
Kopsoli
ISSN 1407 - 0170

  Iznāk no 1954. gada                 2010. gada janvāris, nr. 1 (990)                   www.lns.lv

Laikraksts “Kopsolī“ tiek izdots LNS projekta “Klusuma pasaule“ 
aktivitātes 2.12 ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda (85%) un 

Latvijas valsts (15%) līdzfinansējumu.
Eiropas Sociālais 

fonds Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē

Parasti tavā darba telpā Elvīras ielā 
pieņemšanas dienās ir visvairāk ļaužu. Rindā 
sēž... Kas viņiem galvenokārt vajadzīgs, vai 
tu kā vari palīdzēt šajā krīzes laikā?

Jā, par cilvēku trūkumu sūdzēties nevaru. Pa 
lielākai daļai nāk tomēr ilggadīgie mani klienti, 
ar kuriem esam risinājuši problēmas gadiem un 
aizvien no jauna. Vēl joprojām klientiem šķiet, 
ka es strādāju pensiju aprēķināšanas nodaļā, 
jo mana līdzšinējā darba vieta Baldones ielā 
ir vienā ēkā ar VSAA. Tātad –  ļoti daudzi 
jautājumi par pensijām un, protams, par 
pašvaldības sociālā dienesta palīdzību. Nāk 
pastāstīt par savu kādu darbību vai rīcību, lai 
pajautātu manas domas. 

Tad atsevišķi vēl minamas veselības 
problēmas. Saziņas grūtības ar ārstiem 
pastāv joprojām, sāk atkārtoties padomju 
gadu situācija – ārsti nepilnīgi prot latviski, 
artikulācija savādāka, rakstiskā saziņa – ķeburi 
neizprotami. Tad ņemam palīgā medicīnas 
vārdnīcu, lai vismaz diagnozi salasītu. Veselības 
aprūpes pakalpojumu saņemšana un apmaksa – 
oi,oi, tā ir sāpīga lieta daudziem. 

Kā  pēdējo lielo savu pakalpojumu sadaļu 
varu minēt lasīšanu un rakstīšanu, tātad vēstuļu, 
līgumu, paziņojumu utt. neizpratne. 

Kad jautājums skaidrs, tad var turpināt 
problēmas risināšanu. Un vēl un vēl esmu 
ar mieru atkārtot, tikai nezinu, kam un kur: 
nedzirdīgiem cilvēkiem nevar pietikt ar viena 
jautājuma izskaidrošanu uz šo brīdi un tālāk 
uzskatīt, ka ar to pietiek un viņi nu visus pārējos 
jautājumus kārtos patstāvīgi. 

Dzīvē noteikumi, likumi, situācijas mainās 
ik dienas, ik stundu, atkal ir vajadzīga palīdzība, 
lai visu izprastu. Un es tikai priecājos, ka 
nedzirdīgie joprojām mani uztver un arī sauc 
par tulci.

Protams, ir nedzirdīgie, kas paši prot atrast 
informāciju, paši spēj pastāvēt par sevi, bet 
tāpat atrodas pa kādam jautājumam man.

Cilvēki jau visvairāk nāk dalīties bēdās, 
rūpēs, satraukumā. Tas viss daļēji nogulstas 
arī uz tevi, bet no tevis vienmēr strāvo 
dzīvesprieks. Tu smaidi pretī savējiem. Kā 
tiec galā ar stresu, nogurumu, kur smel 
spēkus un ticību tam, ko dari?

Tā jau nu nav, ka vienmēr smaidu. Esmu gan 
kašķīga, gan asa, gan nešpetna, bet...reizēm. Šie 
visi ir mani cilvēki. Arī man var būt grūti brīži, 
tāpat kā viņi nāk ar saviem. Jo ilgāk es strādāju, 
un tiešām – sāku tepat Elvīras ielā, ceru,  tepat 
pabeigšu, – jo jūtos vairāk piederīga. Mana 
ģimene ar to ir samierinājusies, ka brīvdienās 
man nāk SMS sakarā ar manu darbu,  viens otrs 
pamanās pat naktī atsūtīt „svarīgu” jautājumu.

Tu vadīji īpašās - “Jautrītes ziņas” 
kultūras namā. Tu esi organizējusi arī 

neskaitāmas ekskursijas, izbraukumus 
pa Latviju un ārpus tās. Par apmeklētāju 
atsaucību un uzticību var tikai brīnīties. Kas 
tik ilgus gadus tevi piesaistīja šajā darbā?

„Rītausmas” periods man bija skaists 
laiks – interesanti pasākumi, kuros prieks bija 
piedalīties. Ilgus gadus tālaika politpulciņus 
tradicionāli vadīja LNS prezidenti, bet pēc 
Jāņa Liepas nāves tā iznāca, ka es sāku stāstīt 
informācijas un piedevām  tulkot seriālus. 

Kopīgi esam dzīvojuši līdzi  nabaga 
Marijām un citiem meksikāņiem. Meksikāņi 
apnika, seriālus sāka skatīties mājās, bet 
manas ziņas vēl turējās līdz šim.... Nu sāku 
pati padoties. Es vairs nespēju katru vakaru 
dirnēt pie televizora, lai fiksētu svarīgāko, 
katru dienu lasīt avīzes un žurnālus, jo vienam 
2 stundu garam stāstījumam iepriekš ilgi 
jāgatavojas. Ja man nebūtu cita darba kā tikai 
gatavoties ziņām, tad varbūt varētu turpināt. 
Bet man slodze pa dienu ir pietiekama, tad 
vēl izsaukumi pie klientiem ... Jānāk jaunām 
sejām, ar jaunu sparu!

Tavs darba mūžs nav metis līkločus, 
vienmēr esi bijusi kopā ar nedzirdīgajiem. 
Vai tam par iemeslu ir pats darbs (tulka, 
sociālā darbinieka, kultūras organizatora 
utt.), vai arī paši mūsu cilvēki? Paraksturo 
abus! Kādas ieceres vēlētos piepildīt šajā 
gadā?

Kā jau iepriekš minēju, jūtos piederīga 
nedzirdīgo pasaulei, gan radnieciski saistīta, 
gan ar darba mūžu piesieta. Tā ir tā atgriezeniskā 
saite uz abām pusēm.Es nezinu, vai es tagad 
varētu strādāt citā, dzirdīgo kolektīvā. Kādas 
ieceres vēl varu iedomāt? Sociālajā dienestā 
notiek reorganizācija, ceru, ka manu darbu šeit 
– Rīgas biedrībā tā neskars. Vēl ceru drīz iegūt 
pensionāra statusu, bet gaidāmā pensija lielu 
prieku gan nedos, būs tāpat jāstrādā.  Par spīti 
visam – ja šodien nav labi, gan rīt būs, ja vēl rīt 
nav, tad parīt....Gan būs labi! 

JauTRīTE GRoma – Labā zVaIGzNE RīGā 2009

zvaigznes dienā, 6.janvārī mazajā ģildē pulcējās cilvēki, kas bija izvirzīti balvai „Labā zvaigzne Rīgā 2009”. Ielūgumi bija nosūtīti 
kopumā 97 cilvēkiem. Visas akcijai pieteiktās Labās zvaigznes, kas bija ieradušās mazajā ģildē,  saņēma Rīgas domes atzinības 
rakstus un ziedus, kā arī noklausījās nelielu koncertu.

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils ušakovs, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija aldermane un Sociālo jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs Leonīds Kurdjumovs pasniedza balvas deviņiem cilvēkiem, kas ieguvuši titulu „Labā zvaigzne Rīgā 2009”: mākslinieks 
J. anmanis, skolotāja I. Sentivani, pensionāre V. Fiskoviča, NVo aktīvistes V.Steklova, R. Robežniece, I. Skuja, sportošanas organizatori V. 
Verhovcevs, I.Tarasovs.

Viņi visi dažādā veidā palīdzējuši bērniem, invalīdiem, nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Viņu vidū arī mūsu Jautrīte Groma, kura savā 
ilggadīgajā darbā palīdzējusi daudziem LNS biedriem atrisināt viņu sasāpējušos jautājumus, sazināties ar ārpasauli un sniegt informāciju, kas 
noderīga dzīvē. īpaši iecienītas bija „Jautrītes ziņas” trešdienu vakaros KC „Rītausma”. un, lūk, viņas atbildes uz "KS" jautājumiem!

✍ ILZE KOPMANE

  LaTVIJaS NEdzIRdīGo SaVIENībaS IzdEVumS  

Foto: no Rīgas domes mājaslapas



LNS DomeS SēDē
Pirmoreiz 
LNS vēSturē

18.decembrī domnieki sanāca 
uz pēdējo sēdi 2009. gadā, lai 
apspriestu visai svarīgus un būtiskus 
jautājumus: par zemes īpašumiem, 
biedru maksu, valsts pasūtījumu 
u.c.
GatavošaNāS vaLStS 
paSūtījuma izpiLDei 

Domnieki uzklausīja LNS prezidentu 
A.Pavlinu. Viņš atzīmēja: „Mēs ilgi esam 
cīnījušies, lai nonāktu līdz šim brīdim – 
no 2010.gada valsts pasūtījums sociālajā 
rehabilitācijā un tehnisko palīglīdzekļu 
nodrošināšanā pilnībā tiek nodots LNS. 
Tas ir kaut kas vēl nebijis LNS vēsturē, 
un būs daudz darba. Esmu pateicīgs 
A.Osmanim, kurš jau veido jaunu 
datu bāzi. Pašlaik pārņemam lietas un 
atklājas daudz neskaidrību. Tās risinām 
sarunās ar Labklājības ministriju, VID 
u.c. instancēm.”

Domnieki interesējās par tehnisko 
palīglīdzekļu saņemšanas kārtību, LNS 
Surdocentra iespējām noteikt dzirdes 
līmeni utt. un pieņēma informāciju 
zināšanai.
BieDru NauDa 2010. GaDā

Domnieki, apspriežot dažādus 
viedokļus un ierosinājumus, vienojās, ka 
biedru naudas maksu krīzes apstākļos 
nepaaugstinās un arī pārējie noteikumi 
paliek tie paši – maksa jānokārto līdz 
1.oktobrim, pēc tam nāk klāt soda nauda. 
Atbrīvoti no maksas LNS biedri pēc 70 
gadu vecuma utt.
orGaNizatoriSkie 
jautājumi

Domes locekļi tika iepazīstināti 
ar LNS viceprezidenta E.Vorslova 
iesniegumu par viņa atbrīvošanu no 
LNS viceprezidenta amata personisku 
iemeslu dēļ. Uz jautājumiem, kādi ir šie 
iemesli, viņš atbildēja: „Dzīve nestāv uz 
vietas, viss mainās”. 

Dome lēma: pieņemt E.Vorslova 
lūgumu, atbrīvojot viņu no LNS 
viceprezidenta un LNS valdes locekļa 
amata pienākumu izpildes, un par LNS 
valdes locekli ievēlēt Aināru Osmani.

Tādējādi turpmāk LNS būs tikai 
viens viceprezidents.
DažāDi

Tika apspriesta iespēja realizēt 
vairākus LNS kongresā izteiktos 
priekšlikumus: par savu LNS karogu, 
kandidātu izvirzīšanu uz Saeimas 
vēlēšanām, uzņemšanu LNS no 15 gadiem 
u.c. Pārrunāja arī par LNS 90.gadu 
jubileju, Rīgas skolas ēkas internāta 
izmantošanu (kad tas atbrīvosies), 
LNS SIA iespējamo apvienošanu, Gada 
nominācijas pasākuma norisi, MRU ēkas 
iekšējo koridoru remontu u.c.

Konkrēti lēmumi šajos jautājumos 
pieņemti netika.

Domes sēdes protokolu pārskatīja:
    Ilze Kopmane 

 ✍ ZIgmārs UngUrs, foto no E. VOrsLOVA personīgā arhīva

Pagājušā gada beigās savus amatus LNS valdē un LNS 
Komunikācijas centrā atstāja Edgars Vorslovs. Ar viņu iecerētā 
gadumijas intervija šī iemesla dēļ ieilga un izvērsās pavisam 
savādāka, ar centrālo jautājumu par notikušajām pārmaiņām: 
kāpēc?

Edgar, ko vari teikt 
par aizgājušo gadu, vai 
tas bija kārtējais gads 
tavā dzīvē, vai arī kā 
īpaši izcēlās? 

Katrs gads jau ir kas 
īpašs, nav divu vienādu 
gadu. 2009. gads pagājis 
darbos un studijās 
augstskolā, līdz ar to bijis 
arī kreņķu, izaugsmes un 
pārmaiņu gads. 

Kāds bija 
nozīmīgākais notikums 
Komunikācijas centram 

2009. gadā? Kā KC pārdzīvoja šo pirmo krīzes gadu? 
Krīze LNS Komunikācijas centru nav sevišķi ietekmējusi. Gads LNS 

KC bija darba pilns. Tāds darba apjoms, kāds mums bija jāveic pagājušajā 
gadā, bija pirmo reizi LNS KC pastāvēšanas laikā. Ir gandarījums par to, ka 
esam to paveikuši, un gribu pateikt lielu paldies visiem tulkiem. Man īpašs 
prieks arī par to, ka darbinieki sekmīgi spējuši savienot darbu ar mācībām, 
un augstākās izglītības diplomu surdotulka profesijā ieguvuši septiņi KC 
strādājošie tulki.

Tev 12. janvārī augstskolā (attēlā) bija jāaizstāv sociālā gadījuma 
vadīšanas prakses darbs, kā izdevās?

Izcili, aizstāvēju uz 10 ballēm. Sociālais darbs jau ir mans lauciņš, prakses 
pietiekami, un augstskola dod teorētiskās zināšanas, kopā summējoties, tā 
lieta aiziet! Pirmajā kursā gan grūtāk gāja, kamēr pieradu pie specifikas. 
Pašlaik esmu trešajā kursā. Pavisam man kā vakara maiņas studentam 
jāmācās 4,5 kursi un 2011. gada beigās būs jāaizstāv bakalaura darbs.

Kāpēc aizgāji no KC direktora vietas un no LNS viceprezidenta 
amata? 

Tāpēc, ka esmu darbaholiķis un darbs un LNS intereses bija pirmajā 
vietā. Slodze jau nu bija pamatīga abos amatos, un tas radīja nemitīgu stresu. 
Beidzamajos gados strādāju faktiski bez atvaļinājuma, uz papīra gan tas 
skaitījās, bet vienalga darbā notiekošais neļāva atslēgties. Radās veselības 
problēmas, bija grūti koncentrēties mācībām. Var teikt – pārcentos ar darbu. 
Strādājot vadošā amatā, nemitīgi jādomā par darbu, pat brīvdienās. Kamēr 
padotie atpūšas, vadītājs strādā, lai viņiem būtu darbs un „maize ar sviestu”. 
Toties tagad, kā par brīnumu, no stresa nav ne miņas un jūtos lieliski. Esmu 
nolēmis, ka tomēr jādomā arī par sevi, un par prioritāti izvirzīju izglītību. 
Pirmajos divos kursos mācības tika finansētas no valsts budžeta, jo biju 
izturējis konkursu uz budžeta vietām, bet sakarā ar krīzi šogad man par 
mācībām jāmaksā pašam, tāpēc lietderīgi jāizmanto personīgās finanses. 

Ko dari pašlaik un ko esi nolēmis darīt tālāk, kam veltīt savu 
laiku?

Nu, protams, – studijām. Vēl ir doma par kādu no NVA piedāvātajiem 
kvalifikācijas celšanas kursiem, vārdu sakot, izmantošu laiku sava izglītības 
līmeņa paaugstināšanai. Taču par NVA kursiem man ir šaubas, vai apmaksās 
tulku man vienam, jo būtu bezcerīgi savākt nedzirdīgo bezdarbnieku grupu 
jomās, kas mani interesē: projektu vadība, uzņēmējdarbība, finanses. 

Pašlaik esmu brīvāks. Komunikācijas centra lietas nodevu jau decembrī 
valdes loceklim Aināram Ostvaldam. No LNS pilnībā neesmu tomēr aizgājis, jo 
kā LNS Domes loceklis kaut ko daru LNS labā arī sabiedriskā kārtā, piemēram, 
šobrīd konsultēju sociālās rehabilitācijas jomā, jo sakarā ar valsts funkciju 
deleģējumu šajā jomā ir daudz dažādu neskaidru nianšu.

Paldies par sarunu!

"Katrs gads ir īpašs..."
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Runājot konkrēti par LNS, vai pašreizējie 
Surdotehniskās palīdzības centra resursi (cilvēki, telpas, 
aparatūra) ir pietiekami jauno funkciju izpildei? Vai pati 
LNS ir gatava jaunajam izaicinājumam? Vai SPC notiks 
kādas būtiskas pārmaiņas?

