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Latvijas Nedzirdīgo savieNības izdevums 

Šajās dienās mēģinu atskatīties daudzu 
gadu garumā atpakaļ uz  pašu pirmo bied-
rības izdevumu.

 Kādas lielas pārmaiņas, nav vārdam 
vietas! Mēs patiešām varam lepoties ar savu 
mazo, bet tik sīksto,  ar neizsmeļamu dzī-
votgribu apveltīto avīzīti, kas ķepurojusies 
un noturējusies vairāk nekā pusi gadsimta, 
visām pārmaiņu vētrām par spīti. 

No „ApkārtrAkstA” 
līdz kopsolī”

 Par tagadējā laikraksta  „Kop-
solī” tiešo priekšteci uzskatāms 
mašīnrakstā gatavotais un pa pastu  
uz rajonu nodaļām sūtītais „Ap-

kārtraksts” 
(attēlā), sā-
kumā 10 – 15 
eks. tirāžā. 

To savu 
rajonu  no-
daļu (tagad 
– biedrību) 
informēšanai 
nolēma izdot 
toreizējā Lat-
vijas  Kurl-
mēmo bied-
rības (LKB) 

valde, uzticot šo pienāku-
mu priekšsēdētāja vietnie-
kam Jānim Barisam.   

Viņš  cītīgi gatavoja, 
drukāja, izsūtīja ziņas uz 

rajoniem par LKB jaunumiem un vien-
laikus meklēja kādu efektīvāku  informācijas 
nodrošināšanas veidu. Pēc 5 gadiem tas vi-
ņam arī izdevās, kad pēc ilgstošas sarakstes ar 
kompartijas centrālo komiteju beidzot dabūja 
atļauju izdot īstu avīzi, kas iespiesta tipogrāfi-
jā. Toreiz vēl vairākus gadus LKB bija pirmā 
nedzirdīgo organizācija citu PSRS republiku 

vidū,  izņemot Krieviju, kurai iznāca sava 
avīze, tiesa, ar nosaukumu „Informācijas Bi-
ļetens” ( tā 1. numurs iznāca 1954. gada 29. 
aprīlī).

tā rAdās „kopsolī”
Ilgi nebija jāgaida  –  nedzirdīgo tautas 

publiskas aptaujas rezultātā tika izvēlēts no-
saukums, kas pirmoreiz  avīzes galviņā parādī-
jās 1960. gada 20. janvārī un joprojām grezno 
mūsu laikrakstu arī šodien. Līdz ar šo numu-
ru redaktora pienākumus sāka pildīt Eduards 
Štāls, kuru gadu gaitā nomainīja vairāki citi  
(skat. A.Smona rakstu 2.lpp.).

 Kādā brīdī pēc „partijas un valdības pa-
vēles” uz dažiem mēnešiem bija apstādināta 
avīzes izdošana (1970), pēc tam to atkal atļāva 
izdot kā „Informācijas Biļetenu” (1970. gada  
novembrī). Un tomēr –   pēc ilga, neatlaidīga 
biedrības pieprasījuma beidzot uzvarēja vēstu-
riskā taisnība un avīze atguva savu tautas izvē-
lēto nosaukumu (ar to atkal sāka iznākt 1988. 
gada martā). 

 Kaut arī Atmodas laikā šur tur pazibēja 
ideja  par jauna nosaukuma izvēli pēc lielo 
avīžu modes, kas līdz ar satura pārveidi mai-
nīja arī nosaukumu. Taču avīzē veiktā aptauja 
parādīja, ka lielākā daļa lasītāju ir pret maiņu 
un vēlas saglabāt to pašu veco, mīļo Kopsolīti.

piecdesmit seši gAdi... 
izmAiņAs

Nomainījušās lasītāju paaudzes, lasīšanas 
paradumi, intereses, pieprasījums pēc infor-
mācijas, tās saņemšanas iespējas. Ikdienas 
darbā redakcijā  jāapgūst jaunās datortehno-
loģijas.

Izmaiņas ir ievērojamas un acīmredzamas. 
Mazinājusies jaunās paaudzes vēlme lasīt – 
ne tikai presi, bet vispār. Tikai viens piemērs:  
„KS” lasītāju skaits 1983. gadā, kad sāku strā-
dāt, bija 1600; tagad 600 plus 300 internetā. 

 Informācijas tēmu loks avīzē krietni pa-
plašinājies, ietverot noderīgas sociālās ziņas, 
ārzemju jaunumus, projektu aktivitāšu apraks-
tus, intervijas, ceļojumu iespaidus utt. Līdzās 
„klasiskajām  iespējām” ( avīze, infopasāku-
mi, preses izdevumi uz vietas klubos) var sa-
ņemt speciālo informāciju arī citā veidā – LNS 
mājaslapas jaunumos un videoziņās internetā, 
bet vispārīgo –  daļēji arī televīzijā (surdotul-
kojumā, subtitros) utt.

Tas viss ir tā, un tomēr vienmēr būs arī cil-
vēki, kas noteikti vēlēsies turēt rokās grāmatu, 
avīzi, žurnālu un baudīt tos patīkamos garīgās 
atelpas brīžus, ko sniedz lasīšana.

 Kā liecina vērojumi redakcijā, redzot 
mūsu lasītājus, tādi ir arī nedzirdīgo vidū. At-
liek vien vēlēties, lai  būtu vairāk mūsu cilvē-
ku, kas atgrieztos pie apdrukātās papīra lapas,  
– tā daždien spēj pastāstīt ļoti daudz.

“MēS vArAM lepotIeS...”

1000Kopsolī
 pAtS pIrMAIS 

NuMurS

Kā radās „Kopsolī” priekštecis „Ap-
kārtraksts”, un kāpēc tas bija vajadzīgs? 
pirmā numura ievadā tam ir dots šāds 
skaidrojums: 

„Sākot ar 1. augustu  katru mēnesi 
izsūtīsim apkārtrakstu par visiem ievēro-
jamākiem notikumiem LKB dzīvē… būs 5 
nodaļas, kurās sniegs galveno par ražoša-
nas, kultūras, sporta dzīvi un par ievēroja-
mākiem notikumiem.”

Pirmajā numurā ( 1954) bija tikai ziņu  
uzskaitījums par biedrības uzbūvi, struktū-
ru, grupām, nodaļām. Laikam toreiz nebija 
īstas kārtības ar biedru uzskaiti, jo minēts, 
ka biedrībā  apmēram 860 biedri, lūdzot 
nodaļām paziņot pareizo biedru skaitu.

Uzslavētas Rīgas un Daugavpils noda-
ļas kā labākās, bet atzīts, ka „…par LKB 
Cēsu un Līvānu pirmorganizāciju darbu 
mums nekas nav pat zināms”. Liela uzma-
nība  pievērsta ražošanai, uzskaitītas darb-
nīcas, strādnieki, plāna izpilde utt. Labi 
redzams, cik toreiz ražošana bija sadrum-
stalota Rīgā bija daudznozaru ražošana: šū-
šana, trikotāža, kokapstrāde, skārdniecība, 
lūpu pomādes cehs, lakošana, sveces, grā-
matsiešana… 

Arī  kultūras 
nodaļā jau bija 
ko rakstīt, pie-
mēram, 12. jūni-
jā Rīgā viesojies 
Tallinas kurlmē-
mo dramatiskais 
kolektīvs ar lugu 
„Atradenis” un iz-
rādi apmeklējuši 
300 cilvēki. Tāpat 
25. jūlijā Rīgas klu-
bā noticis mākslinie-
ciskās pašdarbības 
koncerts, ko apmeklē-
juši 150 skatītāji.

Savukārt sporta 
nodaļā minētas tiešām 
uzmundrinošas ziņas: 6 
riteņbraucēji 10 dienās 
veikuši 607 no Rīgas līdz 
Minskai. Arī kājāmgājēji 
nav bijuši slinki: 12 tūristi 
no 3. līdz 4. jūlijam kājām 
nogājuši 72 km no Rīgas 
caur Sēju līdz Siguldai. Dau-
dzi sporta veidi  Rīgā,  darbo- j a s 
5 fizkolektīvi.

 Nav atsevišķu rakstu, ne arī minēts 
teksta autors, es teiktu, ka ar šodienas 
„Kopsolī” pat salīdzināt nevar! Taču tas 
bija sākums. 

ZIGMĀrS uNGurS

Tālāk lasiet 2. lpp.

IlZe KopMANe
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NeAizmirstAmie 
grūtie gAdi

„KS” noturējies, pateico-
ties daudzu cilvēku paveikta-
jam darbam un ieguldījumam, 
lasītāju uzticībai un vēlmei iet 
kopsolī ar savu laiku, pateico-
ties visiem, kas balstīja to mo-
rāli, finansiāli un vēl visvisādi. 
To visu te  grūti aprakstīt. Un 
tomēr mēģināšu to darīt!

Padomju laikos bija vien-
kārši – visu, ko drīkst, ko ne, 
noteica no augšas. Arī naudas 
pietika, –  tā teikt, MRU sapel-
nīta un gada „tāmē paredzēta”. 
Pietika, un jādomā bija tikai 
par tiešo darbu avīzes veido-
šanā.

 Sponsori, labvēļi, ziedo-
tāji, projekti – tas viss nāca 
priekšā  neatkarīgajā Latvijā, 
kad bija jāmācās izdzīvot, no-
pelnīt, sadabūt,  nodrošināt, 
pārliecināt utt. 

Arī „Kopsolī”darīja, ko 
varēja: izdeva grāmatas, vērsās 
pie ārvalstu fondiem, vēstnie-
cībām, mecenātiem, dažādām 
firmām, lielajām izdevniecī-
bām, pašvaldībām...  Arī LR 
Saeimā, Latvijas valdībā, par-
tijās, deputātu frakcijās, ārval-
stu palīdzības organizācijās un 
misijās. Cik spēja,līdzēja, mo-
rāli balstīja un savā mazumiņā 
dalījās LNS. Un tādā garā, līdz 
sākās Eiropas Savienības pro-
jektu ēra, kas šobrīd turpinās 
LNS lielajā 4 gadu projektā 
„Klusuma pasaule”.  Visiem, 
kas saprata, atsaucās, palīdzēja 
– PALDIES! 

mANA pAteicībA 
No sirds 

Simtiem cilvēku darbs un 
mīlestība pavadījusi “Kopsolī“ 
tā gaitā līdz 1000. numuram. 
Tie mums ir svētki, kurus pel-
nījuši rakstītāji, ziņu devēji, 
fotografētāji, ziņu rosinātāji, 
satura un dizaina veidotāji, 
šķirotāji, abonēšanas organiza-
tori, iespiedēji, saiņotāji, vedē-
ji un piegādātāji – visi veikuši 
savu daļiņu darba, lai katrs 
numurs nonāktu pie lasītāja. 
PALDIES!

“KS “ svētkos pateicos no 
sirds tiem, kas bijuši daudzus 
gadus ar mani  kopā, veidojot 
“Kopsolī“. “KS“ svētkos pa-
teicos visiem RB vadītājiem 
un brīvprātīgajiem korespon-
dentiem, darba kolēģiem agrāk 
(Brigitai Aldersonei, Gun-
tai Birnītei) un tagad (Irīnai 
Kristoforovai, Inesei Immu-
rei, Zigmāram unguram un 
Ivaram Kalniņam), mūsu 
darbā ieinteresētiem cilvēkiem 
(Marutai piterniecei, Ansism 
Smonam, Arnoldam pavli-
nam, valdim Krauklim u.c. 
un vairākiem simtiem lasītāju, 
kuriem vajadzīgs mūsu “Kop-
solī“. 

pirmie izdevumi
„KS” aizsākumi meklēja-

mi 1954. gadā, kad, pateicoties 
toreizējā Latvijas Nedzirdīgo 
biedrības priekšsēdētāja viet-
nieka Jāņa Barisa iniciatīvai,  
biedrība sāka izdot savu „Ap-
kārtrakstu”  mašīnrakstā, bet no 
1959. gada avīze tika iespiesta 
tipogrāfijā. 

Avīzē tika atspoguļota iek-
šējā LNS (toreiz LNB) dzīve un 
notikumi: kas paveikts un ko 
vajag darīt. Tolaik Rīgas bied-
rībā bija liels haoss, bet to  īpaši 
neuzsvēra, kaut arī mīkstinātā 
veidā minēja. 

Tomēr visumā netrūka kri-
tikas. Tika publicēti raksti par 
trūkumiem audzināšanas dar-
bā, attieksmi pret mācībām 
vakarskolā, darbinieku discip-
līnu. Netrūka arī  darba, sporta, 
pašdarbības un citu pasākumu 
aprakstu. Avīzē lika tikai pašu 
labāko darbinieku bildes. Neiz-
palika arī ceļojumu apraksti pa 
visu PSRS, kuros devās darba 
pirmrindnieki, pašdarbnieki, 
kārtības sargi utt. Bija regulāras 
ziņas par to, kas notiek  citās  
biedrībās, lai biedri būtu labi in-
formēti cits par citu.

pirmā redAktorA 
periods

Ansis Smons personiski 
visaugstāk vērtē „Kopsolī” re-
daktora eduarda Štāla (1959 
– 1970) ieguldījumu LNS pre-
ses izdevumā. Viņš, pēc iz-
glītības pedagogs, bija solīds 
un objektīvs redaktors. Aktīvi 
sekoja nedzirdīgo vēstures gai-
tai, apkopoja un arhivēja visus 
iespējamos  faktus un liecības. 
Vēstures skapis viņa darba telpā 
bija piepildīts ar dažādā veidā 
sameklētiem un rūpīgi sakārto-

tiem vēstures materiāliem.
Pats viņš arī laikrakstā pār-

svarā rakstīja par agrākajiem 
notikumiem saistībā ar jauniem 
viņa rīcībā nonākušiem vēstures  
faktiem.  

bijA vĒl četri re-
dAktori

Pēc tam redaktors bija pauls 
līdums (1970 – 1974). Viņš tā 
īsti neizprata nedzirdīgo psi-
holoģiju, tāpēc pārsvarā pats 
sarakstīja vai arī publicēja citu 
gatavotus  materiālus par PSRS 
valdības politiku, komunistiskās 
partijas lēmumiem un pašslavi-
nājumiem.

Tad četrus gadus gadus par 
avīzi atbildīgā bija valda ledi-
ņa (1974 – 1978). Par viņas dar-
bu Ansim iebildumu nav – avīzē 
bija vairāk rakstīts par biedrības 
iekšējām lietām, tas ir, par LNS 
darbu un dzīvi.

