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Dzejas konkurss “Kā  
rokas glezno debesīs…”

Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā Mīlestības dienas 
priekšvakarā notika 17. gadskārtējais nedzirdīgo skolēnu dzejas 
konkurss – nedzirdīgo autoru dzejas vakars “Kā rokas glezno 
debesīs…”.

Nedzirdīgie interesējas 
par Supernovu

16. februārī notika 64. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu kon-
kursa Latvijas nacionālās atlases Supernova fināls. To vēroja arī 
daudzi nedzirdīgie cilvēki.

Jaunumu netrūkst!
Uzzināsiet, kādus jautāju-

mus risinājusi LNS vadība un kā-
dus  pakalpojumus šogad piedā-
vā LNS Rehabilitācijas centrs –  3.                                                                                                    
Turpinās saruna par problēmu risināju-
mu ģimenēs, kur aug bērni – 8.

Pirmoreiz LNS mītnē SEB pārstā-
ve uz vietas individuāli konsultē LNS 
biedrus par bankas pakalpojumiem un 
Surdocentra klientiem piedāvāta  jauna 
ierīce – 7.

Nedzirdīga cilvēka ceļš  uz savu vie-
tu darba tirgū – 10.

Supernova visā krāšņumā un zīmju 
valodā – ieskats tās sagatavošanas “vir-
tuvē”  – 9. 

Noticis Starptautiskās sieviešu die-
nas pasākums Rītausmā – kā  protests 
pret sabiedrībā   joprojām pastāvošo 
dzimumu nevienlīdzību un vardarbību 
attiecībā uz sievietēm dažādās dzīves 
jomās – 4.

Un tas nebūt nav viss… Lai rit raita 
lasīšana!

LNS biedrs startē 
uz Eiropu

ES Parlamenta 
vēlēšanās Zaļo un 
Zemnieku savienī-
bas deputātu kan-
didātu sarakstā ir 
iekļauts arī Latvijas 
Nedzirdīgo savienī-
bas Sociālo pakalpo-
jumu nodaļas vadī-

tājs EDGARS VORSLOVS.
Uzmanību! Nākamajā “Kopsolī” numu-

rā (aprīlī) ar viņu tiks publicēta intervija.
Vēlēšanas notiks 2019. gada  

25. maijā
Foto: IEVA LEINIŠA, LETA
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LNS prezidente Sandra  
Gerenovska

18. februārī
Tikšanās – pie notāra ar LNS īpašuma 

Daugavpilī, 18.Novembra ielā 208 pircēju. 
Dalība – kopā ar viceprezidenti Brigitu 

Lazdu  Sociālās integrācijas valsts aģen-
tūras (SIVA) Konsultatīvās padomes sēdē, 
kur apstiprināta jaunā konsultatīvā padome.

Par Padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi 
ievēlēta SIVA vadītāja  Ilona Jurševska. Tās 
sastāvā ir arī LNS prezidente Sandra Gere-
novska. 

Sēdē tika izskatīti jautājumi par SIVA 
pakalpojumiem mērķgrupām, to apjomu un 
aģentūras SIVA budžeta struktūru. LNS pre-
zidente uzdeva jautājumu – vai un kā turpmāk 
notiks surdotulku apmācīšana. Atbilde: seci-
nāts, ka ar divgadīgu programmu studentam 
bez priekšzināšanām tulka kvalifikācijai ir par 
maz. Rīgas Stradiņa Universitāte ir uzsākusi 
jauna profesijas standarta sagatavošanu un 
bakalaura četrgadīgās programmas izstrādi. 

27. februārī
Uzņemta pārstāvju grupa no Latvijas Ne-

redzīgo biedrības tās prezidentes Svetlanas 
Sproģes vadībā, notika pieredzes apmaiņa un 
vienošanās par turpmāko sadarbību.  

28. februārī
Kopā ar viceprezidenti Brigitu Lazdu da-

lība finanšu institūcijas Altum rīkotā pasā-
kumā par to, kā veicināt darba devēju izpratni 
par personu ar invaliditāti nodarbināšanu, kā 
saņemt valsts piedāvāto atbalstu un kādi ir 
ieguvumi, nodarbinot šo mērķgrupu. Pieredzē 
dalījās darba devēji, nevalstiskās organizāci-
jas, kā arī speciālisti no Labklājības ministri-
jas.

Uzņēmēji prezentēja savus pieredzes 
stāstus, bet Labklājības ministrijas un finanšu 
institūcijas Altum pārstāvji skaidroja par šobrīd 
pieejamo atbalstu un turpmākiem plāniem at-
balsta sniegšanā. Notika arī paneļdiskusija, 
lai kopā nonāktu pie galvenām atziņām.

1. martā
Kopā ar viceprezidenti Brigitu Lazdu tik-

šanās ar Labklājības, Finanšu un Ekono-
mikas ministriju pārstāvjiem par iespēju ie-
saistīt energoefektivitātes projektā arī dienas 
centru “Rītausma”. 

5. martā
Kopā ar abām viceprezidentēm dalība   

LNS Rīgas RB valdes sēdē, lai kopīgi rastu 
risinājumu dažu problēmu novēršanai. 

6. martā
Kopā ar viceprezidenti Brigitu Lazdu dalī-

ba Rīgas domes Labklājības departamenta 
organizētā pasākumā par cilvēku ar invaliditāti 
nodarbinātības veicināšanu. Notika diskusijas 
un uzklausīti priekšlikumi, kā  varētu mainīt šo 
situāciju. Daži no tiem:

1. Attīstīt sociālās uzņēmējdarbības 
iespējas personu ar invaliditāti nodarbinātībā;

2. Noteikt pēcuzraudzību darba devē-
jiem subsidēto darbavietu personām ar invali-
ditāti ilgtspējas nodrošināšanai;

3. Palielināt asistenta pavadoņa pa-
kalpojuma apjomu līdz 40 stundām nedēļā, 
papildinot to ar sociālā mentora uzdevumiem;

4. Veidot sociālo mentoru apmācības 
un sociālo mentoru dienestu pašvaldībās;

5. Piesaistīt invalīdu biedrības darba 
devēju informēšanai un izglītošanai par perso-
nu ar invaliditāti nodarbinātības jautājumiem;

6. Izveidot atsevišķu nodaļu NVA per-
sonu ar invaliditāti reģistrācijai bezdarbnieka 
vai darba meklētāja statusa iegūšanai un dar-
bam ar bezdarbniekiem – personām ar inva-
liditāti utt.;

7. Ieviest kvotu sistēmu valsts pārval-
des iestādēs personu ar in-
validitāti nodarbinātībai.

Dalība Invaliditātes 
lietu nacionālās padomes 
sēdē, kurā bija klāt arī jaunā 
LM ministre Ramona Petra-
viča. 

Skatīti šādi jautājumi: 
nepieciešamais atbalsts 
vecākiem ar garīga rakstura 
traucējumiem, kuri audzina 
bērnus; diskusija par personas ar invaliditāti 
spēju pildīt noteiktos pienākumus pret apgādī-
bā esošiem bērniem; iestādes, organizācijas 
paveiktais ANO Konvencijas ieviešanai.

7. martā
Kopā ar Brigitu Lazdu dalība Personu ar 

invaliditāti nevalstisko organizāciju kon-
sultatīvās padomes sēdē, kur tika izskatīti 
šādi jautājumi: par Rīgas mikroautobusu 
satiksmes piedāvāto pakalpojumu atbilstību 
personu ar invaliditāti vajadzībām; par Rīgas 
domes piešķirto samaksu transporta pakal-
pojumiem; par AS “Rīgas Centrāltirgus” gas-
tronomijas paviljona pieejamību personām   
ar invaliditāti. 

LNS viceprezidente Inese Immure
5. martā 

Noorganizēta SEB bankas mobilās fi-
liāles vizīte LNS mītnē Elvīras ielā 19. Tajā 
sniegta individuāla konsultācija 13 LNS bied-
riem. 

Komunikācija ar LTV Dokumentā-
lo raidījumu redakcijas redaktori Sarmīti 
Plūmi par subtitru izmēriem LTV raidī-
jumiem interneta vietnē. Izlaboti izmēri 
subtitriem, ko radījuši divi dažādi videoat-
skaņotāji. Titri tagad ir vienlīdz lieli abos 
formātos – mazajā “lodziņā” un pilnajā ekrā-
nā.

6. martā 
Tikšanās ar Iekšlietu ministrijas un 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta pārstāvjiem, lai apspriestu atbalsta 
pasākumus nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem 
cilvēkiem komunikācijā ar operatīvajiem die-
nestiem (112).

Nedzirdīgie cilvēki ārkārtas situācijās 
aicināti izmantot mobilo lietotni “Mana drošī-
ba”, kura kopš 11. februāra uzlabota.

8. martā 
Dalība sieviešu solidaritātes gājienā, ko 

rīkoja centrs «Marta» ar domubiedriem. 

Gājiens sākās pie Saeimas ēkas 
un veda uz Brīvības pieminekli. 
Šoreiz gājiena aicinājums bija „Izvēle un 
brīvība”, lai pievērstu sabiedrības un likum-
devēju uzmanību šādiem jautājumiem: vai 
izvēle kļūt par amatpersonu ir izvēle ikdienā 
saskarties ar pazemojošiem komentāriem; 
vai izvēle kļūt par kāda laulāto partneri ir 
izvēle nekad neteikt nē; vai izvēle runāt ska-
ļi par sev svarīgām lietām ir izvēle saņemt 
pretējus viedokļus pārstāvošo uzbrukumus? 

Sadarbībā ar Rīgas RB, Jauniešu cen-
tru un dienas centru Rītausma noorganizēts 
Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīts pa-
sākums “Sieviešu dienā ceļā uz dzimumu 
vienlīdzību. 
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LNS Rehabilitācijas centra sniegtie 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Informē RC sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu nodaļas vadītāja 
BRIGITA LAZDA

RC sniedz šādus sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus: latviešu zīmju valodas 
lietošanas apmācību/pilnveide; saskarsmes 
un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve; 
psiholoģiskās adaptācijas treniņi; atbalstu 
klienta sociālo problēmu risināšanā; sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu komplekss 
atsevišķām klientu grupām (skat. tālāk). 
Minētos pakalpojumus dzirdes invalīdiem visā 
Latvijā sniedz sociālie darbinieki, psihologi, 
sociālie rehabilitētāji un citi darbinieki ar 
pieredzi darbā ar nedzirdīgajiem.

Saskarsmes un radošās 
pašizteiksmes iemaņu apguve

Šī pakalpojuma mērķis ir iedrošināt 
dzirdes invalīdu saskarsmei ar citiem, uzlabot 
sociālās, komunikācijas un saskarsmes 
prasmes, rast idejas sevis pilnveidošanai. 
Piedaloties nodarbībās, klienti var apgūt un 
uzlabot šīs prasmes, pilnveidot sevi un  justies 
drošāki sabiedrībā. Iesaistoties dažādās 
radošās darbnīcās, padziļinās viņu izpratne 
par kultūru un izpratne par to, kā  radoši un 
saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Klientiem ir iespēja iesaistīties šādās 
darbnīcās: Deju un kustību;  Teātra un 
kustību; Foto, video un IT; Muzicēšanas; 
Vizuāli plastiskās mākslas un Sociālo prasmju 
attīstīšanas darbnīca. 

