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  LATVIJAS NEDZIRDĪGO SAVIENĪBAS IZDEVUMS 

saradās no visām 
malām

Absolventu salidojums bija 
veltīts šīs skolas 170 gadu ju-
bilejai. Uz kopējiem svētkiem 
ieradās simtiem absolventu no 
tuvām un tālām malām, pat no 
citām valstīm: Anglijas, Zvied-
rijas, Somijas, Slovēnijas, Īslan-
des, Igaunijas, Francijas u.c. 

Skolas pagalmā bija vēro-
jamas priekā mirdzošas acis, 
risinājās pārsteigumu pilnas 
atkalredzēšanās, tika izrunā-
tas atmiņas par jautriem un arī 
daždien ne tik jautriem skolas 
gadu notikumiem, bija arī kāda 
negaidīta atzīšanās par tajā laikā 
uzbangojušām, bet rūpīgi slēp-
tajām romantiskajām jūtām un 
daudz kas cits – tas viss padarī-
ja šo dienu īpašu gan daudziem 
absolventiem, gan viņu skolo-
tājiem, tagadējiem pedagogiem 
un skolas darbiniekiem.

Skolas kolektīvs bija dūšīgi 
pastrādājis, uzpošot skolas ēku 
ar meijām, mākslas darbiem, sa-
gatavojot vēsturisku fotomate-
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riālu un skolēnu darbu izstādes 
internātā.

apsveikumi, goda 
raksti, pateicības

 Svinīgo sarīkojumu skolas 
pagalmā atklāja skolas direkto-
ra vietas izpildītāja Brigita Po-
riete: „Šeit ir vieta, kur skolas 
zvans sauc un aicina visus ab-
solventus un skolas darbiniekus, 
lai varam dalīties atmiņās. Sko-
las nākotnei, par kuru šobrīd 
neko nezinām, šādā reizē nav tik 
lielas nozīmes...”

Gan Rīgas Dome, gan Iz-
glītības ministrija bija atsūtījusi 
sveicienus salidojuma dalībnie-
kiem. 

Bet Goda rakstu par savu 
darbu  no Rīgas Domes saņē-
ma skolotājas: A. Meikšāne, B. 
Subaca, B. Plinta, S. Jarāne, 
E. Jaščenoka, Dz. Store, R. 
Asare, A. Neimane, A. Malna-
ča un D. Āboltiņa, kā arī med-
māsa E. Jansone, naktsaukle A. 
Kardaša, šefpavāre Z. Jegoro-
va, sekretāre I. Zlotņikova. Sa-

vukārt atzinības rakstu par mūža 
darba ieguldījumu no Izglītības 
un zinātnes ministrijas saņēma 
ministrijas saņēma J. Puhovs, 
Z. Zagurilo, V. Šika un R. Se-
mane (Zariņa).

Šajā skaistajā pasākumā 
netrūka ne dziesmu, ne deju. 
Skolēnu modes skate, mīļi vār-
di, sirsnīgi novēlējumi, ziedi... 
Klusuma brīdis par aizgājuša-
jiem skolotājiem. 

Kādreizējās skolotājas         
V. Zirne un M. Smilškalne bija 
atsūtījušas pastkarti ar sveicie-
niem.  

pateicības, silti 
vārdi ...

Arī absolventi vēlējās sveikt 
savus skolotājus. 1956. gada 
absolvents Zigismunds Žohov-
skis atcerējās: „Pateicos skolo-
tājai V. Kanneniecei par to, ka 
tieši skolas gados uzsāku savu 
ceļu sportā. Viņa atbalstīja ma-
nus intensīvos treniņus vieglat-
lētikā, kaut arī tādēļ reizēm ka-
vēju mācības. Pa šo basketbola 
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Ceļš – tā ir dzīve, viena un vienota, bet katram sava, katram savādāka. Rit laika upe, mēs 
līdzi tai plūstam. Aiziet paaudzes, bet skolas nams arvien stāv un dzīvo. Skola nevar būt veca, 
jo tur vienmēr mīt mūsu bērnība. 

11. jūnijā Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā notika absolventu salidojums, uz 
kuru tika aicināti absolventi, kādreizējie un tagadējie pedagogi un skolas darbinieki, draugi. 
Sanāca, salidoja, lai atcerētos, kurp katru ir aizvedis ceļš, kad aizvērās aiz viņa skolas durvis.



NO REDAKCIJAS
Savā ziņā šis ir īpašs 

„Kopsolī” numurs – lielāko 
daļu tā satura aizņem raks-
ti par skolām, kurās mācās 
nedzirdīgo jaunā paaudze 
un it īpaši – par Rīgas sko-
lu, tās turpmāko likteni.

Būtībā tie ir jautājumi 
par mūsu bērnu likteni, 
viņu tālākās dzīves izre-
dzēm. Tātad – par mums 
pašiem, jo viņi, mūsu jau-
nākās paaudzes iespējas, 
izvēle un varēšana noteiks 
nedzirdīgo kopienas dzīves 
virzību turpmākajos gadu 
desmitos.

Tātad, vecāki, tā ir arī 
jūsu izvēle – vai palikt malā 
un vērot, kas notiks, vai arī 
aktīvi izteikt savu viedokli 
un aizstāvēt to visā iespēja-
mā veidā.

Iestāties par to, kur un 
kā būs labāk mācīties mūsu 
bērniem.

Lūk, Rīgas skolas biju-
šie audzēkņi pulcējas sali-
dojumā (1.lpp.), lūk, kārtē-
jie izlaidumi Rīgā, Valmierā 
(3. – 5. lpp.) un, lūk, sāpī-
gais jautājums par Rīgas 
skolas mītnes vietu 6.; 11. 
lpp.).

Dažādi viedokļi, atmi-
ņas, salīdzinājumi ar šībrī-
ža situāciju un izglītības 
kvalitātes vērtējumi. 

Dažu aktīva rīcība, citu 
atturība… Ko un kā darīt, 
lai būtu labāk mūsu bēr-
niem? Vecāki, esiet aktīvi 
un neatlaidīgi, ejot uz šo 
mērķi – labas kvalitātes 
izglītība nodrošināšanu 
mūsu bērniem.

Nākamajā numurā 
varēsiet lasīt par dažiem 
piemēriem, ko var un spēj 
sasniegt nedzirdīgie jaunie-
ši, tālāk pilnveidojot savu 
izglītību un apgūstot amat-
prasmi citās mācību iestā-
dēs pēc nedzirdīgo skolas 
beigšanas.

Lai jums veicas!
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laukumu kādreiz es varēju stai-
gāt uz rokām. Man par šo laiku 
saglabājušās labas atmiņas.”

Līdzīgs stāsts bija arī 1961. 
gada absolventei Helēnai Kla-
potei, kas uzsvēra: „Pateicoties 
V. Kanneniecei un J. Puhovam, 
man bija dota iespēja izaugs-
mei sportā – piedalījos dažādos 
čempionātos, pat PSRS čem-
pionātā. Sportoju kopā ar Z. 
Žohovski. Mana klases audzi-
nātāja Rasma Jansone bija sa-
protoša un  pretimnākoša. Skolā 
vadīju rīta rosmi mazajiem bēr-
niem.”

... un atmiņas, 
atmiņas

Atskanot skolas zvanam, 
absolventi, skolotāji un skolas 
darbinieki devās uz savām kla-
sēm, kur varēja pakavēties atmi-
ņās ar skolasbiedriem un audzi-
nātājiem. „KS” korespondents 
tikās gan ar absolventiem, gan 
ar skolas darbiniekiem. 

Lūk, skolotāja Edīte Alste-
re, kādreizējā skolas direktores 
vietniece audzināšanas darbā, 
bērniem mācīja skaņu valodu. 
Viņa, patiesi gandarīta par šo 
pasākumu, atcerējās: „Man ļoti 
patika strādāt ar nedzirdīgajiem 
bērniem, viņi bija tik atsaucīgi 
un  uzmanīgi pret mums, skolo-
tājiem.”

No Zviedrijas bija atbrauku-
si 1978. gada absolvente Alīna 
Bergmane, kura, par savu skolu 
runājot, uzsvēra: „Šeit man ir 
kā otrās mājas, viss tik tuvs un 
pazīstams. Skolas ēka ir vēs-
turiska, ceru, ka tā pārmaiņu 
periodā tiks saudzēta. Mēs asi 
izjutīsim tās zaudējumu, tāpēc 
nevajadzētu padoties cīņā par 
šīs vietas saglabāšanu.

Pēc skolas beigšanas man 
piedāvāja pastrādāt par zīm-
ju valodas skolotāju, bet tolaik 
Izglītības un zinātnes ministrija 
iebilda, ka man nav atbilstošas 
izglītības. Tomēr kādu laiku šeit 

esmu strādājusi par apkopēju 
internātā. Protams, es cerēju to-
mēr kādreiz kļūt par zīmju valo-
das skolotāju. Tad dzīvē notika 
negaidīts pagrieziens  – pārcēlos 
dzīvot uz Zviedriju. Pēc tam sa-
vas zināšanas pilnveidoju Dāni-
jā. Mans bija vēlēšanās studēt 
Latvijā, bet šis sapnis piepildī-
jās tikai Zviedrijā. Tagad prieks 
redzēt, ka daži nedzirdīgie arī 
Latvijā tomēr kļuvuši par peda-
gogiem. Viņi ir pirmie paraugi, 
kam būtu jāseko citiem.”

Dau-
d z a s 
p a a u -
dzes labi 
a t c e r a s 
m ū ž a m 
r o s ī g o 
medmā-
su Elgu 
Jansoni, 

kas kopš 1960. gada rūpējas par  
skolēnu veselību. Viņa atzina: 
„Vienā vietā 50 gadus strādāt 
nemaz nav tik labi – cilvēks tā 
var iesūnot, apstāties savā at-
tīstībā. Manuprāt, pēc 15 – 20 
nostrādātajiem gadiem skolo-
tājiem vajag mainīt darbavietu. 
Tiesa, es pati savā pašreizējā 
darbā esmu piedzīvojusi desmit 
skolas direktorus un astoņus 
ārstus. Tāpēc varu salīdzināt: 
pirms 50 gadiem bērni bija mī-
ļāki un laipnāki. Tagad tā vairs 
nav –  pa šo laiku viņos notiku-
šas ievērojamas izmaiņas. Ie-
spējams, viņus negatīvi ietekmē 
masu mediji un modernās teh-
noloģijas. Agrāk skolēni varēja 
šeit, skolā, apgūt kādu amatu. 
Tas bija vērtīgi, bet tagad šāda 
iespēja pamazām zūd. Šeit sa-
nākušie vecākie absolventi kād-
reiz bija tādi eņģelīši.”

Klasēs pulcējās dažādu 
paaudžu absolventi, visvecā-
kie bija skolu beigušie 1946. 
– 1949. gadā. Viņi skolas laikā 
pārdzīvoja tik lielu pavērsienu, 
par kuru mūsdienās, paldies 

Dievam, nevaram iedomāties, 
– tas bija Otrais pasaules karš 
un ar to saistītie pārdzīvojumi. 
Viņu vidū: Jānis Jaurēns – 
Jurka, Meta Silvija Jaurēna 
– Jurka, Ausma Krasnovska, 
Rita Zeņķe, Spodrīte Jurāne, 
Raisa Suhareva, Ēvalds Aba-
koks (šajā skolā mācījās tikai 2 
gadus) u.c.

Silvija Jaurēna – Jurka: 
„Daudz kas šajos gados, kopš 
skolas beigšanas mainījies. 
Zīmju valodas pielietojums sko-
lā tolaik nebija tik plašs kā ta-
gad. Skaņu valoda tika izvirzīta 
pirmajā vietā. Notika kristīgās 
mācības stundas. Skolā kārtība 
bija stingra. Tagad prasības 
mainījušās.”

Ausma Krasnovska atcerē-
jās: „Šajā skolā uzsāku mācības 
1937. gadā. Pirmoreiz redzot 
skolas ēku, man tā likās ļoti 
liela, tagad gluži pretēji. Mana 
klases audzinātāja E. Kaziņa 
bija vislabākā un visstingrākā. 
Ievēroju, ka kolēģi viņu cienīja.

Man palikušas spilgtas 
atmiņas no kāda notikuma –  
mūsu skolā bija ieradies viesos 
LR Aizsardzības ministrs Ā. 
Bērziņš, un viņš man uzdāvinā-
ja kastaņkrāsas jaku un smuku 
kokvilnas audumu. 

Kara laikā tiku evakuēta 
uz Kurzemi un vienu gadu ne-
apmeklēju skolu. Iznāca, ka 
man savā klasē jāpaliek uz otro 
gadu. Pateicoties direktoram 
Pārupem, mani tomēr pārcēla 
par vienu gadu augstāk. Un vēl 
– pateicoties prasīgajiem skolo-
tājiem,  es tagad spēju runāt.”

Silvija iestarpināja: „Ja 
skolēns slikti uzvedās, tad vi-
ņam gaitenī bija jāstaigā pie ro-
kas skolotājai - un tā kādu pus-
stundu. Bez tam savā starpā mēs 
sazinājāmies ne tikai zīmju va-
lodā, bet arī skaņu valodā – mā-
cījāmies no lūpām lasīt. Austra 
Vīnupe bija viena no stingrāka-
jām skolotājām. Mums vajadzē-
ja lasīt avīzes, pieradums izvei-

dojās - un to daru visu mūžu, vēl 
joprojām.”

Raisai Suharevai skolas 
gadu laiks nebija tas labākais  – 
tad viņa piedzīvoja lielu lūzumu 
dzīvē: „Tolaik sākās karš. Tēvs 
izņēma mani no skolas, sakot, 
ka drīz vācieši būs klāt. Mūsu 
ģimene savāca vajadzīgākās 
mantas, un vilcienā devāmies 
prom. Gribējām tikt uz Ludzu, 
bet vāciešu uzlidojumu dēļ 
mums nācās evakuēties uz Krie-
viju. Četrus gadus negāju skolā. 
Skolasbiedri Latvijā domāja, ka 
esmu aizgājusi bojā. Pēc kāda 
laika ar ģimeni atgriezāmies 
dzimtenē un atklājām, ka mūsu 
māja nodegusi. Posts. Nabadzī-
ba. Citi cilvēki mums palīdzēja, 
kā katrs varēja. Skola iedeva 
apģērbu.”  

uz skolas 
veselību!