Pēc tam turpat piecus gadus 
redaktora darbu uzņēmās pašrei-
zējais LNS prezidents Arnolds 

pavlins (1978 – 1983). Viņš jau 
toreiz, nākdams no nedzirdīgo 
ģimenes, labi izprata nedzirdī-
go vajadzības un vēlmes. Avīze  
kļuva it kā gaišāka, tuvāka lasī-
tājiem ar skaidriem, arī asiem, 
bet vienlaikus solīdiem un satu-
rīgiem rakstiem par LNS dzīvi.

mūsdieNās
No 1983. gada avīze tiek 

izdota Ilzes Kopmanes vadībā. 
Sākumā, man liekas, redakcijai 
bija grūtības ar materiālu vāk-
šanu, tāpēc nereti  parādījās arī 
garāki raksti, kas nebija tuvi 
nedzirdīgajiem.  Situācija mai-
nījās, kad Atmodas laikā Ilze 
aktīvi pieslēdzās Vitālija Isaje-
va un Edgara Bergmaņa Latvi-
jas Tautas frontes aktivitātēm. 
Kādu laiku avīzē  publicēja pat 
karikatūras.

Pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas avīze kļuva izteikti 
nacionāla un stabila. Parādījās 
plašāki raksti ar daudzveidīgu 
tematiku par nedzirdīgo dzīvi, 
darbu, kultūras aktivitātēm, ģi-
menes problēmām, skolu dzīvi, 
LNS Domes sēdēm  utt.  

Jau vairākus gadus tagad 
iznāk arī pielikumi par Eiropas 
Savienību un tās projektiem (tie 
gan Ansi  neinteresē). 

Vērojams, ka avīzes redak-
cija cenšas veidot arī jaunu di-
zainu un atrast savu noteiktu 
stilu. Īpaši uzteicami ir šī gada 
pēdējie pāris numuri, kas  ļoti 
labi noformēti. 

Ansis Smons novēlēja turp-
māk avīzē vēl vairāk un plašāk 
atspoguļot  aktuālos notikumus 
nedzirdīgo cilvēku dzīvē. 

tālāk “Kopsolī“ 
vērtējums 

ar skatu no malas

IvArS KAlNIņŠ, INeSe IMMure

latvijas nedzirdīgo vēstures kopējs Ansis Smons ir piedzīvojis avīzes „Kopsolī” pirmā nu-
mura piedzimšanu un dzīvo līdzi arī  1000. numura tapšanai, atnesot uz redakciju viņa rīcībā 
esošo „pirmdzimto” eksemplāru (to varat vērot pašā 1.lpp.). 

Anša īpašumā ir visi „Kopsolī” numuri. viņš lieliski pārzina mūsu avīzes attīstības un pār-
maiņu pilno ceļu, jo skatījis un  lasījis visus numurus, ilgstoši bijis redkolēģijas loceklis, rūpīgi 
sekojis izdevuma numerācijai līdz pat šim – jubilejas – numuram. tālāk Ansis Smons dalās 
savās pārdomās par visu „KS” redaktoru darbu dažādos periodos.

AtMIņAS, pĀrDoMAS, vērtēJuMI

visu mūžu dzīvo līdzi uN glAbā “kopsolī“



Ar SKAtu No MAlAS

...AtvĒrA mAN 
NepArAstu 
pAsAuli

elItA veIDeMANe ir 
pazīstama žurnāliste, patlaban 
laikraksta Neatkarīgā rīta Avī-
ze galvenās redaktores vietnie-
ce: 

 Ar viņu „Kopsolī”ir draugos 
jau sen  –  no tiem tālajiem un 
gaišajiem laikiem, kad sadarbojā-
mies viņas izdotās avīzes  „Atmo-
da” izplatīšanā un viņa viesojās 
KC „Rītausma” kopā ar citiem 
Tautas frontes dalībniekiem.  Elita 
vairākkārt  vadījusi arī nodarbības 
brīvprātīgajiem korespondentiem 
„KS” rīkotajos semināros. 

Tieši tāpēc šoreiz viņas vie-
doklis mums likās īpaši nozīmīgs. 
Lūk, viņas e-skats uz mūsu izde-
vumu!

„Iegrimu lasīšanā. Patiesi, 
man bija ļoti interesanti. Laik-
raksts Kopsolī, kas domāts un pa-
redzēts nedzirdīgajiem cilvēkiem, 
kādu Latvijā nav mazums, atvēra 
man fantastiski pievilcīgu, nepa-
rastu pasauli. Diemžēl par tās 
eksistenci,  problēmām, priekiem 
un bēdām zina salīdzinoši maz 
cilvēku. Taču tāda ir „normā-
lo” cilvēku pasaule – lielākoties 
vienaldzīga un centrēta uz savām 
„normālajām” problēmām. 

Nesen ar koncertu viesojā-
mies Skrīveru sociālās aprūpes 
centrā, un tur visai ilgi runājos 
ar centra darbiniecēm  par cilvē-
kiem, kas gadiem ilgi dzīvo šajā 
centrā, par viņu pasauli, par lai-
mi, satraukumiem un prieku, tā-
tad – par cilvēkiem, kuriem arī ir 
kaut kas atņemts tāpat kā nedzir-
dīgajiem ļaudīm. 

Darbinieces ar izbrīnu kon-
statēja, ka mani interesē viņu dzī-
ves stāsti, sāpes un visparastākā 
ikdiena, kurā netrūkst ne asaru, 
ne smieklu.

Vai šāds izbrīns ir neparasts? 

Domāju, ka ne. Kā jau minēju – 
„normālo” pasauli maz interesē 
to cilvēku dzīve, kuri mazliet at-
šķiras no „normālajiem”. 

Tieši tāpēc vajadzīgs šāds iz-
devums – Kopsolī. It kā nošķirts 
no „normālās” pasaules un to-
mēr tik dabisks un saprotams 
savā citādībā. Ikvienam, visiem 
cilvēkiem ir līdzīgas problēmas,  
katrā cilvēkā vienādi silst laimes 
izjūtas un mīlestība, un visi vienā-
di ieklausās sevī, jo īstās, patiesās 
skaņas var sadzirdēt tikai ar sirdi.

Laikraksts Kopsolī ir ne tikai 
informējošs, bet arī izzinošs un 
saliedējošs. Gan ikdienā nepie-
ciešamā informācija, gan intere-
santi raksti par nedzirdīgo prob-
lēmu risinājumiem, gan viedokļu 
apkopojumi – tas viss veidots rū-
pīgi un pārdomāti, tāpēc ārkārtīgi 
vajadzīgs ikvienam  lasītājam. 

Ko novēlēšu kopsoliešiem? 
Nepagurt! Stiprināt nedzirdīgo 
cilvēku vienotības ideju, uzmun-
drināt tos, kuri reizēm gatavi 
salūzt pesimismā. Un lasītājiem 
teikšu: mīliet savu avīzīti, tā ir 
jūsu draugs un padomdevējs.”  

vIKIJA vAlDMANe, 
laikraksta Diena galvenā redak-
tora vietniece:

Avīzi „Kopsolī” lasīju pir-
mo reizi un mani pārsteidza šī 
izdevuma informatīvā bagātība. 
Šķiet, vienkopus ir daudz jūsu 
auditorijai svarīgu, profesionāli 
uzrakstītu ziņu, ko jūsu lasītāji 

Laikraksta Latvijas Avīze žur-
nāliste rItA ruSKA: 

Runājot par jūsu laikrakstu, 
varu teikt, ka esat malači – tik 
ilgus gadus neatlaidīgi, par spīti 
dažādām grūtībām izdodat savu 
avīzi “Kopsolī”.

Tas patiešām ir apbrīnas vērts. 

„ikvieNs vAr 
piedAlīties...”

SANDrA GereNovSKA, 
LNS viceprezidente

Nu ātri esam nonākuši 
līdz “Kopsolī”1000. numu-
ram! Ja ņemam vērā,  ka 
katram laikraksta numu-
ram ir 16 lpp., tad kopā sa-
nāk 16 000 lpp. – tas ir ļoti 
daudz.

 Cik daudz gan informāci-
jas par dažādām tēmām snie-
dzis laikraksts nedzirdīgajiem 
cilvēkiem šajos 1000 numu-
ros! Ja tagad mēs LNS muzejā 
apskatītos pirmos laikraksta 
numurus un salīdzinātu… Tie-
šām cepuri nost visu to laik-
raksta “Kopsolī” darbinieku, 
atbalstītāju un brīvprātīgo in-
formācijas sniedzēju priekšā, 
kuri kaut ko darījuši laikraksta 
labā, kas  no kādreizējā meln-
baltā laikraksta tagad kļuvis 
tik bagāts saturā  un skaisti 
noformēts.

Ar avīzi kopumā varam 
būt apmierināti – dažādas tē-
mas, nav vietas kādiem  iebil-
dumiem. Ja kāds grib, lai būtu 
vairāk, lai tik gatavo informā-
ciju un sūta avīzei. 

Pašiem vairāk jāsadarbo-
jas ar savu laikrakstu, jāiesūta 
ziņas, jāizsaka priekšlikumi 
utt. Ikviens var šādi piedalī-
ties laikraksta  tapšanā. Pie-
mēram, Ventspilī jaunieši man 
uzdeva jautājumu, kāpēc par 
viņu biedrību tik maz raksta, 
viņiem arī notiekot daudz da-
žādu interesantu pasākumu. 
Ieteicu, lai paši droši raksta un 
sūta ziņas, lai nekautrējas par 
kļūdām –  laikraksta darbinie-
ki visu izlabos. 

Novēlu, lai dzīvo 
arī turpmāk mūsu 

“Kopsolī“! 

INGrĪDA puCe, eksper-
te: Laikrakstu „Kopsolī” tuvāk 
iepazinu pirms gada, kad biju 
iesaistīta LNS projektā. Tātad 
tagad varu salīdzināt notikušās 
izmaiņas.

Laikraksts „Kopsolī” gada 
laikā saturiski un vizuāli kva-
litatīvi ir audzis. Laikraksta vi-

Tā turpinā! Šajā numurā ar intere-
si lasīju par abām meitenēm, kas 
piedalījušās nedzirdīgo jauniešu 
skaistumkonkursos, par apavu la-
botāju un zemnieku saimniecību, 
kā arī citas ziņas, kas parāda, kā 
dzīvo jūsu ļaudis un kas uztrauc 
nedzirdīgos cilvēkus Latvijā. 

Laikraksts droši ieņēmis savu no-
teiktu vietu avīžu klāstā. Vēlam 
jums arī turpmāk radošas veik-
smes un vēl plašāku, daudzveidī-
gāku savu biedru dzīves un dažā-
du aktualitāšu atspoguļojumu. 

rAdošAs veiksmes Arī turpmāk

NotikušAs lAbAs izmAiņAs
zuālais noformējums ir kļuvis 
viengabalaināks, vienotāks, kā 
rezultātā tekstu ir vieglāk uztvert. 

Savukārt saturiski – vairāk 
parādās raksti par problēmjautā-
jumiem, kuros aplūkotas dažādas 
tā puses un aspekti, tiek publi-
cētas diskusijas, kas rosina lasī-
tājus līdzi domāt un iesaistīties 

konkrēto jautājumu risināšanā. 
Pozitīvi vērtējams tas, ka dau-
dzos rakstos ievietota  notikumos 
iesaistīto cilvēku tiešā runa, viņu 
domas. 

Ir arī dažādu cilvēku atmiņu 
vai pārdomu stāsti, atgadījumi 
no dzīves, viedokļi un emocijas. 
Tas piesaista lasītāju uzmanību, 
jo vienmēr vairāk interesē kon-

iNteresANts uN kvAlitAtīvs izdevums
nekur citur nevarētu atrast. Pa-
tika raksti par abiem uzņēmīga-
jiem Mālpils Igoriem — kārtī-
giem darītājiem. Labi, ka rādāt 
vitālus, darbīgus cilvēkus, kuri 
negaužas, bet dara, tāpat kā 
meitenes skaistumkonkursu da-
lībnieces. Patika, ka jūtama tāda 
optimisma nots, nevis gaušanās, 

ka viss ir slikti. Rakstus lieliski 
papildina kvalitatīvas fotogrāfijas. 
Novēlu tā turpināt, jo avīze kopu-
mā atstāj iespaidu kā interesants, 
kvalitatīvs izdevums!.

krētais, pazīstamais, nevis kaut 
kas un vispārīgs. Interesants ir arī 
atskats LNS vēsturē. 

Šī gada „Kopsolī” 10. numurs 
sevišķi jauks. Patīk, ka aplūkota 
tēma – kāpēc nedzirdīgajiem ne-
patīk lasīt. 

Materiālus sagatavoja
Ilze Kopmane un Ivars Kalniņš
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Saskaņojis vizīti ar bērnudārza direktori 
Velgu Baličevu, ierados izpētīt šo pozitīvo 
pieredzi, kura attiecībā uz nedzirdīgajiem ir 
tik reti sastopama.

Mani sagaida pati direktore un aizved uz 
atsevišķu telpu, kur uzklāts kafijas galds un 
sapulcināti visi pieci nedzirdīgie darbinieki 
(attēlā no kreisās: valentīna Kopštāle, Bi-
ruta Ilzēna, Ivars epners, direktorevelga 
Baličeva, Anita Miezīte un Mārīte Miezī-
te). Visi ļoti smaidīgi un ļoti apmierināti ar 
dzīvi. Vienojamies, ka katrs mazliet pastās-
tīs, kā šeit nokļuvis un kādus darba pienā-
kumus veic.

Anita Miezīte: „Strādāju šeit jau piec-
padsmit gadus. Pirms astoņpadsmit ga-
diem mans dēls apmeklēja šo bērnudārzu. 
Tad izrādījās, ka šeit vajadzīgs cilvēks, kas 
runā zīmju valodā. Pati atnācu un pieteicos 
strādāt. Mani pieņēma 1995. gada augus-
tā. Skatījos, ka bērni neprot ne zīmes, ne arī 
runāt, un man viņu bija žēl. Centos viņiem 
to iemācīt. Arī pati mācījos darba gaitā, jo 
attiecības ar bērniem taču ir tik sarežģītas, 
piemēram, jābūt labam psihologam. Strā-
dājot ar dzirdīgajiem bērniem, pati iemā-
cījos daudz labāk runāt. Sākumā strādāju 
ar nedzirdīgajiem bērniem, bet tagad jau 
divpadsmito gadu strādāju ar dzirdīgajiem 
bērniem un esmu pirmsskolas skolotāja pa-
līdze.”