Šogad pakalpojumus  plānots sniegt 270 
personām 2834 stundu apjomā.

Psiholoģiskās adaptācijas treniņi
Šī pakalpojuma mērķis ir uzlabot klienta 

spēju adaptēties sociālajā vidē atbilstoši 
savām vajadzībām, dotumiem un vēlmēm. 
Psihologa pamatuzdevums ir palīdzēt 
klientam veiksmīgāk orientēties sarežģītās 
dzīves situācijās un rast izeju no tām.  

Šīs situācijas var būt dažādas: šķiršanās, 
tuva cilvēka zaudējums, bezspēcības sajūta, 
dzīvesprieka zudums, atkarības (alkoholisms, 
narkomānija, datoratkarība, azartspēles 
u.c.), vardarbība, darba zaudējums, konflikti 
attiecībās (darbā, ģimenē, skolā) u.c.

Psihologs izmanto dažādas metodes 
(minilekcijas, diskusijas, dažādas spēles un 

vingrinājumus, testus, lomu spēles, treniņu 
nodarbības, individuālās konsultācijas, 
sarunas utt.) – atbilstoši katra klienta 
vajadzībām.

Pakalpojumi nodrošināti individuāli vai 
grupā – plānoti 320 personām 2873 stundu 
apjomā.

Palīdzība un atbalsts klienta 
sociālo problēmu risināšanā

Mērķis ir veicināt dzirdes invalīdu 
iekļaušanos sabiedrībā, novērst vai mazināt 
sociālo atstumtību, sniedzot klientam 
palīdzību sociālo problēmu risināšanā, 
attīstot spēju  patstāvīgi pieņemt lēmumus. 
Šeit svarīgi klientam nodrošināt informāciju 
par aktuāliem sociāliem jautājumiem un 
pakalpojumu sniedzējiem. 

Pakalpojums tiek nodrošināts pēc klienta 
pieprasījuma. Šogad plānots 870 personām 
9534.78 stundu apjomā.

Transporta nodrošinājums
Valsts apmaksā sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu saņēmējiem transporta 
izdevumus no dzīvesvietas līdz tuvākai 
pakalpojuma sniegšanas vietai. Par vienu 
braucienu turp un atpakaļ ar sabiedrisko 
transportu  apmaksā kopā ne vairāk kā 
EUR 7. 

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus, klientam obligāti jābūt 
katru gadu pagarinātai  “dzeltenai kartei” 
un  reizi gadā jāierodas pie LNS sociālā 
darbinieka uz izvērtēšanu.

Pakalpojumus klienti  var saņemt visā 
Latvijā izvietotajos pakalpojumu sniegšanas 
punktos – Rīgā, Alūksnē, Smiltenē, Valmierā, 
Liepājā, Kuldīgā, Rēzeknē, Daugavpilī 
un Ventspilī. Sīkāku informāciju par 
pakalpojumiem skatiet LNS RC mājaslapā: 
www.rc.lns.lv. 

Informē Zīmju valodas attīstības 
nodaļas vadītāja LILITA  
JANŠEVSKA

Latviešu zīmju valodas apmācības un 
pilnveides pakalpojums personām ar dzirdes 
traucējumiem sniedz atbalstu latviešu zīmju 
valodas apgūšanā vai pilnveidē ar mērķi 
uzlabot komunikācijas prasmes un paplašināt 
zīmju valodas vārdu krājumu.

 Mācību programmā iekļautas dažādas 
tēmas, piemēram, skaitļi, darbības un īpašības 
vārdi, ekonomiskie un juridiskie termini, skola, 
darbs un profesijas, ģimene, māja, dzīvoklis, 
daba, dārzs,  banka, pasts, pārtika, veselība,  
sadzīves pakalpojumi, sports, atpūta, 
tradīcijas u.c.

Par valsts budžeta līdzekļiem līdz 80 
stundām gadā pakalpojumu nodrošina tām 
personām, kas mācās pirmoreiz. Tiem, kas 
zīmju valodu zina un vēlas uzlabot, apmaksā 
līdz 60 stundām gadā. 

Kopā 3040 apmācību stundas 2018. gadā 
izmantoja 99 personas  – ne tikai Rīgā (46), 
bet arī Daugavpilī (20), Alūksnē (10), Liepājā 
(5), Ventspilī (5), Rēzeknē (4), Kuldīgā (3), 
Bauskā, Jelgavā un Tukumā dzīvojošie.

Šogad plānots pakalpojums 46 personām 
2340 stundu apjomā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
kompleksu ar izmitināšanu 28 dienu 
apmērā 2018.gadā saņēma 2 grupas (kopā 
12 pers.). Šādu pakalpojumu klienti var 
saņemt vienu reizi divos gados un tikai 
Rīgā. Notika psihologa un sociālā darbinieka 
konsultācijas, datorapmācības, latviešu un 
zīmju valodas nodarbības, dzīves prasmju 
pilnveide – produktu iegāde, ekonomisku 
ēdienu gatavošana, ķermeņa un apģērba 
kopšana, brīvā laika pavadīšanas prasmes 
u.c. Baseinā un trenažieru zālē organizētas 
fiziskās nodarbības. 

Šogad šim pakalpojumam finansējums 
nav piešķirts.

”Latviešu zīmju valodā adaptēta 
informācija” ir jauns valsts finansēts  
pakalpojums  no 2017. gada. Katru darbdienu 
sagatavota un LNS un RC mājaslapā, yuotube.
com un Facebook  publicēta viena videoziņa,  
katrā  gadā kopā 220 videoziņas.

Ikviens var iesniegt savus ierosinājumus  
videoziņu sagatavošanai, tā  paplašinot tēmu 
loku. Tāpēc ziņu korespondents Zigmārs 
Ungurs tēmas regulāri papildina, piemēram, 
ar politiskajiem notikumiem, likumiem, 
praktiskiem padomiem utt. 

 Moderatoru (ziņu tulkotāju latviešu 
zīmju valodā) grupā 2019. gadā strādā Agita 
Intsone, Māra Lasmane, Juris Elbrots, Ainārs 
Osmanis, Artis Ozols un Ivars Kalniņš.

Lai mazinātu dzirdes trūkuma ietekmi ikdienā cilvēkiem ar dzirdes 
invaliditāti, ir būtiski savlaicīgi saņemt atbilstošus pakalpojumus. Šim 
atbalstam valsts piedāvā apmaksātus sociālās rehabilitācijas un surdotulka 
pakalpojumus, kurus nodrošina LNS Rehabilitācijas centrs (LNS RC). 
Šajā rakstā iepazīstinām ar minētajiem pakalpojumiem. Piesakieties un 
izmantojiet tos!
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10 sievietes, kuras spēja ietekmēt 
un mainīt vēstures gaitu

ATZĪMĒJOT STARPTAUTISKO SIEVIEŠU DIENU

Džuljeta Gordona 
Lova (Juliette Gordon 
Low) 

1912. gadā izveidoja 
Amerikāņu gaidu organizāci-
ju, lai radītu jaunām sievietēm 
iekļaujošu vidi, kur varētu ap-

gūt izdzīvošanas māku, komandas darbu un 
mērķu izvirzīšanu. 

Gaidas tolaik kļuva par viena no pirmajām 
organizācijām, kas  centās likvidēt nevienlīdzī-
bu rases vai izcelsmes un invaliditātes dēļ.

Terēza de Kartagena  
(Teresa de Cartagena) 

Mūķene – 1453. gadā 
kļuvusi nedzirdīga 30 gadu 
vecumā. Viņa uzrakstījusi 
dziļi intelektuālu eseju (sace-
rējumu) par vientulību un  to, 

kā dzirdes zaudējums iemācījis viņu meditēt 
un labāk izprast apkārtējo pasauli. 

Sabiedrība Terēzu nesaprata un kritizēja  
kā aktīvu sievieti. Tad viņa sacerēja otru  eseju 
par sieviešu inteliģenci, tā pierādot, ka kriti-
ķiem nav taisnība. Līdz šai dienai viņu piemin 
kā Spānijas pirmo rakstnieci  feministi – sievie-
šu  tiesību aizstāvi.

Šarlote Elizabete Tana  
(Charlotte Elizabeth 
Tonna) 

Populāra britu rakstnie-
ce un dzejniece, kura savus 
darbus publicēja 19. gs. 40. 
gados.  Tas bija laiks, kad 

industriālā revolūcija piedzīvoja uzplaukumu. 
Viņa kļuva nedzirdīga 10 gadu vecumā un 
aizrautīgi rakstīja par sieviešu tiesībām un 
sociālajiem jautājumiem. Līdz šai dienai  jop-
rojām uzskatīta par vienu no ietekmīgākajām 

tālaika Anglijas rakstniecības 
pārstāvēm.

Rūta Benedikta  
(Ruth Benedict)

Pirmā  vadošā sieviete 
antropoloģijas (zinātnes par 
cilvēkiem) pētniecībā.   ASV 

20. gs. 30. gados bija Amerikas Antro-
poloģijas asociācijas prezidente.

Viņa mainīja pieeju antropoloģis-
kiem pētījumiem,  uzskatot folkloru un 
kultūru kā cieši saistītas, nedalāmas 
jomas.

Benedikta ir  pasaulslavenās grā-
matas „Kultūras modeļi” autore.

Enija Džampa Kenona  
(Annie Jump Cannon)

Amerikāņu astronome. 
Viņa bija nedzirdīga lielāko 
daļu savas dzīves, un daudzi 
uzskata, ka tieši šī izolācija 
no skaņas radījusi  viņas aiz-
raušanos ar astronomiju.

Koledžā studēja matemātiku, bioloģiju, fi-
ziku un astronomiju.

Tieši tajā laikā tika izgudrota fotogrāfi-
ja, un viņa apguva arī to. Jaunās zināšanas  
pielietoja astronomijā, fotografējot zvaigznes.  
Kenona pirmā izveidoja Hārvarda zvaigžņu 
klasifikācijas shēmu, ko joprojām astronomi 
izmanto mūsdienās!

Ģertrūde Ederle  
(Gertrude Ederle)

Amerikāņu peldētāja, 
saukta par “Viļņu karalieni”. 
Pirmā sieviete, kas   pār-
peldēja Lamanša šaurumu. 
Uzstādot pasaules rekordu 
(1911),  viņa veica 22 jūdžu 

peldējumu 14 stundās un 34 minūtēs.
Lamanšā ir spēcīgs paisums un bēgums, 

ka maina virzienu ik pa 6 stundām, un tas pa-
dara šo vietu par pasaules visgrūtāko garo 
distanci. 

1965. gadā šis Ederles sasniegums atzī-
mēts ar viņas uzņemšanu Starptautiskajā pel-
dēšanas Slavas zālē.