Jā, process notiek. Notiek daudz lēnāk un sarežģītāk, nekā 
mēs bijām cerējuši. Vēl joprojām (12. janvārī) mums nav nodota 
elektroniskā datu bāze no Vaivaru rehabilitācijas centra. Tas 
padara SPC darbu par neiespējamu. Mēs par to esam informējuši 
ministriju. Pagaidām arī no viņiem atbildes nav. Vai LNS ir 
gatava? Nē. 

Mēs no savas puses darījām un darām visu, lai procesu 
nodrošinātu kvalitatīvu, tomēr ir ārkārtīgi daudz neskaidrību. 
Ar saviem jautājumiem mēs jau esam nomocījuši gan 
Labklājības ministriju (LM), gan Iepirkumu uzraudzības biroju, 
gan citas iestādes. Jāsaprot, ka mēs esam pirmā sabiedriskā 
organizācija, kurai valsts kaut ko tādu uztic. Nedrīkst krist 
kaunā, bet neskaidrību patiešām ir ļoti daudz. Par pārmaiņām 
varēšu pastāstīt sīkāk tikai tad, kad saņemsim skaidrojumus un 
norādījumus no LM.
 Kāda surdotehnika tiks nodrošināta par valsts 

budžeta līdzekļiem? Vai LNS izsludinās konkursu 
iepirkumam? Kādi būs kritēriji surdotehnikas izvēlei ? 

Pagaidām izskatās tā – samazinājums finansēs, salīdzinot ar 
2009. gadu, ir aptuveni 50 000 LVL. Par piešķirto finansējumu 
klienti varēs saņemt dzirdes aparātus, vibrējošos modinātājus 
(turklāt jāatzīmē tas, ka ministrija mums uzspieda pieņemt arī 
TPC vecos, nekam nederīgos brelokveidīgos pulksteņus, mēs 
pat nezinām, kur tos likt), indukcijas spoles un „auklītes”. Par 
konkursu runājot – tas ir viens no neskaidrajiem jautājumiem, 
bet cik es pašlaik saprotu no mūsu sarakstes ar Iepirkumu 
uzraudzības biroju, nekādus konkursus mums rīkot nevajadzēs. 
Kritērijs iepirkumam mums vienmēr bija, ir un būs – mūsu 
cilvēku apmierinātība.
Kad Surdocentrs sāks izsniegt surdotehniku? Vai 

cilvēki, kuriem jau tagad vajadzīgs, teiksim, dzirdes 
aparāts vai vibrozvana modinātājs,  janvāra sākumā var 
iet uz Surdocentru un pieteikties?

Pieteikties var. Saņemšanu ļoti ceru sākt februārī. Tas nav 
atkarīgs no mums. Mēs būtu gatavi sākt kaut rīt.
Kādi dokumenti būs vajadzīgi, lai saņemtu valsts 

apmaksāto surdotehniku? Cik būs jāmaksā, piemēram, 
par dzirdes aparāta pielāgošanu?

Te ir atbilde, kas sastāv no divām daļām – lai iestātos 
rindā, vajag ārsta zīmi (speciāla forma, to var dabūt arī SPC), 
audiogrammu, iesniegumu (to arī var aizpildīt SPC uz vietas). 
Kad pienāks rinda, LNS izsūtīs paziņojumu un vajadzēs vienoties 
par apmeklējuma laiku. Gribu tikai piebilst, ka pašlaik rindā 
uz dzirdes aparātiem ir vairāk nekā 2000 gaidītāju, bet valsts 
šogad apmaksās nedaudz vairāk nekā 1000 dzirdes aparātu. 
Secinājumus izdariet paši.
Vai cilvēki, kuri pagājušajā gadā pasūtījuši 

surdotehniku Tehnisko palīglīdzekļu centrā, tagad to varēs 
saņemt no jums? Kā veicas ar saistību pārņemšanu?

Atbilde uz pirmo jautājumu ir – jā. Par saistību pārņemšanu 
teikšu tā: valsts organizācijas – te es domāju TPC – manā izpratnē 
tā strādāt nedrīkst. Vienkārši nedrīkst. Mums noteikti būs savas 
kļūdas, bet nu tik slikti mēs noteikti nestrādāsim. 

Godīgi sakot, ļoti gribas beidzot sākt. 

SuRdotEhNiKaS daLĪŠaNa – 
bEidzot piLNtiESĪgi LNS RoKāS

✍ ZIGMāRs UnGURs 
Valdība 15. decembrī beidzot apstiprināja Noteikumus 

Nr. 1472, kas nosaka kārtību, kādā Latvijas Neredzīgo 
biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos 
palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku. Sakarā ar 
lielajām izmaiņām aicināju uz sarunu LNS Surdotehniskās 
palīdzības centra(SPC) direktoru ARNOLDU PAVLINU.

paSauLES JauNuMi  
asv: sāk izmēģināt ūdensdrošus 
dzirdes aParātus

Šodien jaunākie dzirdes aparāti ir pilnīgi 
neredzami, tos var turēt dziļi ievietotus 
auss kanālā mēnešiem ilgi – izmantojot tos 
kā Bluetooth palīgierīci kopā ar mobilajiem 
telefoniem vai  i-Podiem. 

Tagad šo neredzamo dzirdes aparātu ražotāji 
ir spēruši nākamo soli – ir radīts ūdensdrošs 
dzirdes aparāts. Apmēram 60 peldētāji sākuši 
izmēģināt firmas Lyric jaunākās paaudzes 
dzirdes aparātus, lai pārliecinātos, vai uzlabotā 
izolācija spēj izturēt vismaz trīs peldēšanas 
reizes nedēļā, ļaujot ierīcei atrasties ūdenī.

To līdz šim vecie dzirdes aparāti nespēja, 
tāpēc  bieži notika īssavienojumi.

Firma cer, ka šādi dzirdes aparāti kļūs īpaši 
populāri to vecāko cilvēku vidū, kuri joprojām 
vēlas turpināt aktīvu dzīvesveidu un uzskata 
peldēšanos baseinā par lielisku veidu, kā uzturēt 
sevi formā.

„Tas ir mans iecienītākais sporta veids,” saka 
Ketija Burkharde, 62 gadus veca Sanhosē (ASV) 
iedzīvotāja, kura ļoti ieinteresēta pozitīvos 
rezultātos. Viņa arī pašlaik peld ar Lyric firmas 
dzirdes aparātu, bet, lai pasargātu to no ūdens 
piekļūšanas, ievieto ausī aizbāzni, uzvelk 
speciālu ūdensnecaurlaidīgu galvas lentu un 
tad vēl peldētāja cepuri. „Es labi peldu un man 
tas patīk, tāpēc  neesmu gatava padoties.”

Lieliskie jaunie izgudrojumi ir daļa no 
dzirdes aparātu tehnoloģiju „klusās revolūcijas”. 
To mērķis ir paaugstināt aparātu efektivitāti, 
ērtību un izmantošanas iespējas, lai cilvēki 
nekautrētos  tos lietot.

Aptaujātie surdoloģijas  eksperti joprojām 
secina, ka ļoti daudzi cilvēki kaunas par to, ka 
viņi lieto dzirdes aparātu.  

holande: dzirdīgās brilles
Ārēji šīs brilles gandrīz ne ar ko neatšķiras 

no parastām acenēm. Varbūt vienīgā redzamā 
atšķirība ir nedaudz biezākās briļļu kājiņas, 
kurās iemontēti astoņi mazi mikrofoni, pa 
četriem katrā pusē. Tiem piemīt spēja pastiprināt 
skaņu, kas nāk no priekšpuses, pie tam lietotājs 
var viegli nodalīt vajadzīgās skaņas no fona 
trokšņiem. Briļlu kājiņu gali pilda austiņu lomu, 
turpat noslēpti arī  barošanas bloka kontakti.

Holandes firma „Varibel” jau noslēgusi 
līgumu un sākusi „dzirdīgo” briļļu ražošanu.

no interneta materiāliem sagatavojis 
Pēteris vilisters
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„KS” korespondents uzaicināja 
uz interviju tējas namiņā „Apsara” 
divas simpātiskas jaunas sievietes: 
Aksanu Sjutrukovu (1. att.) un 
Natāliju Rizniku (2. att.). Viņas abas 
intervijas gaitā vaļsirdīgi stāstīja par 
savu dzīvi Latvijā, un no viņu sejas 
smaids nenozuda ne mirkli.

Kā viņas nonāca Latvijā
Aksana ir nākusi no Baltkrievijas 

pilsētas Brestas. Viņa mācījās vienā 
skolā ar kādu paziņu. Viņš vēlāk 
pārcēlās uz Latviju un mācījās Rīgas 
51. vidusskolā. Pirms trīs gadiem 
Aksana viesojās Latvijā pie paziņas 
un Rīgas 51.vidusskolas sporta zālē, 
kur notika nedzirdīgo futbola treniņš, 
nejauši satika savu pašreizējo vīru 
Nikolaju. Abi kopā gāja uz populāro 
ēstuvi „Lido”, vairākkārt tikās un 
satuvinājās. Aksana aizbrauca atpakaļ 
uz Baltkrieviju, vēlāk abi saprata, 
ka vēlas būt kopā, tāpēc 2006. gadā 
Baltkrievijā tika svinētas kāzas.

2004. gadā toreizējai basketbolistei 
Natālijai kāds palūdza, lai viņa 
organizētu ekskursiju pa Kijevu 
latviešu orientēšanās sporta koman-
dai, kas piedalījās draudzības 
sacensībās Ukrainā. Un tā vienā jaukā 
dienā viņa iekāpa pašreizējā vīra 
Valda Intsona mašīnā,  ieskatījās acīs 
Valdim, uzsmaidīja un sākās sirsnīgas 
sarunas, kas turpinājās četras dienas. 

Valdis aizbrauca mājās, bet abu 
kontakti turpinājās biežu un mīļu 
īsziņu veidā. Sazināšanās risinājās 
angļu valodā, nežēlojot naudu, gadījās 
pat vairāk nekā pussimts īsziņu 
dienā. 

Nepacietīgais Valdis uzaicināja 
skaistulīti uz Latviju Ziemassvētkos, 
bet pēc gada šajā laikā abi apprecējās.

Sākās jauna dzīve Latvijā
Pēc dažādu dokumentu noformē-

šanas Aksana pārvācās dzīvot 
Latvijā, viņai nebija problēmas 

ar darba meklēšanu. Strādājusi 
par šuvēju dažādās vietās, bet no 
aprīļa – par apkopēju kādā birojā. 
Aksana par attiecībām ar darba 
kolēģiem atklāj: „Darba vietās ar 
krievvalodīgajiem  man  nav bijušas 
sirsnīgas attiecības, bet latvieši gan 
atsaucīgi un pretimnākoši, vienmēr 
kopīgi atzīmējam vārdadienas, 
Ziemassvētkus.”

Bet Natālijai pēc ierašanās 
Latvijā piedzima meitenīte Amanda 
Anete. Viņa divus gadus auklēja savu 
eņģelīti. 

Kad mazā paaugās un sāka iet 
bērnudārzā, kādu mēnesi Natālija 
meklēja darbu. Bija grūtības, jo visur 
prasīja latviešu valodas zināšanas. 

Tomēr viņai uzsmaidīja veiksme 
– dabūja apkopējas darbu Latvijas 
Universitātē Raiņa bulvārī. Izturēja 
vienas nedēļas pārbaudi un tā arī 
strādā līdz šim. 

Vai pirms tam bija priekšstats 
par Latviju? 

Natālija atcerējās un iesmējās: 
„Biju domājusi, ka Latvija ir gluži kā 
citas attīstītās ES valstis – šeit visu 
vērtēju tikai pozitīvi. Jau iebraucot 
Daugavpilī, sapratu, ka maldījos. 
Man uznāca vēlēšanās braukt atpakaļ 
uz mājām, nesasniedzot Rīgu. Tomēr 
saņēmos un turpināju ceļu. Vecrīga, 
jāatzīst, ir skaista vieta un   interesan-
ta, bet tālāk no centra – nu tā.” Natālijai 
garšo latviešu nacionālie ēdieni, viņu 
priecē skaistas dekorācijas logos un 
laukumi ar mākslas darbiem, kas 
redzami visās malās, īpaši nozīmīgu 
svētku vai pasākumu laikā. Viņai 
patīk, ka Rīgā notiek daudzpusīgi 
pasākumi, aktivitātes. 

Turpretī Aksanai patīk Rīgas 
veikali, jo tajos piedāvā plašu preču 
klāstu, turklāt par zemākām cenām 
nekā 

Baltkrievijā. Latvijā dzīves līmenis 
ir augstāks nekā viņas dzimtenē, šeit 

cilvēki ceļo, tērē vairāk naudas savām 
ērtībām.

Viņām pietrūkst... 
Tomēr abas iebraucējas izjūt 

arī trūkumus. Aksanai pietrūkst 
tuvinieku, draugu. Bet Natālija 
skumst pēc draugiem, ukraiņu 
aprikozēm, valriekstiem un silta laika 
Un vēl – šeit nav cieņas pret māmiņām 
ar bērniem – sabiedriskajā transportā 
nepiedāvā sēdvietas. Reizēm jūtama 
arī diskriminācija pret krieviem.

 Kā vēl Natālijai trūkst? Viņai patīk 
stāstīt anekdotes. Parasti Ukrainā 
draugu vidū vienmēr apmainījušies 
ar jokiem. Šādas nodarbes Latvijā 
nepastāv. Natālija atzīst, ka arī šeit 
nedzirdīgie izjūt diskrimināciju no 
dzirdīgo puses. 

Tā kā abām nav Latvijas 
pilsonības, tomēr ir arī ierobežojumi. 
Meitenēm ir uzturēšanās un darba 
atļaujas, bet viņas nevar pretendēt 
ne uz invalīda pensiju, ne citiem 
pabalstiem, ne zīmju valodas tulka 
bezmaksas pakalpojumiem. Vizīte 
pie ārstiem viņām jāapmaksā pilnā 
apmērā. Natālijas bērna pabalsts ir 
noformēts uz vīra vārda. Ko gan darīt! 
Gan Aksana, gan Natālija kādreiz ir 
izmantojušas arī tulka pakalpojumus 
uz vīru vārdiem.

Mācās latviešu valodu
Abas meitenes atzina, ka dzīvot 

Latvijā bez latviešu valodas zināšanas 
ir gandrīz neiespējami. Natālija: 
”Šeit daudzi nesaprot krievu valodu, 
latviešu valodā sazināties vajag gan pie 
ārstiem, gan ar darba kolēģiem u.c. Ja 
gribi dzīvot šajā valstī, tad jārespektē 
šīs valsts prasība – iemācīties latviešu 
valodu.” Tāpēc viņa šo valodu apgūst 
pašmācības ceļā. Jāsaka paldies 
Intsonu ģimenei, kas palīdz pilnveidot 
viņas latviešu valodas zināšanas.

Natālija šeit apmeklēja arī 
autoskolu, kas notika latviešu valodā. 

Kā citu vaLStu NEdziRdĪgiE piLSoņi JūtaS LatviJā?

✍ IvaRs KalnIņš

Iepriekšējā „KS” numurā 
lasītāji iepazinās ar nedzirdīgo 
latviešu dzīvi svešumā, bet 
šoreiz piedāvājam interviju 
ar nedzirdīgiem iebraucējiem, 
kas diezgan ilgi dzīvo Latvijā. 
Varbūt lasītājiem būtu inte-
resanti  salīdzināt no abiem 
rakstiem uzzināto un pado-
māt: vai nedzirdīgie iebraucē-
ji šeit jūtas diskriminēti? Kādi 
ir viņu ieguvumi un zaudējumi, 
dzīvojot mūsu zemē? Fo
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Viņa pasniedzējam bija lūgusi grāmatu 
krievu valodā, bet viņš aizmirsa to 
iedot. 

Nekas cits neatlika kā tikai kārtot 
skolas eksāmenu latviešu valodā. Par 
brīnumu, viņai tas izdevās – nolika. 
Valsts eksāmenu viņa arī kārtoja arī 
latviešu valodā. 

Līdzīga situācija ir arī Aksanai. 
Viņa apzinās, ka šeit daudzās jomās 
runā tikai latviski, tāpēc saprot, ka 
jāapgūst šī valoda pašas labā. 

Pēc Ineses Immures ieteikuma sāka 
apmeklēt latviešu valodas kursus, un 
jau drīz beigsies pirmā līmeņa kurss. 
Viņa cer turpināt šīs mācības, kaut 
arī pašai jāmaksā par tām. Starp citu, 
Aksana ir vājdzirdīga un apmācībās 
iztiek bez tulka palīdzības. 