Mārīte Miezīte: „Šeit darbā iestājos, 
kad māsa jau bija te nostrādājusi divus 
gadus. Tā bija Ivara ideja, viņš mani ie-
drošināja. Sākumā strādāju ar dzirdīgajiem 
bērniem, bija grūti kontaktēties. Pēc trim 
gadiem mani pārcēla uz nedzirdīgo bērnu 
grupu, un tur bija vienkāršāk. Tomēr darbs 

nav viegls. Bērni negrib mācīties, nesaprot, 
kāpēc tas jādara, sūdzas, ka grūti. Tagad 
manā pārziņā ir divpadsmit bērni ar runas 
traucējumiem. Ar dzirdīgajiem kolēģiem 
saprotos ļoti labi, tāpat ar vadību nekādu 
problēmu nav. Mans darba stāžs šeit ir trīs-
padsmit gadi.”

Biruta Ilzēna: „Pirms tam strādāju par 
šuvēju. Taču tas darbs man nepatika.  Bet 
tad man piedāvāja strādāt šeit. Nu jau 3 
gadi te aizvadīti un citu darbu vairs negri-
bu. Man ļoti patīk strādāt ar bērniem, tas ir 
interesanti, viņi ir tik dažādi, interesanti – 
katram vajadzīga sava pieeja, sava psiholo-
ģija. Grūtības? Protams, kurā darbā gan to 
nav… Bet tās ir vienkārši jāpārvar, un viss 
būs labi.”

valentīna Kopštāle: „Agrāk  nomai-
nīju vairākas darbavietas. Pabeidzu vies-
nīcas istabeņu kursus, bet darbu šajā jomā 
neatradu. Tad Biruta teica, ka šeit ir brīva 
apkopējas vieta. Anita palīdzēja iekārtoties 
darbā, un tā nu strādāju šeit kopš šā gada 
februāra. 

(Direktores komentārs: ”Anita man ir 
īsta kadru daļa, tikai pasaku, un viņa man 
sameklē, kādus cilvēkus vien vajag!”)

Arī ar dzirdīgajiem darbiniekiem man 
nākas kontaktēties, bet saprotamies nor-
māli. Man patīk kustīgs darbs, un esmu ļoti 
apmierināta. Arī direktore laba. Vai gribu 
iet no šejienes projām, ja piedāvātu darbu 
citur? Nē, nekur neiešu, man šeit tiešām pa-
tīk, gan darbs, gan vieta un cilvēki.”

(Direktore atkal piebilst: „Es nemaz ne-
vienu projām nelaidīšu!”)

Ivars epners: „Es šeit sāku strādāt pa-
gājušā gada septembrī. Pirms tam jau biju 

palīdzējis šeit dažādos darbos: nokrāsot 
durvis un tamlīdzīgi. Kad atbrīvojās sēt-
nieka vieta, direktore piekrita, ka es ieņemu 
šo vietu. Esmu ļoti apmierināts, jūtos kā 
saimnieks bērnudārza teritorijā, daru visu, 
ko vien vajag. Esmu tāds kā direktores viet-
nieks ārpus telpām.

Tagad vasarā pļauju zāli gan ar mašīnu, 
gan izkapti, ravēju pat puķudobes. Pagāju-
šā ziema gan bija smaga, sniega papilnam, 
tīrīju pat no jumtiem. Ziemā uz darbu nācu 
jau ap sešiem vai septiņiem. Ja vajadzēja, 
nācu arī sestdienās un svētdienās. Tomēr 
nesūdzos, fiziskas kustības man patīk. Gri-
bētu atkal spēlēt volejbolu, bet nav kur: ne-
dzirdīgajiem vairs treniņi nenotiek.”

Bērnudārza direktore velga Baličeva: 
„Ar nedzirdīgajiem cilvēkiem pirmo reizi 
saskāros 1988. gadā, kad man piedāvāja 
bērnu grupu ar dzirdes problēmām. Mans 
stāžs par bērnudārza vadītāju ir 37 gadi. 
Tagad ir tāda problēma, ka vecāki vairs pie 
mums neved savus nedzirdīgos bērnus. Mēs 
tos meklējam paši, sūtām vecākiem vēstu-
les, ka pie mums var iekārtot nedzirdīgos 
un vājdzirdīgos bērnus. Taču atsaucība ļoti 
maza. Bērni aug mājās, neiemācās zīmju 
valodu, neprot kontaktēties ar citiem. 

Vēl viena lieta, ko vecāki dara pavisam 
aplam. Tā ir skolas izvēle. Pēc tam, kad ne-
dzirdīgais bērns absolvē bērnudārzu, pašu 
vecāku ziņā ir skolas izvēle, kur bērnam mā-
cīties. Mēs vislabāk varētu novērtēt bērna 
spēju, zināšanu un attīstības līmeni un tad 
ieteikt vispiemērotāko skolu. Bet mūs neuz-
klausa. 

Vecāki bieži iedomājas, ka viņu bērnam, 
lūk, noteikti jāmācās tajā vai citā skolā, un 
mūsu ieteikumi, ka bērna spējām tas pilnīgi 
neatbilst, netiek uzklausīti. Man žēl noska-
tīties, cik ļoti nepareiza bieži vien ir skolas 
izvēle, tādā veidā taču tiek bremzēta  bērna 
attīstība.

Kad mūsu bērnudārzā pieņēmu Anitu – 
pirmo no mūsu nedzirdīgajiem, tad vērtēju 
viņu gan pēc spējām, gan vizuāli, gan viņas 
rakstura īpašības un drīz vien redzēju, ka 
neesmu kļūdījusies. Anita ir ļoti laba dar-
biniece. Tas mani iedrošināja vēlāk pieņemt 
arī citus nedzirdīgos darbiniekus. Šajā vidē, 
darbojoties ar bērniem, saskarsmē ar citiem 
dzirdīgajiem cilvēkiem, daudz ko iegūst arī 
paši nedzirdīgie darbinieki. Piemēram, Mā-
rīte sākusi labi runāt, sākumā viņa to vispār 
nedarīja, varbūt vienkārši baidījās vai nebi-
ja pieredzes. 

Visi mūsu nedzirdīgie darbinieki šeit ļoti 
labi iedzīvojušies un pierādījuši sevi dar-
bā. Nešauboties pieņemtu atkal nedzirdīgo 
darbā, ja vajadzētu. Visos mūsu kolektīva 
rīkotajos pasākumos nedzirdīgie darbinie-
ki aktīvi piedalās, piemēram, Ziemassvētku 
svinēšanā, ekskursijās un citos. Nesen viss 
bērnudārzs lielajā zālē svinēja Birutas 50 
gadu jubileju, bija lieliski, var pat teikt – 
pilnīga integrācija".

NeDZIrDĪGIe DArBA tIrGū 

laikā, kad gandrīz katrs sastaptais sūdzas, cik latvijā viss slikti un darbu nevar 
atrast, rīgā ir kāda neliela iestāde, kurā 46 darbinieku skaitā ir pieci nedzirdīgi. 
tā ir rīgas 65. pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte” Imantā, Slokas ielā 126a.

“kAmeNītĒ“, vAr teikt, - pilNīgA iNtegrācijA
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IvArS KAlNIņŠ

lNS IlGGADĪGIe DArBINIeKI

dziNtrAs pirmā kArjerA
1961. gadā viņa beidza Rīgas Nedzirdī-

go skolu un uzreiz tika pieņemta darbā par 
audēju – mācekli aušanas cehā Vecrīgā, Zir-
gu ielā. Pēc pusgada kļuva par audēju. Kad 
tika uzcelts Rīgas MRU jaunais komplekss 
Elvīras ielā viņa  pārcēlās uz turieni. Sāku-
mā strādājusi gan par audēju, gan gatavās 
produkcijas kvalitātes kontrolieri līdz lai-
kam, kad aušanas iecirknis tika likvidēts.

1981. gadā MRU atvēra jaunu – elek-
tromontāžas iecirkni, kurā Dzintru pieņēma 
darbā par montētāju – brigadieri. Vispirms 
viņai ar citiem nedzirdīgajiem bija jāmācās 
kursos, pēc tam dažus mēnešus viņa prak-
tizējās ražošanas apvienībā „Komutators”. 

 Dzintra elektromontāžas iecirknī no-
strādāja līdz Latvijas neatkarības atjaunoša-
nai. Kad iecirkni likvidēja,  viņa kādu gadu 
bija produkcijas kvalitātes kontroliere šūša-
nas iecirknī. 

1993. gadā viņa sasniedza vecuma pen-
siju, negribēja sēdēt mājās. Tāpēc meklēja 
citus darbus, lai gan pa šo laiku notika ražo-
šanas  sašaurināšanās. 
pārmAiņAs - elvīrAs ielā

No 1996. gada Dzintra ir apkopēja LNS 
centrālajā mītnē. Nu pagājuši gandrīz piec-
padsmit gadi. Pa šo laiku notikušas ievēro-
jamas izmaiņas, saka Dzintra.  Izveidotas 
jaunas LNS iestādes, piemēram, Komu-
nikācijas centrs, Zīmju valodas centrs u.c. 
Vērojams, ka darbinieku skaits palielinās, 
un pēdējos gados viņi parasti darbā paliek 
ilgāk, laikam jau darba vairāk. 

Dzintrai cilvēki nereti jautā, kas jauns 
Elvīras ielā, bet viņa to nezina pastāstīt, jo 
īpaši neiedziļinās  kolēģu lietās un koncen-
trējas uz savu darbu. Gadās, ka pati kaut ko, 
kas noticis LNS centrā, uzzina no ārpuses.

Dzintrai savs darbs neapnīk,  to viņa 
dara ar smaidu. Ja arī gadījies kaut kas 
slikts, cenšas  to neizrādīt un patur sevī. At-
tiecības ar darba kolēģiem  ir visnotaļ labas, 
jo viņa vienmēr cenšas palīdzēt, ja vajag. 
Atceras un sveic savus kolēģus jubilejās. Ne 
velti viņu kolektīvā ciena, ar viņu rēķinās. 

Dzintra ir sajūsmināta par skaistiem pa-
sākumiem par godu LNS 90 gadu jubilejai. 
Labu iespaidu viņai atstāja katra novada 
prezentācija Brīvdabas muzejā un lāzeršovs 
KC „Rītausmā”.

sAbiedriskie dArbi
Ilgus gadus Dzintra MRU arodbiedrībā 

organizēja kultūras pasākumus: dažādas te-
matiskas lekcijas, tikšanās ar ievērojamiem 
cilvēkiem, atpūtas vakarus,  svētku tradīciju 
pasākumus,  ekskursijas utt. 

Bijusi arī MRU komjaunatnes sekretāre, 
šajā organizācijā iestājās kādi 35 jaunieši, 
bija jāorganizē dažādas aktivitātes saistībā 
ar sportu, kultūru, mācībām. 

Dzintra paralēli darbam aktīvi iekļāvās 
savā Latgales priekšpilsētas grupā, darbojās 
MRU aušanas un elektromontāžas sienas 
avīžu redkolēģijā. Vairākas reizes viņu iz-
virzīja kā delegāti LNS kongresos. Bijusi 
LNB Centrālās valdes locekle, veicot LNS 
revīziju. 
ārpus dArbA

Dzintra dejojusi KC „Rītausma” deju 
kolektīvā Jāņa Kromuļa vadībā, ieguvusi 
vidējo izglītību, beidzot Raiņa vakarskolā. 
Brīvajā laikā apmeklēja adīšanas, modeļu 
šūšanas, kulinārijas kursus KC „Rītausma”.

Dzintrai patīk apmeklēt dažādas izstā-
des, muzejus, un viņai tuvs dabas skaistums. 
Tāpēc viņa nereti piedalās kopā ar darba ko-
lēģiem ekskursijās pa Latviju, atzīmējot lat-
viešu gadskārtu tradīcijas. Īpaši jauki liekas 
avīzes „Kopsolī” organizētie atpūtas izbrau-
kumi tepat Latvijā kopā ar darbabiedriem.

ko viņA lAsA? 
Viņa abonē žurnālu „Ieva” un “Latvijas 

Avīzi.” Šie izdevumi ir interesanti, tajos ir 
daudz atklājumu par notikumiem un politi-
ku valstī. 

Dzintra avīzi „Kopsolī” lasa kopš pirmā 
numura. Viņa to lasa no pirmās līdz pēdē-
jai lappusei un saka, ka tajā ir viss, ko grib 
uzzināt. 

Pēdējos gados „KS” tēmas kļuvušas ļoti 
plašas, bet padomju laikā šajā avīzē bija pā-
rāk daudz rakstu par komunistisko partiju 
un tās lēmumiem. Dzintru priecē, ka mūs-
dienās nedzirdīgie jaunieši meklē visādas 
iespējas izglītībā un darbā. Ir daudz saistošu 
ārzemju aprakstu.
dziNtrA sAvā dzimtā

Dzintra ir krietna sieva savam vīram, 
māmiņa diviem bērniem, vecmāmiņa trīs 
mazbērniem. Viņas vīrs ir pelnītā pensijā, 
rosās pa dārzu, iet ogās un sēnēs. Reizēm 
piedalās orientēšanās sportā. Visa ģimene ir 
orientieristi. Dzintra ir gādīga māte, ļoti mīl 
savus bērnus.

Agita un Valdis izauguši lieli. Dzintru 
priecē, ka viņi dzīvē kaut ko sasnieguši, no-
darbojas ar sportu un  nodrošināti ar darbu. 
Agita ieguvusi augstāko izglītību. Būt par 
vecmāmiņu Dzintrai ir dubultprieks. Intso-
nu paaudzes turpina attīstīties. 

Dzintra atzīst, ka arī viņai nav trūcis uz-
traukumu un pārdzīvojumu, bet tiem tikusi 
pāri, Dieva tā Kunga vadīta un sargāta. Ja 
arī viņas dzīvē gadītos kāda ķibele, Dzintra 
droši dotos uz priekšu.
ko dArbA kolĒģi sAkA pAr 
dziNtru?

Dace piterniece, lNS Komunikācijas 
centrs tulks: “Dzintru pazīstu 28 gadus. 
Viņa kādreiz strādāja MRU elektromontā-
žas cehā. Augsta pienākuma izjūta piemīt 
viņai, gaišums. Viņa nav karjeriste, bet prot 
visu vēlamo panākt. Izsaka savas domas at-
klāti, bet korekti. Viņai var droši uzticēties 
runāšanā par dažādām dzīves jomām.”