Džūlija Breisa (Julia Brace),  
Lora Bridžmena (Laura Bridgman) 
un  
Helēna Kellere (Helen Keller)

Kas viņas visas trīs vieno? Viņas bija pir-
mās nedzirdīgās – neredzīgās sievietes, kuras 

ieguva izglītību!
Džūliju Breisu uzskata par taustes zīmju 

valodas aizsācēju. Lora Bridžmena iemācīja 
pedagoģei Annai Salivanai  taustes zīmju va-
lodu un ierādīja mācību metodes, kuras Sa-
livana vēlāk izmantoja, mācot Helēnu Kelleri 
viņas mājās.

Kellere kļuva par izglītotu sievieti –  poli-
tisko aktīvisti invalīdu cilvēktiesību jautājumos. 
Viņa apmeklēja vairākas valstis, kur lasīja 
lekcijas par invalīdu izglītības jautājumiem un 
viņu iespējām iekļauties sabiedrībā. 

Kellere ir vairāku grāmatu autore, un viena 
no tām ir “Manas dzīves stāsts” (tulkota un iz-
dota arī latviešu valodā).

Redžīna Olsone Hjūza 
(Regina Olson Hug-
hes)

Amerikāņu botāniskās 
mākslas ilustratore. Pirmajā 
pasaules karā kalpoja kā tul-
kotāja, jo viņa brīvi pārvaldīja 
četras valodas: franču, itāļu, 

portugāļu un spāņu.
Pēc kara Hjūza turpināja valsts darbu kā 

ASV Lauksaimniecības departamenta zināt-
niskā ilustratore. Lai  strādātu šo darbu, viņa 
apguva sarežģītas lietas par katra auga da-
žādām daļām,  tās kopēja, zīmēja,  gatavoja 
zinātniskus aprakstus.

Kopumā vairāk nekā 6000 viņas zīmēju-
mu iekļauti Lauksaimniecības departamenta 
rokasgrāmatās.

Viņa bija pirmā nedzirdīgā māksliniece ar 
personālizstādi Smitsona muzejā Vašingtonā 
(1982). 

Godinot viņas sasniegumus, divas  jaunat-
klātās  ziedu sugas tika nosauktas viņas vārdā 
Billbergia regina un Hughesia (1979). 

Pēc deafniche.com materiāliem sagatavoja  
Inese Immure  

8. marta pasākums “Sieviešu dienā ceļā uz dzi-
mumu vienlīdzību” Rītausmā pulcēja ap 150 cilvēku. 

Labklājības ministrijas pārstāve Agnese Gaile 
iepazīstināja, ko nozīmē sieviešu un vīriešu līdztie-
sība. 

Biedrības ”Centrs Marta” vadītāja Iluta Lāce un 
sociālā darbiniece Lelde Švarca sniedza zināšanas, 
kā atpazīt vardarbību un cilvēktirdzniecību un ko 
darīt šādās situācijās.

Sarunu par sievietes lomu attiecībās ar savu vī-
rieti risināja psihoterapeite Ivanda Šūpulniece.

Notika Rītausmas jauniešu deju grupas priekš-
nesums, loterija, galda spēles un citas aktivitātes.

LNS izsaka pateicību visiem brīvprātīgajiem, kas 
palīdzēja organizēt šo pasākumu! 

Par šo tēmu  vairāk varēsiet lasīt “Kopsolī” 4. nr., 
bet šoreiz vēl  ielūkosimies interesantos vēstures 
faktos par izcilām  nedzirdīgām sievietēm pasaulē!
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Pati pirmā 12. janvārī notika Rīgas RB JELGAVAS 
grupas pārvēlēšanu sapulce. Tajā piedalījās 35 biedri. 
Kristaps Legzdiņš sniedza atskaites ziņojumu par divu gadu 
darbu. Debašu bija maz – galvenokārt par grupas saietu tel-
pu maiņu, biedru maksu u.c.

Par grupas priekšsēdētāju ievēlēja Natāliju Felkeri. Bi-
rojā darbosies Kristaps Legzdiņš un Māris Veidemanis.

Uz Rīgas biedrības konferenci izvirzīja 3 delegātus: Na-
tāliju Felkeri, Kristapu Legzdiņu un Māri Veidemani.

LNS Mākslinieku kopas „CERĪBA” pārvēlēšanu sa-
pulce notika 23. janvārī. Par “Cerības” jauno vadītāju  ie-
vēlēja Madaru Indriksoni. Vēl birojā ir divi locekļi: Edgars 
Celmiņš, Ieva Vilciņa.

2. martā notika Rīgas RB ZEMGALES grupas atkār-
totā pārvēlēšanu sapulce, kurā piedalījās 28 biedri – ma-
zāk nekā pirmajā sapulcē 20. janvārī (31 biedrs). 

Par sapulces vadītāju ievēlēja grupas biedri – LNS pre-
zidenti Sandru Gerenovsku.

Grupas vadītājs Juris Grundulis bija sagatavojis intere-
santu atskaiti/prezentāciju. Debatēs apsprieda vairākus jau-
tājumus, piemēram, par limitiem zīmju valodas tulka pakal-
pojumam, informācijas apmaiņas problēmām Rīgas biedrībā 
u.c.

Grupas priekšsēdētāja vēlēšanās biedri izvirzīja līdzši-
nējo vadītāju Juri Grunduli, līdzšinējo biroja locekli Elfu Za-
riņu, līdzšinējo biroja locekli Viktoriju Romanovu, Anitu Gra-
hoļsku, Sandru Gerenovsku, Valdi Kraukli, Santu Strauju un 
Raiti Saulīti. Bet neviens no viņiem nepiekrita, tāpēc līdzši-
nējais vadītājs Juris Grundulis piekrita turpināt vadīt grupu.

Uz Rīgas biedrības konferenci 18. maijā par delegātiem 
ievēlēja Juri Grunduli, Sandru Gerenovsku, Elfu Zariņu, Vik-
toriju Romanovu.

Biedri vēl pārrunāja par iespējamiem Rīgas RB priekš-
sēdētāja amata kandidātiem. Grupas biedri vēlas redzēt šajā 
amatā grupas biroja locekli Elfu Zariņu.

Valmieras RB LIMBAŽU grupas sapulce notika  
2. martā. Grupā ir tikai 7 cilvēki, bet nolēma  grupu nelikvi-
dēt. Par priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Andreju Šņepstu.

Rīgas RB PĻAVIŅU grupai kopsapulce notika 16. feb-
ruārī. Par priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Raiti Rūrānu. Par 
delegātu uz Rīgas RB konferenci – Viesturu Jakuboviču.

Rīgas RB VIDZEMES grupas atkārtotā pārvēlēšanu sa-
pulce notika 2. martā. Ievēlēja jaunu grupas vadītāju – Lilitu 
Loginu.

Grupas “TILTS” atkārtotā kopsapulce notika 9. mar-
tā Rītausmā. Ieradās 6 cilvēki – mazāk nekā pirmajā 
sapulcē. Ievēlēts tas pats grupas vadītājs – Zigmārs Un-
gurs. Uz konferenci kā vienīgo izvirzīto delegātu ievēlēja  
Z. Unguru.

10. martā norisinājās Rīgas RB TUKUMA grupas 
kopsapulce. Piedalījās 22 biedri no 41. Tika ievēlēta jauna 
vadītāja Inese Simsone. Viņas birojā būs 7 locekļi: Aiv-
ars Kronbergs, Elīna Gile, Renārs Simsons, Alvis Ozoliņš, 
Oļegs Adamovičš un Matīss Kudiņš. Uz konferenci brauks 
I.Simsone un A. Ozoliņš. 

Informēja: Kristaps Legzdiņš, Santa Kesenfelde, Juris 
Grundulis, Dace Lāce, Zigmārs Ungurs, Līga Pauniņa

Meteņos – pavasari gaidot
Svinēt Meteņus – tā ir 

sena tradīcija. Meteņi nāk ar 
prieku, jo visi gaida pavasa-
ri. 

Arī 13 Daugavpils RB 
biedru grupa 7. februārī pava-
sara gaidās gatavoja īpašas 
maskas un cienastus, jo Mete-
ņu dienā daudz jāēd, lai būtu 
bagāts gads.

Biedri baudīja Elvīras gar-
šīgo biezputru un citu biedru dažādās pankūkas. Turpinājumā notika rotaļas, pār-
runas par Meteņu tradīcijām.

Rītausmā par un ap mīlestību
Rītausmā 13. februārī notika Rīgas biedrības organizētās Valentīndienas 

svinības ar nosaukumu: „Par un ap mīlestību jebkurā vecuma posmā”.
Elfa Zariņa nedaudz pastāstīja, kas ir Mīlestības diena un kā tā radās. Uzstājās 

Elbrotu pāris ar mīlas dziesmu melodeklamācijām.  Uzstājās arī senioru grupas 
dejotājas no DC „Rītausma”ar pašizgatavotiem sarkanu siržu spilventiņiem. Arī 
jauniešu deju grupa bija klāt ar ugunīgām dejām.

Dalībnieki risināja krustvārdu mīklas un diskutēja ar psiholoģi Natāliju Beļakovu 
un tulci Brigitu Lazdu. 

VUGD skaidro ugunsdrošību
Rītausmā 20. februārī Rīgas RB grupa „Tilts” organizēja tikšanos ar 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāvi. Tikšanās tika 
pārraidīta arī tiešraidē Facebook LNS lapā. 

VUGD vecākais inspektors Artis Lunts skaidroja ugunsdrošības noteikumus, 
kuru galvenās tēmas bija: virs gāzes plītīm vairs nedrīkst būt tvaika nosūcēji – 
kādos gadījumos tomēr var būt; kāpēc izceļas ugunsgrēki; kā nodrošināties pret 
ugunsgrēku; kādi jaunumi gaidāmi ugunsdrošības noteikumos u. c.

Daudzi pasākuma apmeklētāji uzdeva jautājumus, uz  kuriem VUGD pārstāvji 
sniedza  atbildes.

Var skatīties tikšanās videoierakstu Facebook Latvijas Nedzirdīgo savienības 
mājaslapas sadaļā “Video”. 

Liepājnieki – uz slidotavu!
24. februāra pēcpusdienā Liepājas RB biedri saradās Liepājas ledus hal-

les slidotavā, lai kopā paslidotu.
Bija sanākuši gan lielie pieaugušie, gan mazie slidotgribētāji ar vēlmi izkustē-

ties un sirdī sajust nākošā pavasara vēsmas. 

Valmierā gads sācies radoši
Valmieras biedrībā gads 

sākās ar Daces Meņģeles 
radošajām nodarbībām, ku-
rās biedri gatavoja „iedomu 
kolāžas”.

Savukārt uz Valentīndienu 
sanākušie gatavoja atbilsto-
šus dekorējumus un dalījās 
atmiņās un pārdomās par šīs 

dienas tēmu.
Ēnu dienā arī Valmieras biedrībā surdotulkam bija 3 ēnotājas – Laura, Nika un 

Dace no Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra. Meitenēm bied-
rībā iepatikās tik ļoti, ka solījās klubā iegriezties  atkārtoti. Un tiešām – meitenes 
atrada brīvu laiku un piedalījās radošajās nodarbībās, kurās tika greznoti trauki. 