Pēc piecu gadu uzturēšanās Lat-
vijā iedzīvotājiem ar pastāvīgās 
uzturēšanās atļauju rodas iespēja 
iegūt Latvijas Republikas pilsonību. 
Interesanti, vai viņas to vēlas. 

Aksana atzina, ka vēlas saņemt 
šo pilsonību, bet par atteikšanos no 
Baltkrievijas pilsonības viņa pašreiz 
nav vēl izlēmusi. Turpretī Natālija 
nedomā atteikties no Ukrainas 
pilsonības, jo kā LR pilsonei viņai 
būtu lielas grūtības ar dokumentu 
noformēšanu braucienam uz Ukrainu, 
kas nav Eiropas Savienības valsts.

Salīdzinājumi

Ukraina un Baltkrievija daudzē-

jādā ziņā atšķiras no Latvijas. Abas 
jaunās sievietes piekrīt atklāti 
tās salīdzināt ar Latviju. Aksana 
apmeklējusi nedzirdīgo pašdarbības 
festivālus un ir neizpratnē, vai tie 
tiešām būtu saucami par festivāliem. 
Priekšnesumi viņai liekas sagatavoti 
ne visai augstā līmenī. Arī draudzene 
no Baltkrievijas tos vērtējusi tāpat. 
Tur kultūras pasākumi, īpaši festivāli, 
izceļoties ar lielāku žanru dažādību, 
bagātīgu saturu, saistošu sniegumu 
un augstu profesionalitāti. 

Aksanai patīk, ka Latvijā ir 
atsaucīgas un pretimnākošas pārde-
vējas un citi cilvēki, kas strādā 
apkalpojošā sfērā: „Kādas trīs nedēļas 
biju padzīvojusi savā dzimtajā valstī 
un sapratu, ka vēlos atgriezties 
Latvijā, jo šeit cilvēku attieksme ir 
labvēlīgāka.”

Natālija piemetina, ka Latvijā 
nedzirdīgas sievietes pārsvarā strādā 
par apkopējām, bet Ukrainā pie 
konveijera fabrikās, rūpnīcās.

Viņas abas arī izjūt, ka pašlaik 
Latvijā labklājības līmenis krīt. 
Aksana vēlētos strādāt ārzemēs, bet 
bez LR pilsonības viņai šāda iespēja 
ir ierobežota. Tāpēc viņa šeit gribētu 
atrast otru darbu. Savukārt Natālija 
gribētu izmācīties par pavāri, ēdienu 
gatavošana ir viņas hobijs. Par dzīvi 
Natālija nemaz nesūdzas, jo viņai ir 
sava ģimene, un tā ir viņas laimes 
avots. 

Komentārs: Par citu valstu pilsoņu 
pieejamību tulka un citiem sociālās 
palīdzības pakalpojumiem Labklājības 
ministrijas sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības departamenta 
direktors visvaldis Gūtmanis 
norāda, ka Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 3. 
pants paredz, ka tiesības saņemt 
sociālos pakalpojumus un sociālo 
palīdzību ir Latvijas pilsoņiem, 
nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem 
piešķirts personas kods, izņemot 
personas, kuras  saņēmušas 
termiņuzturēšanās atļauju. 

Savukārt PMlP Uzturēšanās 
atļauju nodaļas vadītāja vizma 
Čuda uzsvēra: "Ja nepilsonis ar 
termiņuzturēšanās atļauju Latvijā 
nodzīvojis 5 gadus, tad viņam ir tiesības 
saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļau-
ju (jākārto valsts valodas prasmes 
pārbaudījums). Savukārt, ja pēc tam 
nodzīvoti Latvijā vēl 5 gadi, tad rodas 
iespēja kļūt par LR pilsoni.Lai iegūtu 
Latvijas pilsonību, jāgriežas PMLP ar 
šādiem dokumentiem: 2 foto, pases 
kopija, fluorogramma, dokuments 
par uzturēšanās atļauju, laulības 
apliecības kopija (ja ir) un izziņa 
par valsts valodas prasmes 
pārbaudi. 

Nedzirdīgie cilvēki ir atbrīvoti no 
runātprasmes un klausīšanās prasmes 
pārbaudes, bet jāprot rakstīt, lasīt un 
jāzina Latvijas vēstures pamati."

makšķerniekiem jauni 
noteikumi

✍ Zigmārs UngUrs
daudzu jauno likumu un noteikumu 

vidū noteikti jāizceļ arī jaunie 
makšķerēšanas noteikumi. Kā zināms, 
daudzi mūsu biedri aizraujas ar to un pat 
piedalās sacensībās. tāpēc viņiem būtu 
svarīgi uzzināt, ar ko īsti atšķiras jaunie 
noteikumi no vecajiem. 

Vispirms ir jauna prasība, kādiem 
dokumentiem jābūt līdzi makšķerēšanas 
vietā. Ja vecajos noteikumos prasīja 
tikai makšķerēšanas karti vai invalīda 
apliecību (arī licenci – vietās, kur 
licencētā makšķerēšana), tad jaunajos 
noteikumos papildus tiek prasīts arī 
personību apliecinošs dokuments  (pase 
vai cita personas apliecība). III grupas 
dzirdes invalīdiem, tāpat kā agrāk, atļauts 
makšķerēt bez kartes. Protams, līdzi jābūt 
arī invalīda apliecībai.

Noteiktas papildus ūdenstilpes, kurās 
atļautas zemūdens medības. Atļauta arī 
mākslīgi ataudzēto lašu makšķerēšana 
Buļļupē un Daugavā rudenī. Noteikumi 
pieļauj arī lielāku makšķerēšanas rīku un 
āķu skaitu makšķerēšanai jūras ūdeņos. 
Paredzētas arī papildu prasības šo rīku 
lietošanai.

Tagad ir vairāk upju, kur aizliegts 
makšķerēt rudenī zivju nārsta laikā, tāpat  
mainīts lomā paturamo zivju skaits: 
ālantiem (3 zivis), salatēm (3), sīgām 
(1) un salakām (10 kg).  Pēc jaunajiem 
noteikumiem lomā drīkst paturēt tikai 30 

– 40 cm garas strauta foreles. Nedrīkst ķert 
līdakas no 1.marta līdz 30. aprīlim, bet salates 
– no 1.marta līdz 15.maijam. 

Ar jaunajiem makšķerēšanas noteikumiem 
var iepazīties internetā http://www.likumi.lv/
doc.php?id=202643

Sods par alatu, lašu, samu, sīgu, strauta 
foreļu, taimiņu, zušu nelikumīgu ķeršanu ir 
100 Ls par katru zivi, bet, piemēram, par katru 
nelikumīgi nozvejoto ālantu, līdaku, vimbu būs 
jāmaksā 20 Ls par katru zivi.

Makšķerēšana ir gan lielisks vaļasprieks, 
gan sporta veids. Mums ir daudz tādu biedru, 
kurus var uzskatīt par rūdītiem šī sporta 
aktīvistiem, un  daudzi savukārt gribētu kļūt 
par tādiem. Tātad – kas vajadzīgs, lai kļūtu par 
makšķernieku?

Vispirms jāiepazīstas ar noteikumiem. 
Protams, jāapgūst arī minimālās zināšanas 
par zivīm: kā katra zivju suga izskatās, kāds 
ir viņu dzīvesveids un uzvedība. Jāapgūst 
daudzveidīgie  makšķerēšanas rīki.  

Uzsākt šo nodarbību var  jebkurā veidā. 
Iesācējam vienkāršāk ir ķert sīkās zivtiņas 
ar pludiņa makšķeri. Ļoti līdzīga ir grunts 
makšķerēšana – tāpat, tikai bez pludiņa. 
Ziemā, kad  ledus, vienkārša un pieejama ir 
zemledus makšķerēšana. Sarežģītāki veidi ir 
spiningošana un mušiņmakšķerēšana.

Latvijā makšķerēšanas noteikumi ļauj 
lomus ķert gan jūrā, gan upēs, gan ezeros. 
Katrs pats gan vietu, gan veidu var izvēlēties. 
No tā būs atkarīga inventāra iegāde. 

Makšķerē jābūt vismaz trīs lietām – 
kātam, auklai un āķim. Makšķerkāti ir dažādi 
–  spiningam, mušiņmakšķerēšanai, ziemai). 
Izvēloties pludiņmakšķeri, sākumā var iztikt 
bez spoles. Auklu un āķa (māneklis, mušas, 
mormiškas) izvēli nosaka tas, kur un kādas 
zivis gatavojas makšķerēt.

Protams, vajadzības ierobežo arī tas, cik 
lielu naudas summu var atvēlēt inventāra 
iegādei. Lētākā ir pludiņmakšķere ( 3 – 15 
Ls). Vidējas klases komplektu var iegūt 
par 15 – 50 Ls, taču ir varianti, tā sauktās 
štekera makšķeres, kad pats vienkāršākais 
komplekts maksā vairākus simtus latus. 
Lētāk būs, pērkot lietotu inventāru. Labs 
jauns komplekts iesācējam maksās aptuveni 
50 – 100 Ls.  Var atrast labus kātus par 15 
Ls, spoli par  30 – 40 Ls. Laba aukla par 20 
– 30 Ls arī kalpos ilgi. Labu spiningu var 
nokomplektēt par 30 – 50 Ls.

Makšķerniekam jāmāk salikt makšķeri, 
iemest ēsmu vai mānekli ūdenī, izvilkt zivi un 
noteikt, kāda  izvilkta. Jāmāk arī zivi atlaist 
atpakaļ ūdenī. 

Ja domājat, ka to spējat, tad – uz priekšu, 
pie ūdeņiem!
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Jehovas liecinieki ir vēlīnā 
protestantisma (kristietības) reliģiskā 
kustība, kas radusies 19. gs. otrajā pusē. 
Nosaukums Jehovas liecinieki radies no 
Dieva personvārda Jehova, kas Vecajā 
Derībā esot minēts apmēram 7000 reižu. 

Rīgā nedzirdīgie Jehovas liecinieki 
iekļāvušies Rīgas zīmju valodas draudzē. 
Šajā draudzē, kas izveidota pirms sešiem 
gadiem, apvienojušies 30 cilvēki. Puse 
no viņiem ir dzirdīgi, kuri prot zīmju 
valodu un vēlas palīdzēt nedzirdīgajiem. 
Divas reizes nedēļā – otrdienās un 
sestdienās draudzes locekļi pulcējas 
Jehovas liecinieku valstības zālē – nelielā, 
pelēkā mājā (attēlā augšā), kas atrodas 
Pārdaugavā, Mazās stacijas ielā (netālu 
no kultūras centra „Rītausma”). Sapulcēs 
apskata dažādas Bībeles mācības, daži arī 
gatavo uzdevumus un saņem vērtējumu. 
Sestdienās arī notiek jehoviešu žurnāla 
„Sargtornis” rakstu apspriešana. 

Pirmie iesPaidi – kongresā 
Raksta autore apmeklēja Jehovas 

lieciniekus novembra pirmajā sestdienā, 
kad notika Jehovas liecinieku kongress. 
Kongress, kas notiek trīs reizes gadā, ir liela 
sapulce, kad tiek apgūta apjomīga mācību 
programma un to apmeklē arī nedzirdīgie 
jehovieši no Daugavpils, Lietuvas, kā 
arī dzirdīgie no citām Rīgas draudzēm 
un vairāki citi klausītāji. Tajā dienā bija 
sapulcējušies 80 cilvēki, bet parasti 
otrdienās nāk 25 – 30, bet sestdienās 35 – 
40 cilvēki, paskaidroja draudzes vecākais 
Raimonds Īša. 

Kongresā gandrīz visi, kas uzstājās, 
runāja latviešu zīmju valodā. Kad dzirdīgie 
lektori teica runu zīmju valodā, viņi 
nelietoja reizē balsi. Un viņu uzstāšanās 
netika pārtulkota skaņu valodā, jo lielākā 
daļa dzirdīgo, kas atradās zālē, prot zīmju 
valodu. Ārpus šīs draudzes esošo dzirdīgo 
lektoru uzstāšanās tika tulkota zīmju 
valodā. 

Zālē atradās arī daudzi krievvalodīgie. 
Lai viņi varētu labāk saprast runas, uz 
skatuves bija novietots liels televizors, 
kur gan latviski, gan krieviski uzrakstīts, 
kāds Bībeles teksts tajā brīdī tiek lasīts. 
Piemēram, 1. vēstule korintiešiem 7: 29 
– 31. Krievvalodīgie tajā brīdī neskatās 
uz runātāju, bet izlasa konkrēto pantu 
savā līdzpaņemtajā Bībelē. Starp Bībeles 
tekstu citēšanu notiek dziedāšana zīmju 
valodā (to sauc par poēziju). Dziedāšanu 
vada vairāki draudzes locekļi (attēlā - 
Edmunds Kalniņš). Tas notiek šādi – viens 
nedzirdīgais uz skatuves dzied zīmju 
valodā (bez artikulēšanas) un pārējie, 
arī dzirdīgie, sēžot dzied līdzi zīmju 

valodā. Fonā neskan mūzika, jo tā esot 
pieņemts visā pasaulē – tas ir aiz cieņas 
pret nedzirdīgiem draudzes locekļiem – 
viņi taču mūziku  nedzird. Vairākās valstīs 
nedzirdīgo draudzēs dziedāšana notiek 
mazliet citādi. Visi seko līdzi dziedājumam 
uz ekrāna. Arī Latvijā plāno sagatavot 
diskus ar dziesmām zīmju valodā. 

Evija Īša, draudzes vecākā sieva, 
atzinās, ka sākumā bija grūti pierast, ka 
dziedāšanas laikā valda klusums. Tagad 
viņa to augstu novērtē – tā var atpūsties 
no ikdienas trokšņa. 

kāPēc dzirdīgie labPrāt 
mācās zīmju valodu 

Kongresa starpbrīdī, kad visi ēda 
savas līdzpaņemtās maizītes, varēja vērot 
dzīvas sarunas zīmju valodā. Nevarēja 
saprast, kurš ir dzirdīgs, kurš nedzirdīgs. 
Kas ir tas dzinulis, kāpēc dzirdīgie vēlas 
apgūt zīmju valodu? Kā viņiem izdodas to 
tik labi iemācīties? R. Īša skaidro, ka šiem 
dzirdīgajiem galvenais mērķis ir palīdzēt 
nedzirdīgiem cilvēkiem nodot informāciju 
par Jehovas mācību, palīdzēt izprast 
Bībeles mācību, palīdzēt veidot attiecības 
ar Dievu. Cik ilgā laikā dzirdīgie apgūst 
zīmju valodu? 

Raimondam bija vajadzīgi 2 – 3 gadi. 
Zīmju valodas pamatus viņš apguvis 
kursos Elvīras ielā, pēc tam to pilnveidojis, 
kontaktējoties ar nedzirdīgiem draudzes 
locekļiem. Tomēr joprojām vēl vajadzīga 
sievas Evijas palīdzība, lai labi sagatavotu 
runu zīmju valodā. R. Īša zīmju valodu 
dažreiz arī izmanto, sarunājoties ar savu 
sievu, piemēram, atrodoties dzirdīgo 
sabiedrībā, kad gribas pateikt to, lai 
citi nedzirdētu,  vai arī atrodoties lielā 
attālumā vienam no otra. 

Kāpēc zīmju valodas draudzē ir arī 
dzirdīgie? Tāpēc, ka nedzirdīgie vēl nav tik 
stipri, lai paši varētu vadīt savu draudzi, 
paskaidro Raimonds. Viņš piekrīt, ka 
krievvalodīgajiem labāk būtu, ja sapulces 
notiktu krievu zīmju valodā, bet viņu 
ir maz, tāpēc nevar izveidot atsevišķu 
draudzi.

atšķirības starP dzirdīgo 
un nedzirdīgo Pasauli

Ilgus    gadus esot kopā ar nedzir-
dīgajiem, Īšu pāris  novērojis, ka 
pastāv lielas atšķirības starp dzirdīgo 
un nedzirdīgo pasauli: „Nedzirdīgiem 
cilvēkiem ir raksturīga konkrēta 
domāšana. Lai saprastu kādu tekstu, 
viņiem  vajadzīgi ļoti daudzi piemēri, 
jo nedzirdīgajiem nepastāv abstrakti 
jēdzieni. Visu viņi uztver tieši, konkrēti. 