Anna Bogdanova, lNS Nekustamo 
īpašumu speciāliste: “Lieliska apkopēja, 
līdzīgu pie mums neatceros. Viņai par dar-
bu nav jāatgādina. Dzintra pati visu zina, ko 
vajag izdarīt. Viņa stāda, kopj puķes Elvīras 
ielā. Rūpējās par LNS ļaužu darba vides 
skaistumu un ērtībām.”

lilita Janševska, Zīmju valodas cen-
tra direktore: “Pazīstu Dzintru no tā laika, 
kad viņa strādāja MRU aušanas cehā un 
tolaik aktīvi iesaistījās MRU arodbiedrības 
darbā, uzņēmās atbildību par kultūras pa-
sākumu organizēšanu un veica to lieliski.

Dzintra vienmēr rūpējas par puķēm, lai 
tās nenovīst. Uztur telpas tīras. Neatceros, 
ka ar Dzintru būtu bijušas kādas domstar-
pības. Aktīva, sabiedriska. Patīk būt kolēģu 
kolektīvā, piedalās kopīgos pasākumos.  Zi-
noša, ar plašu vārdu krājumu un labu va-
lodu. “

Daudzi noteikti pamanījuši rosīgo un akurāto apkopēju Dzintru Intsoni, kura 
strādā lNS ēkā elvīras ielā 19. Kāda viņas laikabiedre man stāstīja, ka Dzintra 
ir bijusi tāda vienmēr, arī strādājot rīgas mācību ražošanas uzņēmumā (Mru), 
un šo viņas attieksmi pret darbu mūža garumā tiešām var apbrīnot. „KS” ieinte-
resējās, kā iespējams saglabāt tik nemainīgu optimismu un atbildību pret saviem 
pienākumiem. Dzintra neatteicās pastāstīt par sevi. 

dziNtrAi vAr droši uzticĒties
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SKolu ZIņAS

kAs jAuNs 
vAlmierAs skolā

lai uzzinātu, kādi jaunumi, sāko-
ties jaunajam mācību gadam, gaidā-
mi valmieras vājdzirdīgo bērnu in-
ternātpamatskolā, uz to 12. augustā 
devās Informācijas centra darbinieki 
I. Kopmane, I. Immure un Z. ungurs.

plAši remoNtdArbi
 Direktora vietniece saimnieciskajā dar-

bā Gunita Gumbre (attēlā pa labi) pastāstī-
ja, ka pašlaik skolas ēkā L. Paegles ielā 20 
(apmēram 200 metrus no skolas galvenās 
ēkas) notiek liels remonts –  ēkas renovā-
cijas darbi. 

Pirmajā stāvā tiek izbūvētas divas 
pirmsskolas izglītības telpas, divas bērnu 
guļamistabas, garderobes telpa, trīs sanitā-
rie mezgli, ēdiena sadales telpa un tehniskā 
telpa. 

Otrajā stāvā paredzēta komandanta 
darba telpa, darbinieku sanitārais mezgls, 
tehniskās, apmācību telpas, internāts ar sa-
nitāriem mezgliem skolēniem ar īpašām 
vajadzībām. Ievilks arī jaunas apkures, ka-
nalizācijas, ūdens padeves ventilācijas un 
elektroapgādes sistēmas. 

Šo projektu 85% apmērā finansē ES. Tā 
kopējā summa ir 125 tūkstoši latu, no ku-
riem 26 tūkstoši ir pašvaldības ieguldījums, 
bet pārējais ir Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansējums. 

Par projekta naudu tiks iegādāta arī sa-
dzīves tehnika: veļas mazgājamā mašīna, 
ledusskapis, mikroviļņu krāsns, elektriskā 
plīts, kā arī mācību materiāli, piemēram, 
skaņu loto „Spēlē un mācies” utml.

lielAs pārmAiņAs – 
vidusskolAs klAses

Jaunajā mācību gadā skolā būs arī vi-
dusskolas klases, tātad pamatskolas bei-
dzēji tepat varēs turpināt mācības un iegūt 
vidusskolas izglītību. Mācībām vidusskolā 
pieteikušies 12 skolēni. Vidusskolēnus ap-
mācīs gan jau esošie skolas pedagogi, gan 
arī aicinās no citām pilsētas vidusskolām. 
Vēl viens variants ir tāds, ka vidusskolēni 
varētu iet uz noteiktām stundām Valmieras 
Mākslas vidusskolā un Vidzemes profesio-
nālās izglītības centrā. Tā kā skola tagad 
vairs nebūs pamatskola, bet gan vidusskola, 
tad mainīts arī tās nosaukums. 

26. augustā Valmieras pilsētas pašval-
dības domes sēdē izskatīja jautājumu par 
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpa-
matskolas – attīstības centra reorganizāciju 
un apstiprināja jauno skolas nosaukumu. 
Turpmāk tā sauksies valmieras vājdzirdī-
go bērnu internātvidusskola – attīstības 
centrs. 

Kā informēja Valmieras Izglītības pār-
valdes speciālists izglītības jautājumos ul-
dis Ābeltiņš, skola vairākus gadus strādāju-
si, lai īstenotu projektu par vidējās izglītības 
nodrošināšanu, un to arī atbalstījusi pašval-

dība, ieguldot daudz līdzekļu internāta 
uzturēšanā.

Kā paskaidroja skolas direktors 
Andris tauriņš: „Mūsu skolu kā vidē-
jās izglītības mācību iestādi esam jau 
reģistrējuši Izglītības ministrijā, saņe-
mot licenci vidusskolas programmai 
(27.08). Sāksies jauns posms skolas 
attīstības vēsturē. Ceru, ka pedagogu 
kolektīvs ar jaunajiem uzdevumiem 
veiksmīgi tiks galā. Jau tagad skolotā-
ji plāno studēt, lai varētu mācīt bērnus 
vidusskolas klasēs. ” 

Skolas bērnudārzam savukārt plā-
notas divas grupas: 3 – 4 gadīgiem un 5 

– 6 gadīgiem bērniem. Skolā jaunajā mācību 
gadā plānots uzņemt kopā ap 140 skolēnus. 

Uzzinājām, ka skolā iznāk arī avīze, ko 
paši saraksta un izdrukā ar printeri. Taču in-
terneta mājas lapa ir vāja un pašlaik notiek 
tās uzlabošanas darbs.

vājdzirdīgo Asociācijā
Skolā atrodas arī Latvijas Vājdzirdīgo 

asociācijas mītne. Šajā biedrībā ir ap 60 
biedru, galvenokārt skolas darbinieki, biju-
šie absolventi un vecāki, kuru bērni mācās 
skolā. Galvenā darbība vērsta uz projektu 
realizāciju saistībā ar skolas vajadzībām, 
piemēram, vājdzirdīgo bērnu vasaras no-
metnēm. 

sAdArbībA
Bijusi arī sadarbība ar līdzīgām orga-

nizācijām un skolām Vācijā, Somijā. Vāj-
dzirdīgo asociācija no kādas privātpersonas 
saņēmusi dāvinājumā māju blakus skolai, 
dāvinātāji vēlas, lai namu restaurētu un iz-
mantotu vājdzirdīgo skolēnu vajadzībām. 
Taču nams pašlaik ir neapdzīvojams un ļoti 
sliktā stāvoklī. Tā atjaunošanai vajadzīgs 
liels finansējums, kas vēl jāmeklē.

ZIGMĀrS uNGurS,
INeSe IMMure

rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpa-
matskola ar 1. septembri paliek vecajā 
vietā un bez jauna direktora.

Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamat-
skolas direktora vietas izpildītāja Brigita 
poriete informē: „Graudu ielas 21 ēkas ir 
nodotas mūsu skolas pārziņā. Esam pieda-
lījušies skolas renovācijas izmaksu tāmes 
sastādīšanā, tā sasniedza miljonu latu. 

Rīgas Dome ir izsludinājusi iepirkuma 
konkursu par skolas renovāciju, bet konkrē-
tu summu vēl nav apstiprinājusi. Iespējams, 
līdz mācību gada beigām mēs paliksim ve-
cajā vietā.”

kAs Notiek grAudu ielā?
Rīgas Domes Īpašumu departamenta 

direktors Oļegs Burovs atteicās komentēt 
Graudu ielas 21 ēku iespējamo renovācijas 

darbu norisi. Bet RD mājaslapā ir izsludinā-
ta – pieteikšanās uz iepirkuma konkursu par 
tiesībām veikt šos darbus. 

Pieteikšanās termiņš ir š.g. 27. septem-
bris. Nolikumā ir paredzēti 3 mēnešu iekš-
darbi, bet ārdarbi un teritorijas labiekārto-
šana jāpabeidz līdz 2011. gada 1. jūnijam.

kAs būs jAuNAis 
direktors?

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un 
sporta departaments vēl nav apstiprinājis 
galīgo konkursa rezultātu lielās slodzes dēļ 
– departamentā pašlaik notiek rekonstrukci-
ja. 

Par skolas direktora vietu stāsta Rīgas 
Domes Izglītības, kultūras un sporta depar-
tamenta personāla nodaļas vadītāja Dace 
ose: „Jautājumā par jaunā direktora izvir-
zīšanu nepieciešama gara procedūra. Uz šo 

vietu ir 5 pretendenti, divi no tiem neatbilst 
prasībām. 16. septembrī notiks komisijas 
pārrunas ar pretendentiem. Pēc tam šo lietu 
nodosim Izglītības ministrijai, kur izskatīs 
RD lēmumu. Tātad galīgais rezultāts, ko 
apstiprinās RD prezidijā, paredzams tikai 
oktobrī.”

Pēc neoficiālas informācijas, skolas pe-
dagogi un skolēnu vecāki gatavojas rakstīt 
vēstuli, pieprasot tikšanos ar pretendentiem 
uz skolas direktora vietu, lai uzzinātu viņu 
redzējumu par šīs skolas tālāko attīstību.

Šo mācību gadu uzsāk 115 skolēni, 
viens no tiem ir pirmklasnieks, bet 16  gata-
vojas skolu beigt.

Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamat-
skola novēl nedzirdīgiem bērniem veiksmī-
gu mācību gadu, bet skolēnu vecākiem būt 
iecietīgākiem, ar sapratni un atbalstu ne-
dzirdīgo bērnu izglītības ceļā! 

rīgAs skolA vecAjā vietā
IvArS KAlNIņŠ
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SportA ZIņAS

sportA spĒles liepājā

Kā katru gadu arī šovasar nedzirdīgo SK    
,,liepava” sarīkoja sporta spēles. varēja pieda-
līties visi, kuri vēlas, bez vecuma ierobežojuma.

  Šogad tās notika 22. augustā Liepājas jūrma-
las kāpās. Visus dalībniekus sadalīja četrās grupās, 
jo vecāka gadugājuma cilvēkiem  ar jaunākajiem 
konkurentiem sacensties veiklībā tomēr pagrūti. 
Organizatori bija pacentušies izdomāt dažādu in-
teresantu un arī uzjautrinošu sacensību veidus.

Pēc skriešanas, granātas mešanas,  bērnu ra-
tiņu riepas makšķerēšanas un citām aktivitātēm 
–  lūk, arī uzvarētāji katrā grupā!

Jaunietes līdz 20 gadiem –  Ieva valdmane 
Jaunieši līdz 25 gadiem –  Kārlis valdmanis
Māmiņas līdz 45 gadiem – Gunta vazdiķe
Kungi ar stāžu līdz 55 gadiem –  omāris 

Jaunzemis
Kopā ar visiem startēja arī sacensību jaunākais 

dalībnieks- Marks Kairis ( 4 gadi), kam godpilnā 
trešā vieta. Malacis!

Dalībnieku skaits nebija liels, bet tie, kas at-
nāca, bija apmierināti. Nav jau nekāda tūristu 
nometne, bet visiem kopā vienreiz gadā patiešām 
vēlams tā pa īstam izkustēties un paelpot svaigo 
jūras gaisu. 

pļaviņietis raitis rūrāns ir pirmais 
nedzirdīgais, kas piedalījies starp-
tautiskajā stafetes skrējienā „Baltijas 
ceļš”. tas notika šogad, no divdesmitā 
līdz divdesmit otrajam augustam. 

Tradicionālais skrējiens „Baltijas 
ceļš” radās kā turpinājums 1989. gada 
23. augustā notikušajai unikālajai akci-
jai, kad 2 miljoni cilvēku Latvijā, Lietu-
vā un Igaunijā sadevās rokās un izveidoja 
dzīvo ķēdi no Viļņas cauri Rīgai līdz pat 
Tallinai. Kopā apmēram 600 km garumā. 

Šogad stafeti – simboliskos 600 kilo-
metrus  noskrēja 22 sportisti no Lietuvas 
un 6 no Latvijas, ieskaitot mūsu Raiti. 
Igauņi nepiedalījās.

iepriekšĒjā pieredze
Pēc skrējiena Raitis Rūrāns pats ie-

radās „Kopsolī”, lai pastāstītu par stafetē 
pieredzēto un pārdzīvoto. Par Baltijas 
ceļa skrējienu viņš jau sen interesējies 
pats, informāciju sameklējis internetā. 

Pēc tam sazinājies ar pazīstamiem 
skrējējiem no Jelgavas sporta kluba 
“Ozolnieki“, ar kuriem jau agrāk skrējis 
kopā. Tādā veidā Raitis noskaidroja: lai 
piedalītos skrējienā „Baltijas ceļš”, vaja-
dzīga iepriekšēja pieredze garās distan-
cēs. 

Par laimi, viņam tāda bija. Viņš ir 
skrējis 2007. gadā skrēja pusmaratonu 
21 km, bet 2008. gadā noskrēja arī pilnu 
maratona distanci 42 kilometrus Nordea 
bankas rīkotajā skrējienā.

viss sākās skolā
Uz skriešanu viņu pamudinājis sko-

lotājs J.Puhovs Rīgas Nedzirdīgo bērnu 
internātpamatskolā. Bija jāskrien 5 km. 
Raitis teicis skolotājam, ka nespēs tos 
noskriet, tomēr skrējis tos 5 km vienā 
mierā, baudījis dabu, svaigu gaisu, un – 

iepaticies! 
No tā laika aizvien biežāk sācis pats 

pieteikties dažādiem skrējieniem. Pēc 
pamatskolas beigšanas viņš iestājies 
Sociālās integrācijas valsts aģentūras 
Jūrmalas profesionālā vidusskolā, kur 
mācījās grāmatvedības uzskaiti. Reizē 
arī mācās nedzirdīgo grupā Rīgas Raiņa 
vakarskolas 12. klasē. 