Atmiņām atvēlētais laiks 
ātri pagāja – bija jādodas skolas 
pagalmā, kur vakarā visus vie-
noja neliela uguņošana, Rietek-
ļa dziesma „Še, kur līgo priežu 
meži” un šampanieša glāzes pa-
celšana: par tikšanos, par skolu, 
par tālāko...

Par salidojumu skolas direk-
tora vietas izpildītāja Brigita 
Poriete bija patiesi gandarīta: 
„Man ir ļoti laba sajūta, satie-
kot absolventus un skolotājus. 
Šī pasākuma īstenošanai rūpīgi 
gatavojāmies un, ko plānojām, 
to arī paveicām. Atzīšos, man 
šajā skolai grūtajā situācijā 
direktora pienākumus pildīt ne-
būt nav viegli, bet šis pasākums 
sniedz gandarījumu.”

Šo nozīmīgo notikumu sa-
bojāt nespēja nekas, pat visai 
lielās neskaidrības par skolas 
likteni nākotnē.

Katrai gaitai sākums ir sko-
las ceļš, tas ved uz zinību kalnu 
arvien augstākām virsotnēm un 
atved atpakaļ pie zemes un dar-
ba. 

...absolventi pakavējās atmiņās Visvecākās paaudzes absolventi...
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Valmieras Vājdzirdīgo skolas 45. izlai-
dums notika ārā, skolas pagalmā, nu gluži 
kā amerikāņu filmās, kurās var redzēt kāzu 
ceremoniju: vienā pusē sēdēja absolventi 
skaistos krāsainos tērpos, otrā pusē – peda-
gogi, kā arī radi, draugi un citi apsveicēji, 
savukārt centrā – skolas vadība. Pie tam 
katra absolventua apsveikšanu pavadīja dzī-
vā mūzika. Absolventi izpildīja melodek-
lamācijas un izteica laba vēlējumus skolai 
mikrofonā. Laikapstākļi – zilzilās debesis 
un saulīte – bija ideāli (nākamajā dienā bija 
lietus, liels vējš un aukstums).

Katram absolventam klases audzinā-

tājas veltīja īpašus vārdus, kas raksturoja 
skolēnus. Viens ir liels domātājs un runā-
tājs, kādam patīk viss skaistais, vienmēr pa-
manīs, vai skolotājai jauns tērps vai frizūra, 
kāda ir skolotājiem „cietais rieksts”, cita ir 
noslēpumaina, labi orientējas kosmosa jau-
tājumos, kāds, ja būtu jāizvēlas, dotu priekš-
roku sportam, ne mācībām utt. 

Pēc katra skolēna apsveikšanas tika dots 
vārds apsveicējiem, kuri bija sanākuši kup-
lā skaitā. Organizatori bija padomājuši par 
“ziedu klēpjiem’’.  Ziedi, kas tika sadāvināti 
katram absolventam, nebija jātur klēpī, bet 
gan uz speciāla bluķa, kas tika sarūpēts kat-

ram skolēnam. 
Skolā ir tradīcija – izlaidumā labākajiem 

absolventiem parakstīties skolas Goda grā-
matā. Un šoreiz tie ir Jānis Grenevics (par 
labiem sasniegumiem mācībās, aktīvu un 
apzinīgu sabiedrisko darbu),  Ādolfs Kris-
tapsons (par labiem sasniegumiem mācībās, 
radošu sabiedrisko darbu) un Toms Lasma-
nis (par labiem sasniegumiem sportā).

Direktora vietniece Ina Kursīte vēlāk 
sarunā „Kopsolim” īpaši izcēla J. Grenevi-
cu, kas vienmēr bijis gatavs iesaistīties un 
palīdzēt jebkuros darba uzdevumos: „Viņš ir 
ārkārtīgi smalkjūtīgs, ar iedzimtu inteliģen-
ci, līdzvērtīgs sarunu biedrs pedagogiem. 
Pēdējos gados tāda skolēna kā viņš nav bi-
jis. Paldies viņa vecākiem!”

Šoreiz absolventu vidū bija vairāki ak-
tīvi sportisti, tāpēc viņus sveica arī Latvijas 
Nedzirdīgo sporta federācijas izpilddirek-
tore Iveta Kraze un Valmieras Nedzirdīgo 
sporta kluba „Tālava” vadītāja Nadežda 
Jefremova.

VALMIERAS SKOLU BEIDZ REKORDLIELS 
SKOLĒNU SKAITS

INESE IMMURE

12. jūnijā Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolu – attīstības centru 
pabeidza rekordliels skaits – 32 skolēni. Apliecību par pamata izglītību saņēma pē-
dējā klase – 11., kas pamata mācību programmu apguva vienpadsmit gados un 
pirmie skolēni (10. b un 10. d klase), kas to apguva desmit gados. 11. klases skolēni 
saņēma arī apliecību par profesionālo pamatizglītību – zēni galdnieka, meitenes – 
šuvējas kvalifikāciju.  

10. B KLASE: 1. rindā no kreisās: Māra Kursīte, Anita Grahoļska, skolotājas 
Baiba Sedlova un Sandra Skabe, Anita Zdanovska, Katrīna Ciekure.
2. rindā no kreisās: Ādolfs Kristapsons, Jānis Beitiks, Kārlis Platacis, Māris 
Jaunzems, Marģers Krūziņš un Artis Gobiņš.

10. D KLASE: 1. rindā no kreisās: Sintija Kārkliņa, Ilze Pole, Annija Vestfā-
le, Kristīne Jermoloviča un Inta Hartmane.
2. rindā no kreisās: Alvis Vestfāls, skolotāja Ruta Paegle, skolotāja Ruta 
Ulme un Jānis Grenevics.
3. rindā no kreisās: Denis Trusovs, Dailis Grīnliņš, Kristaps Ķikurs un Arvis 
Vocišs.

11.KLASE: 1. rindā no kreisās: Lāsma Vorslova, skolotāja Ita Zalte, skolotāja 
Ilona Berkolde, Madara Birmane un Dagne Rubina.
2. rindā no kreisās: Andis Dubrovskis,  Mārtiņš Grinšpons un Mairis Bir-
manis.
3. rindā no kreisās: Aigars Skride, Toms Lasmanis, Māris Dudašs un Jānis 
Skudra.

SKOLAS VADĪBA: skolas direktors Andris Tauriņš; direktora vietniece mā-
cību darbā Ieva Želve; direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte 
un kokapstrādes skolotājs Edija Ameriks,  šūšanas skolotāja Silvija Griestiņa
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Noslēgumā direktors Andris Tauriņš 

atzīmēja, ka absolventi ir dažādi –  ir tādi, 
kas nobrieduši dzīvei un tādi, kuriem vēl 
vajadzētu mācīties – ,   un novēlēja viņiem 
izturēt nākamos pārbaudījumus un pieņemt  
katram savu lēmumu.  

Izlaidums, kas ilga divas stundas, bei-
dzās ar kopdziedāšanu „Še, kur līgo priežu 
meži”, kas jau vairākus gadus ir skolas tra-
dīcija. 

Par izlaiduma nevainojamo norisi var 
būt gandarīta direktora vietniece Ina Kur-
sīte: „Gatavošanās process ilga pusgadu, 
un no organizatoriskā viedokļa tas bija 
grūts darbs, jo reizē beidza trīs klases. Zi-
nājām, ka mazā skolas zāle nevarēs uzņemt 
visus absolventus ar apsveicējiem un pe-
dagogiem, tāpēc pieņēmām lēmumu rīkot 
izlaidumu ārā. Vajadzēja saskaņot daudzu 
pedagogu viedokļus. Līdz pēdējam brīdim 
nevarēja īsti saprast, kādi būs laika apstākļi 
un vai izlaidums izdosies.” Viņa atzīmēja, 
ka skolā ir tradīcija 9. klasei palīdzēt izlai-
duma tehniskajos darbos: „ Un šogad darba 
bija ļoti daudz, tāpēc vēlos īpaši pateikties 
šiem skolēniem un viņu audzinātājām Ilvai 
Lorei un Antrai Rozenbergai.”

Pēc izlaiduma 10. b klases audzinātāja 
Baiba Sedlova, lūgta raksturot savu klasi, 
teica: „Viņi bija ļoti gudri, čakli, radoši, 
ar augstu pašvērtējumu. Spējīgi, tāpēc tika 
galā ar pamatizglītības apgūšanu 10 ga-
dos. Programma ir līdzīga dzirdīgo mācī-
bu programmai, tikai sākumskolas 
programma vājdzirdīgajiem ir par 
vienu gadu ilgāka nekā dzirdīga-
jiem. Vidējais absolventu vecums 
šajā klasē 17, 5 gadi. Visjaunāka-
jai – Mārai Kursītei tikko palika 16 
gadi.” „Lai viņiem izdodas sasniegt 
iecerēto un īstenot savus sapņus,” 
novēl B. Sedlova. 

10. d klases audzinātājai Rutai 
Paeglei šī izlaiduma klase ir īpa-
ša, jo tā bija pirmā. Arī viņa savus 
vienpadsmit skolēnus raksturo kā 
spējīgus. „Bet viņi vēl ir ļoti jauni 
un vēl nespēj izvēlēties profesiju. 
Jaunākajai– Vitai Jermolovičai ir 
tikai 15 gadi. Tāpēc galvenais – lai 
viņi spētu atrast savu vietu dzīvē!” 
novēl R. Paegle.

Kādas izjūtas ir skolas direkto-
ram A. Tauriņam, vienā gadā palaižot dzī-
vē tik daudz skolēnu? „Jokainas. Ļoti jauni 
beidza. Un vienā reizē beidza viena ceturtā 
daļa skolēnu – 32 no 140. Bet dzīve jau ne-
stāv uz vietas. No jaunā mācību gada pie-
dāvāsim vidusskolas programmu ar profe-
sionālo ievirzi. Skolēni to apgūs trīs gadus, 
mācoties dienas nodaļā. Valsts skolēniem 
apmaksās arī internātu un ēšanu. Piedāvā-
sim ievirzi divās profesijās – telpu apdares 
darbi (sadarbībā ar Vidzemes profesionālo 
izglītības centru) un vizuālā komunikācija 
(sadarbībā ar Valmieras mākslas vidussko-
lu) – reklāmas dizaina profesija. Jau deviņi 
šāgada absolventi izteikuši vēlmi mācīties 
vidusskolas programmā. Šo programmu 
izveidojām projekta „Skolēnu ar dzirdes 
traucējumiem turpmākās vidējās un arodiz-
glītības iespējas un attīstība” ietvaros. Ie-
pazināmies un pārņēmām Somijas pieredzi, 

pēc tam pārliecinājām Valmieras pašvaldī-
bu par šādas programmas nepieciešamību. 

Līdz ar jaunās mācību programmas ie-
viešanu būs jāmaina arī skolas nosaukums. 
To izdomāt nav viegli, tādēļ ceram, ka sa-
biedrība mums palīdzēs, izvēloties kādu no 
piedāvātajiem nosaukumiem interaktīvajā 
aptaujā Valmieras pašvaldības mājasla-
pā www.valmiera.lv. Aptaujas anketa ir  
sākumlapas kreisajā apakšējā malā pie ba-
neriem. 

Kā jaunumu varu minēt arī to, ka skolā 
tiks atvērta otra bērnudārza grupa.’’
skolēnu izjūtas pēc 
skolas beigšanas

“Kopsolī” interesējās, ko skolēni darīs 
tālāk? Ko skola ir devusi? Kas skolā visla-
bāk patika?

Radošais, ar mākslinieka dvēseli apvel-
tītais Ādolfs Kristapsons no Rīgas, kurš 
piedalījies valsts olimpiādē mājturībā, saka: 
„Beidzot skolu, man ir savādi laba sajūta. 
Tālāk domāju turpināt izglītību mākslas 
jomā. Skola man ir devusi daudz vērtīga. 
Protams, man skolā ļoti patika sarunāties 
ar draugiem un aušoties.”

Arī Jānim Skudram no Liepājas visla-
bāk skolā patika tas, ka tā bija kā vieta, kur 
komunicēt ar draugiem zīmju valodā. Viņš 
domā turpināt mācības Rīgā, Raiņa vakar-
skolā. Uz darbu īpaši viņš necer, jo Latvijā 
krīze. No mācību priekšmetiem vislabāk pa-

tika matemātika. 
Forša sajūta, beidzot skolu, ir Krista-

pam Ķikuram. Kristaps bija basketbo-
la komandas kapteinis, tāpēc saprotami, 
ka  skolā viņam vislabāk patika tas, ka va-
rēja spēlēt basketbolu. „Esmu priecīgs. Vēl 
domāju, ko darīšu tālāk. Ir varianti, tomēr 
kārtīgi vēl jāpadomā. Paldies skolai, jo tā  
man devusi zināšanas. Bija patīkami mācī-
ties izremontētās telpās. Te es jutos ļoti labi, 
man bija  forši draugi. Liels paldies direkto-
ram, skolotājiem par visu, ko man devuši.”

Māra Kursīte ir ļoti laimīga, ka skola 
pabeigta, jo ir noilgojusies pēc mājām Rīgā, 
bet atzīst, ka tomēr šķirties no  skolas ir 
grūti: „Plānoju mācīties Raiņa vakarskolā, 
tomēr man vēl nav skaidru nākotnes mērķu. 
Skola man devusi labas zināšanas dzīvei, it 
īpaši esmu pateicīga savai latviešu valodas 
skolotājai Inai Bankavai un vakara audzi-

nātājai Sandrai Skabei. Skolā piedāvāja da-
žādas ērtības, tikai pašai bija liels slinkums 
tās izmantot.”

Arī izcilākais šā gada skolas beidzējs 
Jānis Grenevics no Talsiem ir pateicīgs 
skolai, visiem skolotājiem, audzinātājām 
un darbiniekiem par iegūtajām zināšanām, 
par iespēju apgūt datorkursus ECDL lī-
menī. „Skolā man vislabāk patika dažādi 
pasākumi, ekskursijas un pārgājieni. Vēl 
īsti nezinu, kur mācīšos tālāk. Sākumā biju 
plānojis mācīties Kandavas tehnikumā, kur 
kopā ar vidējo izglītību var apgūt  elektriķa 
profesiju. Bet tagad arī Valmieras Vājdzir-
dīgo skola piedāvā vidējo izglītību. Tomēr 
neesmu drošs, vai turpināšu mācīties Val-
mierā, jo esmu ļoti noguris no gariem brau-
cieniem no mājām uz skolu un atpakaļ. Un 
esmu noilgojies pēc mājām, kur varu būt ti-
kai brīvdienās, ” saka Jānis. Bet šobrīd, uz-
sākot jauno dzīves posmu, viņš jūtas apjucis 
un uztraucies. 
vecāku pārdomas
„Kopsolī’ aptaujāja arī absolventu vecākus.