Starp nedzirdīgajiem ir ciešākas 
ģimenes saites  nekā starp dzirdīgajiem. 
Nedzirdīgie mazāk šķiras. Esam novērojuši 
arī to, ka viņu vidū ir mazāk liekulības. 
Viņu attiecībās valda tiešums, skaidrība. 
Ja ar nedzirdīgajiem izveidojas attiecības, 
tad tās ir ļoti ciešas. ” 

Evija kopā ar nedzirdīgajiem ir jau 12 
gadus. Viņai nedzirdīgie ir ieauguši sirdī 
tik dziļi, ka tagad nespēj iedomāties dzīvi 
ārpus nedzirdīgo sabiedrības. Viņa spējusi 
nedzirdīgo pasaulē ievest ne tikai savu 
vīru, bet arī mammu, kas arī apguvusi 
zīmju valodu un aktīvi darbojas zīmju 
valodas draudzē. 

Kā Evija atrada ceļu pie nedzirdīgajiem? 
„Kādreiz dzīvoju Ziepniekkalnā. Tur pirmo 
reizi ievēroju cilvēkus, kas sarunājās zīmju 
valodā. Vēlāk pie manis viesojās paziņa 
no Sanktpēterburgas, kas strādāja par 
skolotāju nedzirdīgo arodskolā. Viņa mani 

NEdziRdĪgo cEļi piE diEva

✍ INEsE IMMurE, teksts un foto

Pirmā tikšanās ar jehovas lieciniekiem

Latvijā nedzirdīgie aktīvi darbojas dažādās reliģiskās grupās. 
Mums ir nedzirdīgo luterāņu draudze (par to rakstījām iepriekšējā 
„Kopsolī” numurā), adventistu draudze, Jehovas liecinieki un citu 
reliģisko grupu pārstāvji. 

Šoreiz piedāvājam iepazīties ar Jehovas lieciniekiem.
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sapazīstināja ar nedzirdīgiem cilvēkiem. 
Sākumā ar viņiem tikai daktilēju: rādīju 
pa burtam. No malas tas izskatījās 
komiski, kā es daktilējot saku: „Es 
nesaprotu.” Saskarsmē ar nedzirdīgiem 
cilvēkiem pamazām apguvu zīmju valodu. 
Joprojām turpinu to pilnveidot – skatos 
arī videoziņas zīmju valodā, vienmēr var 
atrast kādu jaunu zīmi.”

kā un kāPēc nedzirdīgie 
izvēlas sekot jehovas 
mācībai? 

Vairāki nedzirdīgie stāsta, ka sākumā 
viņi nav domājuši par šo draudzi. Pie 
viņiem mājās nāca Jehovas liecinieki 
(dzirdīgie), deva literatūru, bet viņi 
atteicās no tās. Vēlāk, runājoties ar kādu 
nedzirdīgo jehovieti, klausoties viņa 
skaidrojumus, parādījās interese par 
šo mācību. Tā tas noticis, piemēram, 
ar Sanitu Kalniņu, kas jau 10 gadus ir 
Jehovas lieciniece. Viņa stāsta, ka, lai kļūtu 
par Jehovas liecinieku, vispirms jāmācās 
Bībele,  jāapgūst tās galvenās mācības 
un tām jātic. Lai izprastu labāk Bībeli, 
bija jāsadarbojas ar dzirdīgiem draudzes 
locekļiem. „Es mācīju dzirdīgajiem zīmju 
valodu, savukārt viņi man mācīja izprast 
Bībeles tekstu. Jehovas lieciniekiem 
jādzīvo saskaņā ar Bībeles normām – 
jādzīvo tikumīgi, nedrīkst lietot narkotikas 
un pārmērīgi alkoholu. Pateicoties Jehovas 
mācībai, esmu mainījusi savu uzvedību. 
Redzot labās pārmaiņas manī, vēlāk šai 
ticībai pievērsās arī mans vīrs. Mūs nevar 
pievilināt dažādi pasaules labumi, neesam 
atkarīgi no tiem. Mēs ticam, ka pēc nāves 
mūs sagaida augšāmcelšanās un dzīve uz 
zemes, ne debesīs, jo tā teikts Bībelē.”

anitai Sprudzānei patīk, ka te var 
skaidri, precīzi pa punktiem apgūt Bībeles 
mācību. „Uz ekrāna norādīti konkrēti panti 
– tos pierakstu un mājās tos pārlasu. Ja 
nesaprotu kādus vārdus, dzirdīgie draudzes 
locekļi man tos zīmju valodā izskaidro. 
Šeit gūstu vērtīgas mācības, piemēram, 
nevajag domāt par atriebību, jāmācās 
piedot. Šeit saņemu atbildes uz dzīves 
problēmām. Esmu iemācījusies pretoties 
dažādiem pasaules kārdinājumiem, man 
ir uzlabojušās attiecības ģimenē. Gūstu 
vērtīgus padomus par bērnu audzināšanu. 
Žēl, man jau ir pieaudzis bērns, būtu viņu 
audzinājusi citādāk. Patīk, ka te nāk cilvēki 
ar labu uzvedību, cilvēki, kas nedzer un 
nesmēķē.” 

Kāds cits nedzirdīgais draudzes loceklis 

atzinās, ka agrāk viņš bijis alkoholiķis, 
smēķētājs un cilvēks ar asu raksturu. Pēc 
iestāšanās šajā draudzē viņš ir atmetis 
visus netikumus, kļuvis saprotošs. Bībeles 
teksta apgūšana palīdzējusi viņam 
paplašināt vārdu krājumu. Tagad viņš spēj 
bez problēmām sarakstīties ar dzirdīgiem 
cilvēkiem. Draudzē cits citam izpalīdz. 
Ir drošības sajūta. Nedzirdīgajiem bieži 
vajadzīgs zīmju valodas tulka pakalpojums. 
Ja to neizdodas saņemt Nedzirdīgo 
savienībā, tad vienmēr palīdzēs dzirdīgie 
draudzes locekļi. 

Par Jehovas mācību sākusi interesēties 
arī Svetlana Jegorova: „Šeit bieži notiek 
Bībeles runas par dzīves svarīgākajiem 
jautājumiem, var atrast atbildes uz 
daudziem jautājumiem par dzīves jēgu, 
nāvi u.c. Šeit vienmēr valda gaiša noskaņa, 
savstarpēja cieņa citam pret citu, gatavība 

lieciniekiem ir īpaša pazīme – viņi ļoti cieši 
pieturas pie Bībeles teksta. Citi reliģijas 
pārstāvji dažādi skaidro Bībeles mācību. 
Vēl Evija uzsvēra, ka Jehovas liecinieki 
nenostājas ne pret vienu reliģiju.  

Jautāju Evijai, kāpēc jehovieši staigā 
pa mājām un aicina cilvēkus pievērsties 
viņu mācībai. Daudziem cilvēkiem tas 
nepatīk, un viņi uztver to par uzbāzību. 
Viņa atbild, ka sludinātāji rīkojas saskaņā 
ar Bībeli. „Tajā teikts: „Neko, kas jums 
noderīgs, neesmu noklusējis, bet jums to 
sludinājis un mācījis ļaužu priekšā un pa 
mājām.” Tāpēc mēs arī ejam pa mājām, 
bet mēs neuzspiežam savu mācību.”

kāPēc jehovas liecinieki 
nePieļauj asinsPārliešanu

Tas nav saprotams un pieņemams 
lielākajai sabiedrības daļai, arī man. 

Visi dzied līdzi zīmju valodā

palīdzēt, kam tas nepieciešams. Te gūstu 
dvēseles mieru un spēju saprast notiekošo 
šajā pasaulē. Tas viss man palīdz pārvarēt 
grūtības,  labāk saprast citus cilvēkus un 
piedot viņiem.”

Vairāki nedzirdīgie atzīmēja, ka patīk  
draudzes rīkotajos pasākumos kulturāli 
atpūsties,  kur interesanti un jautri arī bez 
alkoholiskajiem dzērieniem. 

Kā paskaidroja Evija, draudze regulāri 
organizē dažādus svētkus ar groziņiem. 
„Draudzē ir daudz futbola mīļotāju. Mēs 
kontaktējamies ar citām draudzēm, 
kopā uzspēlējam futbolu, florbolu. Mēs 
satiekamies arī ar draudzēm no Igaunijas, 
Lietuvas, Somijas, un Krievijas.”

Interese par Jehovas mācību ir arī 
nedzirdīgajiem Daugavpilī. Tur ir 14 
jehovieši un 4 klausītāji, kas pulcējas 
piektdienās un svētdienās. Viņiem nav 
savas draudzes, tāpēc pievienojušies 
dzirdīgajiem. Pa vienam jehovietim ir 
arī Liepājā un Balvos. Arī Ventspilī ir 
nedzirdīgie, kas interesējas par Jehovas 
mācību, bet viņi nav kristīti. 

jehoviešu īPašās Pazīmes
Kā paskaidroja Evija, Jehovas 

Raimonds paskaidro, ka aizliegums balstīts 
uz dažiem Bībeles pantiem. „Mūsdienās 
ir daudz ārstēšanās paņēmienu bez 
asins izmantošanas, ārzemēs ir klīnikas, 
kas specializējas bezasins ārstēšanā. 
Turklāt to pakalpojumus izmanto ne 
tikai Jehovas liecinieki, bet arī daudzi 
citi cilvēki, kas dažādu iemeslu dēļ 
nevēlas asinspārliešanu (piemēram, 
augstā infekciju riska dēļ). Ir pētījumi, 
kas liecina, ka cilvēkiem, kas ārstēti bez 
asinspārliešanas, atveseļošanās procents 
ir pat augstāks nekā tiem, kam pārlietas 
asinis, turklāt bieži atveseļošanās process 
ir ātrāks,” pārliecināts ir R. Īše. 

kā jehovieši sagaidīja 
ziemassvētkus? 

„Jehovieši Ziemassvētkus speciāli 
neatzīmē, jo Bībelē nav minēts Jēzus 
dzimšanas datums. Bībelē ir tikai teikts, 
ka vajag atcerēties Jēzus nāvi, jo tā devusi 
cilvēkiem glābšanu. Tāpēc jehovieši vairāk 
atzīmē Kristus nāves piemiņu. Bet mēs 
cienām tos cilvēkus, kuri vēlas atzīmēt 
Jēzus dzimšanu, ” tā Evija mūsu sarunas 
nobeigumā.

Par citām draudzēm – nākamajos  
„Kopsolī” numuros. 

Evija un Raimonds Īši
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Šī tradīcija aizsākās jau 
pirms gada. Arī tagad par 
mūsu cilvēkiem netrūkst 
daudz  labu vārdu no nedzir-
dīgo sabiedrības, tādējādi 
viņu darbu novērtējumu vērts 
godināt arī šogad. 

Uz šo ceremoniju bija 
pulcējušies vairāk nekā simts 
LNS aktīvistu un darbinieku 
no visas Latvijas. Jāatzīst, 
aktīvistu ir vēl vairāk, viņi 
nav aizmirsti, bet iekļauti 
nomināciju rezultātu apko-
pojumā (skat. 10. lpp.).

Pirmo svinīgo daļu 
ievadīja Igors un Elvīra 
Čaikas no Daugavpils. Tā 
iesākās ar LNS prezidenta 
Arnolda Pavlina runu, kas 
atzina, ka šis gads nedzirdīgo 
sabiedrības dzīvē bijis bagāts 
ar dažādiem notikumiem, 
pateicoties trīs projektiem, 
īpaši projektam „Klusuma 
pasaule”. Tajos īstenotas 
daudzas aktivitātes. 

To pierādīja uz lielā ekrāna 
demonstrētā prezentācija 
ar aktivitāšu fotobildēm, 
ko bija sagatavojusi 
projekta „Klusuma pasaule” 
Informācijas nodrošinājuma 
darba grupa.

Svinīgā apbalvošanas 
ceremonijā tika godināti piecu 
titulu pretendenti. Pirmo uz 
skatuves lūdza  LNS Gada 
algoto darbinieci  Māru 
Lasmani (2. att.), kas  guvusi 
pārliecinošu nedzirdīgo 
tautas atbalstu. Iesākot 
strādāt projektā „Klusuma 
pasaule”, viņa veikusi 
regulāru maratonu – Rīga, 
Tukums, Jelgava un citur, 
kur organizētas neskaitāmas 
aktivitātes mūsu cilvēkiem. 

Enerģiskā Rīgas bied-

rības vadītāja Māra Las-
mane atzina: „Šo balvu 
nebiju gaidījusi. To esmu 
izpelnījusies, pateicoties 
LNS projektam „Klusuma 
pasaule”. 

Ja tā nebūtu, tad nenotiktu 
arī daudzpusīgās aktivitātes, 
kuras esmu organizējusi. 
Jāatzīst, ka pēdējā pusgada 
laikā bija daudz darba. 
Milzīgi daudz! Bez tam šis 
projekts tiek īstenots īstā 
laikā, citādi mūsu cilvēki 
mājās vien sēdētu. Projekta 
pakalpojumi viņiem tiešām 
vajadzīgi. Paldies tiem, kas 
atdeva man savu balsi.” 

Pērn šo titulu ieguva 
Rēzeknes biedrības vadītāja 
Sandra Gerenovska.

2009. gadā pasākumu 
un notikumu skaits bijis 
milzīgs, līdz ar to izraudzīt 
labāko mūsu ļaudīm bija 
pagrūti. Tomēr par LNS 
Gada notikumu kļuvis 
pašdarbības festivāls 
Ventspilī (5. att.). Mūsu 
cilvēki nav aizmirsuši tā 
daudzveidīgo programmu ar 
plašo pašdarbnieku pulku no 
visas Latvijas. Šo atzinību 
saņēma Ventspils biedrības 
vadītāja Raisa Civkunova, 
kas bija priecīgi pārsteigta: 
„Tas man ir negaidīts 
pārsteigums. Daudziem cilvē-
kiem bija iespēja ne vien 
piedalīties festivālā, bet skatīt 
arī skaisto Ventspili, kas 
svētku noskaņā bija bagātīgi 
izgreznota. Liels paldies tiem, 
kas kā izdevušos pasākumu 
atzīmēja mūsu pilsētā 
notikušo festivālu.” 

Pagājušajā gadā šo balvu 
ieguva starpetniskais fes-
tivāls „Dziedošās rokas” 

Daugavpilī.
Mūsu nedzirdīgo sabied-

rībā ir daudz brīvprātīgo 
darba darītāju. To  apliecināja 
aptaujas rezultāti. Šoreiz LNS  
Gada sabiedriskā cilvēka 
titulu atkārtoti ieguva Ivars 
Kalniņš (3. att.). 

Kā pierādīja festivāla, 
Nedzirdīgo  dienas pasākumu 
un citu nozīmīgāko notikumu 
daudzpusīgās programmas, 
katru gadu pieaug arī 
nedzirdīgo pašdarbnieku 
skaits, parādās arvien jauni 
talanti. Lielāko tautas 
balsu skaitu par LNS Gada 
pašdarbnieka titulu ieguva 
daugavpilietis nedzirdīgo 
tautā iecienītais jokupēteris 
Igors Čaika (4. att.). 

Viņš dažādos pasākumos 
spējis aizraut un uzjautrināt 
(tas šobrīd ir visai svarīgi!) 
daudzus cilvēkus. Igors 
par iegūto titulu atzina: 
„Biju vienkārši šokā, ka šī 
nominācija pienākas man. 
Protams, priecājos par 
saņemto titulu. Nemāku 
pateikt, kā man izdodas 
uzjautrināt cilvēkus. Paldies 
visiem, kas balsoja par mani, 
un - es jūs mīlu.” 

2008. gadā šo titulu ieguva 
Liepājas melodziesminieks 
un dejotājs Aldis Ādamsons.

Visaugstāko balvu – LNS 
Gada cilvēka titulu     saņēma 
LNS  viceprezidente Sand-
ra Gerenovska (1.att.), 
kura izpelnījusies Latvijas 
nedzirdīgo cilvēku simpā-
tijas. 

Viņa pēc LNS kong-
resa kļuvusi par Marutas 
Piternieces pēcteci, uzņe-
moties atbildību par LNS 
organizatoriskajiem darbiem. 

Jāatzīst, šī vakara svinīgās 
ceremonijas organizēšanas 
darbs ir pirmais Sandras 
pārbaudījums. Šī titula 
īpašniece par tautas balss 
rezultātu pauda: „Saņemot 
LNS Gada cilvēka titulu     
jutos visai savādi. Pa-
ti uzskatu, ka šo balvu 
vēl nebiju pelnījusi, neko 
tādu sevišķu jau izdarījusi 
neesmu. Sākumā, kad par 
to uzzināju, biju pārsteigta 
ne pa jokam, tas tiesa, jo to 
nemaz negaidīju.” 

Pagājušajā gadā šo 
pozitīvo tautas vērtējuma 
izpausmi ieguva Maruta 
Piterniece.