Lai nezaudētu formu, arī ziemā Rai-
tis slēpo. Parasti viņš trenējas sestdie-
nās, svētdienās, bet neregulāri. Piedalās 
arī vietējās Pļaviņu biedrības pašdarbībā 
pantomīmas grupā, taču šogad Nedzir-
dīgo dienas koncertā tomēr neuzstāsies. 
Raitis aktīvi darbojas arī Pļaviņu Ne-
dzirdīgo sporta klubā. 
viņAm pAveicās!

Šāgada skrējienam „Baltijas ceļš” 
Raitis pieteicās jau martā, skrējienam 
bija ierobežots dalībnieku skaits, tāpēc 
var uzskatīt, ka viņam paveicās, jo tika 
iekļauts dalībnieku sarakstā. Raitis pats 
samaksāja gan dalības maksu, gan sedza 
citus dalības izdevumus. Jau 19. augustā 
viņš izbrauca uz Lietuvu, kur Viļņā pār-
nakšņoja viesnīcā. Bet 20. augustā pl. 10 
bija starts, un skrējēji uzsāka ceļu no Viļ-
ņas līdz Pasvalei, kur nonāca pl. 21.30. 

Nākamajā dienā, 21. augustā pl. 5.20 
no rīta skrējiens atsākās, šķērsoja robežu 
un turpinājās jau Latvijā: Bauska – Ieca-
va – Ķekava – Rīga – Ādaži – Salacgrī-
va, kur skrējēji nokļuva ap pl. 21. Tre-
šajā dienā skrējiens startēja pl. 5.30 no 
Salacgrīvas un mērķi – Tallinu sasniedza 
pl. 18.15.

rezultātā – liels 
gANdArījums

Skrējiena laikā dalībnieki mainījās ik 
pēc 10 – 15 kilometriem, taču tas nebija 
stingri noteikts, katrs varēja noskriet tik 
lielu gabalu, cik spēja, pēc tam viņu no-
mainīja, un autobusā kādu laiciņu varēja 
atpūsties. Galvenais bija, lai visu laiku 
uz ceļa kāds skrietu, vienalga, viens, trīs 
vai desmit skrējēju, bet skrējiens ne-
drīkstēja ne uz brīdi pārtrūkt. 

Katra skrējēja noskrietos kilometrus 
uzskaitīja, un Raitis pēc skrējiena saņē-
ma speciālu zīmi, kur ierakstīta visa viņa 
noskrietā distance: 109,9 kilometri! Šī 
distance tika noskrieta trijās dienās.

Skrējiens Raitim deva lielu gan-
darījumu un emocijas. Bija lieliski iz-
skriet cauri trijām valstīm un izturēt līdz 
galam! Saņemtās balvas var apskatīt 
fotogrāfijā.

pirmAis NedzirdīgAis stAfetes 
skrĒjieNā „bAltijAs ceļš”
ZIGMĀrS uNGurS,INeSe IMMure

zivju ķeršANA, jAutrA 
stAfete uN AtpūtA

14. un 15. augustā Kocēnu pagastā, atpū-
tas kompleksā „Mazais Ansis” valmieriešu SK 
„tālavas Nedzirdīgo sports” rīkoja individu-
ālās sacensības makšķerēšanā ar pludiņa mak-
šķeri.

 Uz pasākumu bija ieradušies aptuveni 45 cil-
vēki, no tiem 9 piedalījās sacensībās. Cilvēki sāka 
ierasties jau 13. augustā, dienu iepriekš, lai vien-
kārši atpūstos un izbaudītu lauku ainavas, uzceptu 
šašlikus un parunātos ar draugiem. 

14. augustā no paša rīta visi  dabūja aukstu rīta 
dušu, jo laukā sāka plosīties negaiss, bet tas neat-
turēja makšķerniekus no zvejas. Ap trijiem dienā 
laiks jau bija krietni uzlabojies, un makšķernieki 
devās ķert savus lielos lomus. Pārējie palika ezera 
otrā krastā atpūsties un izklaidēties – spēlēja vo-
lejbolu,  peldējās.  

Uz vakarpusi sākās jautrības stafetes, kur visi 
dalībnieki tika sadalīti divās komandās. Uzvarētā-
ju komanda ieguva balvu, ko paši pēc tam drau-
dzīgi sadalīja savā starpā, bet zaudētājiem nācās 
pildīt sodu, ko piesprieda tiesnesis. 

Pēdējā dienā makšķernieki atkal devās mak-
šķerēt no pl. 6  līdz 11, un pēc zivju svēršanas  no-
skaidrojās galīgie uzvarētāji:

I. Andris Žurakovskis (6.840 gr), II. Igors 
Kurzenkovs (3.950 gr), III. edgars Brīžs (1.350 
gr).

Šogad atpūtas komplekss „Mazais Ansis” svin 
10 gadu jubileju. SK „ Tālavas Nedzirdīgo sports” 
ar to izveidojusies sadarbība jau vairāku gadu 
garumā, un šobrīd tiek kalti plāni arī nākošajam 
gadam. 

elĪNA JefreMovA

AuStrIS NIKIforovS



ko pArtijAs izdArījušAs    
četros gAdos ?

Daudzas nespēja konkrēti atbildēt, sak, ne-
dzirdīgie ir mazākumā, ko  tur domāt. 

Pārliecinoši  atskaitīties varēja tikai nacio-
nālā apvienība visu latvijai – tB/lNNK, 
kura   panākusi jauna Invaliditātes likuma pie-
ņemšanu. No 2013. gada 1. janvāra paredzēta 
valsts apmaksāta surdotulka palīdzība katram 
nedzirdīgajam 10 stundas mēnesī un tulkoša-
nas atbalsts no 2011. gada 1. septembra pro-
fesionālās vai augstākās izglītības iegūšanai. 

Atbalstījusi valsts funkciju – dzirdes inva-
līdu sociālo rehabilitāciju un nodrošināšanu ar 
tehniskajiem palīglīdzekļiem – nodošanu LNS 
Surdocentram, sniegusi atbalstu Rīgas Nedzir-
dīgo bērnu skolai un devusi iespēju 24 cilvēku 
grupai no šīs skolas iepazīties ar Eiropas Par-
lamenta darbu Briselē.

 Zaļo un Zemnieku savienības veikums: 
dzirdes invalīdiem no 2009.1.01  piešķirtas 
piemaksas pie pensijas (0,70 Ls par katru no-
strādāto gadu) par darba stāžu līdz 1996.ga-
dam; nodrošināta piekļuve ESF finansējumam 
tieši dzirdes invalīdu atbalstam.

Saeima  apstiprinājusi pCtvl likumpro-
jektu – grozījumus Likumā par valsts pensiju, 
līdz ar to atcelti  ieturējumi invalīdiem no ve-
cuma un izdienas pensijām.

lai noskaidrotu, ko par vēlēšanām 
domā mūsu līderi un vai vispār iet vēlēt,  
jautājām to lNS prezidentam, viceprezi-
dentei un valdes locekļiem.

√ vai jūs piedalīsieties 10. Saeimas vēlē-
šanās? vai nedzirdīgajiem vajag piedalī-
ties vēlēšanās? 

Arnolds pavlins, LNS prezidents: No 
katras balss  atkarīga mūsu valsts un tautas 
nākotne. Ar tādu attieksmi un sajūtu jāiet uz 
vēlēšanām. Var, protams, neiet, sēdēt   mājās 
pie televizora un pēc tam četrus gadus puk-
stēt par Saeimu un valdību, bet tādā gadīju-
mā  vajag lamāt nevis deputātus, bet pašiem 
sevi. 

Sandra Gerenovska, LNS viceprezidente: 
Es noteikti piedalīšos! Visiem nedzirdīgiem, 
kuriem rūp Latvijas izaugsme, ir noteikti  jā-
iet balsot.  

Ja  droši nezināt, par ko, jāgriežas pie 
biedrību darbiniekiem, draugiem, jāpārru-
nā ar citiem, lai būtu vieglāk izvēlēties sev 
vēlamāko programmu un cilvēkus. Nedrīkst 
cerēt, ka  pats par sevi viss nokārtosies vai 
domāt, ka nekas nemainīsies,  un visam ar 
roku atmest.

Dace lāce, LNS valdes locekle: Jā, vajag 
piedalīties vēlēšanās, lai būtu tiesības pie-
prasīt savu interešu aizstāvību.

Māra lasmane, valdes locekle: Ir jāpie-

2. oKtoBrĪ  lr 10. SAeIMAS vēlēŠANAS

ko solA pArtijAs Nedzirdīgiem cilvĒkiem?
IvArS KAlNIņŠ
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Pārējām partijām nebija ko atbildēt.

solījumi NākAmiem 
četriem gAdiem

Diemžēl visu solījumi ir samērā virspusīgi 
un līdzīgi. Katram pašam jādomā, vai tiem var 
ticēt.

 par labu latviju par nozīmīgu uzskata 
surdotulku un nedzirdīgo skolēnu kvalitatīvā-
ku apmācību nepieciešamību, to nodrošināša-
nu valsts un pašvaldību, kā arī mācību iestādēs 
un profesijas apgūšanas pasākumos, kvalitatī-
vus dzirdes aparātus u.c. 

Apvienība „Atbildība” apņemas nodro-
šināt informācijas pieejamību lauku apvidos 
dzīvojošiem invalīdiem, panākt vienkāršāku 
pakalpojuma saņemšanas kārtību, nodrošināt 
psihologa pakalpojumus.

 Zaļo un Zemnieku savienība gatava 
mainīt sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem ar 
dzirdes invaliditāti, ievērot specifiskās ar inva-
liditāti saistītās vajadzības. 

Kristīgi demokrātiskā savienība iecerē-
jusi izglītības iestādēs, kur mācās nedzirdīgie 
un vājdzirdīgie, izveidot atbalsta centrus, ie-
viest atbilstošu mācību programmu bērniem ar 
dzirdes traucējumiem. 

Nodrošināt sociālo pakalpojumu un teh-
nisko palīdzekļu ieguvi cilvēkiem ar dzirdes 

traucējumiem, tuvāk dzīvesvietai, realizēt 
studiju programmu jeb „Zīmju valodas tulks” 
augstskolās.

 visu latvijai! – tēvzemei un Brīvībai/
lNNK  invalīdu pensijas  neapliks ar iedzī-
votāju ienākuma nodokli, samazinās pacientu 
līdzmaksājumus līdz līmenim, kas samērojams 
ar iedzīvotāju maksātspēju.

pCtvl izskatīs un realizēs LNS priekšli-
kumus turpmākai sadarbībai. 

vienotība  veicinās invalīdu integrāciju 
sabiedrībā un darba tirgū.  

Pārējām partijām nebija nekā ko teikt. 

uZMANĪBu! Plašāk ar visu partiju 
programmām var iepazīties zīmju valodā 
sagatavotā materiālā: Centrālās vēlēšanu 
komisijas mājas lapā www.cvk.lv .sadaļā 
“10.Saeimas vēlēšanas/Kandidātu saraks-
ti, programmas”. To ieteicams izmantot arī 
klubu pasākumos, kas veltīti vēlēšanām. 

IevērĪBAI! Sekojiet programmai –       
1. oktobrī ltv-1 sakarā ar vēlēšanām uz-
stāsies lr prezidents valdis Zatlers. viņa 
runai tiks tulkota zīmju valodā.  

dalās, lai izmantotu iespēju mainīt savu dzīvi.

√ vai ticat partiju solījumiem? pēc kā no-
teikt to partiju, par kuru balsot?

A.p.: Manuprāt, tikai pilnīgi muļķi var ticēt 
to partiju solījumiem, kas bijušas pie varas 
Latvijā un noveda valsti pilnīgā purvā.. Nekad 
savu balsi neatdošu par partijām, kuras ap-
draud Latviju kā valsti, kuras cīnās pret mūsu 
tautas interesēm.

S.G.: Izvēlēšos vienu programmu, kura 
manā  skatījumā šobrīd  realizējama un vis-
aktuālākā. Izvērtēšu, vai kandidāti nopietni 
ieinteresēti un spējīgi šo programmu realizēt. 
Nevar ticēt tiem, kas  jau iepriekš  to pašu so-
līja un neko  neizdarīja.

Tāpēc  jābūt uzmanīgiem. Nedzirdīgie ne-
drīkst  kļūt par partiju reklāmu upuriem, kurus 
var nopirkt par kādu pildspalvu, kūku  vai citu 
kārumu. Neļaujiet citiem ar  sevi manipulēt, 
lai jūs nevar noķert ne uz kādām makšķerēm.

D.C.: Pagaidām nezinu, par ko balsot, vairs 
neticu nevienai partijai – visi pirms vēlēšanām 
daudz ko labu sola, kaut ko arī dod, bet pēc 
tam atkal atņem, kā, piemēram, pensijas. 

M.l.: Vairs neuzticos nevienai partijai, grūti 
motivēt sevi balsot, jo nezinu, par ko. 

 √ vai nedzirdīgie apzinās, ka balsojot viņi 
paši izlemj valsts nākotni?

A.p.:  Ceru, ka tā ir. Jo tā ir balsošana par  
bērnu un mazbērnu nākotni. Nu, ja ir vienal-
ga, kādā valstī dzīvo un vai vispār tajā dzī-
vot, nu tad var sēdēt mājās vai rakņāties pa 
savu puķu dobi. 

S.G.: Daudzi, ne tikai nedzirdīgie, neap-
zinās, ka balsojot izlemj valsts nākotni. Ne-
dzirdīgajiem trūkst adaptētas informācijas 
par vēlēšanām, par partiju programmām utt. 
atbilstoši viņu uztveres un komunikācijas 
spējai. 

Kad pienāk vēlēšanu diena, tad arī nezina, 
ko vēlēt. Aiziet, izsvītro visus vai ieliek kādu 
tukšu lapu, vai dara to  uz labu laimi... Bet 
pēc tam dzīvē meklē citus vainīgos. 

Tā zūd ticība, ka iespējams kaut ko mainīt. 
Tāpēc vēlēšanām nopietni jāgatavojas, iepa-
zīstoties ar programmām, kandidātu saraks-
tiem, tos apspriežot domubiedru lokā, arī 
savā biedrībā.