Māras Kursītes vecāki ir gandarīti, ka 
meita bija spējīga nokārtot eksāmenus un ir 
ieguvusi pamata izglītību un domā, ka skola 
ir pietiekami sagatavojusi viņu turpmākajai 
dzīvei.

Savukārt Kristapa Ķikura mamma 
uzskata, ka viņas dēls varēja būt labāk saga-
tavots dzīvei: saņēmis par maz informācijas 

par svarīgiem jautājumiem,  
par karjeras iespējām, skolai 
vairāk vajadzēja motivēt bēr-
nus mācīties tālāk. „Tomēr 
pats svarīgākais ir fakts, ka 
mans bērns ir beidzis skolu, 
un vērtēju pozitīvi to, ka ta-
gad vājdzirdīgo skolā pamat-
izglītību var apgūt 10 gados 
agrāko 11 gadu vietā, ” atzīst 
Sigita Ķikure.

Jāņa Beitika mamma  
domā,  ja mācību stun-
dās  būtu zīmju valodas  
tulks, tad viņa dēla sekmes 
būtu labākas. „Ja mācības 
notiktu ar tulka palīdzību, tad 
iespēju apgūt pamatizglītības 
programmu īsākā laikā vēr-
tētu pozitīvi. Pamatā skola ir 

sagatavojusi bērnu turpmākajai dzīvei, kaut 
arī darāmā, manuprāt, būtu vēl daudz, ” uz-
skata J. Beitika mamma.

Jāņa Grenevica mammai tāda sajūta, 
ka laiks tik ātri paskrēja: „Dēls tik ātri pa-
beidzis skolu, ka tālāk nezina, ko darīt.  Kad 
pati beidzu Valmieras skolu, man bija 19 
gadi un dzīvei jutos sagatavota. Bet Jānim 
šobrīd tikai 17. 

Mēs ar vīru esam bezdarbnieki, tāpēc 
priecājamies, ka Valmieras skola piedāvā 
iespēju apgūt vidējo izglītību ar bezmak-
sas ēdināšanu un dzīvošanu internātā. Tad 
redzēs, kur dēls pats vēlēsies apgūt vidējo 
izglītību. 

Jauniešiem ar dzirdes traucējumiem 
tomēr ir maz izvēles iespēju profesijas ap-
gūšanā, par maz informācijas par karjeras 
iespējām.”
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AICINA ALSVIĶU 
PROFESIONĀLĀ 

SKOLA!

Dace Ķimele, Alsviķu Profesionālās 
skolas direktores vietniece sociālās rehabi-
litācijas darbā

Alsviķu Profesionālo skolu šogad ab-
solvēja 39 audzēkņi, tajā skaitā 3 vājdzir-
dīgie audzēkņi, kuri apguvuši kvalifikāciju 
„Koksnes materiāla apstrādātājs”. 

Nākošajā mācību gadā Alsviķu Profe-
sionālajā skolā uzņems jaunus audzēkņus 
šādās grupās: koksnes materiālapstrā-
dātājs, šuvējs, teksta redaktora opera-
tors, apavu labotājs. Šajās grupās uzņem 
audzēkņus ar 1., 2., 3. grupas invaliditāti 
darbspējas vecumā.

Īpašu vērību gribam pievērst to jaunie-
šu vecākiem, kuri jau sasnieguši 15 gadu 
vecumu un mācās 7. klasē. Mācoties grupā 
„Būvstrādnieks”, var iegūt vispārējo pa-
matizglītību un vienlaicīgi profesiju. 

Audzēkņi saņem Eiropas mērķstipendi-
ju -– 1. kursā līdz 15 latiem, 2. un 3. kursā 
līdz 50 latiem, kā arī valsts stipendiju vi-
dēji 10 latus mēnesī.  Skolā strādā zīmju 
valodas tulks, kurš palīdz audzēkņiem gan 
mācību stundās, gan brīvajā laikā. 

Skola piedāvā dienesta viesnīcu ar mā-
jīgām un gaišām istabiņām, iespēju skatī-
ties TV, interneta pieslēgumu.

Audzēkņi, kuri dzīvo dienesta viesnī-
cā un kuriem ir invaliditātes grupa, saņem 
valsts apmaksātu trīsreizēju ēdināšanu.

Visi mīļi gaidīti Alsviķu Profesionālajā 
skolā!  

Adrese: Alsviķu pagasts, Alūksnes 
novads, LV - 4333; E - pasts: profesiona-
laskola@alsviki.lv; tālr. 64307135; www.
alsviki.lv

Siltajā, saulainajā 5. jūnija die-
nā Rīgas telpās pulcējās cilvēki ar 
ziediem rokās, jo šogad skolu beidza 
13 skolēni: 12.a klasi Maira Bruže, 
Līga Liniņa, Džemma Kalna, Andrejs 
Baumanis, Oskars Lesiņš, Kristaps 
Beisons un Aleksandrs Rutkovskis. 
Klases audzinātājas Zigrīda Zagurilo, 
Olga Volonte, Rasma Semane.

12.b klasi beidza Alvis Mālkalns, 
Kaspars Baltmanis, Kristaps Polis, 
Matīss Kudiņš un Guntis Vicinskis. 
Klases audzinātāji Dainis Katcans un 
Anita Neimane. 

Kā arī skolu šogad beidza Marika 
Gobiņa,  10.c klases skolniece, klases 
audzinātājas Dzintra  Store, Inguna 
Poga un Gunta Smilgina.

Sakarā ar skolas vietas maiņu, iespē-
jams, šis bija pēdējais izlaidums vecajā sko-
las mājā – tik pierastajās un mīļajās skolas 
telpās; bet šī skumjā pieskaņa nesabojāja 
absolventu prieku par paveikto darbu un par 
cerībām un sapņiem nākotnē.

Viņi skolā pavadīja 13 gadus. Vēlos pa-
stāstīt, ka 12.a klase ir ļoti īpaša klase, jo 
šo gadu laikā par klases audzinātājiem un 
pēcpusdienas skolotājiem ir strādājuši 16 
pedagogi, neskaitot mācību priekšmetu sko-
lotājus – tāds ir pirmais un vienīgais gadī-
jums skolas vēsturē. 

Pirmie skolotāji viņiem  bija Rita Nazā-
rova un Dace Āboltiņa, 7 gadus kopā ar sko-
lēniem bija R. Semane kā latviešu valodas 
skolotāja, klases audzinātāja un pēcpusdie-
nas skolotāja. 

Pēdējos 2 gadus klases audzinātāja bija 
Z. Zagurilo. 12.b klasei ir bijuši tikai 3 kla-
ses audzinātāji un pēcpusdienas skolotāji: 
R. Pommere, A. Neimane un D. Katcens.

Abās klasēs ir izauguši gudri un intere-
santi cilvēki, kas sapņo par nodrošinātu nā-
kotni, iegūstot labu izglītību, apgūstot pro-
fesiju un nodibinot stipru un kārtīgu ģimeni.

O. Lesiņš, A. Mālkalns, K. Beisons un 
K. Polis vēlas apgūt profesiju, kas saistīta ar 
celtniecību un būvniecību, un turpinās mā-
cības Barkavas arodvidusskolā. 12.a klasi ar 
vislabākajām sekmēm beidza Maira Bruže. 
Viņas sapnis ir mācīties vidusskolā, augst-
skolā un atgriezties skolā, strādāt par sko-
lotāju. Mācības vakara vidusskolā turpinās 
Dž. Kalna, L. Liniņa, A. Baumanis un G. 
Vicinskis. A. Rutkovskis jau ir ceļa jūtīs, jo 
viņš dosies uz Angliju pie savas ģimenes, lai 
tur turpinātu savu izglītību un strādātu. Lai 
viņiem visiem veicas!

Laba vēlējumus un sirsnīgus ceļavārdus 
teica gan direktores vietniece Brigita Porie-
te, gan pirmie un pēdējie klašu audzinātāji, 
gan LNS prezidents A. Pavlina kungs, kas 
aicināja absolventus daļu sava laika veltīt 
kopīgajam darbam Nedzirdīgo savienībā.

Svinīgā pasākuma vadītāja, latviešu 
valodas skolotāja Sandra Jarāne, atceroties 
mācību gadu interesantākos notikumus, 
pieminēja katra jaunieša spilgtākās indivi-
duālās īpašības: Andreja un Matīsa aktiera 
talantu, Alvja, Aleksandra, abu Kristapu 
un Gunta aizraušanos ar sportu, Kaspara 
centību un apzinīgumu, Mairas, Līgas un 
Džemmas organizatoriskās dotības, Oskara 
biznesa iemaņas un Marikas adīšanas, au-
šanas un šūšanas prasmes tā, izvadot mūs 
cauri visiem 13 skolā pavadītajiem gadiem. 

Jaunie cilvēki saņēma apliecību par pa-
matskolas beigšanu, ziedu klēpjus, dāvanas 
un labus vēlējumus vārdus turpmākajam lie-
lās dzīves ceļam. 

“IZAUGUŠI GUDRI UN 
INTERESANTI CILVĒKI...”

RNBIPS 12.a klases audzinātāja ZIGRĪDA ZAGURILO

Līdz ar visām Latvijas skolām izlaiduma svinības, 18. 
jūnijā notika  arī Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidussko-
lā. Šogad atestātu par vidējo izglītību saņēma nedzirdīgie 
un vājdzirdīgie absolventi: Līga Grāvīte, Fīlips Igaunis, 
Marija Jegorova, Juris Kraģis, Ieva Ričika, Undīne Orni-
ņa, Rita Fedotova un Kristīne Zapoļska.

Mūsu absolventi šajā dienā ar žilbinošiem smaidiem aplie-
cināja savu prieku par uzvaru izglītības laukā. Jāpiezīmē, ka 
Kristīne Zapoļska un Rita Fedotova mācījās dzirdīgo klasē. 
Rita (attēlā) apguva vidējās izglītības mācības programmu di-
vos gados. Tāpēc viņa šajā nozīmīgajā dienā pelnīti saņēma 
Ministru Kabineta Atzinības rakstu par labām un teicamām 
sekmēm, ļoti nopietnu attieksmi pret mācībām un sabiedrisko 
dzīvi. Viņa ir paraugs visiem skolēniem – gan dzirdīgiem, gan 
nedzirdīgiem. 

Savu skolēnu gaitas līdzi izstaigāja radošā klases audzinā-
tāja Inese Immure. Absolventi piedalījās ne tikai mācībās, bet 

arī skolas sabiedriskajā dzīvē, 
piemēram, muzikālās aktivi-
tātēs un citos radošos pasāku-
mos. Absolventi pasniedza sa-
vus Goda rakstus audzinātājai 
Inesei Immurei, skolotājai Vel-
tai Zakenfeldei, tulkam Dzin-
trai Bērziņai, direktoram Jurim 
Šmitam un direktora vietniecei 
Aijai Kārkliņai.

Jauniešus sveica arī LNJO 
prezidente Irīna Kristoforova. 
Bet vakara pusē absolventi de-
vās uz balli KC „Rītausma”, 
kuru viņi aizvadīja deju virpulī 
līdz rītam. 

RAIŅA SKOLAS IZLAIDUMS DAILES TEĀTRĪ
IVARS KALNIŅŠ, no RITAS FEDOTOVAS personīgā arhīva
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radioraidījumā 
„krustpunktā”

Šajā raidījumā 17.maijā pirmoreiz tik pla-
šā mērogā izskanēja ziņa par nopietno situāci-
ju Rīgas skolā, kur notikusi parakstu vākšana 
skolotāju vidū pret skolas pārcelšanu uz  
Graudu ielu.

Par šo RD nodomu jau bija zināms 2009.
gada rudenī, bet tikai šogad martā skolā paklī-
da ziņa – direktore L. Morozova parakstījusi 
RD lēmumu par skolas pārcelšanu.

Tas arī noskaidrojās tikšanās reizē Rīgas 
Domē 22.martā, kurā bija pieaicināta arī sko-
lotāja Veronika Dzalbe.

Radiosarunā skolotāja V. Dzalbe skaidro-
ja, ka lielākā daļa skolotāju neatbalsta šo iece-
ri vairāku objektīvu iemeslu dēļ (pārāk lielas 
klases, slikta infrastruktūra, nav sporta zāles, 
ēkas sliktā tehniskā stāvoklī utt., kā arī vecāki 
netika savlaicīgi informēti un nav pārliecināti 
par jaunās mītnes priekšrocībām).

Raidījumā piedalījās arī RD pārstāve E. 
Aldermane, kura lēmuma pieņemšanu balstīja 
uz nelabvēlīgās vides ietekmi uz nedzirdīgiem 
bērniem un internāta dārgo īres maksu LNS.

Bet LNS prezidents A.Pavlins uzsvēra 
skolas ēku rašanās vēsturi (celtas par saziedo-
tiem un nedzirdīgo nopelnītiem līdzekļiem), 
ka arī minēja to, ka no RD puses nav bijis ne-
viens cits sadarbības priekšlikums attiecībā uz 
nomas maksu.

Raidījuma izskaņā RD noraidīja domu, ka 
tā varētu savu lēmumu mainīt. Skolas liktenis 
jau izlemts – jaunajā mītnē tiks ieguldīti ap 
100 tūkst. Ls RD un Eiropas Savienības lī-
dzekļu, un viss būs kārtībā.

(Šī raidījuma atreferējumu varat lasīt LNS 
mājaslapas sadaļā Jaunumi 07.06.2010). 

publiskā diskusija
Vētraina un emocionāla diskusija par Rī-

gas Nedzirdīgo skolas pārcelšanas problēmām 
notika LNS publiskajā pasākumā 9.jūnijā KC 
„Rītausma”.

Uz to ieradās šīs skolas pedagogi, darbi-
nieki, skolēnu vecāki, absolventi. Diskusijā ar 
skaidrojumiem uzstājās arī  atbildīgo institūci-
ju pārstāvji: Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes 
un sporta departamenta direktors G. Helmanis, 
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta ko-
mitejas priekšsēdētāja E. Aldermane, Departa-
menta Izglītības pārvaldes priekšnieks I. Ba-
lamovskis un Rīgas 45. vidusskolas direktors 
T. Veismanis.