Laureāti saņēma gravētu 
Atzinības rakstu ar LNS 
prezidenta parakstu. Avīze 
„Kopsolī” bija sagādājusi 
pārsteiguma balvas anketu 
aizpildītājiem un sarīkoja 
nelielu loteriju. 

No gandrīz 300 lapām 
klātesošie pasākuma ap-
meklētāji izvilka laimīgās 
lozes. Trīs laimesta vinnētāji 
bija Lienīte Meikša 
(Tukums), Vilis  Pormeisters 
(Smiltene) un Ruslans 
Godenkovs (Jelgava). „KS” 
pateicās visiem aktīviem 
anketu aizpildītājiem.

Apbalvošanas   ceremo-
nijas norisi bagātināja 
„Rītausmas” deju         trupa, 
mūsu pazīstamie melo-
deklamētāji Maiga un Juris 
Elbroti,  Biruta    Lasmane un 
Irīna Kristoforova ar Jāni 
Graudiņu, vēderdejotāja 
Jūlija Šiškanova no Tu-
kuma, bet beigās skatītājus 
uzjautrināja viesmākslinieki 
no Rīgas Cirka.

apbaLvoti LNS gada ciLvēKi uN izvēLēta 
SKaiStuMKoNKuRSa KaRaLiENE

 ✍ IvaRs KalnIņš

18. decembrī KC „Rītausma” svinīgi noslēdzies jaunās tradīcijas pasākums – LNS 2009. 
gada nominācija. Šogad šī pasākuma komplekss sastāvēja no divām daļām: LNS Gada 
cilvēku apbalvošanas ceremonijas un nedzirdīgo meiteņu skaistumkonkursa.

"labākie  –  2009"
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LNS Informācijas centrs 
vairākkārt informējis par 
gaidāmo starptautisko ne-
dzirdīgo meiteņu skais-
tumkonkursu nākamajā 
vasarā Gruzijā, uz kuru 
LNS var pieteikt arī Latvijas 
pārstāvi. 

Izmantojot nominācijas 
pasākumu, vienlaikus tika 
sarīkots LNS vietējais 
minikonkurss, lai izvēlētos, 
kuru meiteni sūtīt uz šo 
pasaules mēroga pasākumu. 

Tajā piedalījās tikai 3 
meitenes: Irīna Kristo-
forova, Daina Platace un 
Inga Mauriņa. 

Un, lūk, otrajā daļā pēc 
„Labākie – 2009”  ceremo-
nijas LNS viceprezidente 
Sandra Gerenovska un 
LNS Komunikācijas centra 
tulks Ainārs Ostvalds 
atklāja skaistumkonkursu. 
Programmā meitenēm bija 
paredzēti 3 iznācieni uz 
skatuves: džinsos un T-kreklā 
ar nelielu runu, peldkostīmā 
un vakarkleitā. Meitenes 
lieliski nodemonstrēja savu 
skaistumu. Starp izgājieniem 
apmeklētāji varēja vērot 
melodeklamācijas un dejas. 
Meiteņu rezultātus vērtēja 
žūrija: aģentūras „Mis 
Latvija” direktore Inta 
Fogele, „Misters Latvija – 
2007” Jānis Komarovskis 
un Jūrmalas „Hotel SPA” 
menedžeris Jānis Kaļķis.

Noslēgumā žūrijas va-
dītāja Inta Fogele sirsnīgi 
sveica meitenes par 
drosmīgo soli un izturību 
sagatavošanās mēģinājumā, 
starp citu, tāds bija tikai 
viens. Viņa atcerējās arī, ka 
bija palīdzējusi noorganizēt 
„Miss LNS” konkursu 1995. 
gadā. 

Meitenes no LNS prezi-
denta Arnolda Pavlina 
saņēma krāšņas ziedu 
buķetes un firmas „Kolonna” 
dāvanu komplektu, bet 
no Jūrmalas „Hotel SPA” 
pārstāvja – bezmaksas 
skaistumkopšanas procedūru 
kompleksu šajā viesnīcā. 

Un visbeidzot – 
žūrija par nedzirdīgo 
skaistumkonkursa  uzva-
rētāju atzina Dainu 
Plataci. Skatītāji, kājās 
stāvot, viņai aplaudēja, 
bet pati Daina aiz laimes 
apraudājās. No aģentūras 
„Mis Latvija” tika pasniegta 
arī grezna torte, ko visas trīs 
konkursantes izdalīja vakara 
viesiem. 

Par iegūto godalgoto 
titulu Daina Platace atzina: 

„Es to patiešām nebiju 
gaidījusi! Tajā brīdī, kad 
pateica uzvarētāju, man 
šķita, ka vairs neko nedzirdu, 
galva reiba, un lidoju kā 
pa mākoņiem. Nespēju arī 
neko pateikt. Joprojām šķiet, 
ka tas bija kā sapnī. Esmu 
ļoti priecīga par uzvaru, bet 
apzinos arī, ka lielais darbs, 
lai sagatavotos pasaules 
skaistumkonkursam, tikai vēl 
sāksies.”

Par dalību šajā konkursā 
Irīna Kristoforova atzina: 
„Šajā konkursā piedalījos, 
tāpēc, ka man vispār dzīvē 
patīk jauni izaicinājumi 
un radošās iespējas, kā arī 
skaistas lietas, notikumi. Tajā 
guvu pieredzi, bagātināju sevi 
ar pozitīvām izjūtām.  Novēlu 
Dainai veiksmi pasaules 
skaistumkonkursā.” 

Savukārt Ingas Mauriņas 
domas bija šādas:  „Sākumā 
biju ļoti uztraukta, jo neesmu 
pieradusi, ka uz mani 
skatās tik daudz cilvēku. 
Bet pēc konkursa esmu ļoti 
apmierināta un vispār bija 
patīkami piedalīties tajā. 
Tagad jūtos drošāka lielākas 
publikas priekšā.”

Aģentūras „Mis Latvija” 
direktore Inta Fogele piekrita 
sniegt nelielu interviju „KS”.

Kādas ir jūsu domas 
par nedzirdīgo meiteņu 
skaistumkonkursu un 
meitenēm kopumā?

Es varu salīdzināt to 
ar jūsu LNS iepriekšējo 
konkursu, kas notika 1995. 
gadā, kad to palīdzēju 
sagatavot. Atceros, kādām 
septiņām meitenēm nebija 
iespēju kaut kur piedalīties 
plašākā mērogā. Tieši tāpat 
kā man, kad 1988. gadā bija 
pirmais manis organizētais 
konkurss "Mis un Misters 
Latvija". Toreiz uzvarētājai 
tika pasniegts kažociņš – 

un viss! Tagad, šo laureāti 
satiekot, viņa saka – arī mēs 
toreiz gribējām kaut kur 
tālāk piedalīties, ja vien būtu 
tāda iespēja. 

Tas ir ļoti svarīgi arī jūsu 
meitenēm, jo, tāpat kā sportā, 
ja var startēt tālāk, ir stimuls 
un iespēja pašapliecināties, 
gūstot jaunu pieredzi, kas var 
noderēt dzīvē.

Ja šādu LNS konkursu 
ideja neapsīks, domāju, ka 
tas būs labs pamudinājums 
jaunajām nedzirdīgajām 
meitenēm, jo arī turpmāk 
var būt šādi piedāvājumi 
piedalīties līdzīgos starp-
tautiskos pasākumos. Bet 
vispār vēl labāk būtu, ja LNS 
pieņemtu lēmumu regulāri 
rīkot šādus savus konkursus 
neatkarīgi no starptautiskām 
norisēm.

Jūs esat bijusi divos 
šādos LNS konkursos. 
Kādas īpašības esat 
pamanījusi  mūsu 
meitenēs, kuras nav 
dzirdīgajām?

Nedzirdīgās meitenes 
ir daudz atsaucīgākas un 
vairāk novērtē to, ko viņām 
māca. Manējās – dzirdīgās 
ne vienmēr, jo modelēm un 
konkursantēm reizēm liekas, 
ka viņas ir jau piedzimušas 
ar zvaigzni pierē. Viņas būtu 
šokā, ja es viņām teiktu, ka 
pašām  jāmeklē kleitas, pašām 
jākrāsojas, apavi jāgādā. 
Manējām parasti   viss gatavs 
ir nolikts   priekšā. Domāju, 
ka vispār lielākā daļa jūsu 
jauniešu ir iekšēji atvērtāki 
un gaišāki, bez tam mazāk 
izlutināti.

Iedomājieties, piemēram, 
šajā gadā aizsūtīju 6     meitenes 
bezmaksas ceļojumā uz Kipru 
– 10 dienu tusiņi, jahtas, 
pieczvaigžņu viesnīcas utt. 
Kad pēc tam man vajadzēja 
sponsoru firmai rīkot skati, 

dažas jau sāka aizbildināties, 
ka nav laika.

Mūsu meitenes par 
braucienu uz Kipru 
noteikti sapņotu...

Bet nedomāju vis, ka 
jūsējās uzvestos tieši tāpat, 
cik nu man bija tā iespēja 
komunicēt ar viņām.

Vai nedzirdīgās meite-
nes varētu piedalīties Mis 
Latvija konkursos?

Labs piemērs bija ar 
vājdzirdīgo jaunieti Danu 
Dombrovsku, kas bija Vicemis 
– Cēsis. Viņu biju gribējusi 
ielikt jūsu konkursa žūrijā, 
bet nepaspēju sameklēt.

Mums ir daudz skaistu 
jaunavu. Kas viņām 
būtu jādara, lai sekmīgi 
piedalītos šādos dzirdīgo 
skaistumkonkursos?

Galvenais nosacījums, 
lai konkursa uzvarētājas 
spētu cienīgi prezentēt savu 
valsti arī pēc tam, piemēram, 
pieņemšanās vēstniecībās 
un dažādos citos pasākumos. 
Jādod daudz interviju. Modeļu 
aģentūras pieprasa īpašu 
vizuālo pievilcību, izkoptu 
stāju, attiecīgu augumu utt.

Pasākumu kopumā 
organizatore Sandra Gere-
novska vērtē šādi: „Tā bija 
man kā iekrustīšana jaunajā 
amatā. Kopumā esmu 
apmierināta, neskatoties uz 
dažādiem nepatīkamiem 
pārsteigumiem un šķēršļiem.

 Uzskatu, ka sanāca gluži 
normāls pasākums. Tā to 
vērtēja arī cilvēku vairākums, 
klātienē vērojot norises uz 
skatuves. Varbūt kāds bija 
neapmierināts ar kaut ko. 
Bet mēs esam dažādi cilvēki, 
visiem iztapt nevar, jāprot 
pieņemt dzīvi tādu, kāda tā 
šobrīd ir. Nevar būt vienmēr 
viss ideāli. Nevar arī vienmēr 
dzīvē uzvarēt, jāprot pieņemt 
zaudējumus.”

skaistuma
konkursa 
norise
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lns gada cilvēks
Par LNS Gada cilvēku vairākums 

mūsu ļaužu savu balsi atdeva tiem 
aktīvistiem, kurus mēs ikdienas 
darbā vai daudzos pasākumos esam 
visvairāk sastapuši, vērojuši viņu 
rosību, kopā darbojušies. Ar 86 
balsīm šo goda nosaukumu ieguva 
jaunā LNS viceprezidente Sandra 
Gerenovska. 

Pārējie: M. Piterniece – 71, M. 
Lasmane un I. Kalniņš – 48, D. Lāce 
– 35, I. Immure – 18, E. Čaika – 17, 
E. Vorslovs un M. Grēniņš – 7, R. 
Gerenovskis – 4, G. Paņko, Z. Ungurs 
un K. Beisone–Kuzmina – 3, L. Šilinska, 
V. Kamare, L. Gaile un V. Gregore 
– 2, I. Kristoforova. R. Civkunova, I. 
Škerškāne, A. Ādamsons, V. Krumins, 
B. Lasmane, I. Liniņa, A. Caica, N. 
Jefremova, A. Kokins, J. Grundulis un 
V. Kazule – katram 1 balss.

gada notikums
2009. gadā, par spīti valsts 

ekonomikas krīzei, LNS netrūka daudz 
mazāk vai vairāk nozīmīgu notikumu, 
kurus mūsu ļaudis izbaudījuši, 
piedzīvojuši, rīkojuši vai redzējuši, 
pateicoties lielajam projektam 
„Klusuma pasaule”. Jāatzīst, šis gads 
neapstrīdami bijis bagāts, turklāt 
neskaitāmas idejas savērptas virknē 
daudzos pasākumos un saskaitīt tos 
bija visgrūtāk. Piemēram, nav zināms, 
par kādu Nedzirdīgo dienas pasākumu 
cilvēki balso – vai nu Latvijas mēroga 
koncertu, vai pasākumu savā biedrībā. 
Tomēr visvairāk balsu (43) guva 
pašdarbības festivāls Ventspilī. 

Bet 42 punkti pienākas Nedzirdīgo 
dienas pasākumiem gan Rīgā, gan 
biedrībās. 18 balsis izpelnījās Rēzeknes 
biedrības 60 gadu jubilejas svinības, 14 
– LNS kongress, 13 – veselības nometne 
„Kalna žagaros” (Tukuma grupā), 11 – 
projekta „Klusuma pasaule” realizācija 
un pasākums „Krīze maciņā” Smiltenē, 
9 – LNSF sportistu dalība Olimpiskajās 
spēlēs, veselības veicinošā nometne 
„Lācītēs”, 8 – pieredzes apmaiņa Rīga 
– Ventspils. Savukārt 7 balsis ieguva 
Mārtiņdiena Daugavpilī, kuldīdznieku 
ekskursija uz Tukumu, Rīgas biedrības 
tematiskais pasākums Tērvetē un 
Rundāles pilī, 5 – nakts pārgājiens 

Liepājā, Informācijas darba grupas 
aktivitātes Jāņa sētā, KC „Rītausma”–
40, Jautrītes ziņas, vārdnīcas „Īpašības 
vārdi” izdošana. Ar 4 balsīm atzīmētas 
videoziņas LNS mājaslapā, 3 – LNJO 
Helovīna nakts, 2 – Daugavpils 
biedrības pieredzes apmaiņa Ventspilī 
un Liepājā, pasākums „Skaista bija 
jaunība” Daugavpilī, Rēzeknes klubs 
„Zaļā sala”, Rīgas biedrības pieredzes 
apmaiņa Valmierā, čehu AWI filmas 
demonstrēšana Rīgā, „Zelta briedums” 
Rītausmā. 

Dažlabam atmiņā palikuši vēl arī citi 
pasākumi: aktivitātes Jelgavā, Rīgas 
biedrības 60 gadu jubileja, Lieldienas 
Ventspilī, pludmales volejbols Kuldīgā, 
„LNS – otrās mājas 2” realizācija, 
„Tālavas” basketbola komandas dalība 
starptautiskajos turnīros, LR dzimšanas 
dienas pasākums Rīgā, Raiņa skolas 
melogrupas „Alias” uzstāšanās, masku 
balle Alūksnē, TV ziņu surdotulkojums, 
LNJO ekskursija uz Rīgas domi, pa 
Vidzemi un Vecrīgu,  pirmie diplomētie 
surdotulki, LNSF sportistu vizīte 
pie Valsts prezidenta, Mātes diena 
"Rītausmā", psiholoģijas lekcijas Rīgā, 
Lieldienu pasākums „Rītausmā”, 
Mārtiņdiena Rīgā, Alūksnes Medicīnas 
vēstures muzeja apmeklēšana.

gada sabiedriskais 
cilvēks

LNS ir daudz cilvēku, kas labprātīgi 
darbojušies kā brīvprātīgie bez jebkādas 
atlīdzības, palīdzot dažādu aktivitāšu 
organizēšanā. Nomināciju „Gada 
Sabiedriskais darbinieks” ieguva 
šī raksta autors Ivars Kalniņš ar 56 
balsīm. 

Pārējie: 24 – J. Groma, 22 – M. 
Lasmane, 18 – N. Jefremova, 16 – S. 
Gerenovska, 12 – Z. Ungurs, 11 – G. 
Gura, 9 – R. Gerenovskis, I Škerškāne, 
6 – A. Ādamsons, 5 – I. Čaika, K. 
Beisone–Kuzmina, I. Liniņa, G. 
Paņko, A. Šilinska, A. Okoļelova, 4 – 
A. Sprudzāne, I. Immure, I. Geduša, 
A. Osmanis, G. Beisons, 3 – I. Lāce 
– Miezīte, V. Krauklis, I. Pāže, O. 
Civkunovs, V. Gregore, L. Čerepko, L. 
Landrāte, 2 – L. Meikša, G. Dāvids, M. 
Truntika, R. Civkunova, E. Čaika, V. 
Strazdiņš, A. Smons, I. Kristoforova, A. 
Udovenko, 1 – I. Rutkovska, V. Kleina, 

B. Aldersone, R. Zujevska, E. Zariņa, 
B. Lasmane, M. Bluķe, V. Kamare, J. 
Kučinska, R. Radkeviča, V. Staškēviča, 
B. Radkevičs, G. Birnīte, M. Seņkāne, 
A. Rutkovskis, A. Grunšteina–Celma, 
A. Reimanis, V. Gārnis, V. Pūce, Ž. 
Škapare, L. Immure, R. Tabaka, M. 
Ostvalde, R. Jēkule.

labākais algotais 
darbinieks

LNS struktūrā ir desmitiem algoto 
darbinieku, kas iekarojuši mūsu cilvēku 
simpātijas un uzticību. Visvairāk balsu 
atdots Rīgas reģionālās biedrības 
vadītājai Mārai Lasmanei (47). 