 D.l.: Daudzi saka, ka neies vēlēt... bet 
jāpārliecina viņi, jāaicina būt atbildīgākiem 
par to, kas tiek pie valsts vadīšanas.

M.l.: Daudzi nedzirdīgie norādījuši, ka uz 
vēlēšanām neies, citi nav izlēmuši, kā balsot, 
netic nevienai partijai.. Neredz nevienu kan-
didātu, kas kaut ko tautas labā darītu, visur 
vienīgi mānīšanās...Vēlētāju izvēli noteiks 
draugu vai paziņu ieteikumi. 

Atbildes organizēja: 
Zigmārs Ungurs

tuvojas 10. Saeimas vēlēšanas. Daudziem grūti izlemt, kurai partijai savu balsi at-
dot. „KS” sazinājās ar 13 politiskajām partijām,  lūdzot konkrēti pateikt, ko katra darīs 
nedzirdīgo cilvēku labā, ja to pārstāvji tiks Saeimā. Atsaucās  10 partijas.

iet vAi Neiet, bAlsot vAi NebAlsot?
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iNformācijAs dieNA liepājā

                                

18. augustā projekta „XXI gadsimts. Nedzirdība.  līdzda-
lības evolūcija” ietvaros liepājā viesojās laikraksta „Kopsolī’’ 
galvenā redaktore Ilze Kopmane un informācijas darba grupas 
vadītāja Inese Immure.

Abas LNS darbinieces Liepājā bija ieradušās ar noteiktu mērķi 
– izzināt liepājnieku domas par informācijas nodrošinājumu laik-
rakstā „Kopsolī’’ un LNS mājaslapā.Paldies Ilzei Kopmanei, kas 
atzinīgi novērtēja liepājnieku devumu laikraksta un mājaslapas vei-
došanā.

Gandrīz trīs stundas garo sarunu vadīja Inese Immure, kas ar 
skaidri formulētiem jautājumiem centās izdabūt no  liepājniekiem 
patieso vērtējumu un ieteikumus   par to, kādi ir,  kādiem jābūt 
abiem galvenajiem nedzirdīgo cilvēku informācijas avotiem –  laik-
rakstam „Kopsolī” un LNS mājaslapai. Sarunas gaitā tie pamatīgi    
,,apauga” ar atbildēm un ierosinājumiem.

visi lAsA “kopsolī“
Nav ko slēpt, galvenais informācijas avots nedzirdīgajiem lie-

pājniekiem joprojām ir  ,,Kopsolī”, tam seko  TV ziņas ar surdo-
tulkojumu. Par tiem arī bija vislielākā interese. Mājaslapa ir pieeja-
ma tikai nelielai nedzirdīgo daļai, jo nav datoru, kā arī prasmes, ar 
to apieties. Varbūt  patlaban  projekta „Klusuma pasaule” ietvaros  
Liepājā notiekošie datorkursi šo problēmu daļēji atrisinās, bet tam 
vajadzīgs ilgāks laika posms.

Tika apspriests gan laikraksts, gan mājaslapa.To saturs, vizuā-
lais noformējums, krāsas, teksta izvietojums un gan daudz kas cits. 
Runa bija arī par videomodeļiem ziņās, tulkošanas ātrumu, pat viņu 
apģērbu un fonu. Liepājnieki nebija slinki –  tik aktīvi un tik daudz  
uzdeva pretjautājumus, kas tie jau ,,kāpa ārā” no sarunas tēmas. 
Sāka ar mājaslapu, beidza  ar televīziju un informāciju uz vietas 
klubā.

Ieinteresēti tika apspriests arī tulku darbs TV, tā novietojums ek-
rānā.Viens grib to labajā pusē, citam liekas  ērtāk, ja tulks ir kreisajā 
pusē. Nevar jau katram cilvēkam izdabāt, vienam patīk māte, otram 
labāk meita. Tas pats sakāms par pašiem tulkiem. Paldies Inesei Im-
murei, kas centās atbildēt uz visiem jautājumiem, pa vidu paspējot  
interesanti pastāstīt arī par to, kas līdzīgi vai atšķirīgi notiek citās 
zemēs.

Patiešām tā bija vērtīga tikšanās. Viešņas interesējās arī par 
liepājnieku problēmām: jaunās kluba ēkas apsaimniekošanas per-
spektīvām, pasākumu un sacensību apmeklētību, biedru aktivitāti, 
un daudz ko citu. Paldies par to! Mēs pat vēlētos, lai  pēc iespējas 
biežāk būtu šādas sarunas.Tā vien liekas, ka vēl kas palika nepajau-
tāts un neapspriests, bet to nākamreiz. Gaidīsim! 

lNS proJeKtI reAlIZĀCIJĀ

AuStrIS ņIKIforovSINeSe IMMure

tik dAudz vAr pAteikt 
bez vārdiem...
IlZe KopMANe

tās bija trīs bagātas dienas, vasaras tveices pašā viducī – 
garīgi piesātinātas un radoši piepildītas ar jaunām idejām un 
iegūto pārliecību par savu varēšanu, spējām un talantu.

13. – 15. augustā Kurzemes Jūrmalā, Klapkalnciemā, atpūtas 
kompleksā „Ronīši” saradās reģionālo nedzirdīgo kopienu līderi un 
pašdarbības aktīvisti no Rīgas. Vienlaikus tur risinājās divi pasāku-
mi – seminārs biedrību un grupu pārstāvjiem (16 dalībnieki), kas 
tālāk uz vietas organizēs sabiedrisko dzīvi dažādās Latvijas malās, 
un radošā nometne KC „Rītausma” pašdarbības aktīvistiem (20 da-
lībnieki).

Pirmajā seminārā, kas notika ziemā Rīgā, tika pārbaudīta praksē 
programma „Saskarsmes un radošās pašizpausmes iemaņu apguve” 
(sagatavota 100 lpp. apjomā).

Nepilna pusgada laikā tās apjoms četrkāršojies (457 lpp.), un 
šajā reizē notika kopīga papildinātās programmas praktiskā pielie-
tojuma analīze šādās jomās: saskarsmes prasmju attīstīšana, deju, 
kustību un teātra nodarbības un vizuāli plastiskās izteiksmes veidi.

 semiNārA dAlībNieki AtziNA
… ka uzzinājuši ļoti daudz jauna, kas liek pārdomāt līdzšinējo 

darba stilu, mainīt ierasto kārtību pasākumu organizēšanā, lugu ie-
studēšanā, dažādu spēļu un atrakciju norisē.

Aldis Ādamsons (Liepāja): Mēs mācījāmies, cik liela nozīme ir 
acu kontaktam – caur to var pateikt ārkārtīgi daudz bez vārdiem, bez 
žestiem un zīmju valodas. Tā ir jauna pieeja lugu iestudēšanā, kam 
nepieciešams ilgstošs treniņš un pieredze.

Inese Geduša (Rēzekne): Interesants jaunums bija nedzirdīgo 
burtu alfabēta tulkošana zīmēs, kur katram burtam bija jāpiemeklē 
loģiski atbilstošs tēls.

Dace Menģele (Cēsis): Man ļoti vērtīgas liekas iegūtās prasmes 
dažādu spēļu organizēšanā. Ļoti labi, ka daudz darbojāmies praktis-
ki. Bija prieks būt kopā ar jaukiem biedriem.

elvīra Čaika (Daugavpils): Mūs iedrošināja nodarbību vadītāji 
ar jaunām idejām, pārliecinot, ka nav nekā nepareiza, ko darām. 
Katrs kustībā izsaka sevi savādāk, un tas ir labi.

Visi vienbalsīgi uzteica Danas Kalpiņas – Geidas prasmīgo 
nodarbību vadīšanu (zīmju valodā, bez tulka).

eiropas Sociālais 
fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

eiropas Savienība

Nobeigumu lasiet 16. lpp.

rīts sākās ar kustību rotaļām pludmalē.
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JūS JAutĀJAt – 
MēS AtBIlDAM
vai tiešām var nodibināt savu SIA 

par vienu latu?
Tāda iespēja ir no 2010. gada maija, 

iemaksājot 1 Ls kā uzņēmuma pamatkapi-
tālu. Latvijā jau nodibināti 1333 šādi SIA 
(uz 16.08).

Reģistrācija ir vienkārša, ar to var iepa-
zīties Uzņēmumu reģistra mājaslapā http://
www.ur.gov.lv/ .  

Jāaizpilda veidlapas, jāapliecina pa-
raksts, jāatver bankā konts un jāiemaksā 1 
Ls. Pieteikumu izskata 1 dienas laikā. Vēl 
jāievieto publikācija laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”.

Vienu šādu mazo uzņēmumu var dibi-
nāt līdz 5 cilvēkiem. Ik gadu rezervē tajā 
jāiemaksā 25% no peļņas, nodokļi – 24% 
sociālais, 15% peļņas nodoklis. 

No 1.09 peļņas nodokļa vietā var iz-
vēlēties regulāri maksāt mikrouzņēmuma 
nodokli 9 % apmērā.


vai elektrību patērē ierīces, kuras 

netiek pinībā atslēgtas no kontaktiem 
laikā, kad tās nelieto (tv, radio, veļas-
mašīna, dators, dekoders utt.)?

Jā, tā tas patiešām ir. Latvenergo spe-
ciālisti aprēķinājuši, ka šādas mūsdienīgā 
dzīvokļa elektroierīces stāvēšanas režīmā 
(kad deg signālactiņa) visas kopā patērē 1 
– 2 Ls mēnesī.


vai tiešām par  izsūtīto lattelecom 

rēķinu pa pastu  papildus  jāmaksā 1,21 
ls. Kādas vēl citas iespējas uzzināt savus 
rēķinus?

Jā, tādu lēmumu šis uzņēmums pieņē-
mis. Lattelecom piedāvā arī citu iespēju 
–  saņemt bezmaksas rēķinu elektroniski , 
internetā uz savu e – pastu vai arī uzzināt 
maksājamo summu, zvanot uz bezmaksas 
tālruni  177.  Zvanot uz to,  var arī atteikties 
no rēķina saņemšanas pa pastu un tādējādi 
ietaupīt minētos ikmēneša  sūtījuma izde-
vumus . 

Patērētāju tiesību aizsardzības  centrs 
gan uzskata, ka Lattelecom rīcība ir pret-
tiesiska un to nedrīkst piespiedu kārtā attie-
cināt uz visiem klientiem, bet tas pagaidām 
neko nemaina.


Kādu zāļu iegādi apmaksā valsts?
Medikamentu ar atlaidi sarakstā no 1. 

jūlija iekļautas vēl 90 zālei un 4 ierīces. 
Tātad tagad kompensējamo zāļu saraks-
tā pavisam ir 1270 medikamentu un 151 
medicīniskā ierīce. Tā daļa, kādu no zāļu 
cenas apmaksā valsts, paliek nemainīga – 
tātad atkarībā no diagnozes tie ir  100,  75 
vai 50 procenti.

Papildināto sarakstu var aplūkot inter-
netā: www.vec.gov.lv/search/l/kzs.html.


Kā un kad var izsaukt ātro palīdzī-

bu?
Visā valstī  uz izsaukuma vietu dodas 

TUVĀKĀ ātrās palīdzības brigāde.
Darbojas septiņi jauni Neatliekamās 

Tālāk lasiet 11. lpp.

lNS MĀJASlApĀ IevIetotĀS 
ZIņAS (12.08. – 10.09.)

7. Zīmju valodas festivāls Berlīnē 
(16.08.)

24. – 25.09. Berlīnē (Vācijā) notiks 
7. Zīmju valodas festivāls. Berlīnes Ne-
dzirdīgo asociācija to organizē Pasaules 
nedzirdīgo dienas ietvaros ar mērķi – 
dzirdīgajiem radīt priekšstatu, kā ir būt 
nedzirdīgam un piederēt šai kultūrai.

organizācija „Discovering Deaf 
Worlds” aicina ceļot (17.08.)

Discovering Deaf Worlds (DDW – 
tulkojumā: „Atklāj nedzirdīgo pasauli”) 
mērķis ir atbalstīt starptautiskās nedzir-
dīgo organizācijas, finansiāli atbalstīt vie-
tējās nedzirdīgo skolas un organizācijas, 
vienlaikus dodot iespēju nedzirdīgiem 
tūristiem būt Kostarikā, Bangkokā, Taize-
mē un Kambodžā. 

Jautrie tūristi sacenšas Kuldīgas nova-
dā (17.08.)

Pie Zvirgzdu ezera atpūtas bāzē „Ezer-
maļi” 14. – 15. augustā notika aktīvās 
atpūtas pasākums „Jautrie tūristi 2010”. 
Programmā: tūrisma stafete, virves vilk-
šana, zābaka mešana mērķī, netradicionā-
lais futbols. 1. vietu izcīnīja Kuldīgas un 
Liepājas apvienotā komanda: R. Tabaka, 
S. Liepiņš, I. Šņepsts un E. Pūce.

turpmāk eiropas veselības apdrošinā-
šanas karti izsniegs pieteikuma iesnieg-
šanas dienā! (20.08.)

Veselības norēķinu centrs informē, ka 
no 19. augusta Latvijas iedzīvotājiem būs 
iespēja Eiropas veselības apdrošināšanas 
karti bez maksas saņemt pieteikuma ie-
sniegšanas dienā. 

Aicina ekskursijā uz palangu un Kuršu 
kāpām lietuvā (24.08)

9.-10.. oktobrī, cena 55 LVL 
pieaugušajiem un 35 LVL bērniem līdz 17 
gadiem (ieskaitot).

Pieteikšanās braucienam pie Brigitas 
Aldersones k/c „Rītausma” vai Guntas 
Birnītes Informācijas centrā.

Tel.informācijai: 26437200, info@
kapeccelojumi.lv 

eiropas Nedzirdīgo organizācija 
(25.08) 

Aicina piedalīties konkursā: balvas 
saņems apvienības „Zīmju valoda” jaunā 
logo dizaina trīs labāko priekšlikumu au-
tori 

Lai saņemtu vairāk informācijas 
un gūtu iedvesmu idejām, apmeklējiet 
mājaslapu: http://www.signspeak.eu . 

Dizaina paraugus var iesniegt līdz 
2010. gada 30. septembrim, nosūtot tos 
uz e-pastu: info@signspeak.eu .

Komplekso sociālās rehabilitācijas 
programmu Jūrmalā izmantojušas jau 
desmit grupas (26.08.)