Informēja: Anita Slavinska, Līga Pauniņa, Ilze Jaunzeme, Inga Upesjure  
Foto: Elvīra Čaika, Inga Upesjure, Vineta Miljone, Inga Upesjure

Grupās notiek  
pārvēlēšanu sapulces

Sākušās biedrību grupu pārvēlēšanu 
sapulces.
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SKOLU DZĪVE

Pasākums ietvēra jaunu iniciatīvu – 
piedalījās arī skolēni no Rīgas internātvidus-
skolas bērniem ar dzirdes traucējumiem un 
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas.

Iepriekšējos gados katram konkursam bija 
sava tēma. Šogad tas bija veltīts nedzirdīgo 
autoru dzejai. Tie bija ārzemju nedzirdīgo dze-
jasdarbi no Čehijas, Amerikas un  Lielbritāni-
jas  bijušās Raiņa skolas skolotājas Marikas 
Čerņavskas tulkojumā. 

Nedzirdīgo autoru dzejā  manāmas ne-
dzirdīgo kultūras iezīmes atbilstoši nedzirdīgo 
kopienā lietotajai zīmju valodai, kurai pamatā 
ir atšķirīgs domāšanas veids, sava vēsture, 
uzskati, vērtības un uzvedības normas. 

Zīmju valoda kā nedzirdīgo kultūras pa-
matvērtība dod  iespēju pilnībā atspoguļot 
daudzveidīgo pasauli, kurā dzīvojam. 

Nedzirdīgo dzimtajā – zīmju valodā  iespē-
jams izpaust neizsakāmas sāpes un priekus, 
neizsīkstošas fantāzijas, dziļas emocijas un 
neparastas izjūtas. 

Zīmju valoda spēj izvilināt arī personības 
noslēpumus un atklāt spilgtus talantus. Šajā 
konkursā pa-
vērās ieskats 
n e d z i r d ī g o 
autoru iekšē-
jā pasaulē, 
a t t i e k s m e 
pret nedzirdī-
bu un  skolē-
nu talanti, iz-
pildot dažādu 
autoru dzeju  
zīmju valodā.

Jāpiezīmē, Raiņa skola ir pirmā un vienīgā 
Latvijā, kurā  kā mācību priekšmets dzirdīgiem 
skolēniem ieviesta zīmju valoda. Rezultāts kā 
lielisks acīmredzams pārsteigums bija  dzirdī-
go 10. un 11. klašu izpildīto dziesmu  “Nepār-
laužams” un “Tici sev” melodeklamācijas.

Skolēnu priekšnesumu tehnisko un emo-
cionālo izpildījumu vērtēja žūrija: latviešu valo-
das aģentūras pārstāve Iveta Milovska, LNS 
viceprezidente, tulkce Brigita Lazda, Raiņa 
skolas pedagoģe, lietišķās etiķetes speciāliste 
Gunta Krasta, Rehabilitācijas centra valdes 
locekle, ilggadīgā zīmju valodas kopēja Lilita 
Janševska, Raiņa skolas pedagoģe, interešu 
izglītības skolotāja Monta Zaļkalne un Raiņa 

skolas integratīvās grupas “Alias” veterāns, 
mūsu skolas absolvents Intis Zvirbulis (apak-
šejā attēlā).

Šajā konkursā piedalījās 21 skolēns, ie-
skaitot 6  no Rīgas internātvidusskolas bēr-
niem ar dzirdes traucējumiem un 3 no Valmie-
ras Gaujas krasta vidusskolas.

Visaugstāko žūrijas vērtējumu saņēma 
Romāns Bušmenkovs (1. attēlā) no Rīgas 
internātvidusskolas bērniem ar dzirdes trau-
cējumiem.

Otro vietu ieguva rainietis Paulis Kalniņš 
(2. attēlā). Jāpiebilst, viņa priekšnesums bija 
citāds nekā pārējiem. Viņš uzstājās ar dzejas 
neparastu sniegumu vizuālā valodā (visual 
vernacular – angļu val.).  Tas bija sarežģīti un 
izteiksmīgi, tāpēc  ieguva arī skatītāju simpā-
tiju titulu. 

Savukārt trešo vietu saņēma Amanda 
Intsone (3. attēlā) no Rīgas internātvidussko-
las.

Katrs žūrijas pārstāvis noslēgumā izvēlē-
jās savu simpātiju. Speciālbalvu saņēma Lo-
reta Krūka, Alma Anspaka (viņa bija vienīgā 
dzirdīgā skolniece, kura piedalījās šajā kon-
kursā), Paulis Kalniņš un Katrīna Poikāne 

no Raiņa skolas, Romāns Bušmenkovs no 
Rīgas internātvidusskolas, Laura Vicinska no 
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas. 

Savukārt LNS Jauniešu centrs par savu 
simpātiju izvēlējās Amandu Intsoni.

Pārdomās par šo savdabīgo pasākumu 
dalījās Latviešu valodas aģentūras pārstāve 
Iveta Milovska: “Piedalīties konkursā, kurā 
ar dzejas priekšnesumu zīmju valodā uzstājas 
un savā starpā sacenšas skolēni ar dzirdes 
traucējumiem, man bija jauna pieredze. Man 

šķiet,  moti-
vēt skolēnus 
ar dzirdes 
traucējumiem 
lasīt dzeju, 
iedziļināties 
tās saturā un 
meklēt atbil-
stošu satura 
i z p a u s m i 
zīmēs – tam 
visam ir jābūt  

neatņemamai mūsdienu izglītības sastāvdaļai. 
Mani īpaši uzrunāja jaunāko klašu dalīb-

nieku priekšnesumi, tie bija pārdomāti un snie-
dza īstu emocionālu baudījumu. 

Vecākās grupas dalībniekiem turpmāk 
novēlu vairāk laika veltīt tam, lai uzstāšanās 
kļūtu par vienu veselu mākslas darbu un ska-
tītājam nerastos priekšstats, ka viss tiek darīts 
tikai darīšanas pēc.

Pateicos skolas administrācijai par iespēju 
baudīt mākslu īpašā atmosfērā, un  lai peda-
gogiem neizsīkstoša enerģija un idejas, skolo-
jot mūsu jaunatni.”

PALDIES Jolantai Znotiņai, Laurai Zel-
tiņai, Agnesei Vucinai, Lindai Gailei, Leldei 
Akmenei, Montai Zaļkalnei, Aijai Kārkliņai, 
Rotai Gulbei, Elīzei Zuševicai un citiem, 
kas veidoja šo pasākumu.

 Paldies žūrijai par vērtēšanas dar-
bu! Paldies Rīgas internātvidusskolai un 
Valmieras Gaujas krasta vidusskolai par 
sadarbību! Uz tikšanos nākamajā dzejas 
konkursā! 

Ivars Kalniņš
Foto: Rūta Bernaua

Pirmo reizi zīmju valodā meloklamēja dzirdīgo klašu skolēni

  1.                                                          2.                                                          3.
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 Konsultāciju tēmas: kā kļūt par SEB 
bankas klientu (jauna klienta reģistrēšana); 
internetbankas pieslēgšana, autorizācijas lī-
dzekļa izsniegšana vai nomaiņa (Digipass vai 
Kvalificētais Smart ID); klientu izglītošana par 
iespējām veikt darbības internetbankā – pasū-
tīt karti, pieteikties klientu komplektam u.c.

Tiem, kas vēlējās saņemt konsultāciju, ie-
priekš bija jāpiesakās.

Pieteicās 13 cilvēki, visi saņēma apmēram 
20 minūšu ilgu konsultāciju.

SEB bankas mobilā filiāle piedāvā sniegt 

konsultācijas  arī citās LNS biedrībās. 
Rīgā visiem interesentiem jāpieraks-

tās uz konsultāciju pie sociālās rehabili-
tētājas Vitas Alksnes. 

Citu biedrību biedri var pierakstīties 
pie savas biedrības vadītāja.

Uzmanību! Kad iesiet uz konsultāci-
ju, vēlams ņemt līdzi pasi vai personas 
apliecību. Jo var gadīties, ka būs jāveic 
kāda darbība ar banku, tad bez pases 
nevarēs.

Lūk, kādi iespaidi par pirmo SEB 
mobilās filiāles darbības reizi LNS mītnē 
ir pašai konsultantei Jeļenai un dažiem 
konsultētajiem biedriem.

Jeļena: “Cilvēki, kuri atnāca uz konsultā-
ciju, bija atvērti un draudzīgi, ar smaidu, pre-
timnākoši. Es biju pozitīvi pārsteigta. Liela daļa 
labi orientējas interneta izmantošanā. Viens 
no konsultāciju mērķiem ir palīdzēt klientiem 
iejusties interneta vidē, lietot internetbanku.

Katram klientam vienmēr piemeklēju in-
dividuālu risinājumu. Klienti interesējās par 2.  
un 3. pensiju līmeni, par Smart ID, kodu kalku-
latoru, Digipass.

Starp citu, kodu kalkulatoru klienti no 
65 gadiem var saņemt par brīvu. 

Bija labi zīmju valodas tulki – sadarbojā-
mies veiksmīgi.

Man bija liels gandarījums no sajūtas, ka 
varu palīdzēt! Paldies par interesi un sadarbī-
bu.”

Līga Pauniņa: “Esmu SEB bankas kliente 
jau 19 gadus. Nevarēju internetbankā pārskai-
tīt biedru maksu uz LNS, kaut kas tur ķērās. 
Konsultante pārbaudīja manu kontu internet-
bankā  un izskaidroja problēmu. Man patīk 
SEB banka, nevēlos to mainīt!” 

Ēvalds Grabežs: “Gribēju uzzināt SEB 
jaunumus un pajautāju, vai nevar abus piee-
jas numurus apvienot tā, lai   tad būtu vieglāk 
atcerēties. Jā, izrādās, varēja, konsultante uz 
vietas to izdarīja. Esmu apmierināts ar konsul-
tāciju.”

Vineta Miljone: “Aizgāju pakonsultēties 
par Smart ID. Izrādās, ka man vajag to at-
jaunot. Turpat uz vietas konsultantei bija visa 
tehnika,lai to izdarītu un izdrukātu vajadzīgos 
papīrus. Esmu apmierināta, ļoti praktiski un  
ērti!”

Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis

SEB konsultē LNS mītnē

LNS pārvaldes ēkā, 2. stāvā 5. martā 
nedzirdīgajiem biedriem SEB banka pie-
dāvāja individuālu konsultāciju uz vietas. 
Tika nodrošināts zīmju valodas tulks.

Ventspilī, Lielā Dzirnavu ielā 24 
tiek veikti būvdarbi ēkas 1. stāva 
telpās, kurās paredzēts sniegt SIA 
“LNS Surdotehniskās palīdzības 
centrs” pakalpojumus. Būvdarbus 
veic būvkompānija no Ventspils 

SIA “Aicers”, kas tika noteikta ie-
pirkuma rezultātā. 