Pārējiem: S. Gerenovskai – 28, B. 
Aldersonei – 22, J. Gromai – 21, D. Lācei 
– 18, I. Kalniņam – 17, J. Jerofejevam – 
16, M. Piterniecei – 15, E. Čaikai – 13, G. 
Paņko un I. Immurei – 8, R. Radkevičai 
un I. Kopmanei – 6, I. Gedušai, K. 
Pavlovai, Ā. Mednei un I. Rutkovskai 
– 5, E. Vorslovam, Ž. Škaparei, L. 
Šilinskai, M. Truntikai, M. Seņkānei, 
R. Civkunovai – 4, J. Ozoliņam, A. 
Šilinskai – 3, I. Kristoforovai – 2, A. 
Ostvaldam, D. Piterniecei, I. Krazei, 
I. Lācei–Miezītei, I. Čaikam, S. 
Teliševskim,  A. Ņerodenko – 1.

gada Pašdarbnieks
Mūsu pašdarbnieku paustās 

mākslinieciskās dotības un talantus 
varējām novērtēt Nedzirdīgo dienā, 
festivālos, citos nozīmīgos pasākumos 
vai katros LNS un biedrību svētkos. 
Vislielāko balsu skaitu (51) guva 
Igors Čaika no Daugavpils. 

Pārējie: 45 – A. Ādamsons, 27 – M. 
Elbrote, 24 – V. Utrickis, 20 – L. Čerepko, 
16 – S. Gerenovska, 15 – E. Čaika, 
11 – A. Okoļelova, 9 – B. Lasmane, 
8 – akrobātu grupa no Cēsīm, 7 – O. 
Civkunovs, 5 – M. Lasmane, J. Losevs, 
A. Vindačs, V. Krumins, I. Kristoforova, 
4 – A. Dirnēna, A. Osmanis, Kuldīgas 
deju kolektīvs, 2 – R. Radkeviča, K. 
Beisone–Kuzmina, A. Tīdemane, L. 
Logina, Č. Slavinskis, J. Dmitrijeva, A. 
Šilinskis, O. Civkunovs, R. Kurēna, I. 
Šestakova, 1 – E. Kronberga, R. Tabaka, 
L. Šilinska, J. Jaņeviča, M. Truntika, R. 
Gerenovskis, I. Kalniņš, M. Kaidašs, I. 
Stankevičs, R. Barkāns, G. Paņko, R. 
Kurēna, M. Valaine, R. Civkunova, K. 
Mitenberga.

aptaujā kopumā piedalījās 256 
dalībnieki no visas latvijas. 

Pateicība
aptaujas organizatori sirsnīgi 

pateicas visiem reģionālo 
biedrību vadītājiem, citu 
iestāžu darbiniekiem, kas 

palīdzēja savākt 
aptaujas anketas.

MūSu LabāKiE 2009 – REzuLtātu apKopoJuMS

✍ IvaRs KalnIņš

Vairākus gadus „Kopsolī” jau veica aptauju par LNS gada 
labākajiem cilvēkiem un notikumiem, bet šogad ir otrā reize, kad šo 
iniciatīvu pārņēma LNS, veidojot aptaujai svarīgu noslēgumu – 2009. 
gada nomināciju publiskas piešķiršanas ceremoniju 18. decembrī KC 
„Rītausma”. 

Piecu nomināciju uzvarētāji jau „Kopsolī” minēti iepriekšējā 
numurā, bet šoreiz lasītāji var plašāk iepazīties ar detalizētiem 
aptaujas rezultātiem.

KoPSoLī
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sākumā...
Ilze kādreiz ir mācījusies 16. 

arodvidusskolā par šuvēju un kopš 1987. 
gada strādā savā profesijā. Kādu laiku 
viņa strādājusi MRU, pēcāk nolēmusi 
meklēt labāku darbu šajā profesijā. 
Viņas bērnības sapnis bija strādāt teātrī, 
jo viņas tante Felicita Ertnere strādāja  
Dailes teātrī par kustību konsultanti 
un Ilze mēdza iet viņai līdzi uz turieni, 
kur viņa varēja skatīties teātra izrādes 
vēsturiskos kostīmos.

kā nokļuva oPerā 
Ilzei nebija paziņu, kas varēja viņai 

palīdzēt ar darba nodrošināšanu. Kādā 
jaukā dienā viņa ieraudzīja sludinājumu 
avīzē „Rīgas Balss”, ka opera meklē 3 
šuvējas. Agri no paša rīta viņa steigšus 
paķēra taksometru un aizbrauca uz 
turieni. 

Lielajā mājā ar neatkārtojamo un 
krāšņo interjeru viņa ieradās kā trešā 
kandidāte. Piesakoties darbam, Ilze 
godīgi arī atklājusi, ka nedzird tik 
labi un lieto dzirdes aparātu. Jaunajai 
darbiniecei deva pārbaudes laiku, un pēc 
divām nedēļām viņu pieņēma oficiālā 
darbā. Ilze bija bezgala priecīga par šo 
iespēju strādāt tik interesantā vietā. Un 
tā vīriešu kostīmu darbnīcā aizritējuši 
jau 22 gadi.

kā izdevies tik ilgi būt 
šajā vietā 

Ilzei nav vienmuļš darbs – mainās 
materiāli, mainās dažādi vīriešu 
apģērbi, sākot no apakšbiksēm līdz 16 kg 
smagam šinelim (mētelim). Tāpēc darba 
meistarība nepārtraukti jāpilnveido, 
apgūstot daudz jauna. Operā notiek 
dažādas izrādes (baleti, operas), līdz ar 
to uzvedumu varoņu tērpi ir bezgala 
dažādi.

Vai pašai jāizdomā, ko vajag šūt 
un kādiem apģērbiem jābūt? Daļēji 
– jā, tāpēc  jābūt radošai. Viņa pirms 
konkrētas izrādes lasa grāmatas, kas 
ir saistītas ar tās tēmu, un tā veidojas 
priekšstats, kādos apģērbos jābūt 
aktieriem, māksliniekiem, dejotājiem. 
Grāmatas atraisa iztēli, darinot tērpus, 
un tā ir vieglāk iejusties skatuves 
varoņu lomās, gādāt, lai tērpi izdotos 
pārliecinoši, atbilstoši un vizuāli 
pievilcīgi. 

Jāatzīst, ka neviens nav viņai licis 
lasīt grāmatas, tā ir pašas interese 
un nepieciešamība. Var pamanīt, ka 
Ilzei piemīt liela neatlaidība savas 
profesionalitātes izaugsmē. Ilze atzīst: 
„Pirms 20 gadiem, sākot strādāt 
operā, daudz apguvu no kolēģiem, 
tagad varu veikt šo darbu patstāvīgi. 
Vislabāk –  vajadzētu būt skolai, kur 
varētu izmācīties šādu speciālu tērpu 
gatavošanu un apgūt citas nepieciešamās 
prasmes, kas  vajadzīgas teātra tērpu 
darināšanā. Iepriekš apgūtās zināšanas 
arodskolā bija nepietiekamas, lai varētu 
strādāt operā.”

Agrāk operai iepirka dabiskās 
šķiedras materiālus, piemēram, 
kokvilnas, samta, zīda audumus utml., 
bet tagad Ilze strādā ar sintētiskiem 
materiāliem. Tie izmaksā lētāk.

attiecības darba 
kolektīvā

Ilze ar darba kolēģiem saprotas 
visnotaļ labi – glābiņš ir tas, ka viņa 
spēj runāt. Kolektīvā viņa iekļāvusies, 
kopā atzīmē svētkus, dzimšanas dienas 
u.c. Tomēr arī operā tagad katrs 
darbinieks cīnās par savu vietu. Ilzei 
tāpat jāspēj pastāvēt, turklāt ne tikai 
par šo darbavietu, bet arī par sevi 
sabiedrībā, lai apkārtējie respektētu 
viņu. Tāpēc īpaši svarīgi nenorobežoties 
savā pasaulē, lai nepaliktu malā, zūdot 
komunikācijai ar darba kolēģiem. 

Ilze uzskata, ka dzirdi var kompensēt 
laba atmiņa, bagāta valoda un lieliska 
iztēle. Brīžiem saziņā ar dzirdīgajiem 
valodu vajag „piepušķot”, lai saruna 
veidotos interesanta un auglīga, lai viņas 
viedoklis arī citiem būtu pieņemams un 
tajā ieklausītos.

Ilze piedalījusies arī darbinieku 
kopīgajā braucienā uz Viļņas operu, kur 
noskatījās krievu baletmeistara Borisa 
Eifmaņa „Žizeli”. Viņa ar gandarījumu 
secinājusi, ka operas darbnīcas apstākļi  
Latvijā ir salīdzinoši labāki. 

Ko Ilze domā par citiem 
nedzirdīgajiem darbiniekiem operā? 
Viņiem esot laba iztēle, pacietība un 
izturība, tāpēc darba devēji vispār savus 
pārbaudītos nedzirdīgos darbiniekus kā 
pirmos nekad neatlaiž arī šajā grūtajā 
laikā. 

Pati  arī skatās  
iestudējumus

Reizēm Ilze vēro izrāžu ģenerāl-
mēģinājumus, izvērtējot savus darbus 
jau skatuves gaismā, un atzīmē, ko vajag 
labot, papildināt utt. Viņai vislabāk 
patīk balets, sevišķi „Karmena”, īpaši 
piesaista arī operdziedātājas Elīnas 
Garančas uzstāšanās. Tā nemanot 
aizsēdējusies visos četros „Karmenas” 
cēlienos. 

Vai nedzirdīgajiem jāapmeklē opera? 
Ilze uzsver, ka noteikti to vajadzētu 
darīt – iepazīt operu un baletu jau kopš 
bērnības. Tad vieglāk būs iekļauties šajā 
mākslas pasaulē  jau brieduma gados. 

Piedzīvojumi...
Visdziļāko iespaidu uz Ilzi atstāja 

A/S „Latvijas Gāze” balvas pasniegšanas 
ceremonija un koncerts 2007. gadā. 
Tajā arī viņas kolektīvs uz skatuves 
saņēma balvu – par labāko kostīmu 
sagatavošanu. Šajā ceremonijā Ilzei 
dažas minūtes operas "Aīda" varoņa 
Radamesa kostīmā (skat. attēlā pa labi). 
bija jāiet polonēzē līdzās profesionāļiem. 
Sākumā gan sirds strauji pukstējusi 
uztraukumā, jo pirmoreiz taču kopā 
dejoja ar baleta māksliniekiem.

Nobeigumā Ilze bilda, pašaik nevēlas 
citu darbu, jo operā viņa ilgus gadus 
neatlaidīgi apguvusi nepieciešamās 
iemaņas savā profesijā un tur jūtas kā 
savās mājās. Ja kaut kas mainītos un šī 
darba viņai vairs nebūtu, tikai tad viņa 
censtos atrast citu naudas pelnīšanas 
veidu.

opERa iR iLzES dzĪvES daļa
✍ IvaRs KalnIņš, foto no IlZes sTŪRes personīgā arhīva

2008. gadā Latvijas valsts nosvinēja savu 90. dzimšanas dienu, pērn 
decembrī – Latvijas Nacionālā opera, bet šogad arī LNS atzīmēs savas  
pastāvēšanas 90. gadskārtu. Operā pašlaik strādā 3 cilvēki ar dzirdes 
traucējumiem: dekorators Guntars Bremmers, šuvēja Ilze Stūre un 
kostīmu dizaina māksliniece Santa Strauja. Pirms vairākiem gadiem 
par viņiem jau bija rakstīts „Kopsolī”. Šoreiz interviju sniegt piekrita 
ILZE STūRE.
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Mani draugi - Lukass un 
Tobis

Domās dalās JĀNIS ZANDOVSKIS, 
bijušais LNB Centrālās valdes 
darbinieks, tagad strādā amatniecības 
darbos.

Par suņiem, kas varētu 
palīdzēt nedzirdīgiem cilvē-
kiem, pirmo reizi tika minēts 
1979. gadā starptautiskajā 
veterinārārstu konferencē 
Amerikā. 

Suņi – nedzirdīgo palīgi

 
Arī ASV daudzi nedzirdīgie izmanto 

speciāli apmācītos suņus, kas atvieglo 

ikdienas dzīvi. Pagājušā gada nogalē 
pirmo reizi par sertificētu nedzirdīgo suni 
– pavadoni kļuva tīršķirnes čivavas suns, ko 
apmācīja Sema Saimona fonds. 
Televīzijas scenārists, producents un režisors 
Sems Saimons 2003. gadā izveidoja savā 
vārdā nosauktu fondu ar suņu – pavadoņu 
programmu. Fonds glābj suņus no dzīvnieku 
patversmēm un humānajām dzīvnieku 

glābšanas biedrībām, lai tie kļūtu par 

pavadoņiem nedzirdīgiem vai vājdzirdīgiem 
cilvēkiem.

Apmēram 30% no izglābtajiem 
suņiem, pateicoties iedzimtam 
jūtīgumam uz skaņām, uzmanībai 
un sabiedriskumam, iegūst attiecīgo 
novērtējumu un kļūst par sertificētiem 
nedzirdīgo pavadoņsuņiem.

Kad četrus gadus vecā čivava dzird 
klauvējienus pie durvīm, viņas ausis 
paceļas augšā un viņa skrien pretī 
skaņas avotam. Tad viņa steidzas pie 
Annas Profitas, savas saimnieces, un 
uzliek abas ķepiņas uz saimnieces 
ceļiem. Tas liek Annai piecelties, un Lea 
aizved viņu uz durvīm, signalizējot, ka 
kāds ir klauvējis.

Lea ir īstajā izmērā, lai palīdzētu 
cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, kas 
dzīvo dzīvoklī kā Anna. Un vēl svarīgāk 
–, Lea ir īstajā izmērā, sverot 5 mārci-
ņas, atbilstoši Annas ļoti aktīvajam 
un aizņemtajam dzīvesveidam. Viņa ir 
žurnāliste, kas daudz ceļo un raksta par 
ātrumsacīkstēm ikmēneša automašīnu 
apskatu žurnālam.

Nedzirdīgo pavadoņi ir visāda 
veida un izmēra pretēji neredzīgo 
pavadoņsuņiem, kuri parasti ir 
labradori, vācu aitu suņi un zeltainie 

retrīveri. Nedzirdīgo pavadonis var būt 
jebkurš suns, bet parasti tiek strādāts ar 
tiem, kas sver no 10 līdz 70 mārciņām. 
Lea ir pilnīgi unikāla.

 Annai kādu laiku nebija suņa un 
tieši šis kļuva par viņas pirmo pavadoni. 
Pirms sešiem gadiem viņa pat nezināja, 
ka tādi ir. 

Anna bija rindā pēc nedzirdīgo suņa 
– pavadoņa, kuru būtu dabūjusi tikai pēc 
dažiem gadiem. Bet tad viņa internetā 
atrada Sema Saimona fondu un pieteicās 
uz suni – pavadoni. 

Fonds trenē līdz 10 suņiem vienlaicīgi, 
un komandā ir 3 treneri. Kad kāds suns 
tiek nodots, treneris paņem citu no 
patversmes Losandželosas vai Venturas 
apgabalā (ASV). 

Fonda darbinieki intervijā novērtē, 
vai personai ir pietiekami lielas 
vajadzības. Ja viņi uzskata, ka suns 
tiešām nepieciešams, tad fonds mēģina 
dabūt nedzirdīgo pavadoņsuni, tiklīdz 
tas ir iespējams, ideālā variantā sešos 
mēnešos. 

Maksimālais gaidīšanas laiks ir 
pusotrs gads.

Pēc interneta materiāliem 

Nedzirdīgo stāsti par saviem suņiem

L atvijā šādu suņu skolu nav, nedzirdīgie paši iegādājas un, var teikt, paši apmāca savus suņus. Iepazīsim dažu mūsu 
biedru – suņu saimnieku pieredzi! 