 Publisko diskusiju atklāja LNS prezidents 
A. Pavlins, kā pirmo uzaicinot G. Helmani 
pamatot šīs skolas pārcelšanas nepieciešamī-
bu. „Skolas pārcelšana saistīta ar skolu refor-
mu Rīgā. Ēkas Graudu ielā 21 atbrīvojas, tā-
pēc Rīgas Domes deputāti nolēmuši uz šo vietu 
pārvietot Nedzirdīgo bērnu skolu.”

RNBIPS skolotāja V. Dzalbe uzskatīja: 
„Labāk atstāt skolu tajā pašā vietā, kur tā 
atrodas, jo tā iekārtota atbilstoši nedzirdīgo 
skolēnu apmācību specifikai.”

Skolas vecāku padomes vadītāja E. Zari-
ņa pārmeta: „Par skolas reorganizācijas ie-
ceri uzzinājām pirms gada, bet jau konkrēto 
lēmumu, informāciju par to – mums paziņoja 
tikai martā. Iepriekš nekas nebija saskaņots 
un izrunāts ar vecākiem. 

Nav ticams, ka dažu mēnešu laikā Graudu 
ielas ēkas tiks kapitāli izremontētas. Viss vir-
zās uz priekšu, ignorējot gan nedzirdīgo bēr-
nu, gan viņu vecāku viedokļus.”

No vecāku puses arī A. Bergmanis uzsvē-
ra: „Rīgas Domei vajadzētu vienoties ar LNS 
par pieņemamu internāta nomas maksu. Ja 
RD tomēr neradīs citu  risinājumu un šī skola 
tiks pārcelta, tad mums vajadzētu apsvērt ie-
spēju sūdzēties Eiropas Savienībā.”

Rīgas 218. bērnudārza audzinātāja un LNS 
valdes locekle M. Lasmane: „Pašlaik bērnu-
dārzā nedzirdīgo bērnu skaitam ir tendence 
pieaugt, tā ka skolēnu skaits nākotnē varētu 
palielināties. Citur notiek jaunu skolu būvnie-
cība. Ne reizi nav dota šāda iespēja nedzirdīgo 
bērnu izglītības vajadzībām.”

Kādreiz par jauno skolu Juglā cīnījās 
sporta skolotājs J. Puhovs: „Jaunās skolas 
būvniecības rezultātā nedzirdīgo bērnudārzs, 
skola un profesionālo apmācību iestāde tiktu 
apvienotas vienā vietā. Tajā mācītos nedzirdī-
gie bērni no visas Latvijas. Naudas  ieguldīta, 
būve  iekonservēta, kaut arī to varētu uzcelt  2 
gadu laikā.

Graudu ielas sporta zāle neatbilst stan-
dartam. Vēlāk sports no nedzirdīgo skolēnu 
dzīves vispār pazudīs.”

Skolotāja M. Kalēja vēlreiz atgādināja, ka 
„Runa ir par nedzirdīgajiem bērniem, par to, 
kur viņiem būtu labāk.”

Uz šiem jautājumiem centās atbildēt RD 
pārstāve E. Aldermane: „Tieši 2006. – 2008. 
gadā vajadzēja parādīt šo jūsu lielo aktivitāti. 
Esam konstatējuši, ka skolas internāta stāvok-
lis neatbilst ugunsdrošības normām, bet RD 
nedrīkst ieguldīt naudu privātīpašuma (LNS – 
red.) renovācijā.

Par mācību bāzes un sporta kompleksa 
pilnveidi Graudu ielā varētu vienoties ar paš-
valdību, piedaloties ES projektos. Mītnes vie-
tas maiņa notiek bērnu interesēs.”

LNS prezidents A. Pavlins argumentēja: 
„Pirmkārt, tā ir nedzirdīgo vēsture, no ku-
ras nav iespējams atteikties, šo vēsturi tagad 
grib tā vienkārši atņemt. Pēdējos gados par to 
esam runājuši itin bieži. Jaunā skola nedzirdī-
gajiem – tā ir vējā izmesta iecere, līdzekļi un 
darbs.

Internāta nomas maksu nosaka nevis LNS, 
bet Rīgas Dome. Neviens pārstāvis nav vērsies 
pie mums, lai izrunātos par internāta nomas 
maksu.”

Rīgas Dome nespēja sniegt konkrētu in-
formāciju par izmaksām pārcelšanas, labiekār-
tošanas un remonta darbiem Graudu ielā. 

Diskusijas vēl turpinājās arī pēc tam, kad 
RD pārstāvji aizgāja. Runāja pedagogi, vecāki 
un citi.

Noslēdzot diskusiju, LNS prezidents ai-
cināja: paceliet rokas tie, kuri atbalsta skolas 
pārcelšanu uz Graudu ielu. Neviena roka ne-
pacēlās...

pēc diskusijas
… notika LNS Domes sēde, kurā tika izvirzīti 
3 pārstāvji (I.Immure, I.Kalniņš, M.Lasmane) 
RNBIP darba grupā skolas mītnes vietas 
maiņas jautājumu risināšanai.

LNS prezidents A.Pavlins 2010.10.06. 
nosūtīja vēstuli Rīgas Domes Izglītības, jau-
natnes un sporta departamenta direktoram 
G.Helmanim, kurā apstrīdēja Rīgas Domes lē-
mumu par skolas pārcelšanu uz Graudu ielu kā 
neatbilstošu nedzirdīgo bērnu interesēm. 

Saņemtā atbilde neliecināja par RD saprat-
ni un vēlmi mainīt savu lēmumu. 

Materiālus apkopojusi Ilze Kopmane

tālāk – uz saeimu
29.jūnijā jautājums par Rīgas skolas 

pārcelšanu uz Graudu ielu jau bija nonācis 
Saeimā, kur to izskatīja Sociālo un darba 
lietu komisija.

Uz sēdi tika uzaicināti pārstāvji no Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas (IZM) , Rīgas Do-
mes (RD), Rīgas Nedzirdīgo skolas un Latvi-
jas Nedzirdīgo savienības (LNS). 

Vispirms vārdu deva IZM, parlamentā-
rais sekretārs Rolands Broks paskaidroja, ka 
Izglītības un zinātnes ministrija neatbild par 
Nedzirdīgo skolas pārcelšanas lietu. Par to ir 
atbildīga Rīgas Dome.  

RD Izglītības, kultūras un sporta departa-
menta Izglītības pārvaldes priekšnieks Ivars 
Balamovskis informēja: „Galvenais iemesls 
pārcelšanai – internāta ēka nav RD īpašums, 
un par tās nomu katru gadu jāmaksā apmēram 
80 tūkst. Ls, Skolas un internāta ēkas ir sliktā 
stāvoklī.”

Nobeigumu lasiet 11. lpp

KUR ŠORUDEN MĀCĪBAS UZSĀKS RĪGAS 
NEDZIRDĪGO SKOLAS AUDZĒKŅI?

Šogad plānota Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātskolas pārcelšana uz jaunu mīt-
nes vietu Pārdaugavā, Graudu ielā.

Rīgas Domes (RD) lēmums par skolas mītnes vietas maiņu un arī – skolas 
direktores L. Morozovas atkāpšanās no amata izraisījusi plašas diskusijas nedzirdīgo 
kopienā. Kāpēc bija nepieciešama vietas maiņa, kāds labums no tā būs skolai, nedzir-
dīgo sabiedrībai, pašai domei – par to risinājās sarunas un viedokļu apmaiņa publiskās 
diskusijās, masu medijos, Saeimā…

INESE IMMURE
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Eiropas Sociālais 
fonds Eiropas Savienība

PROJEKTS „KLUSUMA PASAULE”
ieguldījums tavā nākotnē

sākusies projekta 
„klusuma pasaule” 
klientu izvērtēšana

Tieši gads apritējis, kopš 
projektā  „Klusuma pasaule” 
reģistrētie  klienti sāka izman-
tot piedāvātos sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumus. Tie ir : 
motivācijas un iekļaušanas pa-
sākumi,  motivācijas program-
mas kurss bezdarbniekiem, 
informatīvie pasākumi par 
sociālajiem un nodarbinātības 
jautājumiem, datorprasmes 
apmācība, informācijas nod-
rošināšana un sociālās rehabi-
litācijas programmas apguve 
Jūrmalā, Sociālās integrācijas 
valsts aģentūrā.

Tagad notiek klientu izvēr-
tēšana un notiks jaunu klientu 
reģistrācija. 

Uz „Kopsolī” jautājumiem 
par izvērtēšanu un pieteikša-
nos uz pakalpojumiem atbild 
projekta vadītājs ARNOLDS 
PAVLINS.

1. Kādā veidā, kur  un 
kādā termiņā var pieteikties 
uz projekta „Klusuma pa-
saule” piedāvātajiem pakal-
pojumiem?

Jūlijā strādās sociālie dar-
binieki, kuri izvērtēs pašreizē-
jos klientus, tad mēs pieņem-
sim lēmumus par klientiem, 
kurus izslēgsim no projekta. 
Tikai pēc tam būs zināms, ku-
rās biedrībās un cik cilvēku 
mēs varēsim uzņemt no jauna.

2. Kādi dokumenti ne-
pieciešami  šo pakalpojumu 
saņemšanai?

Mēnesi pirms pieteikšanās 
termiņa sākuma mēs izsludinā-
sim, kur, kā un ar kādiem do-
kumentiem jāpiesakās gribē-
tājiem. Tas varētu būt augusta 
beigās.

3. Ir gadījumi, ka kāds 
vairs nevēlas turpmāk šos 
pakalpojumus. Kas šiem cil-
vēkiem jādara?

Jāraksta iesniegums. Ie-
snieguma forma būs pieejama 
biedrībās. Būtu labi, ja cilvēki, 
kuri tādu vai citādu iemeslu 
dēļ nevar vai negrib piedalī-
ties projekta aktivitātēs, paši 
atteiktos no projekta pakalpo-
jumiem, uzrakstot šo iesnie-
gumu. Mums ir tik daudzi, kas 
ir neapmierināti, ka nevar pie-
dalīties, tāpēc dodiet iespēju 
citiem. 

 Jūnija beigās datorprasmes kursus pasniedzējas Ivetas Kra-
zes vadībā. Rīgā beidza jau sestās grupas dalībnieces: V. Jerčaka,  
A.Kursīte, A. Dimante, I. Briška,  M.Virtiga. Līdz ar to kursus beidzis 
jau 31 projekta „Klusuma pasaule” klients Rīgā. Apmācības sākusi 
nākamā grupa.

I. Kraze atzīmēja: „Grupas dalībnieku sastāvs katrreiz ir atšķirīgs pēc 
savu priekšzināšanu līmeņa.  Ar to iepazīstos jau pirmajā nodarbībā un 
tālāk, lai kursanti sekmīgi apgūtu paredzēto programmu, veidoju individu-
ālu pieeju katram no viņiem. Arī šajā grupā dažiem  nācās visu apgūt no 
pašiem pamatiem, sākot ar datora ieslēgšanu, iedraudzēšanos ar to.  Bet 
jau kaut ko zinošiem arī atklājās daudzas jaunas, vēl neapgūtas iespējas. 
Tādas datortehnikā slēpjas neskaitāmas, un mēs centāmies iemācīties tās 
noderīgākās ikdienā: sazināties ar draugiem e-pastā, iegūt jaunu, noderīgu 
informāciju internetā, iepirkties , nokārtot rēķinus, izmantot dažādus servisa pakalpojumus utt. Gadās arī tā, 
ka kursanti paši lūdz vēl papildus darbus.

Diemžēl nav iespējams sakomplektēt grupas ar vienādu sastāvu pēc to zināšanu līmeņa, jo jārēķinās ar 
cilvēku iespējām piedalīties kursos konkrētā laikā. Rīgā un Rīgas rajonā vēl paredzētas šādas 3 – 4 apmācību 
grupas, pēc tam tādas plānotas arī Jelgavā un Tukumā.”

DATORLIETOTĀJU SKAITS VAIROJAS

Projekta ,, Klusuma pasaule” ietvaros daudzus mūsu cilvēkus savā varā spēcīgi pārņēmis ,, da-
tortārps”. Kursi,  kur mācās ar viņu ,, cīnīties un pakļaut savai varai”,  tagad notiek arī Liepājā. Un 
veiksmīgi. Jau divas grupas – abās pa pieciem ,,karotājiem” – veiksmīgi tos pabeiguši un saņēmuši 
kursu beidzēju apliecību. Viņi tagad zina, kas ir DATORS.

Mācības patiešām cilvēkus aizrāva – visiem bija interesanti un ļoti liela vēlēšanās apgūt sev kaut ko jau-
nu, nezināmu.Visi  sāka no pašiem pamatiem, bez priekšzināšanām.Teksti, tabulas, e-pasts, internets – tagad 
tas viņiem nav vairs nekāds noslēpums.

kursu vadītāja vērtējums
Aldis Ādamsons: Jūtama ļoti liela mūsu 

biedru interese, aizrautība par kursos apgūsta-
mām jaunajām zināšanām.Tā palielinās ar katru 
apgūto terminu, uzrakstīto tekstu. Cenšas visi no 
sirds, cits citu pamāca, atbalsta. Arī man pašam kā 
pasniedzējam tā ir laba skola. Mācot citus, mācos 
arī pats.Un visiem kopā mums  liels prieks par no-
kārtotu eksāmenu un godam nopelnītu dokumen-
tu, par sekmīgi apgūto datorlietošanas prasmi.

kursantu domas
Mārīte Oknere: Labs projekts ar mums pie-

mērotu programmu. Daudz ko esam iemācīju-
šies,  un tas mums visiem  bija kaut kas jauns, 
nezināms. Bija ļoti interesanti, un visiem  arī liela 
vēlēšanās mācīties. 

Varam tagad rakstīt vēstules, pasērfot interne-
tā. Apbrīnojama ir mūsu pasniedzēja Alda Ādamsona lielā  atsaucība, pacietīgi visu skaidrojot.