Kā ziņo LNS Iepirkumu un projektu noda-
ļas vadītāja Aija Sannikova,   no 2019. gada 
janvāra līdz maijam telpas  pārbūvēs un iz-
remontēs,  tajās tiks ierīkotas jaunas ūdens, 
apgaismes un ventilācijas sistēmas. 

“Būvdarbi īslaicīgi tika pārtraukti, jo, atse-
dzot grīdas,  konstatēts, ka esošās apkures 
un ūdens caurules ir tehniski ļoti sliktā stāvoklī 
– sarūsējušas. Tika veikti papildaprēķini, sa-
skaņošanas darbi un izbūvētas jaunas komu-
nikācijas, kuras pēc būvdarbu pabeigšanas 
pieslēgs ārējām sistēmām. 

Šobrīd sākotnēji plānotie būvdarbi atsākti: 
nomainīti logi, pabeigta grīdas betonēšana, 
ir uzsākta elektroinstalācijas izbūve,  notiek 
griestu un sienu pirmsapstrāde. 

Kopējās būvdarbu izmaksas ir 37949 eiro 
bez PVN, no kuriem uz marta sākumu apgūti 
apmēram 30%.”

Kā zināms, SIA “LNS Surdotehniskās pa-
līdzības centrs” Ventspilī pakalpojumu sniedz 
turpat Lielā Dzirnavu ielā 24, bet 3. stāvā – 
tātad bez vides pieejamības nodrošināšanas 
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 

Inese Immure  
Ina Rutkovska

No februāra SIA “LNS Surdo-
tehniskās palīdzības centrs” sāk 
izsniegt ilgi gaidīto skaņas indika-
toru ar mehānisko signālu – video-
aukli. Šoreiz tiek piedāvāts Franci-
jas firmas “Jenile – international” 
ražojums, kas iegādāts iepirkumā. 

Videoaukle kopā ar gaismas indikatoru ļauj 
nedzirdīgiem cilvēkiem atsaukties uz zīdaiņa 
raudām vai gulošu, slimu cilvēku saucienu. 
Raudas, saucieni tiek pārveidoti uz vibrēšanas 
signālu un mirgojošas gaismas signālu. 

Tātad, ja jums jāaprūpē mazs bērns vai 
jāpieskata gulošs cilvēks, šis tehniskais palīg-
līdzeklis būs tieši laikā.

Kas jādara, lai saņemtu valsts apmak-
sāto tehnisko palīglīdzekli?

Vispirms jādodas pie ģimenes ārsta pēc 
atzinuma tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. 
Pēc tam jāuzraksta iesniegums Surdotehnis-
kās palīdzības centram. Iesnieguma paraugs 

ir LNS mājaslapā sadaļā “Surdotehnika”.  
Dokumentus var sūtīt pa pastu vai atnest uz 
mūsu birojiem Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Rēzek-
nē vai Daugavpilī.

Ja vēlaties dokumentus sūtīt elektroniski, 
jums būs nepieciešams e-paraksts, jo vienkār-
ši ieskenētus vai nofotografētus dokumentus 
pieņemt nevaram.

Valsts apmaksātu skaņas indikatoru var 
saņemt vienu reizi 5 gados. Tātad, pirms ie-
sniedzat dokumentus, noskaidrojiet Surdo-
centrā, vai varat stāties rindā uz valsts apmak-
sātu skaņas indikatoru. 

Inese Immure

Ventspilī top jaunas telpas surdotehnikas 
pakalpojumu sniegšanai

“Videoaukle” jauniem vecākiem
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Nedzirdīgo vecāku stāsti:  
Bērnam nav jātulko pieaugušo dzīves 

Anita: bērnus 
kā tulkus  
neizmanto

Anita Ceple dzīvo 
Alūksnē. Nedzirdīga 
kļuva 6 mēnešu vecu-
mā. Viņa izmanto visas 
120 valsts atvēlētās 
tulkam apmaksātās 

stundas gadā.  Viņa norāda, ka ar to nepietiek, 
tomēr tas ir liels atbalsts un iespēja mazāk  iz-
mantot savus tuviniekus.

  “Daudzi vecāki  izmanto bērna pakalpo-
jumus, bet es to nedaru, jo labi runāju,  varu 
arī uzrakstīt, kad vajadzīgs. Speciāli bērnus 
nesaucu palīgā.

Noteikti nevajadzētu bērnam iet vecākiem 
līdzi uz tiesu,  šķiršanās lietās, uz  policiju, 
pie ārsta, kur ir grūtas saslimšanas,  utt. Bet  
bēŗns, piemēram, varētu patulkot, risinot  kādu 
sadzīves problēmu ar kaimiņiem. Bērniem ir 
sava dzīve, viņiem vajag pie draugiem aiziet, 
vairāk parotaļāties…” – domā Anita.

Vineta: bērns 
tulko tikai ikdie-
nišķos gadīju-
mos

 “Man ir 38 gadi. 
Es dzīvoju Rīgā. Mani 
vecāki – mamma un 
tētis – ir dzirdīgi. Es 

piedzimu dzirdīga, bet slimojot  zaudēju dzirdi 
pavisam. Man ir dēls, viņš ir dzirdīgs, viņam 
ir 14 gadi. Mēs viens otru ļoti labi saprotam, 
sazinoties zīmju valodā. Dēlu par tulku izman-
toju tikai pavisam ikdienišķos gadījumos, kas  
nevarētu viņu negatīvi ietekmēt.

Vecāku sapulcēs vai pie ārsta viņu ne-
izmantoju – pasaucu vai nu tulku, vai savus 
vecākus.

Sarežģītākos gadījumos, piemēram, fi-
nanšu jautājumos, dēlu palīgā neaicinu – ne-
esmu droša, ka viņš spētu to pietiekami labi 
izdarīt. Kaut ko vienkāršu – to viņš pats man 
labprāt iztulko…”

Tulkošana bērnam nereti atstāj sliktas at-
miņas tieši tādēļ, ka jātulko kaut  kas nesapro-
tams,  kaut kas  tāds, kam bērns emocionāli 
nav  gatavs. Svarīgi  pašam bērnam ļaut sa-
prast, kam viņš ir gatavs un kam ne, – bērna 
acīm viss ir citādi, un lietas, kuras pieaugušie 
risina, viņam var šķist kas nesaprotams vai pat 
apkaunojošas.

Zane: Meitai 
palīdzību lūdz 
ļoti reti

Zanei Teterei ir 33 
gadi, un viņa dzīvo Jel-
gavas novadā, Glūdas 
pagastā: 

Nedzirdīga no bēr-
nības. Ir četri bērni: divi dzirdīgi, divi nedzir-
dīgi. Zanes vecākā meita ir 11 gadus veca, 
un Zanes pieredzes stāsts ir par to, kā viņai 
izdevies savu dzīvi iekārtot tā, lai bērnus par 
tulkiem  nebūtu pārlieku daudz jāizmanto.

“Meitai palīdzību lūdzu ļoti  reti, piemēram, 
pie kases pārdevēja man kaut ko saka, es ne-
saprotu, tad meita man uzreiz piesit pie pleca 
un pasaka, par  ko ir runa, – vajag sīknaudu. 
Arī ar šuvēju – krievu sievieti vispār nevarēju 
sazināties, bet mana meita māk krievu valodu. 

Vēl cits gadījums, kad mājās veļasmašīna 
saplīsa. Izsaucu meistaru, un viņš man kaut 
ko uz papīra raksta krieviski. Meistars nesa-
prot mani, es viņu nedzirdu. Mana meita dzird 
labi un  uzreiz pateica meistaram, ka veļasma-
šīnai kaut kāds īpatnējs troksnis, un  tas palī-
dzēja,” tā Zane atceras  dažādus gadījumus.

Zane uzskata, ka meitas iesaistīšana pie-
augušo dzīvēs nav vēlama, jo tā var bērnu 
iespaidot un ietekmēt arī attiecības ģimenē, 
tāpēc labāk nevajag no bērna prasīt tulkot. Ir 
valsts apmaksāts tulka pakalpojums! Ja bērns 
ir mazs, viņam  šis pienākums tulkot var radīt 
traumu  un apnikt.”

Nedzirdīgu vecāku bērni nereti atzīst, ka 
tulkošana viņiem  it kā atņem daļu bērnības. 
Piemēram, tas notiek, tulkojot seriālus pieau-
gušajiem, kamēr  viņu vienaudži ārā spēlējas 

rotaļu laukumā.  Bet Zane  nelūdz  tulkot tele-
vīzijas pārraides, jo izmanto  subtitrus: 

“Mani pilnībā tas  apmierina,  ja vakarā 
raidījumiem ir subtitri:  bērni, un es mierīgi  
skatos, ko vēlos, “  stāsta Zane.

Valsts nedzirdīgām personām apmaksā 
120 stundas tulka palīdzības gadā, un  tas ir 
ļoti maz. Šajās stundās ir iekļauta visa veida 
komunikācija, piemēram, sarunas ar ārstiem. 
Labklājības ministrijā norāda, ka šis laiks ne-
reti nemaz netiek iztērēts, tātad nedzirdīgas 
personas atsevišķos gadījumos izvēlas citus 
veidus, kā kārtot savus ikdienas darbus. Ie-
spējams, izmantojot arī savus bērnus.

Zanes stāstītais liek domāt par vēl ko. Ne 
vienmēr tulkot saviem bērniem liek vecāki. 
Iespējams, paši bērni uzskata, ka tas ir viņu 
pienākums,  atbildība un misija – būt vecāku 
ausīm.

Arī Zane atminas, kā meita viņai solīju-
si palīdzēt: “Meita teica – kad oma nomirs,  
mammai būs grūti, mamma ir nedzirdīga. Kad 
es izaugšu, man būs jāpalīdz – jātulko mam-
mai.”

Zanei Teterei nedzirdība neesot liegusi 
pilnvērtīgi audzināt meitu, un arī tulkošana 
nekad nav raisījusi kādas problēmas viņas un 
meitas attiecībās.

Cita problēma ir sabiedrības attieksme. 
Tā Zanei liedza pilnvērtīgi iesaistīties mei-
tas audzināšanas procesā, lai arī viņa bija 
gatava to darīt.

Viens no piemēriem ir skola: “Pret mani kā 
pret nedzirdīgo  jutu ļoti negatīvu attieksmi no 
skolotājas puses.  Viņa mani necienīja. Kad vi-
ņas teikto lūdzu uzrakstīt uz papīra, viņa man 
atteica un lika, lai  lasu no lūpām. Es vairs 
neeju uz to skolu. Mana mamma tagad iet uz 
vecāku sapulcēm…”

Sanita: Pieredze ir 
ļoti atšķirīga 

Kā sabiedrības attiek-
sme ietekmē nedzirdīgo 
cilvēku dzīvi, par to šajā  
stāstā!

 “Man ir divas meitas – 
abas nedzirdīgas no dzim-
šanas. Arī pati esmu nedzir-

dīga no dzimšanas.
Nedzirdīgā meita sākotnēji uzturējusies 

dzirdīgu bērnu kompānijā, bet vēlāk ieslēgu-
sies nedzirdīgo cilvēku sabiedrībā. Tas, ka 
nedzirdīgi ir visi ģimenes locekļi, ir pat labāk.