Un, lūk, šie stāsti, kurus uzklausīja un foto organizēja  "KS" ziņu korespondents ZIGMĀRS UNGURS.

Pašlaik mājās ir divi suņi. Arī agrāk 
viņi mums  bijuši. Kad vēl dzīvojām 
Purvciema dzīvoklī, mums bija neliels, 
bet gudrs krancis. Kad pārcēlāmies uz 
jaunbūvi Medemciemā, mazo krancīti 
saplēsa rotveilers. Rotveilera saimnieki, 

lai izpirktu vainu, patversmē sameklēja 
un uzdāvināja mums līdzīga izskata, 
tikai atspārdītu un slimu sunīti. Mēs 
viņu arī  pieņēmām un nosaucām par 
Tobi. 

Mazie, īsspalvainie suņi ir salīgi, 

Konferences dalībnieku 
vidū bija BRūSS FOGLS, 
kuru ļoti ieinteresēja doma par 
suņiem nedzirdīgiem cilvēkiem. 
Pārbraucis mājās, viņš uzreiz 
par to rakstīja Anglijas Valsts 
nedzirdīgo institūtam, kas 
palīdzēja sameklēt naudu nedzir-
dīgo suņu apmācības centram. 
1982. gadā Oksfordšīrā (Anglijā)  
tika atvērts pirmais apmācības 
centrs. 

Pirmo nedzirdīgo suni 
sagatavoja ANTONIJS 
BLUNTS, kurš 30 gadus bija 
trenējis policijas suņus. 

Nedzirdība var radīt izolētību 
un vientulību, un suns praktiski 
aizvieto tehniskos palīglīdzekļus 

– palielina neatkarību, vairo 
pašapziņu un drošības sajūtu. 
Suns var palīdzēt nedzirdīgajiem 
reaģēt uz dažādām skaņām.  

Lielbritānijā 25 gadu laikā 
sagatavots vairāk nekā 1400 
šādu nedzirdīgo palīgu. Viena 
suņa apmācīšana izmaksā 5000 
mārciņas.  

Tas ir labdarības pasākumu, 
jo valsts to neapmaksā.  Šajā 
valstī suņiem – nedzirdīgo 
palīgiem atļauts iet vietās, kur 
parasti suņus nelaiž, piemēram, 
kafejnīcās, veikalos.  Nedzirdīgo 
pavadoņsuņus var atpazīt pēc 
speciāla tērpa, uz kura ir uzraksts 
„Dzirdīgs suns nedzirdīgiem 
cilvēkiem”. 

✍ INESE IMMURE
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sargā visu teritoriju.
Suni ir jāņem ar 

lielu atbildības sajūtu, 
jāpadomā, kādi ir 
apstākļi, piemēram, 
dzīvoklī lielus turēt  
ļoti grūti. Suns jāved 
uz profilaktiskajām 
potēm, garspal-
vainajiem jākopj 
kažoks. Ja kādam 

mājniekam ir alerģija pret suņiem, tad 
tas ir nopietns šķērslis. Ļoti humāni būtu 
paņemt suni no dzīvnieku patversmes.

Tā kā mums ap māju teritorija ir 
diezgan liela, tad vietas pietiek abiem 
suņiem. Viņi abi sadzīvo draudzīgi. 
Lielais mazajam pakošļā galvu vai asti, 
bet mazais reizēm ar zobiem iekaras 
Lukasa kažokā un velkas līdzi.

Lukass prot izpildīt tādas komandas 
kā sēdēt, gulēt, dot ķepu. Mazais gan 
īsti komandas nesaprot, varbūt tāpēc, 
ka kādreiz  sists un spārdīts. Viņš ir 
neuzbāzīgs, bieži nolien maliņā un 
varonis ir tikai savā sētas pusē. Abi ir 
ļoti mīlīgi, grib, lai pakasa un paglauda.

Es domāju, ka nedzirdīgajiem suns 
noteikti var palīdzēt, vispirms jau kā 
sargs, kas signalizē, ja kāds zvana pie 
sētas vārtiņiem, durvīm vai arī, nedod 
dievs, lauž logu vaļā...

Es tagad diez vai varētu iztikt 
bez viņiem. Suns ir sava veida stresa 
noņēmējs, kas šajos laikos nav 
mazsvarīgi. Suns ir arī draugs. Un, 
visbeidzot, ja gadās, ka tevi mājās 
neviens neuzklausa, tad suns to darīs 
un arī vaigu nolaizīs.

pļaviņu kLuBa 
SarGS - puika

Savu suni raksturo JURIJS 
JEROFEJEVS, Pļaviņu biedrības 
darbinieks

Var teikt, ka mums biedrībā ir savs 
kluba suns – angļu buldogs Puika. 
Faktiski gan viņš pieder man, taču 

mēs abi tepat vien grozāmies vai katru 
dienu, tā ka Puiku mūsējie pazīst tikpat 
labi kā mani pašu. Viņu man uzdāvināja 
uz Ziemassvētkiem, tagad viņam  jau 7 
gadi. Katru gadu uz dzimšanas dienu  
viņam nopērku lielu, žāvētu vistu.

Puika   bieži piedalās kluba pasā-
kumos, daudzi kopā ar viņu fotografējas, 
lutina un cienā ar kārumiem, viņš ir visu 
mīlulis. Kad esmu aizņemts pasākumu 
gatavošanā un nav laika parūpēties 
par Puiku, mūsu biedri paši piedāvājas 
izvest suni pastaigā un uz tualeti. 
Protams, viņš pirmkārt ir sargs. Mūsu 
klubam taču nav signalizācijas, tad 
nu Puika cenšas! Suņiem vispār ir ļoti 
smalka dzirde. Puika, piemēram, dzird 
daudz ko tādu, ko nedzirdu es, lai gan 
man ir samērā normāla dzirde. 

Tāpēc es domāju, ka suns šajā ziņā ir 
ļoti noderīgs ne tikai nedzirdīgiem, bet 

arī dzirdīgiem cilvēkiem. Kad esam ar 
suni augšstāvā, bieži ir tā, ka viņš sāk 
riet, lai gan es neko nemanu. Tad pieeju 
pie loga un skatos, vai kāds nelaužas 
iekšā kluba telpās. Šajos laikos ir diezgan 
nedroši, apzog pat Sarkano Krustu.

Vasarā bieži mūsu kāpņu telpā 
salien kaimiņu kaķi, piemēslo, smird... 
Bet tagad Puika viņus dzen ārā, nav 
vairs ne smakas, ne mēslu – vēl viens 
labums! Reiz ar mūsu biedru gājām uz 
veikalu. Puiku ķēdē veda Lauris, bet 
es sāku skriet pa priekšu. Puika rāvās 
man līdzi, Lauris aizgāja pa gaisu, kurpe 
ielidoja grāvī... Nu garlaicīgi nav!

Puika kaut ko saprot arī no zīmju 
valodas . Piemēram, ar zīmēm viņam var 
dot komandas, lai dod ķepu, sēž, nedara 
blēņas un tamlīdzīgi. Mana mamma ar 
viņu sarunājas tikai zīmju valodā. Un 
suns viņu saprot!

DžokiS - mājaS pSihoLoGS

Stāsta KC "Rītausma" direktore 
MARUTA PITERNIECE 

Suņi manā dzīvē bijuši visu      
mūžu. Pat tad, kad dzīvoju Elvīras 
ielas kopmītnē, un tur suņus bija 
aizliegts turēt, man tomēr viņš bija! 
Jo viņus vienmēr esmu uzskatījusi par 
pilntiesīgiem ģimenes locekļiem, kurus 
nedrīkst pamest.

Kad pārcēlos uz dzīvokli Zolitūdē, 
biju nolēmusi suni vairs neturēt. Taču 
tad draugs atnesa mazu, bezpalīdzīgu 
radībiņu, un nekas cits neatlika kā 
samierināties. Toreiz bija populāra filma 

„Bagātie arī raud”. Tur bija tāds filmas 
varonis Džoks, man iepatikās, tad nu 
nokristīju šajā vārdā arī sunīti. Džokim 
pašlaik ir jau 17 gadu. Viņš nav sugas 
suns, kaut kāds pekinieša jauktenis, bet 
man nekad suga nav bijusi noteicošā.

Vienlaikus ar suni man uzradās 
arī kaķis. Abi kļuva par nešķiramiem 
draugiem, un Džokis ļoti skuma, kad 
minka pārcēlās uz citiem medību 
laukiem. Taču tagad viņam ir jauna 
draudzene kaķene Tigra un garlaicīgi 
nav! Kad neesmu mājās, viņš guļ pie 
durvīm un skumst. Kad atnāku, viņa 
prieku nemaz nevar aprakstīt. Dzīvoklī 
vienmēr seko visur, kur vien eju, – visur 
viņam jābūt klāt un jāredz, kas notiek. 

Pirms daudziem gadiem Džokis pie 
veikala noklīda. Tā mums bija briesmīga 
nakts, meklējām visur, pat pa radio 
ziņojām. Tad izrādījās, ka Džokis pats 
atgriezies pie mājas un pirmā stāva 
kaimiņi pa nakti viņu paņēmuši pie sevis, 
lai nenosalst. Tas bija tāds atvieglojums 
un prieks!

Džokis saprot visu, ko saku, ja 
vien viņam izdevīgi saprast. Speciāli 
komandas neesmu mācījusi, vienkārši 
ar viņu runājos, un viņš izdara tā, kā 
saku.

Uz lielajiem suņiem Džokis nez   
kāpēc  ļoti dusmīgs, vienmēr pirmais 
lien virsū kauties. Kādu laiku pie manis 
dzīvoja dēla Daiņa rotveilers, arī jauks 
suns, bet pārāk spēcīgs, mani vienkārši 
gāza gar zemi. Džokis viņu istabā nemaz 
nelaida un vienmēr centās  palīst lielajam 
zem vēdera un iekost. Traki bija, ilgi to 
neizturēju, atdevu rotveileru atpakaļ.

Tagad savu dzīvi bez suņa nevaru 
iedomāties. Man šķiet, ka bez suņa 
–  mierinātāja es jau būtu sajukusi no 
smagajiem dzīves pārbaudījumiem un 
stresa pilnā darba. 

Suns man pirmām kārtām ir draugs 
un lielisks slimību diagnostiķis. Kā tas 
izpaužas?       Jau pirms tam, kad man 
kaut kur sāk sāpēt, Džokis vienmēr 
gultā apguļas pie šīs vietas. Džokis jūt 
arī to, ka esmu satraukta vai bēdīga, 
tad cenšas nomierināt, uzliek galvu 
man uz ceļgaliem, skatās acīs. Un stress 
patiešām jūtami zūd.

Džokis ir sapratis, ka es nedzirdu, jo 
nevis rej, kad viņam kaut ko vajag, bet 
gan biksta mani ar ķepu. 

Arī vecais kaķis zināja, ka nedzirdu: 
kaut ko  prasot citiem, ņaudēja ar 
skaņu, bet man – bez skaņas. Vai nav 
pārsteidzoši?

tāpēc viņš vairāk dzīvo pa māju un ar 
riešanu ziņo, ja kāds  atnācis. Lukasu 
– lielo suni mums piespēlēja pazīstams 
žurnālists, kuram biežāk nācās braukt 
komandējumos,  tāpēc suns palika 
par apgrūtinājumu. Žurnālists viņu 
bija paņēmis no Juglas dzīvnieku 
patversmes. 

Lukass ir kollija un kaukāzieša 
krustojums. Viņš vairāk dzīvo pa āru un 
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vaLMiERaS SKoLā vaRēS iEgūt 
vidēJo izgLĪtĪbu

✍ JevGēnIJs PUhovs
Rīgas Nedzirdīgo bērnu inter-

nātpamatskolas skolēni iepriekšējā mācību 
gadā sekmīgi startēja daudzās sporta 
sacensībās gan starptautiskā arēnā, gan 
pašu mājās, aizstāvot savas skolas, pilsētas 
un valsts godu.

Starptautiskās 12. J.Sikorska piemiņas 
sacensībās peldēšanā nedzirdīgajiem 
Polijā, Poznaņā piedalījās Polija, Zviedrija, 
Baltkrievija un Latvija – kopskaitā 12 
komandas (2008). Mūsējie kopvērtējumā 
izcīnīja I vietu un 21 medaļu – 8 zelta, 6 
sudraba un 4 bronzas.

Rīgas skolas sarīkotajās sacensībās 
basketbolā un galda tenisā startēja 
Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Valmieras un 
Rīgas nedzirdīgo skolu komandas (2008). 
Basketbolā rīdziniekiem II vieta!

baltijas valstu 38. spartakiādē Tallinā 
(2009) 5 sporta veidos – basketbols, 
peldēšana, galda teniss, šahs un dambrete 

atSKatS uz RĪgaS SKoLēNu SEKMĪgaJiEM StaRtiEM

✍ ILZE KOPMANE, foto Inese IMMURe
Valmieras skolā jaunais mācību gads iesākās cerīgi – iegūts projekta 

finansējums (98 tūkst. Ls) skolas pārbūvei.
Skolas direktors Andris Tauriņš informē: „Projekts tapa, lai realizētu jau 

ilgāku laiku loloto ieceri – atvērt vidusskolas klases, kur pamatskolas absolventi 
varētu turpināt mācības savā ierastā vidē.

Pa vasaru tiks veikti visi pārbūves un labiekārtošanas darbi, lai nodrošinātu 
dienesta viesnīcas pakalpojumus audzēkņiem, kā arī sagatavotu skolai nākamos 
pirmklasniekus divās bērnudārza grupās.

Skolas rīcībā šobrīd ir visi nepieciešamie nosacījumi mācību procesa normālai 
gaitai (finanses, metodika, materiālā bāze utt.), tiesa, pagaidām gan uz 8 mēnešiem, un tad sekos tālākie risinājumi no 
valdības puses.

Neskaidrības ir vēl ar pedagogu algām. Skola meklē iespēju atjaunot sociālā pedagoga un psihologa štata vietu.
Perspektīvā iecerēts vidējo izglītību apvienot ar profesionālo, lai, skolu beidzot, jaunieši jau būtu apguvuši 

amatprasmi, tātad labāk sagatavoti ieiešanai darba tirgū.”
UZMANĪBU!  Ir pārmaiņas skolēnu ceļa izdevumu kompensēšanā. Šajā gadā apmaksu veic pašvaldības saskaņā 
ar uzrādītām biļetēm: pilnā apmērā (100%) – ja skolēns dzīvo Valmieras novadā, bet pusi (50%) –  ja viņa deklarētā 
dzīvesvieta ir citur. To paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.872 no 2009. 4. 08. Valsts šo apmaksu novirzījusi uz 
pašvaldībām. A.TAURIņŠ: „Šobrīd nevaru pateikt, kā veicas citu novadu pašvaldībām šīs prasības izpildē. Ja kādam 
no bērnu vecākiem rodas problēmas un pašvaldība atsakās apmaksāt ceļa izdevumus, var to paziņot skolai, un mēs 
sazināsimies ar šo pašvaldību, lai izskaidrotu jauno kārtību. 

Piebildīšu, ka patlaban pilnā apmērā vēl sedz arī nedzirdīgā skolēna pavadoņa ceļa izdevumus, bet topošajā 
Invaliditātes likumā paredzēta apmaksa tikai 50% apmērā.”

Latvija kopvērtējumā ieguva I 
vietu. Arī peldēšanā un galda 
tenisā komandu vērtējumā 
bijām labākie.

Rīgas skolas organizētajās 
starptautiskajās sacensībās 
peldēšanā piedalījās Polijas, 
Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas 
un Latvijas nedzirdīgie 
peldētāji. Tika izcīnītas 16 
medaļas – 6 zelta, 5 sudraba, 
5 bronza.

Ļoti labi skolēni startēja 
arī sacensībās ar dzirdīgajiem 
vienaudžiem Latgales priekš-
pilsētas un Rīgas novada 
mērogā. Tā, piemēram, Latga-

les priekšpilsētas spartakiādē startēja 32 
skolu komandas, un kopvērtējumā mūsu 
skolēni izcīnīja III vietu.

atzinība! Pamatojoties uz sasniegtajiem 
rezultātiem sportā 2009. gadā Rīgas Domes 
labāko sportistu nominācijai tika apstiprināti 
5 mūsu skolas skolēni kā labākie sportisti 
bērniem ar īpašām vajadzībām: Kristaps 
polis, Edgars Ķuzis,  Līva vaivade, zane 
Embrekte un Evija veidemane. Arī viņu 
treneris Jevgēnijs puhovs ieguva nomināciju 
"Labākais sporta pedagogs bērniem ar 
īpašām vajadzībām".