LNS projekta „Klusuma pasaule” ie-
tvaros apmācību sociālās rehabilitācijas 
programmā beigusi jau 10. grupa. Šo pa-
kalpojumu SIVA šoreiz izmantoja 6 dalīb-
nieki no 5 novadiem. Grupas dalībnieki 
stāsta par dalību šajā programmā.

Igaunijā tv ziņas lasa paši nedzirdīgie 
(31.08.)

Pagājis gads, kopš Igaunijas Valsts 
televīzija piedāvā ziņas zīmju valodā, ko 
gatavo un pasniedz zīmju valodā paši ne-
dzirdīgie ziņu redaktori. Nedzirdīgo ziņu 
pārraide zīmju valodā (ar ierunātu tekstu) 
notiek visas nedēļas dienas 6 min. garumā 
pl. 19.20 vakarā. Ziņas parāda arī inter-
netā.

latvijas Dabas muzejs pieejams ap-
meklētājiem ar dzirdes traucējumiem 
(03.09.)

Latvijas Dabas muzejs piedāvā iespē-
ju ekskursantiem ar dzirdes problēmām 
bez maksas izmantot muzeja gida un LNS 
KC tulka pakalpojumus. Projektu „Nepa-
likt klusumā” finansiāli atbalsta nodibinā-
jums „Rietumu Bankas labdarības fonds”.

Skolas izziņa ģimenes valsts pabalsta 
saņemšanai nav nepieciešama (06.09.)

VSAA ziņo: ģimenes valsts pabalsta 
saņemšanai nav nepieciešama izziņa no 
skolas, kas apliecina, ka bērns, sasniedzot 
15 gadu vecumu, turpina mācīties vispār-
izglītojošā skolā.

lattelecom invalīdiem nodrošina pa-
kalpojumus ar atlaidēm (06.09.)

Lai atvieglotu komunikāciju cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām, Lattelecom 
piedāvā atlaidi ne tikai tālruņa sarunām, 
bet arī interneta pakalpojumiem.

Nedzirdīgo cilvēku iespējas saņemt in-
formāciju par vēlēšanām viņiem sapro-
tamā veidā (07.09.)

2. oktobrī notiks 10. Saeimas vēlēša-
nas. Kādas ir nedzirdīgo cilvēku iespējas 
saņemt informāciju par vēlēšanām viņiem 
saprotamā veidā? Centrālā vēlēšanu ko-
misija sola nodrošināt informācijas pie-
ejamību zīmju valodā.

Nedzirdīgie amerikāņu tūristi katru 
gadu apmeklē rīgu (08.09.)

No 2008. gada tūrisma braucienos uz 
Rīgu dodas nedzirdīgie tūristi – pensio-
nāri no ASV. Šogad 6. – 7. septembrī 18 
nedzirdīgo amerikāņu tūristu grupa atkal 
ieradās Rīgā. 

Viņi apmeklēja pilsētas vēsturiskās 
vietas un mūsdienīgos tūrisma objektus, 
puse no viņiem iegriezās arī LNS Infor-
mācijas centrā. 

Apskatu sagatavoja: Ivars Kalniņš
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medicīniskās palīdzības ( NMP)  
brigāžu punkti – Saldus novada Ezerē, 
Balvu novada Tilžā, Līgatnes novadā, 
Pārgaujas novada Plācī, Vecpiebalgas no-
vada Taurenē, Ludzas novada Rundēnos 
un Aglonas novadā.

 No šā gada 1.jūlija kopējā NMP 
dienestā iekļāvušās arī Jūrmalas, Ogres, 
Liepājas, Ventspils un Dobeles ātrās palī-
dzības brigādes.

Ātrās palīdzības brigāžu darbu visā 
Latvijā nodrošina vienotais NMP die-
nests. No jebkuras vietas tagad ātro pa-
līdzību var izsaukt, zvanot no mobilā vai 
fiksētā tālruņa uz:

√vienoto NMP dienesta tālruņa nu-
muru 113,

√glābšanas dienesta tālruni 112,
√tālruņa numuru 03 (tikai no fiksētā 

telefona).
Vecie astoņciparu telefona numuri 

vairs nav derīgi. Diemžēl joprojām nav 
iespējams izsaukt ātro palīdzību īsziņas 
veidā. 

 
līdz 1.novembrim sabiedrisko 

transportu bez maksas varēs izman-
tot tie rīdzinieki, kuri varēs uzrādīt 
pensionāru, 3. grupas redzes un 
dzirdes invalīda vai Černobiļas AeS 
avārijas seku likvidētāja apliecību.

Kas jādara, lai var bez maksas iz-
mantot sabiedrisko transportu arī pēc 1. 
Novembra?

Tiem, kuriem jau ir personalizētais e-
talons, līdz 1. novembrim jādodas uz kādu 
no Rīgas satiksmes biļešu tirdzniecības 
vietām (ar adresēm var iepazīties mājas 
lapā www.rigassatiksme.lv), līdzi ņemot 
personalizēto e-talonu. Tirdzniecības 
vietā ielādēs bezmaksas biļeti, kas ļaus 
sabiedrisko transportu turpmāk izmantot 
bez maksas.

Tiem 3. grupas dzirdes invalīdiem, 
kuriem vēl nav personalizētais e-talons, 
jādodas uz kādu no Rīgas satiksmes 
klientu apkalpošanas centriem (Prāgas 
iela 1, Brīvības iela 191, Brīvības gatve 
384 b, Kurzemes prospekts 137 un 
Vienības gatve 76 b), kur varēs saņemt 
personalizēto e-talonu.

 Līdzi jāņem pase, izziņa par 
dzīvesvietu, invalīda apliecība un 
VDEĀK izziņa (rozā lapa). Ja VDEĀK 
izziņā nav uzrakstīta diagnoze 
kurlmēmums vai praktisks kurlums, tad 
nepieciešama ārsta izziņa, kas apliecina, 
ka jūs esat dzirdes invalīds.

Naudu par neizmantotajām biļetēm 
varēs saņemt atpakaļ līdz 2011.gada 
1.septembrim Rīgas satiksmes Klien-
tu apkalpošanas centros, uzrādot 
personalizēto e – talonu un pasi.

 Plašāka informācija par e – talonu 
un pieteikšanos tā saņemšanai interneta 
mājas lapā: www.rigassatiksme.lv vai 
zvanot pa bezmaksas tālruni 80001919.

Ja kaut kas nav skaidrs, nāciet uz 
Informāciju centru Jāņa sētā 5 vai sūtiet 
jautājumus uz e – pastu: infocentrs@lns.
lv vai sms veidā uz 26278525 pirmdienās 
13 –19, otrdienās 10 –14, trešdienās 12 
–17 un ceturtdienās 10 –14. 

ZIņAS No BIeDrĪBĀM

IvArS KAlNIņŠ, 
no pļaviņu biedrības arhīva

pļaviņu biedrība ir visjaunākā no vi-
sām deviņām lNS biedrībām – 21. au-
gustā nosvinēja savu 55 gadu jubileju. 
pasākums notika izklaides centrā „Bloks-
berga”.

Uz šo pasākumu ieradās 44 cilvēki, ne 
tikai biedri, bet arī viesi: LNS prezidents Ar-
nolds Pavlins, viceprezidente Sandra Gere-
novska, citu biedrību vadītāji, Komunikāci-
jas centra un KC „Rītausma” direktori, LNS 
eksviceprezidente Maruta Piterniece. 

Ar  apsveikuma runu uzstājās arī Pļaviņu 
novada Domes priekšsēdētāja Gunta Žilde. 
Bija patīkami, ka viņa paslavēja šo biedrību 
par lielo aktivitāti sportā un citos pasākumos, 
kā arī  palīdzību saviem biedriem sociālajos 
jautājumos.

Sekoja daudzo apsveicēju sirsnīgi novē-
lējumi, pašdarbības uzvedumi, spēles, tosti 
un pateicības vārdi Pļaviņu biedrības aktī-
vistiem: saimniecēm Maņefai uļjanovai un 
Ilzei Gabranovai, Līvānu grupas vadītājam 
viktoram Mauriņam, pašdarbniekiem Jā-
nim lazduānam, Andrim Bucim, Mārim 
Bremzem, laurim un raitim rūrāniem,  
speciālistam Jurim Jerofejevam.

Pļaviņu biedrību kopš 1988. gada vada 
Ainārs osmanis, kas par savu darbu stāsta: 
„Vislielāko iespaidu uz mani atstāja koope-
ratīvu ēras sākums ap 1992. gadu, kad Pļa-
viņu biedrība varēja pelnīt naudu, izīrējot 
brīvo platību savā klubā. Tolaik neviens nezi-
nāja, arī LNS vadība, ko īsti darīt, ko iesākt, 
lai izdzīvotu. Un man pašam nācās uz savu 
galvu slēgt pirmo līgumu. 

Savukārt pēdējos desmit gados tik bieži 
dzirdami vārdi: projekti, projekti. Atzīmējot 
savas biedrības jubileju, man it kā smaguma 
sajūta novēlās no pleciem, palika vieglāk, jo 
līdz ar šo notikumu mūsu šī gada lielie pasā-
kumi ir galā.”

Šīs biedrības darbā palīdz arī lauris rū-
rāns, un viņš par savu klubu teic: „Es vien-
mēr apmeklēju mūsu klubu, kur varu saņemt 
nepieciešamo informāciju, satikties ar sa-
vējiem un apmeklēt organizētus pasākumus. 
Šis klubs ir vienīgais šajā rajonā nedzirdī-
gajiem. Augsti vērtēju A. Osmaņa darbu, jo 
viņš ir zinošs, par daudz ko informēts cilvēks, 
labi orientējās politikā, sociālos jautājumos, 
ekonomikā, juridiskos un citos jautājumos. 
Esmu apmierināts par izdevušo biedrības 
jubilejas pasākumu, kurā bija daudz jautrī-
bas. Man vienmēr paticis piedalīties pašdar-
bībā.”

Par savu biedrību arī Andris Bucis ir 
priecīgs: „Uz klubu eju vienmēr, jo tur varu 
uzzināt daudz jaunumu un satikties ar drau-
giem. Protams, arī pasākumus apmeklēju. 
Esmu apmierināts ar biedrības darbu. Biju 
patīkami pārsteigts, ka arī mani apsveica kā 
aktīvistu, tas mani pamudina turpmāk vēl ak-
tīvāk piedalīties pašdarbībā.” 

“KS” sestajā numurā bija raksts par 
problēmām mācību uzsākšanā nedzirdī-
go autoskolā “eņģeļu taures”. vasaras 
sākumā tā beidzot ieguva NvA atbalstu 
un sāka otro apmācību kursu 12 nedzirdī-
gajiem bezdarbniekiem.  5. augustā kurss 
beidzās. Kādi ir rezultāti?

Autoskolas vadītāja Santa Beitāne in-
formē: “Trīs no kursantiem nokārtojuši pār-
baudi teorijā. Tiem pievienojās vēl divi, kas 
mācījās par maksu. Jūtas man dalītas. Mēs 
projektam veltījām daudz spēku, lai tāda 
iespēja nedzirdīgajiem būtu, bet ne visi to 
novērtēja,  ka var mācīties par valsts naudu, 
necentās, kavēja nodarbības, neizmantoja 
godprātīgi mācībām atvēlēto laiku. Un nu 
tie, kas sekmīgi nepabeidza kursus, tagad vē-
las mācīties par maksu. Saprot, ka  nav citas 
iespējas, lai tiktu pie tiesībām. 

Viena lieta, ka nav līdzekļu praktiskās 
braukšanas nodarbību apmaksai, bet teoriju 
taču varēja kārtot par velti. Tas neprasīja iz-
devumus, tikai centību un atbildību. Nu slin-

kajiem  jāņem  privātstundas par savu naudu.
Tā tagad strādājam. Pasniedzējs – ins-

truktors ņemas no visas sirds, bet stingrs, 
atlaides nedos.

Katram jāsaprot, ka par valsts naudu  
jāmācās atbildīgi un cītīgi. Ja kāds nepilda 
savas saistības un nemācās, tas rada nepa-
reizu priekšstatu par visiem nedzirdīgajiem 
un  cieš citi bez vainas. 

Viena lieta, ka tā ir mana autoskola, bet 
tā darbojas vienā virzienā – nedzirdīgo cilvē-
ku interešu labā. Es savu darbu daru no sirds 
nevis peļņas nolūkos. Biznesu uz nedzirdīgo 
cilvēku rēķina taisīt nav mans mērķis.

Es  vēl daudz ko plānoju darīt nedzirdīgo 
un  citu cilvēku labā, kuriem ir kādi traucē-
jumi. Šobrīd  gribu CSDD izcīnīt, lai nedzir-
dīgie var apgūt braukšanu ar automātisko 
vadību, kā arī  izveidot atsevišķu program-
mu tikai nedzirdīgajiem, kur teksti skaidri 
un viegli lasāmi, kopā ar tulkojumu – zīmju 
valodā. 

Vēlos panākt, lai tāda programma tiktu 
izmantota gan  apmācībās, gan arī valsts ek-
sāmenā. Lai nedzirdīgajiem kursantiem nav 
jāmokās, zīlējot nodarbībās lietoto vārdu no-
zīmi. Tā jau ir: pārgudrie visu veido priekš 
sevis, ne sabiedrības, kurā  maza daļa ir arī 
nedzirdīgie cilvēki.” 

Nedzirdīgo AutoskolAs 
rezultāti NAv spīdoši
IvArS KAlNIņŠ

MūŽu DZĪvo - MūŽu MĀCIeS

pļAviņu biedrībAi - 55

Atbildes sagatavoja 
Ilze Kopmane
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uz skatuves, kura aprīkota ar milzu skaļ-
ruņiem, spožu prožektoru apspīdēti, dejo seši 
baskājaini Klusās trupas dejotāji. visi tērpušies 
melnās drēbēs. Dejotāju aplim sašaurinoties, 
kāda dejotāja soļi paātrinās, viņš burtiski tiek 
aprīts.

Šis ir fragments no dejas „Draudzīgā uguns”, 
instrumentālās mūzikas pavadījumā tiek iestudēta 
modernās dejas un baleta elementu kompozīcija.

Pēkšņi mūzika kļūst dramatiskāka, visi dejo-
tāji izjusti ritmiski kustas. Ir gandrīz neiespējami 
noticēt, ka viņi nedzird mūziku. Taču visi šīs tru-
pas dejotāji ir nedzirdīgi. 