Skolā zina, ka mēs komunicējam zīmju 
valodā. Nav problēmu. Ja bērni būtu dzirdīgi, 
droši vien mums būtu problēmas, mēs nespē-
tu komunicēt,  sauktu tulku palīgā…

Cik atceros, meita līdz 7 gadu vecumam 

KS turpina pārskatīt dažādos so-
ciālos medijos publicētās  intervijas 
un atzinumus  par  dzirdīgu/nedzir-
dīgu bērnu audzināšanu dzirdīgu/
nedzirdīgu vecāku ģimenēs. Šoreiz 
četras nedzirdīgas mātes ar atšķirī-
giem likteņiem – Anita  Ceple, Sanita 
Gabrāne, Vineta Kozlova un Zane Te-
tere dalās pārdomās  par to, kā ne-
dzirdīgam cilvēkam ir audzināt bēr-
nus – gan dzirdīgus, gan nedzirdīgus.
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

Ko patiesībā nozīmē vārds  
“SUPERNOVA”

Tas ir kosmisks jēdziens. Supernova ir milzīgs 
sprādziens, kas rodas zvaigznes dzīves beigās. 
Tas notiek reti. Pēdējo 1000 gadu laikā mūsu ga-
laktikā ir bijuši tikai trīs supernovas sprādzieni, ku-
rus varēja redzēt ar teleskopu.

 Kad zvaigzne uzsprāgst, tā izstaro daudz 
gaismas –  vairāk nekā mums Saule spētu sniegt 
visā tās dzīves laikā. Termins „supernova” nāk no 
latīņu valodas: super (virs) un nova (jauns), jo su-
pernova, no Zemes raugoties,  šķiet jaunas zvaig-
znes  parādīšanās debesīs. 

Šogad  Latvijas Supernovas finālā uzvarē-
ja duets “Carousel” (Karuselis) ar dziesmu “That 
Night” (Tajā naktī), un tas  pārstāvēs Latviju 64. 
starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Tela-
vivā, Izraēlā. Eirovīzijas pusfināli ir paredzēti 14. 
un 16. maijā, bet fināls – 18. maijā. Paredzams, ka 
Eirovīzijas konkursā šogad piedalīsies 42 valstis. 

 “Supernovas 2019 “ fināla tulkojumu zīmju va-
lodā nodrošināja zīmju valodas tulki Elza Volonte 
un Ainārs Ostvalds. Tika  tulkotas dziesmas,  inter-
vijas un žūrijas komentāri.

Kāpēc mēs par to rakstām
 Tāpēc, ka arī nedzirdīgie arvien 

vairāk ieinteresējas par Supernovu 
un Eirovīziju. Galvenais iemesls, 
protams, ir tas, ka jau vairākus ga-
dus šo konkursu latviešu zīmju valo-
dā tulko mūsu populārie tulki Elza un 
Ainārs. Reizēm arī Eirovīzijas fināls 
tiek tulkots starptautiskajā zīmju va-
lodā.

Sniegsim dažus komentārus, lai 

redzētu, kā Supernova izska-
tās gan ekrāna šajā pusē, gan 
tajā pusē – TV studijā.

KS jautā  AINĀRAM 
OSTVALDAM, kuram šī  bija 
jau trešā reize  Supernovā.

Laikam arī dzīvē esi 
liels dziedātājs, ja tik 
emocionāli zīmēs  iz-
dzīvo katru dziesmu? 

Jā, dziedu, kur vien vajag  
un kur nevajag, jo man to pa-
tiešām patīk  darīt. 

Kāds bija sagatavošanās process? 
Vai arī nākamgad atkal to darītu? 

Kad  noskaidrotas fināla dziesmas, tad mums 
atsūta  tekstus angļu valodā. Tos  iztulkojam latvis-
ki un pielāgojam  latviešu zīmju valodai tā, lai  kaut 
cik sakarīgi ar latvisko variantu iekļautos ritmā. 
Kad tulko, jāseko dziesmai līdzi angliskajā varian-
tā, jo ir jāsaprot, kurā brīdī kādas zīmes jārāda, un 
reizē jāizjūt, ko autors vispār domājis. 

Vēl viens izaicinājums –  to dziesmu izpildī-
jums, kurām pēdējā mēģinājumā   bija  uzlabots 
muzikālais pavadījums un mums tam  bija jāpie-
lāgojas.

Ļoti liela nozīme ir arī TV radošai  komandai,  
ieskaitot grimētājus, stilistus, operatorus un citus. 
Un vēl īpaši minēšu  savas kolēģes Elzas atbalstu.  
Un tad – aiziet tiešraidē!

Labprāt piedalītos Supernovas tulkošanā arī 
citugad. Katra reize, katra dziesma ir jauns izaici-
nājums, un man tas patīk.

Zigmārs Ungurs
Attēls no LSM mājaslapas

arī ar kaimiņu dzirdīgajiem bērniem 
ļoti labi komunicēja un spēlējās. Ļoti 
brīva atmosfēra, bet pēc tam sāka 
izvairīties no dzirdīgo sabiedrības, jo 
dzirdīgās meitenes savā starpā saru-
nājas un viņa to nesaprata, tāpēc  viņai 
bija  garlaicīgi. Ja viens pret vienu ar 
dzirdīgo meiteni, jā, tad viņa spētu ko-
municēt un spēlēties. Bet tā viņa  bija 
viena pati.”

Sanita uzskata, ka  dzirdīgie līdz-
cilvēki  lielākoties nevēlas nedzirdīgos 
iekļaut savā vidē un pielāgoties tiem. 
Tas bērniem liek  pret savu gribu no-
slēgties  nedzirdīgo sabiedrības bur-
bulī.

“Esmu augusi dzirdīgo vidē un  gri-
bētu iekļauties tajā, bet šobrīd esmu 
nedzirdīgo vidē, kopā ar viņiem strā-
dāju. Meita ar to arī samierinājusies.

Mans secinājums: Nevar piespiest 
dzirdīgos cilvēkus iekļauties nedzir-
dīgo sabiedrībā. Ja dzirdīgie mācētu 
zīmju valodu, tas būtu ideāli. Latvijā 
reti kurš dzirdīgais  prot zīmju valodu, 
bet, piemēram, kad biju  Ēģiptē, redzē-
ju – cilvēki  ar rokām un  kustībām prot 
parādīt visu. Ļoti brīva tur savstarpējā 
komunikācija. Nevajag neko rakstīt,” 
stāsta Sanita.

Mudina veidot elastīgāku 
sistēmu

Visas uzrunātās sievietes vairāk 
vai mazāk norāda, ka savu bērnu tul-
košanas pakalpojumus izmanto pēc 
iespējas mazāk un ļoti rūpīgi izvērtē, 
kad lūgt viņiem palīdzību. Varētu teikt 
– tā ir labā prakse.

To sarunā saka arī Latvijas Ne-
dzirdīgo savienības vadītāja Sandra 
Gerenovska – vecākiem ir jāizmanto 
tulki. Savienība jau ilglaicīgi informē 
vecākus par negatīvo ietekmi, ja bēr-
niem jāiesaistās pieaugušo pasaulē. 
LNS risinājumu redz idejā, ka tiem 
nedzirdīgajiem, kas savas 120 valsts 
apmaksātās tulka stundas  izmantoju-
ši, būtu iespēja  pārņemt tās no citiem, 
kas tulku  izmanto mazāk.

Nedzirdīgos vecākus uzrunāja 
LNS viceprezidente Inese Immure. 
Nedzirdīgu vecāku dzirdīgos bērnus 
atrast bijis  vieglāk nekā vecākus, kas 
būtu gatavi pastāstīt par savu pieredzi. 
Paldies visiem!

Saīsināti – no  Latvijas Radio mā-
jaslapas.

Pilns teksts: www.lns.lv Par nedzir-
dīgiem masu medijos. 

No: Kristaps Feldmanis, Latvijas 
Radio Ziņu dienesta korespondents 

Foto: Latvijas Radio

Sākumu lasiet 1. lpp. Nedzirdīgie interesējas par Supernovu

LĪGA PAUNIŅA: Visi dzie-
dātāji man šoreiz bija sveši – 
atceros, agrāk bija labi pazīs-
tami dziedātāji. Vairāk vēroju, 
kā strādāja mūsu profesionālie 
zīmju valodas tulki Elza un 

Ainārs, – viņu tulkojums mūzikas  pavadījumā 
bija vizuāli un emocionāli iespaidīgs. 

Facebook jau ievietoju savu pateicību par šovu. 

VITA ALKSNE: Skatī-
jos  šovu vēlāk – LNS mājas-
lapā rakstā minētajā saitē.  
Dziesmu surdotulkojums patie-
šām iedvesmojošs. Abi tulkotāji 
darbojās  perfekti, kaifs skatīties. 

Domāju, ka daudzi citi ne-
dzirdīgie arī skatījās, piemēram, zinu, ka Veroni-
kai Lavrenovai, Ilonai Liniņai un Sandrai Gutānei  
 arī patika.

Kāpēc skatījāties Supernovas finālu? Dažas atbildes!



MARTS, 2019 KOPSOLĪ   10 NODARBINĀTĪBA

Nedzirdīgi cilvēki var visu!

Tie ir Kristapa Legzdiņa vārdi. 
Par viņu pirms kāda laika bija 
zināms, ka viņš mācās universitātē. 
Tagad izrādās, ka viņš arī strādā. Kā 
īsti ir, vai tiešām sekmīgi apvieno 
darbu un mācības? Lai to uzzinātu, 
KS aicināja Kristapu pastāstīt par 
mācībām, darbu un savu dzīvi.      

Pastāsti, lūdzu, par savām mācībām 
un kāpēc izvēlējies šo profesiju?

Mazliet pastāstīšu par skolām, kurās esmu 
mācījies. Vienlaicīgi ar mācībām vidusskolā 
es mācījos arī Rīgas Amatniecības vidusskolā 
(tagad Rīgas Mākslas un mediju tehnikums) 
programmā – multimediju dizainers. Multime-
diju dizains, tas ir vairāku lietu kopums – web 
mājaslapas, grafiskais dizains, filmēšana, fo-
tografēšana u.c. 

Pēc skolas beigšanas iestājos Latvijas 
Universitātē Datorzinātnes fakultātē un apgu-
vu informācijas tehnoloģiju programmēšanu. 
Mācījos 3 gadus un tad izstājos no universi-
tātes, jo bija ļoti grūti apgūt programmēšanu. 

Galvenā problēma tātad parādījās 
saistībā ar tulkošanu?

Jā, tā var teikt. LNS tulki līdz tam nebija 
saskārušies ar tik izteikti specifiskiem termi-
niem un speciālu valodu programmēšanas 
nozarē. Viņiem nebija uzkrāta nepieciešamā 
pieredze kaut vai līdzīgu zinātņu program-
mās. Tāpēc man pašam kļuva arvien  grūtāk 
izsekot līdzi mācību procesam, jo  bez tulka 
nav iespējams padziļināti  apgūt datorzinātni 
augstskolas līmenī. 