Mārīte Ostvalde (sasniegusi labākos rezultātus  pirmās grupas apmācībās): Nedzirdīgam cilvēkam ap-
gūt datoru  ir ļoti svarīgi, ja to vērtē no praktiskās puses. Vieglāk  sazināties ar draugiem citās pilsētās, apska-
tīties foto un video. Palasīt jaunākās pasaules ziņas, arī LNS mājaslapā var ieskatīties  katru dienu –  jaunumi 
brīvi pieejami jebkurā laikā. Ērti un praktiski. Ar mācībām esmu ļoti apmierināta, arī par pasniedzēju varu 
teikt tikai to labāko. Īsi un konkrēti pateica Arita Dirnēna: Super! 

Arī liepājnieku vadītāja Gundega Paņko paslavēja savējos: visi čakli apmeklējuši nodarbības, mācījušies 
tā,  ka galvas ,, kūp” un par centību arī atalgoti ar godam nopelnītu  kursu beigšanas apliecību. 

jo vairāk zinām, jo labāk
No autora: Nu ko, sākums labs! Tālāk vajadzētu sevi mācīt pašiem. Biedrībā dators ir brīvi pieejams, 

vajag tikai gribēšanu. Tās viņiem noteikti netrūkst. Pats zinu no savas pieredzes: ja apsēdies pie datora, tev 
visa pārējā pasaule vairs neeksistē.Tu iekrīti azartā, sķirot interneta lapas, meklējot sev daudz ko noderīgu un 
interesantu. Vari piedalīties dažādos konkursos, pastrīdēties forumos.

Tādēļ ļoti gribētos, lai mūsu LNS mājaslapā atvērtu diskusiju sadaļu, kur nedzirdīgie ļaudis varētu  ap-
spriest savus aktuālos jautājumus, uzzināt citu cilvēku viedokli. Forums un komentāri, manuprāt, tam nav 
piemēroti. Mana pārliecība: jo vairāk cilvēks uzzina, jo labāk – tā veidojas personība ar daudz  plašāku noti-
kušā redzējumu. Lai mums visiem kopā veicas! 

 

DATORBUMS ARĪ LIEPĀJĀ
AUSTRIS NIKIFOROVS

ILZE KOPMANE
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Festivāla koncertā ar 29 
priekšnesumiem bija pārstāvē-
tas visas LNS biedrības. Daudz, 
tāpēc šoreiz ar dažiem vārdiem 
pakavēšos tikai pie tiem, kuri ar 
kaut ko šķita īpaši atzīmējami. 
Daudzos priekšnesumos debitē-
ja pavisam jauni aktieri.

Melodeklamāciju „Ar tavu 
vārdu” ierasti meistarīgā līmenī 
izpildīja Irīna Kristoforova ar 
partneri Jāni Graudiņu. Snie-
gums labs, skaists, bet vai neva-
jadzētu ieviest kādus jaunus, te-
atrālus elementus izpildījumā? 

Tieši to bija izdarījusi El-
vīra Čaika (attēlā nr.1) savā 
melodeklamācijā „Mīļie puiši, 
labie puiši”. Viņas sniegumā 
melodeklamācija pārvērtās par 
īstu šovu ar pārsteiguma ele-
mentiem un iedvesmas pilnu 
izpildījumu. Aizraujošs priekš-
nesums, bravo, Elvīra!

K/C „Rītausma” sieviešu 
deju kolektīvs pārsteidzoši labi 
uzstājās ar deju „Pļavā”. Varēja 
just, ka dejotājas regulāri ap-
meklējušas nodarbības un cītīgi 
slīpējušas deju soļus. Krāsainie, 
vizuļojošie tērpi labo iespaidu 
paspilgtināja. „Rītausmas”  
jauniešu deju grupa savukārt 
apliecināja publikai savus drau-
dzīgos nolūkus ar deju „Mēs 
jūsu draugi”. 

Tomēr man šķiet, ka kaut 
kā pietrūka. Bija tērpi, bija in-
teresantas maskas, bija jūtams 
progress dejas saskanīgā izpil-
dījumā, tomēr man bija sajūta, 
ka kaut kas nav līdz galam iz-
paudies.

Pļaviņiešu malači Lau-
ris Rūrāns un Māris Bremze 
ar savu pantomīmu „Moto-
kross” atdzīvināja publiku un 
sarībināja skatuvi. Varbūt šur 
tur kustības nebija līdz galam 
pārdomātas, bet to kompen-
sēja izpildītāju aizrautība. Arī 
pārējās viņu pantomīmas, īpaši 
„Mafija&nauda” patika. Tajās 
bez nosauktajiem piedalījās vēl 
Andris Bučis un Jānis Ladu-
zāns, kurš arī izdomāja mafijas 
sižetu. Lieliski, puiši, turpiniet, 
jums tas padodas (attēlā nr.2)! 

Valmieriešu melodeklamā-
cijā „Pārdevējs” solista  Ar-
manda Slempera  sniegums īsti 
nepārliecināja. Varbūt traucēja 
pieredzes trūkums vai satrau-
kums, bet jutu, ka solists īsti ne-
spēj iedzīvoties savā tēlā. Toties 
režija (laikam jau “Pugačovas”) 
un tērpi bija ļoti labi. Izpētīju 
programmā, ka valmieriešiem ir 
tikai daži priekšnesumi, lai gan 
viņu biedrībā ir daudzi aktīvi 
jaunieši, kas varētu piedalīties 
pašdarbībā. 

Valmieras biedrības vadītā-
ja Dace Lāce: „Nav jau tā, ka 
jaunieši negribētu piedalīties. 
Gluži otrādi, ļooooti grib! Taču 
daudzi dzīvo Cēsīs, citi Līgatnē, 
citi vēl kaut kur. Turklāt dau-
dziem arī nav darba, tāpēc nav 
līdzekļu, lai izbraukātu uz mēģi-
nājumiem Valmierā. Gribēšana 
ir, iespēju nav.”

Laikam gan to varētu teikt 
vai visu biedrību vadītāji. Ir 
cilvēki, kas gribētu piedalīties, 
taču traucē attālums un līdzekļu 

trūkums transportam.
Tāpēc ļoti pārsteidza, ka 

ventspilnieku „Basketbola 
dejā” piedalījās vesela rinda 
iesācēju pašdarbībā: Sandis 
Adamovičs, Jekaterina Mi-
tenberga, Ieva Geige-Preiss, 
Alīna Sahmānova un Kristaps 
Stelmahers. Izrādījās, ka vents-
pilnieki paši izdomājuši priekš-
nesumu, paši arī atraduši deju 
skolotāju Everitu Panfiļonoku, 
kura ne tikai palīdzēja iestudēt 
dejas, bet arī atbrauca līdzi uz 
festivālu. Apsveicama rosība! 
Arī priekšnesums pirmajai rei-
zei bija labs!

Rēzekniešu pantomīma 
„Pazaudētā un atrastā mīlestība” 
, kurā galvenās lomas izpildīja 
Vita Kravale un Artūrs Vinda-
čs (attēlā nr.3), bija labi izdomā-
ta. Arī izpildītāju tēlojums ļoti 
labs. V. Kravale atkal piedalījās 
festivālā pēc ilga pārtraukuma, 
tā turpināt! 

Liepājnieku melodekla-
mācijai „Nepareizā dziesma” 
varēja just ļoti labu režiju, labu 
izpildījumu, patika tas, ka ik-
viens no tēliem bija savdabīgs. 
Šajā un arī pārējās liepājnieku 
melodeklamācijās, kā parasti, 
spožs bija Aldis Ādamsons. 
Uzmanību piesaistīja pavisam 
neredzēta seja liepājnieku rin-
dās. Izrādās, tā ir Monta Dēbe-
le. Lūk, ko viņa pastāstīja: „Ar 
nedzirdīgiem cilvēkiem sāku 
sadarboties, mācoties Jūrmalas 
koledžā par surdotulku. Sāku in-
teresēties par nedzirdīgiem cil-
vēkiem un viņu kultūru. Liepāj-

TRADĪCIJAS SAGLABĀJAS. PARĀDĀS JAUNI TALANTI

Šogad nedzirdīgo pašdarbības festivāls notika Pļaviņās. Vispirms, protams, dzelžaini tika ievērota tradīcija, un pašdarbnieki 
ar LNS prezidentu A. Pavlinu, viceprezidenti S. Gerenovsku un Pļaviņu biedrības vadītāju A. Osmani priekšgalā devās 
gājienā pa galveno Pļaviņu ielu līdz kultūras namam.

ZIGMĀRS UNGURS
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niece būdama, devos uz vietējo 
nedzirdīgo biedrību, kur mani 
laipni uzņēma. 

Melodeklamāciju sāku mā-
cīties, pateicoties savai skolo-
tājai Inesei Immurei. No viņas 
smēlos iedvesmu un drosmi. Uz 
Pļaviņām braukt mani mudinā-
ja Liepājas nedzirdīgo biedrī-
bas entuziasti. 

Esmu sapratusi, ka melo-
deklamācija ir mans lauciņš un 
tas, ko daru, patīk arī citiem. 
Uzstāšanās Pļaviņās bija mans 
pirmais nopietnais pārbaudī-
jums, no kura ieguvu neizsakā-
mi lielu pirmo pieredzi un lielu, 
lielu atbalstu no pašiem nedzir-
dīgajiem”. 

Alsviķieši nodejoja dažas 
lēnas un mierīgas dejas, nudien 
no jauniešiem gribas tomēr sa-
gaidīt ko dzīvāku! Vai tiešām 
viņi baidās no straujākām kus-
tībām?

Rītausmiešu Skroderdienas 
– ļoti labi, lai gan festivālam 
varbūt par garu. Smiltenietes 
Aiva un Lida Šilinskas bija sa-
gatavojušas lielisku priekšnesu-
mu, un tā aizrāvās, ka sirds vai 
stinga, vērojot, kā viņas pilnā 
ieskrējienā triecas viena otrai 
virsū…

Un nobeigumā Lielā Alla 
alias Pugačova Ivetas Lāces 
melodeklamācijas „Liecies 
mierā” izpildījumā. Tempera-
ments gāžas pāri malām, taisni 
vai gribējās pieskriet un tā katla 
vāciņu nocelt, lai tvaiks iziet… 
Riktīga Alla! 

1. 2. 3.



jaunā kaklarota ļaus 
cilvēkiem ar dzirdes 
traucējumiem sadzirdēt mūziku

Frederiks Podzuveits ir jauns vācu rūpnieciskais dizainers, kas 
līdz šim specializējies trīsdimensiju un divu dimensiju vizuālajā 
datormākslā. Tagad viņš savu māksliniecisko daiļradi apvienojis 
ar nākotnes tehnoloģijām un radījis ierīci „mūzikai nedzirdīgiem 
cilvēkiem” – kaklarotu, kas pārvērš skaņu vibrācijās. Jaunā ierīce 
dos nedzirdīgajiem  iespēju  izjust mūziku daudz plašākā diapazo-
nā nekā līdz šim.

Dzirdīgo vidū pastāv tradicionāls viedoklis, ka cilvēki ar pavājinā-
tu dzirdi nespēj pilnībā izbaudīt mūzikas sniegto prieku, pat aizmirstot 
vispārzināmo faktu, ka Bēthovens bija nedzirdīgs.

Nepiekrītot šim viedoklim, Frederiks izstrādājis pilnīgi atšķirīgu, 
īpašu kaklarotu, kas dod iespēju ar speciālas membrānas svārstību  pa-
līdzību  pārraidīt elektrisko impulsu vibrācijas cilvēkam. Šie impulsi at-
karībā no mūzikas, kas skan, atšķiras pēc tempa un skaļuma. Tie izraisa 
virkni vibrāciju, kas iedarbojas uz klausītāja atslēgas kauliem, pleciem 
un sprandu. Frederika ierīcē basa skaņas tiek nodotas uz sprandu, vidējie 
toņi plecu apvidum, bet augstie toņi rajonā ap atslēgas kauliem. Jaunā 
mūzikas ierīce izmantojama, lai klausītos arī mūziku MP3 formātā un  
kā AM/FM radio – līdzīgi tam, kā tas ir austiņu mūzikas atskaņotājos. 

Kaut arī pašlaik jaunā kaklarota vēl ir izstrādes stadijā, tās izgud-
rošana apliecina, ka nākotnes tehnoloģiskie risinājumi dos iespēju ne-
dzirdīgajiem izbaudīt mūzikas skaņas tikpat viegli kā dzirdīgajiem.  Un, 
starp citu, tas arī stilīgi izskatās!

Tulkojis Pēteris Vilisters pēc 
InventorSpot.com materiāliem

krievijā uzņemta pasaulē pirmā 
animācijas filma zīmju valodā 

Krievijas pilsētas Kazaņas Nevalstiskās organizācijas aktīvisti 
uzņēmuši pasaulē pirmo animācijas filmu nedzirdīgiem bērniem. 
Filmas varoņi – dažādu sugu suņi  – sarunājas zīmju valodā.

Šis projekts ir unikāls ne tikai Krievijas, bet arī visas pasaules mē-
rogā – patiesībā to varētu nosaukt par sociālu eksperimentu. Unikālo 
projektu atbalsta Atvērto komunikāciju akadēmija. 

Ideja radās no kādas agrākas iniciatīvas. Vispirms aktīvistu grupa 
iztulkoja zīmju valodā Krievijā   ļoti populārās animācijas filmas  „Pros-
tokvašino” un „Karlsons, kas dzīvo uz jumta”. Ekrāna stūrī zīmju va-
lodas tulks demonstrēja zīmes, atstāstot filmiņu tekstu. Nedzirdīgajiem  
bērniem filmas ļoti patika.

Jau strādājot pie dublēšanas, organizatori sadūrās ar kādu nopietnu  
problēmu: izrādījās, ka daudzi bērni ikdienā  nerunā pareizā zīmju valo-
dā un izmanto tādus žestus, kādus viņi paraduši lietot.

  „Viens no mūsu animācijas filmu mērķiem ir mācīt bērniem pa-
reizu zīmju valodu,” saka Atvērto komunikāciju akadēmijas direktore  
Tatjana Merzļakova.Katras animācijas filmas dublēšana izmaksā aptu-
veni  80 000 rubļus (1500 Ls). Nauda tika savākta reģionālās labdarības 
akcijas laikā. Zīmji valodā tulkotās filmas pirmo reizi demonstrēja Ta-
tarstānas Republikas kinoteātros, un tās tika ļoti silti uzņemtas. Bez tam  
izdeva DVD diskus ar šīm filmām un diskus piegādāja specializētajām 
skolām. 

Pēc tam filmas veidotāji nolēma ķerties pie nākamā eksperimenta:  
uzņemt pilnvērtīgu filmu,  kuras galvenie varoņi – suņi – savā starpā 
sarunātos zīmju valodā.

