli mūžam lido mīlestība.

Mīļi sveicam jūs sudrabkāzās, novē-
lam saudzēt savu mīlestību, saglabāt sir-
snību un uzticību turpmākajos kopdzīves 
gados līdz pat zelta kāzām!

Dēls Alvis, vedekla Ilze, mazmeita 
Melisa un vecmāmiņa Ilga

Dievkalpojumi notiek 
svētdienu rītos pl.10. 

Vislabāk ir piezvanīt  
pa tālruni 63626744 
un noskaidrot tuvākā 
dievkalpojuma laiku.

Mēs lūdzam, lai Dievs 
mums dotu pašiem savu 
namu, kur varētu būt kopā 
kā dzirdīgie, tā nedzirdīgie. 
Visiem ir vajadzīga Dieva 
palīdzība. Tāpēc mēs 
turpinām to lūgt. 

Sākumu lasiet 15. lpp.
VILMA GREGORE: patīk miers, 

kas valda dievkalpojumā
Vasarsvētku nedzirdīgo draudzi 

apmeklēju kopš tā nodibināšanas. Baznīcā 
esmu regulāri, jo man patīk miers un īpašā 
gaisotne, kas tur valda. Ļoti interesanti 
mācītājs Dāvids Ozolinkevičs stāsta par 
Dievu. 

Vienmēr to lūdzam, nožēlojam savus 
grēkus, lūdzam, lai mūsu mīļajiem cilvēkiem viss būtu kārtībā.

Drīz būs klāt Ziemassvētki, Jēzus Kristus dzimšanas 
diena. Novēlu visiem šajā skaistajā laikā izturību, izpalīdzību, 
mīlestību citam pret citu šajā grūtajā pārbaudes laikā.

 

ciEnījamiE projEkta „klusuma 
pasaulE” kliEnti visĀ latvijĀ! 

Informācijas centrs novēl Jums 
priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno 
gadu un aicina aktīvāk izmantot LNS 
Informācijas centra uzziņu pakalpojumus. 

Tos var 
saņemt arī sms 
veidā, pa e  – 
pastu, MSN, 
Web kameru. 
Telefona nr. 
67456633; sms 
26278525, e – pasta adrese: infocentrs@
lns.lv. 

Darblaiks: darbdienās pl. 10 – 17 
(pirmdienās līdz pl.19).

vEntspilī arī ir sava nEdzirdīgo draudzE

RĪGĀ
26. decembrī pl. 13 Zie-

massvētku pasākums
8. janvārī pl.12 bēr-

niem eglīte, pieteikties līdz 
5.01.2011.(pie Vitas, Māras 
vai Brigitas), jāmaksā 2 ls

15. janvārī pl. 15 „Krāsaini 
sapņi” – tēma: dziesmas izpil-
dītāju atdarināšana
JELGAVĀ

29. decembrī pl. 18 Latvis-
ko tradīciju pasākums „Zie-
massvētki”
TUKUMĀ

17. decembrī pl.18 Latvis-
ko tradīciju pasākums „Zie-
massvētki”
DAUGAVPILĪ

24.decembrī pl. 13 Latvis-
ko tradīciju pasākums „Zva-
niņš skan" 

31.decembrī  pl. 17 „Tikai 
draugi tiekas” – aizvadot veco 
gadu un sagaidot Jauno gadu
VALMIERĀ

23. decembrī pl.16 Latvis-
ko tradīciju pasākums „Zie-
massvētki”

31. decembrī  pl.23.30 Ko-
pīga tikšanās pilsētas centrā 
„Vēl pabūt kopā šogad…”
RĒZEKNĒ

30.decembrī pl. 12 Bēr-
niem Ziemassvētku eglīte

30. decembrī pl. 13 balle 
"Atvadas no vecā gada"
PĻAVIŅĀS

25. decembrī pl.12 Zie-
massvētku saiets
LIEPĀJĀ

21. decembrī pl.17 Latvis-
ko tradīciju pasākums „Zie-
massvētki”

31. decembrī pl. 20 Tema-
tisks pasākums „Sveiks, Jau-
nais gads!”
KULDĪGĀ

23. decembrī pl. 12 Paš-
darināto Ziemassvētku eglīšu 
izstāde un labāko autoru ap-
balvošana

29. decembrī pl. 12 Zie-
massvētku pasākums bērniem

31. decembrī pl. 18 Jaun-
gada pasākums pieaugušajiem

7. janvārī pl. 12 Sniega 
skulptūru veidošana, piko-

šanās un kopīga karstās tējas 
vārīšana „Ziemas prieki”

19. janvārī pl. 12 Galda 
spēļu turnīrs 

21. janvārī pl.14 Karne-
vāls "Atvadas no Vecā gada, 
iesoļojam Jaunajā 2011"
VENTSPILĪ

25. decembrī pl. 15 Zie-
massvētku pasākums
SMILTENĒ

23.decembrī pl. 12  Atpū-
tas pasākums ,,Labo domu  
Ziemassvētki"

23.decembrī pl. 10 Atpū-
tas pasākums ,,Ziemassvētki" 
Jaunpiebalgas, ,,Kameņos"

28.decembrī pl. 12 Atpūtas 
pasākums ,,Pie krāšņās eglī-
tes" Alūksnes grupā

31.decembrī pl. 16 Atpū-
tas pasākums ,,Laidīsimies 
jautrajā Jaungada virpulī" – 
Smiltenes biedrībā, ierobežots 
cilvēku skaits, ar groziņiem

Plašāk par pasākumiem  
jāinteresējas savās biedrībās

APMEKLĒJIET ZIEMASSVĒTKU, GADUMIJAS UN 
JAUNĀ GADA PASĀKUMUS!

silvijai un jĀnim jurkĀm – 
jaurēniEm

Mīļi sveicu savus krustvecākus zelta 
kāzās! Lai jums dzīvesprieks un laba 
veselība turpmākajos kopdzīves gados.

Krustmeitiņa Ilona ar ģimeni 
Slovēnijā
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