Zīmju valodā trūkst apzīmējumu IT profe-
sijas apgūšanai.  Saņēmu diplomu par aug-
stāko profesionālo kvalifikācijas līmeni šajā 
nozarē. Tāpēc vēlos tālāk pilnveidot tikai un 
vienīgi multimediju dizainprasmi, nevis to 
apgūt komplektā ar programmēšanu. Neap-
šaubāms fakts ir tas, ka vairāku gadu laikā 
iegūtās zināšanas universitātē ir ļoti vērtīgas, 
jo tagad varu tās izmantot savā darbā. Tā bija 
ļoti laba pieredze.

Tātad tagad tu strādā. Kā sameklēji 
darbu?

Pēc augstskolas sākās darba meklēšana. 
Sāku uz pusslodzi strādāt Banneru fabrikā                           
(BannerFactory.lv). Nostrādāju  nepilnu pus-
gadu. Darbs bija veicams no mājām – caur 
e-pastu. 

Kā es atradu darbu Banneru fabrikā? 
Meklēju darbu caur sludinājumu portālu ss.lv. 
Bija grūti atrast darbu savā profesijā, jo ir 
patiešām daudz konkurentu grafiskā dizaina 
jomā. Bet beidzot jaunais darbs pats atrada 
mani caur Facebook, kur  publicēju video par 
savu dizainera pakalpojumu. Banneru fabrikā 
ieguvu lielu pieredzi un pozitīvu skatījumu uz 
darba tirgu.

Vai vari par savu darbu pastāstīt 
sīkāk: kas jādara, kāds darbalaiks?

Tagad jau strādāju jaunā darbavietā SIA 
“3,14”, kas atrodas Rīgas centrā. Pārgāju uz 
šo darbavietu tāpēc, ka tur man piedāvāja 
pilnu slodzi ar lielāku atalgojumu. Starp citu, 
pirms apmēram 5 – 6 gadiem šis uzņēmums 
bija mana pirmā darbavieta, kurā diemžēl no-
strādāju tikai pāris mēnešus. Uzņēmuma vadī-
tājam bija grūti komunicēt ar mani kā nedzirdī-
gu cilvēku. Viņi mani atrada caur Facebook un 
piedāvāja darbu.

Ko tagad saka uzņēmuma vadītājs?
Viņš atzina, ka pa šiem  gadiem esmu pro-

fesionāli audzis, tāpēc  apmierināts ar manu 
darbu.  Tagad strādāju darbā ar oficiālu līgu-
mu, uz pilnu slodzi no pl. 9 līdz18. Mani darba 
pienākumi  –  pēc klientu pasūtījuma veidot 
dažādus bannerus ar un bez kustībām, ma-
ketus, logo u.c. Piemēram, manis veidotos 
bannerus var redzēt interneta portālos delfi, 
tvnet un citur. 

Kā tu komunicē darbā? 
Vienmēr caur skype  – čatoju bez problē-

mām.  Esmu apmierināts ar savu darbu. Bet 

vēlos paaugstināt savu profesionālo izaugsmi, 
iegūt pieredzi un dziļākas  zināšanas,  meklēt 
jaunas idejas un realizēt tās praktiskā pielieto-
jumā savā darbā. 

Nesen izveidoju savu dizainera darba pa-
kalpojuma piedāvājumu. Ja klients vēlas kaut 
ko pasūtīt, piemēram, izveidot jaunu dizaina 
elementu, protams, es to varu izdarīt. Ar mani 
ir viegli komunicēt caur skype  latviešu zīmju 
valodā vai rakstiski. 

Esmu aizrāvies ar multimediju dizaina vei-
došanu. Man tas patīk. Ja nezināt, kas tie  ir 
– banneris, grafiskais dizains utt., tad varam 
noorganizēt kādu kopīgu nodarbību un es  pa-
stāstīšu par savu profesiju. 

Vai vēl piedalies savas  Jelgavas 
grupas un Jauniešu centra aktivi-
tātēs?

Jā, protams, apmeklēju LNS Jauniešu 
centra pasākumus, jo vēlos iekļauties sabied-
riskajā dzīvē, uzzināt jaunumus par to, kā 
strādā, atpūšas, dzīvo mani  kādreizējie aktī-
vie domubiedri sabiedriskajā darbā. Esmu arī 
Jelgavas grupas biroja loceklis, palīdzu Natā-
lijai organizēt pasākumus, jo man ir pieredze 
kā vadītājam – gan LNS Jauniešu centrā, gan 
Jelgavas grupā.

Vēlos turpināt strādāt ar nedzirdīgiem cil-
vēkiem. Ja LNS piedāvātu man darbu, tad no-
teikti atgrieztos un varētu būt grafiskais dizai-
ners vai filmēšanas un montāžas speciālists.

Kas vēl jauns tavā dzīvē?
Nu jau kādu laiku dzīvoju Rīgā pie drau-

dzenes. Retāk aizbraucu uz Jelgavu, bet il-
gojos pēc savām mājām. Pēdējā laikā daudz 
zīmēju, tas ir mans hobijs, meklēju internetā 
jaunas idejas, jaunumus, arī filmēju. 

Ko tu vēlies sasniegt savā dzīvē?
Es vēlos turpināt savu karjeru un kļūt  par 

patiešām labu, profesionālu dizaineru. Vēlos 
vairāk iemācīties dizaina jomā, protams, arī 
filmēt un zīmēt. 

 Izmēģināšu jaunas idejas – piemēram, 
aplikāciju radīšanā u.c. Varbūt izveidošu savu 
uzņēmumu. Gribu pierādīt sabiedrībai, ka ne-
dzirdīgi cilvēki var visu! 

Vēlos sadarboties ar dažādiem nedzirdī-
giem cilvēkiem, dažādu profesiju pārstāvjiem  
kā, piemēram, fotogrāfi, programmētāji, gald-
nieki, kalēji u.c.) un kopā parādīt visiem, ka 
mēs esam varoši un spēcīgi. 

Jaunieši, izvēlieties vienu mērķi un dariet 
visu, lai to sasniegtu un veidotu savu karjeru!

Paldies par interesanto interviju! 

Zigmārs Ungurs
Foto no K. Legzdiņa profila Facebook

Kristapa grafika
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Līvijai Svīķerei-Bauerei – 110

VĒSTURES LAPA

Ievērojamā 
s a b i e d r i s k ā 
d a r b i n i e c e , 
pedagoģe, ne-
dzirdīgo māks-
las un kultūras 
kopēja Līvija 
Svīķere dzimu-
si 1909. gada 
10. aprīlī Har-
binā (Ķīnā).

Pārbraukusi uz Latviju, mācījās Rīgas 
Kurlmēmo skolas 3. klasē. Pamatskolu bei-
dzot, Līvija turpināja izglītošanos un  īpaši pa-
plašināja savas zināšanas, kad iestājās Rīgas 
Valsts daiļamatniecības skolā, kur  apguva 
dažādus amatniecības darbus. 

Pēc skolas absolvēšanas vairākus gadus  
strādāja Rīgas Kurlmēmo skolā par rokdarbu 
skolotāju. Tolaik viņa tur bija pirmā un vienīgā 
nedzirdīgā skolotāja. 

Ulmaņlaikā Līvija bija rosīga un aktīva 
sabiedriskā darbiniece, enerģiska nedzirdīgo 
mākslas un kultūras kopēja. Viņa bija tā, kas 
1931. gada februārī publicēja avīzē „Kurlmē-
mo Dzīve” aicinājumu visiem latviešu nedzir-
dīgajiem apvienoties vienā kopīgā biedrībā. 
Pati iesaistījās sekretāres darbā biedrībā „Im-
manuel”, bija valdes locekle  P. Kunstmaņa 
vadītajā Latvijas Nedzirdīgo biedrībā. 

Līvija neiztrūkstoši piedalījās nedzirdīgo  
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu kop-

šanā un attīstības veicināšanā. Bija 
drāmas teātra režisores palīdze un 
aktrise, piemēram, lugā “Cita bērns” 
(1947), viencēlienā “Mantiniece” 
(1948), “Cilpas” (1949) un citās.  

Līvija bija  arī tautisko deju kolek-
tīva dalībniece, piedalījās  viesizrādēs 
Maskavā, Kijevā  un Minskā. 

Savā pēdējā darbavietā – kom-
binātā “Māksla”  Līvija  auda Latvijas 
tautiskos audumus, aizkarus, šalles un  
darināja citas skaistas lietas. 

Pēc ilgstošas, smagas slimības 
pāragri aizgāja mūžībā 1961. gada 
28. aprīlī Rīgā. Apglabāta Rīgas Meža 
kapos.

LNS muzejā glabājas bieza kla-
de ar nosaukumu “Drāmas ansambļa 
vēsture”. To sarakstījusi režisore Elvīra 
Elksne. Lūk, ko viņa rakstījusi par Lī-
viju: “Pati pirmā drāmas pulciņa rekvi-
zītore un skatuves iekārtotāja Šķūņu 
ielas telpās bija Līvija Bauere, labprā-
tīgi uzņemdamās šos pienākumus un 
pildīdama tos ar lielu atbildību. Izrādēs 
katrs sīkums bija nolikts savā vietā, un pēc va-
jadzības vienmēr viss aktieriem bija pie rokas. 

Žēl, ka uz Jāņa sētu pulciņam līdzi viņa 
neatnāca. Ļauna slimība Līviju Baueri paņēma 
viņas labākajos mūža gados. Tas bija sāpīgs 
zaudējums. Pulciņam pietrūka īpatnējas aktri-
ses, elegantu dāmu lomu tēlotājas un ar labu 
gaumi apveltītas rekvizītores. Pieminot Līviju, 

teiksim  paldies par viņas ieguldījumu nedzir-
dīgo kultūrā.” 

Līga Pauniņa, attēli: no LNS muzeja
Redakcijas piezīme: par Līviju vēl var lasīt avī-

zes „Kopsolī” 2009. g. jūnija numurā 8.lpp. rakstu 
sakarā ar viņas simtgadi.

VZ NR. 96 – Kas ir helikobaktērijas? 
Ļoti daudzi to nezina, pat nezina šādu vārdu. 
Bet helikobaktērija ir ārkārtīgi izplatīta un mīt 
kuņģī 50 % pasaules iedzīvotāju, dažos re-
ģionos pat 70%! Vairākums cilvēku to iegūst 
jau bērna vecumā. Ļoti bieži ir tā, ka cilvēkam 
kuņģī ir helikobaktērijas, taču, ja viņam ir spē-
cīga imunitāte, tad baktērijas nekādu sliktumu 
nespēj nodarīt.

VZ NR. 99 – No 25. maija visā Eiropas 
Savienībā sāka darboties Vispārīgās datu aiz-
sardzības regulas (noteikumu) prasības. Šīs 
prasības nemaina līdzšinējos fizisko personu 
datu aizsardzības principus, bet noteikumi ir 
stingrāki un soda naudas daudz lielākas.