Scenārija autore Alīna Nuriakhmetova : „Lai izveidotu interesantus 
un saprotamus dialogus, vajadzēja ieguldīt lielu darbu.”

Tāpat nozīmīgu ieguldījumu filmas tapšanā deva arī zīmju valodas 
tulki – bija svarīgi panākt, lai filmas dialogi būtu spilgti un saistoši, 
un viņi to paveica lieliski.  Katra no trīs minūšu garajām epizodēm iz-
maksāja 500 000 rubļu (ap 9400 latu). Arī šo naudu saziedoja sponsori. 
Daudzi no filmas veidotājiem darba gaitā apguva zīmju valodu.

Jaunās animācijas filmas pirmizrāde paredzēta šī gada septembrī  
Tatarstānas galvaspilsētā Kazaņā. Šī projekta organizatori turpina dar-
bu, veicot citu populāru animācijas filmu tulkošanu  zīmju valodā.

Tulkojis Pēteris Vilisters pēc 
 rt.com materiāliem

gāja pāri sliedēm 
pēc hamburgera...

Tā saucas raksts par traģisku 
nelaimes gadījumu šā gada 13. jū-
nijā uz Latvijas Dzelzceļa pie Slāvu 
tilta apļa, kas notika ar 12 – gadīgu 
nedzirdīgu zēnu Valmieras skolas 
audzēkni Elvi Vanagu. Tā autore 
L. Dzērve uzsver, ka raksta mērķis 
– saasināt uzmanību, brīdināt un 
paglābt sabiedrību no tamlīdzīgiem 
bēdīgiem gadījumiem.

Tas bija svētdienas rīts. Padar-
bojies ar datoru, Elvis palūdza mātei 

naudiņu, lai aizietu uz veikalu pēc hamburgera. Ejot prom, zēns 
dzirdes aparātu atstāja mājās, galvā bija vējjakas kapuce. Iespē-
jams, tā nedzirdīgajam zēnam daļēji aizsedza arī skatu, kad viņš 
šķērsoja vairākas dzelzceļa sliedes. Pa pēdējām no tām tuvojās 
vilciens Rīga – Lielvārde. Acīmredzot zēns to nemanīja. Viņš arī 
nedzirdēja, ka vilciena mašīnists izmisīgi signalizēja, bremzēja 
un taurēja. Diemžēl Elvis pat nepaskatījās – vilciens viņu parāva 
zem sevis, un tur viņš arī palika…

Šī gada 5 mēnešos bijuši jau 18 nelaimes gadījumi, kuros 
bojā gājuši 15 cilvēki, kas neatļautā vietā šķērsojuši dzelzceļa 
sliedes. Lai pasažieru vilciens varētu apstāties, pēc bremžu ie-
darbināšanas tam vēl jānobrauc vismaz 400 metru, bet kravas 
vilcienam – vairāk nekā kilometrs. 

Izlasiet un padomājiet!
Pārstāsts no laikraksta „Diena”, 2010, 22.06

viņi nedzird mazo raudam, 
jo ir… nedzirdīgi

 Žurnālā „Mans Mazais” publicēts sirsnīgs raksts par 
jauno Dekšņu ģimeni – Aldi (25), Oksanu (24) un Marko (2 
mēn.). Sarunā ar žurnālisti Z. Blanku Aldis un Oksana at-
klāti stāsta par savu pieredzi bērna gaidībās un lološanā pēc 
viņa piedzimšanas.

Lielajam notikumam – bērniņa nākšanai pasaulē – jaunie 
vecāki gatavojušies ļoti atbildīgi: lasīja grāmatas un studēja pa-
domus internetā, apmeklēja vecāku skolu (tiesa, bez tulka lielas 
jēgas nebija!).

Arī vārdu dēliņam meklēja ilgi un rūpīgi, izvēlējušies tādu 
neparastāku, bet pašiem vieglāk izrunājamu.

Kā nedzirdība ietekmē rūpes par mazuli? Vecāki nēsā līdzi 
vibrējošas rācijas, lai sajustu bērna raudas. Par bērnu  ārsti viņi 
saka vislabāko – saziņa notiek rakstiski. Diemžēl TV raidījumi 
jaunajiem vecākiem bez subtitriem nav saprotami.

Aldis (galdnieks) un Oksana (šuvēja) stāsta arī par savu mā-
cību un darba pieredzi, Marko dzirdes pārbaudi, savu attieksmi 
pret dzirdes implantiem un bērna audzināšanu.

Izlasiet paši!
Īsumā no žurnāla „Mans Mazais”, 2010, 6. nr. 

daina platace, 
miss deaf latvija

Ar šādu nosaukumu lasāma publikācija žurnāla „Ir” 
13.nr. jūlijā.

Raksta autore stāsta, ka Daina dosies uz nedzirdīgo mei-
teņu skaistumkonkursu Gruzijā šī gada jūlijā.

Viņa īsumā informē, kā norisinājās skaistumkonkurss Latvijā 
pagājušā gada nogalē, kurā viņa tika izvirzīta uz šo notikumu 
pasaules mērogā. Žurnāla lasītāji tuvāk iepazīstināti ar nedzirdī-
go pasauli – zīmju valodu, sazināšanās iespējām, darba atrašanas 
problēmām utt.

Plašāk lasiet – žurnālā „Ir”, 2010,13. nr. 
Apskatu no Latvijas preses sagatavojusi: Ilze Kopmane

PAR NEDZIRDĪGAJIEM LATVIJĀ UN PASAULĒ
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Daudzās valstīs pastāv tulku pakalpo-
jumu aģentūras, tiesa gan, komercdarbības 
nolūkos. Lielākā priekšrocība, startējot kon-
kursos, ir tulku darba kvalitāte, kas ir izšķi-
rošā, veicot valsts pasūtījumu. 

LNS Komunikācijas centrs vienmēr bi-
jis monopola situācijā un kā vienīgais pre-
tendējis uz valsts pasūtījumu. Tagad šim 
centram parādās konkurente – SIA „Mācību 
centrs MKB”. Šī firma arī pieteicās uz NVA 
iepirkumu konkursu par tulkošanu subsidē-
tajās darbavietās un profesionālās apmācī-
bas kursos nedzirdīgajiem bezdarbniekiem. 
Konkursi ir beigušies, un rezultāti ir šādi: 
„Mācību centrs MKB” nodrošina tulkojumu 
subsidētajās darbavietās, bet LNS KC – pro-
fesionālās apmācības kursos nedzirdīgām 
personām. 

kā kļūt par tulku
Nedzirdīgo kopiena pazīst katru savu 

tulku. Par tulku nevar kļūt, neiegūstot klien-
tu uzticību. Protams, tas nav vienkārši. Dau-
dzās pasaules valstīs praksē tulku speciali-
tāti studē kādus 5 – 7 gadus. Gandrīz katrā 
Eiropas valstī eksistē augstākās izglītības 
iestādes, kur iespējams apgūt surdotulka 
profesiju. Bet Latvijā par tulku var izmācī-
ties RRC koledžā divos gados. Apsveicami, 
ka uz šo profesiju pieteicās daudzi intere-
senti. Parasti pirmajā studijas gadā topošie 
tulki nespēj konkurēt ar profesionāliem 
tulkiem, kur nu vēl pieteikties uz valsts ie-
pirkuma konkursiem. Pretējā gadījumā par 
zaudētājiem kļūs paši nedzirdīgie cilvēki, 
kuri nebūs nodrošināti ar pilnvērtīgu infor-
māciju.

kāpēc šī firma pieteicās?
„KS” interesējās par SIA „Mācību 

centrs MKB” tulka pakalpojumu nodroši-
nāšanas spēju mūsu cilvēkiem. Šīs firmas 
vadītāja Sandra Freimane piekrita sniegt 
komentāru: „Manā ģimenē ir trīs bērni, ku-
riem ir dzirdes traucējumi, un nedzirdīgo 
problēmas Latvijā man zināmas jau 20 ga-
dus. Es zinu, cik nedzirdīgam cilvēkam grūti 
šeit veidot savu dzīvi. Saskaros ar dažādām 
problēmām, palīdzot meitai un viņas ģime-
nei, un redzu daudz ko tādu, ko vajadzētu 
mainīt. Kopš bērnu dzimšanas esmu gribē-
jusi palīdzēt nedzirdīgiem cilvēkiem integ-
rēties sabiedrībā, atrast veidu, kā iedrošināt 
viņus. Tādēļ sākotnēji man radās ideja stu-
dēt RRC surdotulka profesiju, lai padziļināti 
izzinātu nedzirdīgo cilvēku komunikāciju un 

kultūru u.c.  
SIA „Mācību centrs MKB” jau veiksmī-

gi  realizē vairākus projektus sadarbībā ar 
Labklājības ministriju, sniedzot pakalpoju-
mus sociālajā jomā. Tāpēc arī izmantojām 
iespēju piedalīties NVA izsludinātajā kon-
kursā par tulka pakalpojumiem  subsidētām 
darbavietām.  Šobrīd RRC studē jaunie sur-
dotulki, kas ir ieinteresēti iegūt surdotulka  
izglītību un profesionāli veikt savu darbu, 
tādēļ ļoti ceru, ka nākotnē nedzirdīgiem 
cilvēkiem būs daudz vieglāk integrēties sa-
biedrībā. Esmu gatava sadarbībai ar visām 
organizācijām un cilvēkiem, kas domā tāpat 
vai līdzīgi!”

rezultāti
Šī firma nodrošina tulka pakalpojumu 

subsidētajās darbavietās gan LNJO, gan 
firmā „Gaismas upe” (tur nedzirdīgie veic 
skenēšanas darbus). LNJO subsidētajai dar-
biniecei tulkojumu nodrošina Rota Gulbe. 
Organizācija viņas darbu vērtē pozitīvi. 
Bet „Gaismas upei” tulko Inga Cepurīte. 
Subsidētais darbinieks Toms Erbss par vi-
ņas darbu stāstīja: „Viņa nav profesionālais 
tulks, jo nespēj visu iztulkot. Parasti nemaz 
nesekoju šim tulkojumam, jo negūstu precī-
zu un pilnīgu informāciju.” Vēl cits subsi-
dētais darbinieks, kas vēlas palikt anonīms, 
atzina: „Viņai jāmācās vēl ļoti daudz!”

ko saka nva?
„KS” lūdza komentāru arī NVA pār-

stāvjiem. Jāatzīst, ka 3 nedēļu laikā bez 
mitas atgādināju par sevi, līdz beidzot NVA 
Pakalpojumu departamenta Apmācību no-
daļas vecākā eksperte Rita Rimša sniedza 
atbildes uz “KS” jautājumiem. 

NVA pasākumos nedzirdīgiem bez-
darbniekiem nepieciešami profesionāli 
tulki. Vai jūs veicat kontroli, vai firmām, 
kuras piesakās uz tulka pakalpojumu ie-
pirkuma konkursiem, ir kvalificēti tulki?

NVA, lai nodrošinātu kvalificētu surdo-
tulku piesaistīšanu bezdarbnieku apmācī-
bai, surdotulku iepirkuma dokumentācijā ir 
noteikusi, ka pretendentiem ir jānodrošina 
surdotulki, kuriem ir: atbilstoša surdotulka 
izglītība vai tie arī var būt surdotulki, kas 
apgūst atbilstošu specialitāti izglītības iestā-
dē (izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 
vai izziņas oriģināls no izglītības iestādes); 
vismaz 2 gadu darba pieredze surdotulka 
pakalpojumu sniegšanā; vismaz 2 pasūtītāju 
rekomendācijas par sniegtajiem surdotulka 

pakalpojumiem.
Izvēloties pakalpojuma sniedzēju, NVA 

pārbauda, vai pretendents atbilst minētajām 
prasībām un iesniedzis atbilstošas rekomen-
dācijas.

Pirmajā NVA iepirkumu konkursā 
par surdotulka pakalpojumu nodrošinā-
jumu NVA apmācību kursos nedzirdī-
giem bezdarbniekiem neviens no pietei-
cējiem netika apstiprināts. Jūs atkārtoti 
izsludinājāt šo iepirkumu konkursu ar 
grozījumu: pretendents var būt tas, kurš 
mācās. 

Vai tas nozīmē, ka jebkurš, kas apgu-
vis minimālu zīmju valodu, var tulkot ap-
mācībās? Lūdzu, pamatojiet, kāpēc NVA 
veica šādu konkursa noteikumu papildi-
nājumu.

Gatavojoties jaunajam iepirkumam, at-
kārtoti rūpīgi izvērtējām NVA pieredzi gan 
attiecībā uz iemesliem nesekmīgajam ie-
priekšējam iepirkumam, gan pieredzi citu 
pasākumu ietvaros – subsidētās nodarbinā-
tības pasākumā. Tā liecināja, ka surdotulka 
pakalpojumus sekmīgi var sniegt arī tie sur-
dotulki, kas mācās minētajā specialitātē  un 
kuriem ir pieredze šo pakalpojumu snieg-
šanā.  Tāpēc nolēmām pēc iespējas papla-
šināt potenciālo pretendentu loku, attiecīgi 
palielinot konkurenci, lai iegūtu pēc iespē-
jas izdevīgāku finanšu piedāvājumu minētā 
pakalpojuma nodrošināšanai NVA. Jaunajā 
iepirkumā tāpēc tika noteikts, ka pretenden-
tam jānodrošina surdotulki ar atbilstošu sur-
dotulka izglītību vai arī surdotulki, kas ap-
gūst atbilstošu specialitāti izglītības iestādē.

nobeigumā...
Vai NVA ir vērsusies Zīmju valodas cen-

trā konsultēties prasības izstrādē? 
LNS Zīmju valodas centra direktore 

Lilita Janševska atzina: “Ne reizi NVA nav 
konsultējusies ar mūsu iestādi. Nezinu, pēc 
kādiem kritērijiem NVA sagatavojusi šādas 
prasības, iespējams, kaut kas pārņemts no 
citām reizēm. Principā topošie jeb iesācēji 
surdotulki pēc 2 mācību gadiem vēl nespēj 
sniegt profesionālus tulka pakalpojumus. 
Viņiem sava pieredze iepriekš jāattīsta kaut 
kur citur, veicot vienkāršākus uzdevumus.”