Viņi visi tika apbalvoti, bet kā pašu 
labāko nominācijā sveica KRiStapu poLi. 

Novēlu visiem skolēniem izturību un 
veiksmi sacensībās arī 2010.gadā!

LabāKo pELdētāJu REzuLtāti (I – III 
vietas)

KRiStapS poLiS
Poznaņā – 2 reizes I vieta – stafetēs,
Tallinā – I – stafetē un 100 m uz muguras,

               II – 100 m un 200 m brīvā stilā,
Rīgā –     I – stafetēs (Rīgas Domes sacensībās)

EdgaRS ĶuziS
Poznaņā – III – 200 m brasā, 200m kompleksā,
Tallinā – I – 4 x 100 m stafetē,
               II – 100 m brasā,
               III – 100 m un 200 m brīvā stilā,
Rīgā – I – 4 x 100 m un stafetē,
           III – 200 m brasā,
           II – stafetē (Latgales priekšpilsētā),
           II – stafetē (Rīgas Domes sacensībās)

LĪva vaivadE
Poznaņā – II – 50 m un 100 m uz muguras, 4 x 
50 m stafetē brīvā stilā un kompleksā
                 III – 100 m uz muguras,
Tallinā –    I – 4 x 100 m brīvā stilā stafetē,
                 III – 100 m uz muguras,
Rīgā –        I – 4 x 100 m stafetē,
                  II – stafetē (Latgales priekšpilsētā)

zaNE EMbREKtE
Tallinā – I – 4 x 100 m stafetē,
              II – 200 m brīvā stilā,
              III – 100 m brīvā stilā,
Rīgā –   II – stafetē (Latgales priekšpilsētā)

EviJa vEidEMaNE
Tallinā – I – 4 x 100 m stafetē, 
               III – 200 m brīvā stilā,
Rīgā – I – 4 x 100 m stafetē,
           II – stafetē (Latgales priekšpilsētā)          
           II – stafetē (Rīgas Domes sacensībās)      
           II – 50 m brīvā stilā (Rīgas Domes  
                 sacensībās).

attēlā: Stenlija kausa ieguvējs, hokeja 
komandas "Dinamo Rīga" kapteinis 
Sandis Ozoliņš pasniedz balvu nominācijas 
"Labākais sportists - bērns ar īpašām 
vajadzībām" ieguvējam, peldētājam 
Kristapam Polim    (no www.e-skola.lv). 
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WiDeX 2009. GaDa SportiStS uN SportiSte

Starptautiskā Nedzirdīgo sporta komiteja (ICSD) ir atzinusi Terensu Pārkinu 
no   Dienvidāfrikas Republikas un Oksanu Petrušenku no Baltkrievijas par 
WIDEX (dzirdes aparātu ražotājfirma ASV)  2009. gada sportistiem, kurus 
izvēlējās ICSD Atlases komisija,  elektroniski balsojot. Viņi saņēma attiecīgi 68 
un 65 novērtējuma punktus.

TERENSS PĀRKINS, dzimis 1980. 
gadā, ieguva 7 zelta medaļas peldēšanas 
disciplīnās Nedzirdīgo olimpiskajās 
spēlēs Taibejā, kā arī bronzas medaļu 
riteņbraukšanā. Par šo sportisko 
varoņdarbu, divos atšķirīgos sporta 
veidos olimpisko spēļu līmenī izcīnot 
medaļas, Terenss godam nopelnījis šo 
2009. gada  labākā atlēta nosaukumu. 
Turklāt pagājušā gada laikā viņš  labojis 
12 nedzirdīgo pasaules rekordus un ir 
vēl vairāki iesniegumi jaunu pasaules 
rekordu atzīšanai nesenajās peldēšanas 
sacensībās Singapūrā.

Terensa Pārkinsa sasniegumi Taibejā:
• 50m brass– zelta medaļa 29.58 
• 200m brass –  zelta medaļa un Nedzirdīgo olimpisko spēļu rekords   

 2:16.32 
• 400m kompleksais peldējums – zelta medaļa un Nedzirdīgo olimpisko  

 spēļu rekords 4:29.56 
• 200m brīvais stils – zelta medaļa un pasaules rekords 1:53.12 
• 100m brass – zelta medaļa un Nedzirdīgo olimpisko spēļu rekords   

 1:03.51 
• 200m kompleksais peldējums – zelta medaļa un olimpisko spēļu rekords  

 2:06.24 
• 1500m brīvais stils –zelta medaļa un pasaules rekords 16:08.56 
• Riteņbraukšanā 93.12km sacensībās – bronzas medaļa 2:17.41 

OKSANA PETRUšENKA, dzimusi 1984. gadā, izcīnīja 
4 zelta, vienu sudraba un vienu bronzas medaļu peldēšanā 
Nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs (2009). Viņas rezultāti 
sasniedza arī 5 olimpisko spēļu un pasaules rekordus. No tiem 
trīs pasaules rekorda rezultāti šajā statusā bija vairāk nekā 
divdesmit gadus. 

Oksanas Petrušenkas sasniegumi Taibejā:
• 50m brass – zelta medaļa un pasaules rekords 33.27 
• 100m brass – zelta medaļa un pasaules rekords 1:13.49 
• 200m brass – zelta medaļa un pasaules rekords 2:39.61 
• 200m kompleksais peldējums – zelta medaļa un pasaules 

rekords 2:23.86  
• 4x100m (stafete) kompleksais peldējums – zelta medaļa un pasaules   

 rekords 4:26.89 
• 50m brīvais stils – sudraba medaļa 27.14 
• 4x100m (stafete) brīvais stils – bronzas medaļa 4:03.26
Konkursa finālistu vidū iekļuva arī mūsu vieglatlēts Māris 

Grēniņš. Pēc interneta materiāliem

2009. GaDa SportiSti   
kaSparS uNte – aLojā  

5. decembrī Alojā sarīkojumā 
„Sporta laureāts 2009” par 
gada populārāko vietējo sporta 
veidu tika atzīts basketbols un 
gada sportista tituls piešķirts 
mūsu basketbolistam Kasparam 
Untem. 

 Kaspars Unte ir viens no 
basketbola kluba „Aloja” līderiem. 
Basketbols ir viņa vistuvākais sporta 
veids. Divas reizes nedēļā viņš trenējas 
pilsētas jaunajā sporta hallē. Kopā 
ar komandas biedriem piedalījies 
Limbažu novada atklātajā basketbola 
čempionātā. Šī gada septembrī un 
oktobrī turpat notika Uzņēmēja kausa 
turnīrs, kurā Kaspara pārstāvētais 
BK „Aloja” izcīnīja bronzas medaļu. 
Basketbola laukumā viņš ļoti labi 
saprotas ar dzirdīgiem puišiem. 

Pagājušogad Kaspars Valmieras 
kluba „Tālava NS” komandas sastāvā 
Eiropas nedzirdīgo basketbola kluba 
kausa izcīņā divreiz ieguva sudraba 
medaļas gan Stambulā, gan Londonā. 

par LaBāko LatvijaS NeDzirDīGo SportiStu 
2009.GaDā atzītS māriS GrēNiņš
     2009.gada 21.decembrī LNSF Valdes lokā tika apbalvoti 3 labākie 
Latvijas Nedzirdīgie sportisti aizvadītajā 2009.gadā. Pēc astoņu 
nedzirdīgo sporta klubu nominācijas anketu rezultātu apkopošanas 
tika nosaukti labākie. 
     Kā „Labākais Latvijas Nedzirdīgais sportists 2009” pārliecinoši triumfēja 
vieglatlēts Māris Grēniņš.
      2.vietu tika nominēta teikvando sportiste Laura Gaile, bet 3.vietā 
vieglatlēts Jānis Smons. 
     Līdz ar šiem sportistiem uz nomināciju tika izvirzīti arī lodes grūdējs un 
diska metējs Alnis Kuļikovs un boulinga spēlētājs Sergejs Vorobjovs.
     Māris Grēniņš un Laura Gaile ir mūsu sportisti, kuriem izdevies izcīnīt 
olimpiskās medaļas 21.Nedzirdīgo Olimpiskajās spēles Taibejā, ĶR Taivānā. 
Bez tam 2009.gadā Māris Grēniņš uzstādīja arī divus jaunus Eiropas rekordus: 
100m skrējienā – 10,64 sek. un 110m barjerskrējienā – 14,38 sek. Šos rekordus 
M.Grēniņš uzstādīja 21.Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs Taibejā.
      Paldies sportistiem par aizraujošiem mirkļiem un skaistām uzvarām! 

✍ InEsE ImmUrE

no LnsF mājaslapas: 
www.lnsf.lv

saīsināti no www.lns.lv 
ievietota I. Kalniņa raksta

Laura GaiLe - BauSkā

2009. gada 4.decembrī Baus-
kas rajona Īslīces pagasta kul-
tūras namā notika aizvadītā gada 
sporta noslēguma sarīkojums. 
Tajā tika sumināti un apbalvoti 
labākie Bauskas rajona sportisti. 

Nominācijā cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām par gada sportisti tika 
atzīta mūsu Laura Gaile, kas atveda 
olimpisko sudraba medaļu. 

 L.Gaile saņēma piemiņas velti 
„2009.gada sportiste”.

 Informācijas avots 
www.bauskasdzive.lv  

Foto: no L.gailes 
personiskā arhīva 
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                 Galvenā redaktore: ILzE KoPmaNE, datormakets: IRīNa KRISToFoRoVa.

✍ ILZE KOPMANE, 
foto IRĪna KRIsToFoRova

Pagājušajā gadā vairākkārt 
Informācijas centrā vērsušies 
vecāka gadagājuma LNS ļaudis, 
interesējoties par iespēju apgūt 
datorlietošanas prasmes pamatus. 

Viņu motivācija – vēlme 
izmantot informāciju, kas tiek 
ievietota LNS mājaslapā, kā arī 
citus interneta ziņu avotus.

LNS Informācijas centrs radis 
iespēju brīvprātīgā kārtā bez maksas 
apmācīt šos LNS biedrus, un nu jau 
mācības sākušās pirmajā grupā (11. – 
22. janvārī). 

Nodarbības notiek trīsreiz nedēļā 
(pirmdienās, trešdienās, piektdienās 
pl.14-15.30) un ilgs pusmēnesi. 

Cerams, šim piemēram atradīs 
iespēju sekot arī tās LNS biedrības, 
kuru rīcībā šobrīd ir pietiekams 
datortehnikas nodrošinājums.

Mūžu dzĪvo, Mūžu MāciES: uzņēMĪgiE 
vēLaS apgūt datoRpRaSMi

MĪļi SvEicaM
Jums, mūsu mīļie un

 godājamie ļaudis, vēlam, lai 
netrūkst sirds siltuma, 

dvēseles labestības, 
prāta gaišuma, 

ko dot un saņemt. 
Lai jūs ziemas aukstumā 

sasilda smaidi, 
uzmundrina labi vārdi un 

iepriecina laipnība.

80
24. II LūCIJA SAKSONE, 

Rīgas biedrība

75
23. II ANTOņINA RATNIECE,

 Rīgas

65
15. II ANNA GONČAROVA,

 Rīgas
26. II MĀRA ZEMTAUTE, 

Rīgas

60
13. II EDGARS PūCE, Kuldīgas

50
5. II ARVIS REIHMANIS, Rīgas
9.  II TOĻEKS MINDJO,

 Smiltenes
21. II ZIGMONDS STAŠKEVIČS,

 Daugavpils
25. II ĀRIJS SPRUDZĀNS,

 Smiltenes

Nākamais numurs 17. februārī

Precizējums
Ar šo "KS" numuru precizējam 

iznākušo numuru skaitu un 
laikraksta izdošanas sākuma, 
tas ir, atzīmi iekavās. Šis ir 990. 
numurs. Tātad šogad sasniegsim 
apaļu tūkstoti, ar ko sveicam mūsu 
lasītājus jau iepriekš.

vēlas iePazīties
Vēlos iepazīties ar simpātisku, 

komunikablu un sirsnīgu vājdzirdīgu 
sievieti (25 - 35 gadi) turpmāko 
kontaktu veidošanai.
Rakstīt: +07879371527

mr Oliver safioulin
Flat 6 Portland house
Portland street
Kings Lynn
Pe 30 1 re
England

"Ja tu nespēj pats starot, 
nestāvi gaismai priekšā 
citiem." Ļ. Tolstojs

līdzjūtības
✝ Izsakām dziļu līdzjūtību 

ģimenei un tuviniekiem, mūsu biedru 
JĀNI MIHAILOVU kapu kalniņā 
guldot (1942.18.09 – 2010.10.5.01).

Rīgas biedrība

✝ Mūžībā aizgājusi mūsu biedre 
MARIJA JEROFEJEVA (1926.14.04 
– 2009.8.12). Izsakām dziļu līdzjūtību 
tuviniekiem.

Rīgas biedrība

✝ Izsakām dziļu līdzjūtību Irinai 
Kraulei ar ģimeni, aizvadot mūžībā 
tēvu. RB Tukuma grupa

✝ Dziļā cieņā un līdzjūtībā noliecam 
galvas vīra Jāņa un bērnu un 
mazbērnu priekšā, atvadoties no 
sievas, mātes un omītes VELTAS 
VINDOLAS.

liepājas biedrība

sēru vēsts
✝ Mūžībā aizgājusu mūsu biedre 

ANNA ELKSNE 
(1925.23.07 - 2010.10.01). 

Rīgas biedrība

lūk, dalībnieku Pirmās 
atsauksmes!

MARIJA ŠEVJAKOVA: Esmu 
ļoti apmierināta, ka man ir iespēja 
apsēsties pie datora pirmoreiz mūžā 
un mierīgā, laipnā skolotāja JURA 
GRUNDUĻA vadībā sākt ar to 
iepazīties. Viegli tas nav, bet man ir 
liela vēlēšanās apgūt vismaz tik daudz 
prasmes, lai varētu ieiet internetā un 
tur lasīt LNS jaunumus, citas ziņas 
utt. Esmu patīkami pārsteigta, ka varu 
vērot arī ziņas zīmju valodā. Paldies 
organizatoriem!

VIKTORIJA  KRAZE: Mājās da-
tors mums ir, bet ap to plēšas jaunatne. 
Kuram gan laika un pacietība mani 
mācīt! Te, Jāņa sētā, pavisam cita 
lieta –  laipni un atsaucīgi darbinieki, 
gaišas telpas, modernas ierīces un tādi 
paši arī citi kursanti kā es. 

Kaut arī daudz kas man vēl 
nesaprotams, tomēr ceru iemācīties, lai 
vairāk varētu internetā izlasīt, uzzināt, 
arī darbu meklēt, nesaprotamo vārdu 
skaidrojumus atrast. Iespēju tur ļoti 
daudz! Arī mums, vecākiem cilvēkiem, 
nav ko sēdēt mājās un bezdarbībā, 
vienmēr var kaut ko jaunu iemācīties. 
Laiks to prasa, un tā ir interesantāk 
dzīvot. Apmācību programmā ietverta 
tikai viena tēma – interneta lietošana, 
un tās var apmeklēt iesācēji, kuri nav 
projekta „Klusuma pasaule” klienti ( 
kuriem nav zilās kartes).

Pirmajam pusgadam 4 grupas jau 
nokomplektētas. Uz jaunām varēs 
pieteikties no septembra. Laipni 
lūdzam  LNS Informācijas centrā 
Vecrīgā, Jāņa sētā 5, III stāvā.

visi aicināti uz radošām 
nodarbībām

projekta „Klusuma pasaule” 
aktivitātes 2.10 „Saskarsmes un radošās 
pašizpausmes programmas izstrāde 
un realizācija” ietvaros tiek organizēts 
seminārs, kurā notiks dažādas radošās 
darbnīcas – teātra, deju, saskarsmes, 
vizuālās mākslas u.c.

 Seminārs risināsies no 17. līdz 21. 
februārim kultūras centrā „Rītausma”,  Rīgā, 

Kandavas ielā 27. Nodarbības:  17. – 19. 
februārī no pl. 12 līdz 15 un no pl. 16 līdz 19 
aicināti piedalīties  visi, kas vēlas interesanti 
pavadīt laiku radošās nodarbībās.

No 19. februāra pl. 16 līdz 21. februārim 
nodarbības domātas speciālistiem, 
kas strādā ar nedzirdīgajiem, lai gūtu 
idejas turpmākajam radošajam darbam. 
Speciālistiem obligāti jāpiesaka sava dalība 
caur e-pastu: dana@naminsh.lv. 

Semināru vadīs astoņu speciālistu 
komanda, kurā būs arī eksperts no Čehijas – 
ir vērts atnākt un piedalīties!
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