VZ NR. 100 – vēlreiz par personas datu 
aizsardzību. Ir viens pluss, jo tagad mēs va-
ram izmantot automašīnā videoreģistratorus 
un par to nekas nebūs jāmaksā un jāreģistrē. 
Arī filmēt varam visu, ko vēlamies. 

Bet videonovērošanu var veikt tikai per-
soniskām vai mājas un ģimenes vajadzībām, 
piemēram, savu bērnu novērošanai savā pa-
galmā. Bet nedrīkst publiskot šos ierakstus, 
nedrīkst tos likt internetā!

VZ NR. 101 – brīvdienas bērna izlaidu-
ma dienā ir noteiktas likumā tiem cilvēkiem, 
kas strādā valsts vai pašvaldības iestādēs. 
Tāpat vienu apmaksātu brīvdienu piešķir arī 
bērna izlaiduma dienā. Bet kā ir ar citos uzņē-

mumos strādājošajiem?
VZ NR. 104 – Bankomātā pazūd nau-

da! Konkrēts gadījums: kāds cilvēks banko-
mātā iemaksāja 2 700 eiro, lai ieskaitītu savā 
bankas kontā. Taču iemaksas beigās banko-
māts rādīja, ka uz kontu pārskaitīti tikai 1 200 
eiro. Kur palika 1 500 eiro? Un kā šādos gadī-
jumos rīkoties?

VZ NR. 105 – Mājokļa iegāde  ir ļoti 
atbildīgs darījums. Visbiežāk nepērkam jau-
nus dzīvokļus vai mājas, bet jau lietotus. Tas 
nozīmē, ka tādam nekustamam īpašumam ir 
sava vēsture, kas var slēpt dažādus sarežģī-
jumus. Kas jādara, lai pārliecinātos par drošu 
pirkumu? 

Jau ilgāku laiku KS gatavo 
un publicē rakstus vēstures lapā 
par ļaudīm un notikumiem, ku-
riem ir nozīmīga vieta un loma 
nedzirdīgo kopienas vēsturis-
kās izveides un attīstības ceļā uz 
savu simtgadi – līdz tai atlicis pa-

visam nedaudz (1920.19.05).
Ziņas šai lapai iegūtas galve-

nokārt no LNS muzeja materiā-
liem, no nedzirdīgajiem lasītā-
jiem adresētajiem laikrakstiem 
“Kurlmēmo Dzīve” un “Kopsolī”, 
kā arī dažu grāmatu izdevumiem 

un laikabiedru liecībām. 
Šoreiz publicējam rakstu par 

Līviju Svīķeri – Baueri, vienu no 
pirmās paaudzes latviešu ne-
dzirdīgajām aktrisēm – teātra  
primadonnu, kurai šogad aprit 
110  gadi. 

Rokdarbu nodarbībā Rīgas Kurlmēmo skolā  
no 1939. gada līdz 1942. gadam.

Izrāde 1933. gadā

Videoziņu apskats (2018. g.)
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Mīļi 

sveicam!
Aprīlis ir joku mēnesis. 

Bet tas, ka piedzimāt tieši ap-
rīlī, nav nekāds joks! Ar to arī 
apsveicam!

Rīgas biedrībā
2. 04 MĀRA RUVA
6. 04 SILVIJA 
         ALEKSANDERE
6. 04 VIKTORS LOGINOVS
8. 04 RUSLANA JEVSEJEVA
12. 04 ASTRĪDA ODIŅECA
14. 04 SERGEJS  
           TANCOROVS
15.04 IVANS GAVRIĻUKS
19.04 IGORS  
          PEREGRIMOVS
22. 04 ANDIS KRAMS

Rēzeknes biedrībā
15. 04 ANDREJS 
           BOGDANOVS   

Smiltenes biedrībā
27. 04 ANITA  
           MITROVSKA-ĶUZE
30. 04 MARGARITA  
           CVETKOVA     

Daugavpils biedrībā
25. 04 JĀNIS ANSPOKS

Daugavpils biedrībā
18.04 RITA VEINBERGA

VALMIERĀ
2., 9.,16., 23.30. 04 pl. 15,30 Dejas
4.,11.,18.,25. 04 pl. 11 Vizuālās un mākslas darbnīca
11.04 pl. 14 Ekskursija – Daliņa  stadions un Rutas 
māja 
13.04 pl. 15 Valmieras RB konference
18.04 pl. 14 Lieldienas
25.04 pl. 14 Ingas virtuve 

RĒZEKNĒ
2.,11.,18.,25. 04  pl. 12 Avīžu un žurnālu koplasīša-
na 
4.04 pl. 12  Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi 
9.,23.04  pl. 12 Videofilmu demonstrējumi 
16. 04 pl. 11 IK „Vissija” 
22.  04 pl. 13 Lieldienas 

VENTSPILĪ
1.04 pl. 18 Pasākums “Joku diena” 
4.04 pl. 11 Interešu klubs “Kulinārija” 
8.04 pl. 18 Pasākums “Nedzirdīgo dzīve” 
11.,25. 04 pl. 11 Laikrakstu un žurnālu apskats 
22. 04 pl. 13 Pasākums “Lieldienas” 
18.04 pl. 11 Pasākums “Zaļā ceturtdiena” 
29.04 pl. 18 Interešu klubs “Sports” 

DAUGAVPILĪ 
2.,9.,16.04 pl. 13 Laikrakstu apskats
4.04 pl. 13 Informācija par nedzirdīgo dzīvi 
12.04 pl. 13 Lekcija
18.04 pl. 13 IK “Nezinīši”
23.04 pl. 13 “Raibās Lieldienas”
27.04 pl.12 Biedrības konference

KULDĪGĀ
2., 16.04 pl. 10 Deju un kustību darbnīca 
3.04 pl. 12 Sieviešu klubiņš 
4., 25.04 pl. 11 Vizuālā un mākslas darbnīca. Kuldī-
gas Sporta skolas peldbaseina apmeklējums

8.04 pl. 12 Avīžu koplasīšana
11.,18.04 Peldbaseina apmeklējums
13.04 pl. 12 XIII Kurzemes prāta spēļu konkurss. 
19.04 pl. 12 Lieldienu svētku pasākums (ierasties 
zaļos un dzeltenos tērpos, līdzi 2 krāsotas olas un 
groziņš)
29.04 pl. 8 Biedrības telpu un logu uzkopšana

LIEPĀJĀ
2., 9., 16.,  23.,30.04 pl. 12 Laikrakstu un žurnālu 
apskats  
2., 9., 16., 23., 30.04 pl. 13 Jaunumi LNS mājaslapā 
un videoziņās  
4., 11., 18., 25.04   pl. 18 Deju nodarbība 
23.04 pl. 14 Lieldienu prieki  
27.04 pl. 11 Talka  

ALŪKSNĒ
2.,9.04 pl.12 Informācijas diena
16.04 pl.12 IK” Saimniecīte”
23.04  pl.12 “Lieldienas – ticējumi un tradīcijas citās 
valstīs”
26.04 pl.12 Pārrunas

SMILTENĒ
 4. 04 pl.12 Laikrakstu apskats 
11. 04 pl.12 IK” Saimniecīte” 
18. 04 pl.12 Informācijas diena
25. 04 pl.12 “Lieldienas – ticējumi un tradīcijas citās 
valstīs”                             

RĪGĀ
3.,10.,24.04 pl. 16,30 Informācijas vakars
17.04 pl. 16,30 “Lieldienas”

JELGAVĀ 
13.04 pl. 12 “Lieldienas”
27.04 pl. 12 Informācija

PĻAVIŅĀS
20.04 pl. 12 “Lieldienas”

Pasākumi biedrībās aprīlī

DAŽĀDI

Klusums, jūsu vairs nav, tikai 
atmiņās… 
 Mūžībā aizgājuši mūsu 

biedri: 
 Pēteris Skrūderis 

(9.10.1955 – 5.01.2019);
Florijs Tihons (25.01.1947 

– 8.01.2019);
 Valentīna Tihone 

(11.08.1939 – 17.02.2019).
Izsakām visdziļāko līdzjū-

tību par zaudējumu ģimenēm, 
tuviniekiem un draugiem.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu mūsu biedrei Irēnai Rutkov-
skai, māmiņu mūžībā aizvadot.

LNS Daugavpils RB   

 Izsakām dziļu līdzjūtību  
Normundam Sebrim, zaudējot 
tēvu.

 Izsakām līdzjūtību Intas 
Graumanes piederīgajiem, Intai 
aizejot mūžībā (12.02.1936  –  
22.01.2019).   

Biedri no Limbažu grupas 
un Valmieras RB
      

Apklusušu mūžu dārzā
Savam mūžam spēku smeļam,
Kad starp mirušiem un dzīviem
Gaišu atmiņtiltu ceļam.

 Mūžībā aizgājuši mūsu 
biedri  Broņislava Bučinska 
(15.05.1939 – 02.03.2019) 

un Genādijs Čerņavskis 
(19.06.1950 – 07.03.2019).

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību ģimenei, tuviniekiem un 
draugiem. Lai vieglas smiltis! 

Rīgas biedrība
      

Viņš aiziet atvieglots un brīvs,
kur viņu gaida mūža mājas.
Šeit brīdi atdusas – kā dzīvs
zem ziedu segas, smaržu šūpās.

 Izsakām  visdziļā-
ko līdzjūtību mūsu biedram  
Ziedonim Tumuļkalnam,  
pavadot mūžībā aizgājušo tēti.

Smiltenes RB

Līdzjūtības

Aprīlī ir apaļa jubileja ne 
tikai Līvijai Svīķerei-Baue-
rei, bet arī viņas meitai, LNS 
Goda biedrei Līgai Bauerei. 
Līga dzimusi 1. aprīlī, bet 
Līvija – 10.

Sirsnīgi sveicam Latvi-
jas Nedzirdīgo savienības 

Goda biedri LĪGU BAUERI viņas jubilejā un novē-
lam saglabāt možumu, dzīvesprieku, veselību un 
uzticību nedzirdīgo kopienai. 

Vecums ir gadskaitlis, kas rāda to, cik gadus 
pasaule ir baudījusi tavu dāsno klātbūtni. Paldies, 
Līga, ka esi bijusi ar mums visu šo laiku!

LNS valde

Apsveikums

«100 gadi esības vējos» 
Rītausmā ar tulkojumu 

zīmju valodā 

Visi tiek aicināti uz tējas 
pēcpusdienu trešdien, 27. mar-
tā pl. 16. 30 Rītausmā noska-
tīties īpašu dokumentālo filmu 
«100 gadi esības vējos» ar 
tulkojumu zīmju valodā. Filma 
veltīta Latvijas simtgadei.

Filmas pamatā ir  spilgtā-
kās epizodes no 16 Latvijas 
simtgadnieku atmiņu stāstiem, 
viņu skats uz šodienu un vēlē-
jumi Latvijas nākotnei. Viena no 
simtgadniecēm ir nedzirdīga.

Pirms filmas būs tikšanās ar 
filmas radošo grupu un idejas 
autoru Lūkasu Mairi Marcinkē-
viču.

Pasākumu organizē Rīgas 
RB. 

Vairāk informācijas pie 
Elfas Zariņas un 
 Ineses Immures
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