Profesijas standartā par surdotulku, 
kuru apstiprinājusi Izglītības un zinātnes 
ministrija, īpašas prasības ir ne tikai izglītī-
bas iestādes izsniegts diploms, bet arī LNS 
tulka sertifikāts. Tas būtu jāņem vērā NVA 
vadībai.

LNS Komunikācijas centra direktors 
Ainārs Ostvalds pašreizējo situāciju ko-
mentē šādi: “Mēs pievēršam vislielāko uz-
manību kvalitātei un strādājam nedzirdīgo 
cilvēku labā. Par otru firmu pagaidām neko 
nevaru pateikt, jo viņi pilda savu pirmo pa-
sūtījumu, tāpēc atsauksmes dzirdēsim vēlāk. 
Laiks rādīs, ko viņi spēj. Bez tam neuzskatu, 
ka viņi ir mūsu konkurenti.”

KĀDI TULKI IESAISTĪTI NVA PASĀKUMOS?

IVARS KALNIŅŠ

Zīmju valodas tulku pakalpojumi allaž bijusi vitāli svarīgi nedzirdīgajiem da-
žādās dzīves jomās. Tulku problēmas nav aprimušas gadiem ne vien Latvijā, bet 
visā pasaulē, ieskaitot attīstītajās valstīs. Būtībā Latvijā zīmju valodas tulku trū-
kums nav katastrofāls, jo pēc nedzirdīgo cilvēku skaita uz katru tulku 33 Eiropas 
valstu kontekstā mūsu valsts ierindojās 18. vietā, apsteidzot tādas attīstītās valstis 
kā Īrija, Vācija, Dānija, Ungārija, Francija u.c.
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Tas risinājās Rīgā no 3. līdz 5. jūnijam, pie-
dalījās 10 komandas, kuras tika sadalītas divās 
grupās, kuras vispirms sacentās priekšsacīkšu 
kārtā. Grupā A pēc priekšsacīkšu kārtas pirmo 
vietu ieņēma Kauņas komanda TYLA no Lie-
tuvas, otrajā vietā AOK ATHENS no Grieķijas, 
trešajā MGD LJUBLJAN no Slovēnijas, ceturta-
jā FORUM no Ukrainas, piektajā – TALKUR no 
Igaunijas pilsētas Tallinas. 

Otrajā, B grupā pēc priekšsacīkstēm vietas 
sadalījās šādi: pirmajā vietā GESTAS no Lietuvas 
(Viļņa), otrajā RSK „NEDZIRDĪGO SPORTS”, 
trešajā EERO no Igaunijas (Pērnava), ceturtajā 
SATURN no Krievijas, bet piekto vietu ieņēma 
Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskola, 
taču tikai tāpēc, ka startēja ārpus konkurences, 
jo nebija veterānu komanda. 

5. maijā sākās spēles par galīgo vietu sada-
lījumu. Pusfinālā tikās TYLA ar RSK „NEDZIR-
DĪGO SPORTS”, un ar rezultātu 46: 27 uzvarēja 
rīdzinieki. Savukārt otrajā pusfinālā Grieķijas 
komanda AOK ATHENS ar 53:47 pārspēja otru 
Lietuvas komandu GESTAS. 

Spēlē par 9. vietu Rīgas Nedzirdīgo bērnu in-
ternātpamatskola zaudēja Igaunijas TALKUR ar 
viena punkta starpību 42:43 un palika 10. vietā. 

Cīņā par 7. vietu Ukrainas FORUM pārspēja 
Krievijas SATURN ar 34:32, bet spēlē par 5. vie-
tu Igaunijas EERO ar 45:28 uzvarēja slovēņus. 
Abas Lietuvas komandas GESTAS no Viļņas un 
TYLA no Kauņas tikās spēlē par 3. vietu, un to 
izcīnīja GESTAS ar rezultātu 43:25, bet TYLA 
palika ceturtajā vietā.

Tā nu bija pienākusi finālspēle: mājinieki 
pret vistālāko ceļu mērojušiem viesiem,  Latvija 
pret Grieķiju, RSK „NEDZIRDĪGO SPORTS” 

pret AOK ATHENS. 
Noskaņa sporta zālē bija īsta fināla cienī-

ga, skatītāju – pilna zāle, visi gaidīja interesan-
tu spēli un mūsējo uzvaru. Sākums mūsējiem 
izdevās varens – 10:2, spēlētāji tiešām ļoti ap-
ņēmīgi bija noskaņojušies izšķirošajai spēlei. 
Grieķi nespēja tikt cauri latviešu aizsardzībai, 
tāpēc sāka mest no tālienes trīspunktu metie-
nus, bet arī tie nekrita. Rezultāts jau 19:4 lat-
viešu labā. Redzot, ka nekas nelīdz pret latvie-
šu vienoto spēli, grieķi sāka nervozēt un viņu 
treneris zaudēja savaldību. Turpinājās nervoza 
spēle, kurā stiprāki nervi tomēr izrādījās mū-
sējiem. Lai gan grieķi veiksmīgākajos brīžos 
pietuvojās mūsējiem līdz 7 – 9 punktu starpī-
bai, tomēr rīdzinieki pārsvaru vienmēr prata 
nosargāt un spēle beidzās ar rezultātu 49:42. 
Interesanta spēle un lieliska uzvara!

Pirms apbalvošanas ceremonijas visu at-
braukušo komandu pārstāvji apsveica mūsu 
sporta klubu 75 gadu jubilejā, bija ieradies arī 
LNS prezidents A. Pavlins un LNSF prezidents 
V. Strazdiņš. Kluba vadītājs Andris Bergmanis 
saņēma daudz labu un sirsnīgu novēlējumu. Lai 
nu tie visi piepildās!

Pēc tam notika apbalvošana. Balvas tika vi-
sām komandām. Arī trīs labākie turnīra spēlētā-
ji saņēma skaistas balvas. Tie bija: Charlampos 
Giannoroulos no Grieķijas, Damjan Šebjan no 
Slovēnijas un Gintautas Serelis no Lietuvas. 

Rezultatīvākie spēlētāji RSK „Nedzirdīgo 
sports” komandā bija Andris Lungēvičs ar 102 
punktiem, Ruslans Trubiņš ar 55 punktiem un 
Juris Ķikurs ar 33 punktiem. 

Intervijas ar basketbolistiem lasiet “Kop-
solī“ elektroniskajā versijā, kas iznāks jūlija 
beigās. 

DĀVANA JUBILEJĀ – SPOŽA UZVARA

Rīgas sporta klubs „Nedzirdīgo sports” savā 75 gadu jubilejā paši sev un 
visiem sporta draugiem uzdāvināja lielisku uzvaru 12. Starptautiskajā 
nedzirdīgo basketbolistu turnīrā veterāniem. 

ZIGMĀRS UNGURS

KUR ŠORUDEN MĀCĪBAS 
UZSĀKS RĪGAS 
NEDZIRDĪGO SKOLAS...

Sākumu lasiet 6. lpp

Skolotāja Veronika Dzalbe uz-
skata, ka 50 000 Ls, kas atvēlēti ēku 
remontiem ir ļoti maza summa. Ar 
to nav iespējams savest kārtībā ēkas 
Graudu ielā. Tas nozīmē, ka Nedzir-
dīgo skola tiks pārvietota uz sliktā-
kiem apstākļiem. Jaunajā ēkā telpas 
ir par lielām nedzirdīgo klasēm, tur 
nav individuālo darba kabinetu, nav 
normālas sporta zāles. Nedzirdīgo 
skola Čaka ielā uzcelta par saziedo-
tiem līdzekļiem speciāli nedzirdīgiem 
bērniem, arī  tāpēc vajag  saglabāt ne-
dzirdīgo skolu vēsturiskajā vietā. Tur-
klāt ēka nav nemaz sliktā stāvoklī – ir 
ieguldīti lieli līdzekļi tās remontam.”

LNS prezidents Arnolds Pavlins 
jautāja: „Ko Rīgas Dome ieguldījusi 
nedzirdīgo bērnu labā??? Neko! Kā-
pēc Dome līdz šim nav varējusi uztu-
rēt internāta ēku? Un tajā pašā laikā 
tā atļaujas „izsviest” 2, 5 miljonus 
jaunas skolas pamatu ielikšanai un 
iekonservēšanai Juglā! ”. 

Nedzirdīgo bērnu vecāku pārstāvi 
Lailu Brūveli vairāk uztrauca Ne-
dzirdīgo skolas izglītības saturs, kas 
neatbilst nedzirdīgos skolēnu konku-
rētspējas nodrošināšanai darba tirgū.

Arī viņa atzīmēja, ka vecāki ļoti 
neapmierināti par to, ka nebija in-
formēti par Graudu ielā plānotajiem 
darbiem. „Nedzirdīgo bērnu vecākiem 
nav iespēju izvēlēties skolu kā dzirdī-
go vecāku bērniem. Valsts piedāvā ti-
kai vienu nedzirdīgo skolu, un gribas, 
lai tā būtu labākā un kvalitatīvākā, ”

I. Balamovskis atzina, ka Dome 
skolas pārcelšanas jautājumā nav 
pietiekami iesaistījusi vecākus un pa-
ļāvās uz Nedzirdīgo skolas vadību, 
bet tā ir pievīlusi, tāpēc izveidojusies 
konflikta situācija. 

IZM Speciālās izglītības nodaļas 
speciāliste Anita Falka apstiprināja, 
ka Izglītības kvalitātes valsts dienests 
veiks pārbaudi  Nedzirdīgo skolā. 

Pēc viedokļu uzklausīšanas 
Sociālo un darba lietu komisija 
nolēma, ka pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas šajā jautājumā nepie-
ciešams iepazīties ar ēku stāvokli 
abās vietās. Deputāti 6. jūlijā iepa-
zinās ar ēkām A. Čaka ielā 42 un 
Graudu ielā 21. 

Vai deputāti nolems kaut  ko mai-
nīt skolas pārcelšanas jautājumā, par 
to ziņosim vēlāk.

  Pēc Rīgas Domes rīkojuma 30. 
jūnijā Nedzirdīgo skolas direktora 
pienākumu izpildītājai B. Porietei 
būtu jāpārņem nekustamais īpašums 
Graudu ielā 21 un tur jānodrošina 
izglītības procesa uzsākšana jaunajā 
mācību sezonā. 

Sekojiet informācijai LNS ziņu 
avotos! 

Pēc finālspēles latviešu un grieķu komandas kopā nofotografējās 
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BASKETBOLISTU INTERVIJAS, INTERVIJAS…

2. 3.

 

Vai esat no Lietu-
vas komandas?

Jā, mans vārds ir 
Aivaras Bradūnas, 
spēlēju komandā TY-
LIA.                Ve-
terānu basketbola sa-
censībās piedalos no 

1999. gada. Sākumā veterānu basketbola turnīros 
pieteicās tikai četras komandas: Lietuva, Somija, 
Latvija un Igaunija. Dalībnieku komandās arī bija 
maz, tāpēc tika veidotas jauktās komandas. Sākot 
ar 2001.gadu, sacensībās sāka piedalīties nevis 
valstu izlases, bet sporta klubu komandas.

Un kā pašlaik ar veterānu basketbolu Lie-
tuvā?

Komandu savākt ir diezgan grūti. Krīze, dau-
dzi aizņemti ar savām problēmām. 

Kā patīk Rīga, Latvija? Kad te bijāt beidza-
mo reizi?

Rīgā vispār esmu pirmo reizi. Patīk. Pārsteidza, 
ka Vecrīgā puķes pārdod visur un pat naktī.

Ak tad naktīs staigājat apkārt, nevis guļat 
un krājat spēkus sacensībām? 

Jā, pilsētu apskatīt gribas, te ir daudz skaista un 
interesanta, un gan jau spēku pietiks…

Mūsu sarunai ar in-
teresi seko gandrīz vai 
visa TYLIA komanda. 
Arī Remigijos Ba-
laišis grib izteikties:

Bet man Rīgā visla-
bāk patika Melngalvju 

nams. Latvijā beidzamo reizi biju 2004. gadā. 
Par mūsu komandu varu teikt, ka treniņi nenotiek 
pastāvīgi. Nav finansējuma. Tikai vienu mēnesi 
pirms sacensībām mēs sākam trenēties vienu rei-
zi nedēļā. No valsts nekādu lielo palīdzību nevar 
saņemt. Tāpēc arī komandu diezgan grūti savākt 
kopā.

Jautājums visai komandai: kā jums patīk 
latviešu sievietes?

Latvietes labāk ģērbjas, vairāk krīt acīs, ir ši-
kākas. Prieks skatīties, cik daudz skaistu sieviešu 
staigā minibruncīšos.

Aleksejs Ipoļitovs 
no Maskavas:

Veterānu basketbo-
la sacensībās piedalos 
jau divpadsmit gadus. 
Diemžēl veterāniem 
treniņu nav, valsts at-

balsta tikai jauniešus. Arī algot treneri veterāniem 
nav iespējams, jo nav finansējuma. Citādā ziņā 
nedzirdīgajiem Maskavā labi klājas, ir darbs, no-
tiek kultūras pasākumi, sarīkojumi.

Nepatīk, ka tagad ir vīzas un birokrātija, agrāk 
tā nebija. Ja nevajadzētu kārtot vīzas, tad mēs va-
rētu biežāk braukt uz Latviju. Sacensības patika. 

Rīgā ir mierīgi, Maskavā gan ir briesmīga bur-
zma un sastrēgumi. Vasarās  braucu atpūsties uz 
savu mītni ārpus pilsētas.

Slovēnis Dami Šej-
bans: 

Latvijā esmu trešo 
reizi, vēl biju pirms 
pieciem gadiem eks-
kursijā. Basketbolu, 
var teikt, spēlēju jau no 

zīdaiņa vecuma. Man ir visādi apbalvojumi, sep-
tiņas dažādas medaļas un Olimpiādē otrā vieta. 
Mums Slovēnijā veterāniem basketbolā treniņu 
nav. Mūsu komandai, kad braucām šurp, radās 
problēmas un četri labi, spēcīgi spēlētāji bija 
spiesti palikt. Ja būtu pilnā sastāvā, tad mēs spē-
lētu daudz labāk un iegūtu augstāku vietu.

Vai varat pastāstīt, kā dzīvo nedzirdīgie 
Slovēnijā?

Tagad  invalīdiem pabalstu nav. Par brīvu ir mo-
bilie telefoni ar videosaziņas iespējām. Nedzirdī-
gie  iestājušies dažādās invalīdu organizācijās, bet 
sportisti sadarbojas ar Paralimpisko komiteju.

Kāds Slovēnijā ir nodrošinājums ar zīmju 
valodas tulkiem?

Katrs nedzirdīgais tulkus var izmantot trīsdes-
mit bezmaksas stundas gadā sociālo jautājumu 
risināšanai. Privātiem nolūkiem tulka pakalpoju-
mus var izmantot simt stundas gadā, par kurām 
jāmaksā. Bet caur internetu ar tulku starpniecību 
var komunicēt brīvi. Tulki strādā trijās maiņās pa 
sešām stundām katra.

Vitālijs Lavriks no 
Ukrainas:

Pirmoreiz Latvijā biju 
vēl skolas laikā, kopš 
tā laika Rīga ir ļoti 
pārmainījusies. Mums 
laikam ir viena kopīga 

problēma – divvalodība. Arī Latvijā ir divas lielas 
grupas – latvieši un krievi,  un  katrs grib runāt 
savā valodā.

Nedzirdīgajiem Ukrainā ir nodokļu atviegloju-
mi. Bet, ja pieņem kaut kur strādāt, tad algas izrā-
dās mazas. Pie mums nedzirdīgajiem ir arī savas 
ražotnes, kur izgatavo mēbeles, apģērbus, celtnie-
cības ģipša izstrādājumus. Valsts dod pasūtījumus 
nedzirdīgo uzņēmumiem, un tāpēc cilvēki var 
strādāt. Tomēr algas ir mazas. Taču uzņēmumiem 
ir savas kopmītnes, tāpēc iebraucēji un tie, kuriem 
nav kur citur dzīvot, ir spiesti strādāt šajos uzņē-
mumos, lai varētu dzīvot kopmītnē.

Ja nedzirdīgie grib mācīties, tulku nedod, bet 
nedzirdīgo grupas pašas spēj samest naudu, lai al-
gotu tulku. Internetu pats apmaksāju simtprocen-
tīgi, nedzirdīgajiem interneta maksas atlaižu nav.

Yannis Yallouros no 
Grieķijas, EUD vice-
prezidents:

Latvijā esmu pirmo 
reizi, patīk! Skaista 
pilsēta, sevišķi jauki, 
ka cauri tai tek upe. 

Atēnās upes nav. Lieliski, ka netālu arī  jūra. Lat-
viešu sievietes ir skaistas, gaišas, mani laikam tas 
pārsteidz tāpēc, ka Grieķijā sievietes ir tumšāku 
ādas un matu krāsu. Biju ļoti pārsteigts, faktiski 
man mute palika vaļā par jūsu „Rītausmu”. Jums 
ir tikai daži tūkstoši nedzirdīgo, bet kultūras vaja-
dzībām pašiem sava milzīga māja!

Ko varat teikt par sacensībām?
Sacensībās, pat zaudējot spēli, sportisti nav sa-

drūmuši un nedusmojas uz uzvarētājiem vai ties-
nešiem, bet visi paliek draugi, smaida un kopā 
fotografējas. Tas jauki! Sports vispār veicina 
sociālo rehabilitāciju, palīdz integrēties plašākā 
sabiedrībā. Andris Bergmanis ir čakli pastrādājis, 
lai šīs sacensības noorganizētu. Prieks ir gan ska-
tītājiem, gan sportistiem, un galvenais –  nedzir-
dīgie nesēž mājās.

Ko varat pastāstīt par savu darbību EUD?
Es pazīstu jūsu Vorslovu, ar Latviju sadarbo-

jamies. Ļoti svarīgi ir, lai visas valstis izpildītu 
ANO Konvenciju par invalīdu tiesībām. Mēs 
EUD gribam panākt, lai visā ES ievērotu vienotus 
noteikumus pieejamības nodrošināšanā nedzirdī-
gajiem, piemēram, sadarbībā ar mediķiem, uguns-
dzēsējiem, policistiem. Vajag, lai nedzirdīgie ar 
šiem dienestiem var sazināties nevis caur tulku, 
bet operatīvi un tieši. Vēl vajag panākt lielāku tul-
ku atbalstu izglītības iegūšanai. Visās ES lidostās 
vajag nodrošināt nedzirdīgajiem pieejamu infor-
māciju – vizuālu, nevis tikai caur skaļruņiem.

Vēl viena lieta, ka atbalstu nedzirdīgajiem, pie-
mēram, par zīmju valodu, nostiprinātu nevis liku-
mos, ko katra jauna valdība var mainīt, bet gan 
valsts Konstitūcijā (Latvijā – Satversmē). Par to 
vajadzētu cīnīties. Un tāpēc nedzirdīgajiem ir va-
jadzīgi savi politiķi, savi deputāti gan valsts pār-
valdē, gan ES.

Kādu vietu EUD organizāciju rangā ieņem 
Latvijas Nedzirdīgo savienība?

Mums tādas informācijas nav, bet jāsaka, ka 
visas Baltijas valstis ir līdzīgas starp pārējām 
ES valstīm. Nevar vienā gadā sasniegt veco un 
bagāto ES valstu līmeni, tas ir skaidrs, un ir ļoti 
labi, ka ir iespēja realizēt dažādus lielus projek-
tus par ES Sociālā un citu fondu naudu. Svarīgi ir 
paplašināt nedzirdīgajiem darba iespējas. Ja vērtē 
valsts atbalstu nedzirdīgajiem, tad labākās ir, pie-
mēram, Somija, Ungārija…

Kāpēc Ungārija?
Tāpēc, ka tur nedzirdīgo zīmju valodas statuss 

nostiprināts valsts Konstitūcijā.  Arī nedzirdīgais 
Ādams Koša, kurš pagājušajā gadā iekļuva Eiro-
parlamentā, nāk no Ungārijas.

Kāds Grieķijā ir nodrošinājums ar tulkiem?
Pie mums nedzirdīgie viena gada laikā var bez 

maksas tulku pakalpojumus izmantot 30 stundas. 
Pie mums ir grūti ar tulkiem. Viņus apmāca se-
šus gadus, bet gadā viņiem ir tikai 120 mācību 
stundas. Tas ir ilgs un nevajadzīgi novilcināts 
process.

Basketbola spēļu laikā turpat zālē intervēju dažādu valstu basketbolistus. Pirmais, 
ko izvēlējos, bija Sabonis. Nē, ne īstais, bet kāds no lietuviešu basketbolistiem, kuram šis 
uzvārds lieliem burtiem bija lasāms uz krekliņa.
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Laikraksts “Kopsolī“ tiek izdots LNS projekta “Klusuma pasaule“ aktivitātes 2.12 ietvar-
os ar Eiropas Sociālā fonda (85%) un  Latvijas valsts (15%) līdzfinansējumu. Atbildīgā 

par materiālu saturu”: laikraksta “Kopsolī“ galvenā redaktore Ilze Kopmane
Eiropas Sociālais 

fonds Eiropas Savienība

Ieguldījums tavā nākotnē

13

MĪĻI SVEICAM

85
15. VIII Zinaīda VASIĻJEVA, 

Daugavpils

80
3. VIII Anatolijs SUHAREVS, Rīgas
7. VIII Rita ZEŅĶE, Rīgas
19. VIII Valentīna IVANOVA, Rīgas

70
12. VIII Laimonis AUNIŅŠ, Smiltenes
16. VIII Andris UBARSTS, Rīgas
24. VIII Voldemārs CĪRULIS, 

Smiltenes

65
20. VIII Kazimirs ABRAMĀNS, 

Rēzeknes
31. VIII Rita IGAUNE, Rīgas

60
21. VIII Jānis Jūrvaldis 
ANDREJENKO, Kuldīgas
28. VIII Anfiza KRAZE, Rīgas

55
23. VIII Aivars SŪCIS, Smiltenes

50
7. VIII Rimma ŠMITE, Rīgas biedrība
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īpašais sveiciens
ALDIM ĀDAMSONAM

Neiegrožo sevi -
Daudzi ļaudis sevi ierobežo,
Domādami, ka vairāk nevar sasniegt.
Tu vari sasniegt tik,
Cik tavs prāts ļauj.

Atceries, ka vari panākt visu, kam tici! 
Aldi – Aldučik! Daudz laimes dzimšanas 
dienā!

Vēlam  tev visu to labāko – veselību, 
labu cilvēku līdzās, draugus, kuri būtu bla-
kus gan svētkos, gan raizēs!

Paldies tev par visu!
Savu datorkursu vadītāju sveic 

pirmās maiņas liepājnieki

VAI LATVIJĀ NEDZIRDĪGIE VAR 
VADĪT MOTORLAIVU?

„KS” meklēja  atbildi uz vasarā aktuālu 
jautājumu: vai Latvijā dzirdes invalīdi var 
saņemt licenci ūdensmotocikla, motorlaivas 
un kutera vadīšanai?

Ceļu satiksmes drošības direkcijas 
(CSDD) Kvalifikācijas daļas speciālists Ojārs 
Maščinskis  paskaidroja, ka Latvijā nedzir-
dīgajiem nav ierobežojumu vadīt ūdensmo-
tociklu, motorlaivu un kuteri. Lai saņemtu 
mazizmēra atpūtas kuģu vadītāja apliecību, 
personai CSDD jāiesniedz medicīniskā izziņa 
par vispārējo veselības stāvokli vai transportlī-
dzekļa vadītāja medicīniskā izziņa un jānokār-
to atpūtas kuģu vadītāja teorētiskais eksāmens. 
Apgūt nepieciešamās zināšanas, lai kār-
totu eksāmenu, var pašmācības ceļā vai 
apmeklējot kursus.

 Vairāk par to var izlasīt CSDD mājas 
lapā www.csdd.lv, kā arī 07.07.2009. Minis-
tru kabineta noteikumos Nr.753 „Noteiku-
mi par atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanu”.

Piezīme: Papētīt šo jautājumu rosināja 
ziņa no Itālijas par to, ka tur   2008. gadā pie-
ņemtais jaunais likums nedod nedzirdīgajiem  
iespēju saņemt mazizmēra kuģošanas līdzekļu 
vadītāja apliecību.

Sagatavojusi:  Inese Immure 

VAI NEDZIRDĪGIE DRĪKST IEGŪT 
MEDNIEKA APLIECĪBU UN NĒSĀT 
IEROČUS?

Zemkopības ministrijas Meža departa-
menta pārstāve Linda Dombrovska: „Me-
dību likums nosaka, ka mednieka apliecību 
Valsts meža dienests izsniedz personām, ja uz 
tām neattiecas Ieroču aprites likumā noteiktie 
ierobežojumi. Tas notiek pēc tam, kad nokār-
tots eksāmens mednieku eksaminācijas komi-
sijā. 

Ieroču aprites likums nosaka ierobežoju-
mus tiem, kuri ir vai bijuši policijas uzskaitē; 
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cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem; alko-
hola, narkotiku atkarīgajiem; tiem, kuriem 
nav deklarēta dzīvesvieta; kā arī tiem, kuri 
fizisku trūkumu dēļ nav spējīgi lietot ieroci, un 
dažos citos gadījumos. 

Savukārt Ministru kabineta „Noteikumi 
par mednieku un medību vadītāju apmācības 
kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pār-
baudes programmu, kā arī mednieka apliecī-
bas un medību vadītāja apliecības izsniegša-
nas kārtību” nosaka: 

Valsts meža dienesta  virsmežniecība pēc 
personas iesnieguma saņemšanas atbilstoši 
tās deklarētajai (reģistrētajai) dzīvesvietai no 
Valsts policijas iestādes pieprasa informāciju, 
vai uz personu nav attiecināmi Ieroču aprites 
likumā noteiktie ierobežojumi.

Tā kā šajā likumā nekas par nedzirdību 
nav minēts, tad ierobežojumiem nevajadzētu 
būt. Problēmas varētu būt ar ieroču iegādi –  
tam nepieciešama medicīniskā izziņa. Ja ārsts  
atzīst, ka personai nav tādu fizisku trūkumu, 
kuru dēļ tā nebūtu spējīga lietot šaujamieroci, 
tad viņa var saņemt medību ieroču glabāšanas 
atļauju.” 

Veselības ministrijas Veselības aprūpes 
departamenta Ārstniecības un katastrofu no-
daļas vadītāja Biruta Kleina: „Šaujamieročus 
vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegā-
dāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju 
aizliegts izsniegt personai, kura fizisku trū-
kumu dēļ nav spējīga lietot šaujamieroci vai 
lielas enerģijas pneimatisko ieroci.

Lai persona varētu saņemt atļauju, iesnie-
gumam Valsts policijai jāpievieno atzinums 
par personas veselības stāvokli. To pēc perso-
nas izvēles izsniedz ģimenes ārsts (šajā gadī-
jumā nepieciešams arī narkologa un psihiatra 
atzinums), pie kura persona ir reģistrēta un at-
rodas veselības aprūpē vismaz sešus mēnešus, 
vai īpaša ārstniecības iestādē izveidota ārstu 
komisija, kuru vada ģimenes ārsts un kuras 
sastāvā ir neirologs, oftalmologs, otorinola-
ringologs, ķirurgs vai traumatologs, ortopēds, 
psihiatrs un narkologs.

 Ārsts vai ārstu komisija izvērtē personas 
veselības stāvokli un, ja nepieciešams, nosū-
ta personu uz papildu izmeklēšanu. Pēc tam 
izsniedz atzinumu, kurā norāda arī veselības 
pārbaudes nākamo termiņu. 

Tieši ģimenes ārsts vai ārstu komisija 
katrā konkrētā gadījumā pieņem lēmumu par 
katru konkrēto personu (tajā skaitā arī ar dzir-
des problēmām). To var apstrīdēt Veselības in-
spekcijā, savukārt šīs inspekcijas atzinumu var 
pārsūdzēt tiesā.” 

Sagatavojis:  Ivars Kalniņš 
sēru vēsts


Mūžībā aizgājusi mūsu biedre Maiga 

HUDE (1955.14.09 – 2010.17.06)

Rīgas biedrība

Neskumstiet, ja vasara 
pamazām projām iet, 

Lūk, vēl jau saule staro debesīs, 
vēl ziedi dārzos un savējo mīļums 

silda sirdi. 
Vēl līdz ziemai – tālu. 
Daudz laimes jums!

20. AUGUSTĀ JAUNAIS “KOPSOLĪ”
Notikumi nav kontrolējami, kontrolējama ir tikai attieksme pret notikumiem
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