Dejotāji nedzird mūziku, taču viņi to izjūt. 
Repertuāra apgūšanai tiek izmantota speciāla teh-
nika, kuru ieviesis trupas dibinātājs, mākslas un 
teātra skolotājs Reda Abd el-Azizs. Dejotāji reaģē 
uz ritma izmaiņām, sajūtot vibrācijas, kuras plūst 
caur grīdu.

„Trupas dalībniekus trenēju, ar plaukstu mū-
zikas ritmā  uzsitot tiem pa muguru vai pleciem, 
lai, esot uz skatuves, viņi justu skaļruņu vibrāciju 
un spētu izsekot mūzikas tempam. Tulkoju zīmju 
valodā mūzikas/skaņdarba noskaņu, lai nodroši-
nātu harmonisku priekšnesumu,” stāsta Reda Abd 
el-Azizs.

pAts sākums
Trupa dibināta 2005. gadā, pazīstama kā 

Ēģiptiešu Nedzirdīgo un mēmo moderno deju ap-
vienība. Šī ir pirmā šāda veida trupa. Tās sastāvā 
ir 30 dalībnieki, vecumā no 16 līdz 23 gadiem. 
Viņu moto: „Mēs sarunājamies ar pasauli caur 
mākslu un jaunradi.”

Dibināt šādu trupu Abd el-Azizu pamudināja 
zīmju valodā iestudēta luga, kuras izrādes laikā 
skatītāji nekautrējās skaļi sarunāties savā starpā 
un pļāpāt pa telefonu. Tas nedzirdīgos studentus 
ļoti sarūgtināja. 

„Dzirdīgie reti kad zina zīmju valodu. Visbie-
žāk to apgūst, ja kāds no ģimenes locekļiem ir ne-
dzirdīgs. Nedzirdīgie bieži vien ir izolēti pilnībā, 
un viņu komunikācija ar pārējiem, ir neveiksmī-
ga. Es vēlējos tiem iemācīt komunicēt   „trešajā” 
valodā”.

Ar trupas palīdzību Azizs veido kultūru, kas 
veicinās cilvēku ar īpašām vajadzībām cieņu un 
novērtēšanu sabiedrībā. Dodot iespēju nedzirdī-
gajiem cilvēkiem jau jaunībā izpausties mākslā,  
paplašinās viņu karjeras iespējas.

lAime uN gANdArījums
„Iepriekš mana meita bija ļoti nomākta un 

vientuļa. Viņa pat nebiedrojās ar saviem brāļiem 

rokAssprādze 
iztulko skAņAs  
NedzirdīgAjiem

Kas var notikt, ja jūs nespē-
jat sadzirdēt skaņas signālu? 

Jūs turpmāk varēsit to saskatīt! 
Un, galu galā, redzētam var ticēt, 
vai ne? Jūs taču reizēm skatāties 
uz delnas locītavu, lai uzzinātu, 
cik ir pareizs laiks. Tagad gan, pa-
teicoties pulkstenim jūsu mobilajā 
telefonā vai datorā,  jūs to varat 
nedarīt.  

Bet nedzirdīgajiem jaunā ro-
kassprādze, kas atgādina moderna 
dizaina pulksteni, var būt par svē-
tību. Vācu dizainers Konstantīns 
Datcs nesen izstrādājis šo ierīci un 
reģistrējis tās dizainparaugu Vāci-
jas patentu birojā. Elegantā ierīce 
brīdina nedzirdīgos par apdrau-
dējumu un palīdz viņiem vizuāli 
apskatīt, kāda veida skaņas dzirda-
mas visapkārt. Rokassprādze ne-
darbojas viena, tā  ir papildināta ar 
miniatūru uztvērēju, kuru var pie-
stiprināt pie jostas. Nelielā ierīce 
uztver skaņas, izanalizē tās un no-
sūta signālu piktogrammas veidā, 
kuru var apskatīt uz rokassprādzes 
ekrāna. Briesmu gadījumā rokas 
sprādze arī vibrē. 

citi izgudrojumi
Jāpiezīmē, ka vācu dizainers ir 

ne tikai talantīgs, bet arī tālredzīgs. 
Vairāki viņa dizainparaugi ir radīti 
ar mērķi palīdzēt cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām. Piemēram, tāds 
bija Braila Rubika kubiks, kuram 
viņš krāsas paneļus bija aizstājis ar 
uz baltas virsmas iespiestiem krā-
sas nosaukumiem Braila rakstā. 

Pirms dažiem gadiem šāda 
izskata rokassprādzes tik tiešām 
atgādināja vienīgi rokas pulksteni, 
bet tagad tā vairs nav. Presē varam 
lasīt par NOKIA stilīgo Bluetooth 
ierīci, Smartphone aproci vai Sam-
sung Proxima mobilo telefonu uz 
rokas, un arī nedzirdīgo uztvere 
strauji mainās. 

Galvenie piktogrammu 
(priekšmetu, notikumu un darbību 
attēlošana zīmēs)

 veidi rokassprādzē
Briesmas: sprādziens, zemes dar-
bi uz ceļa, auto skaņas signāls, 
zemu lidojošas lidmašīnas u.c.
parastās sadzīves skaņas: zvana 
telefons, skan mūzika,  sarunājas 
cilvēki.
Dabas skaņas: putna dziedāšana, 
dzīvnieka balss, zibens, stiprs lie-
tus, ūdens viļņošanās u.c. 

  No interneta materiāliem tulkojis: 
Pēteris Vilisters

4

NeDZIrDĪGIe pASAulē

Ēģiptiešu Nedzirdīgo deju trupA: 
dejA bez robežām

un māsām. Taču darbs trupā viņas dzīvi mainījis 
no izolācijas un depresijas sajūtas uz prieku un 
cerību,” –  tā saka kādas grupas dalībnieces māte.

„Kopš es pievienojos trupai, esmu laimīga. 
Manā dzīvē ir parādījušās citas vērtības, es jūtu, 
ka pati esmu vērtība. Es jūtos kā zvaigzne. Esmu 
redzama televīzijā, un cilvēki mani atpazīst,”  pie-
bilst dejotāja Basma.

Katram priekšnesumam ir savs stāsts un vēs-
tījums. „Mazie spārni”, trupas debija, stāstīja par 
izaicinājumiem, ar kuriem nākas saskarties bēr-
niem ar invaliditāti. Dejā izmantoti balti apvalki, 
kas simbolizē izolāciju. Dejā „Draudzīgā uguns”  
pausts atbalsts kampaņai pret narkotikām un smē-
ķēšanu, „Eņģeļi arī mirst” – vēstī par bērniem, 
kuri cieta kara laikā.

trūkst fiNANsu
Šī deja trupa ir uzstājusies vērienīgākajās 

Ēģiptes kultūras norises vietās – Kairas Operā, 
Francijas Kultūras centrā u.c. Tās darbība, plaši 
aprakstīta presē un redzama televīzijas ekrānos. 
Par spīti saviem panākumiem, Klusā trupa tomēr 
nesaņem finansiālu atbalstu no savas Kultūras mi-
nistrijas.

„Esam vairākkārt lūguši atbalstu  Kultūras 
ministrijai, taču mums palīdz tikai ar ziedoju-
miem. Mums nav vajadzīgi ziedojumi, mums ir 
nepieciešams sponsors, kurš pastāvīgi finansētu 
trupu un nodrošinātu vietu mēģinājumiem Kai-
rā,” apgalvo trupas sabiedrisko attiecību konsul-
tants. 

Režisors lūdzis trupu iekļaut nacionālo kul-
tūras pasākumu skaitā un panācis vienošanos ar 
Kultūras attīstības fondu. Taču finansiālais pie-
prasījums vēl aizvien netiek apstiprināts. 

Amrs el-Gammels, pazīstams mūzikas redak-
tors un komponists, izteicis bažas par Klusās tru-
pas nākotni: „Nedzirdīgie bērni ir dzimuši māks-
linieki. Viņiem ir izcili dotumi, viņi spēj izpildīt 
pat vissarežģītākās melodijas. Viņi iedvesmo cil-
vēkus ar mieru un klusumu. Mums būtu jācīnās 
par to, lai viņi spētu izplatīt savu vēstījumu.”

Klusā trupa turpina iekarot publikas atzinību. 
Mākslas kritiķis Rafiks el- Sabans, Vācu teātra 
direktors Pina Baušs, itāļu dejotāja un horeogrāfe 
Samira Nur el-Aina u.c. slavē trupu. Starp citu, 
Samira Nur el- Aina, kopā ar itāļu dejotājiem 
plāno apciemot Klusās trupas dalībniekus, lai 
veidotu radošās darbnīcas un  apgūtu šīs trupas 
netradicionālās metodes.

No interneta materiāliem tulkojusi: 
Laura Reisele
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ieņem Augstus AmAtus
Nesen lielbritānijā veiktie pētījumi liecina, ka ļoti lielai da-

ļai nedzirdīgo ir problēmas atrast darbu. 
Aptaujā konstatēts, ka vairāk nekā divas trešdaļas  nedzirdīgo 

saskārušies ar nopietnām grūtībām, meklējot darbu, kā arī papildinot 
zināšanas kursos vai profesionālajā apmācībā. Pat tad, ja izdodas 
atrast labu darbu, nākas  risināt daudzas problēmas, kas raksturīgas 
īpaši nedzirdīgajiem. Un tomēr ir arī citi piemēri.Te stāsts par trim 
nedzirdīgām sievietēm, kas Lielbritānijā guvušas ievērojamus panā-
kumus savā profesionālajā karjerā. 

Augsti kvalificēta eksperte
Džeina ņūmena (36 gadi), tiesu kriminālistikās ekspertīzes die-

nesta vadītāja.
Džeina augusi nedzirdīgo ģimenē, studēja molekulāro bioloģiju 

Vestminsteras Universitātē, iestājās ekspertīzes dienestā pirms 12 
gadiem. No sākuma viņa strādāja par DNS eksperti, bet pašlaik jau 
vada 12 cilvēku lielu augstas klases dzirdīgo speciālistu kolektīvu, 
kas nodarbojas ar aizdomīgu paciņu, zāļu un narkotiku analīžu veik-
šanu. Džeinai bieži nākas pašai pa telefonu  kontaktēties ar dzirdī-
giem klientiem, policijas darbiniekiem un citām personām. Te viņai 
palīdz Typetalk – īpašs dispečeru dienests, kas viņas ar teksta telefo-
nu  uzrakstīto informāciju nolasa mutiski, savukārt saņemto atbildi 
no klienta uzraksta ziņas veidā un nosūta atpakaļ  Džeinai. 

Tiekoties personīgi „viens pret vienu”, viņa ļoti labi iztiek pati, 
bet, ja tikšanās ir ar vairākiem cilvēkiem, tad kopā ar Džeinu vien-
mēr ir profesionāls zīmju valodas tulks. 

Reiz gadījās kuriozs pārpratums. Džeinai bija jāpiedalās valsts 
vadošo kriminālistikas ekspertu apspriedē, bet viņa nevarēja sagai-
dīt savu tulku. Izrādās,  apsargs viņu  nebija sēžu zālē ielaidis, jo 
nespēja noticēt, ka starp apspriedes dalībniekiem ir nedzirdīga sie-
viete. Pēc šī atgadījuma apsargi vēl vairāk sāka cienīt Džeinu.

Džeina dzīvo kopā ar pastāvīgu (arī nedzirdīgu) draugu, nesen  
pasaulē nāca viņu bērniņš. 

Diplomātiskajā dienestā
Džeina vondeila (42 gadi), Lielbritānijas vēstniecības Polijā 

pirmā sekretāre.
Džeina zaudēja dzirdi, jau būdama pieaugusi, un tāpēc viņas 

dzimtā valoda, protams, bija angļu skaņu valoda. Viņa apguvusi arī 
zīmju valodu, bet  darbā izmanto  tulku, kas citu cilvēku teikto ļoti 
skaidri artikulē un tikai nedaudz izmanto angļu zīmju valodas žes-
tus. 

Džeina labi lasa no lūpām, un viņas diplomātes karjerai šāda 
tulka klātbūtne nebūt netraucē, jo ārlietās tulki ir ierasta parādība – 
vienkārši Džeinai ir tāds tulks, kāds ir nepieciešams viņai.

 Grūtāk klājas ar poļu valodu –  poliski viņa māk runāt, bet lasīt 
no lūpām ir grūtāk, tāpēc viņa biežāk poliski sazinās rakstot. Džeinai 
padoti 7 darbinieki. Pildot amata pienākumus, viņai regulāri jātiekas 
ar politiķiem, žurnālistiem un sabiedriskiem darbiniekiem.

Tomēr reizēm, kā atzīst pati  Džeina, ir situācijas, kad, apsprie-
žot svarīgus darba jautājumus, būtu vēlams iztikt bez tulka klātbūt-
nes, tāpēc gribētos, lai  darbinieki iemācītos labāk sazināties ar viņu.

Dejas mākslas specialiste
Čisato Mina Mimura (30 gadi), horeogrāfe no Londonas.
Tokijā dzimusī japāniete zaudēja dzirdi agrīnā bērnībā pēc an-

tibiotiku lietošanas, tomēr vecāki viņu spieda apgūt klavierspēli 
un nosūtīja mācīties uz parasto skolu, kurā mūzika bija obligātais 
priekšmets.

 Neraugoties uz to, ka pasniedzējs ļoti slavēja viņas mūzikas un 
ritma izjūtu, jauniņā Čisato nevarēja ciest šīs nodarbības.

 „Man tā neko neizsaka,” runājot par mūziku, atzīst jaunā sievie-
te. Viņu toties ļoti interesē deja. Pēc vidusskolas meitene pabeidza 
Tokijas Mākslas akadēmiju un pēc tam pārcēlās uz dzīvi Lielbritā-

 

nijā. Londonā viņa iestājās vienā no deju studijām, kur turpināja pilnveidot  
dejotprasmi un arī sāka iestudēt savas dejas bez mūzikas pavadījuma.

Strādājot ar deju grupu, darbs ne vienmēr rit tik viegli, kā gribētos, – 
lasīt no lūpām viņa neprot, jo viņas pirmā valoda ir japāņu. Otra valoda, 
ko Čisato prot, ir japāņu zīmju valoda. Pašlaik Londonā viņa apgūst angļu 
zīmju valodu un arī izmanto zīmju valodas tulka pakalpojumus. 
Starp citu, intervijas laikā Čisato bija visai uztraukusies – tūlīt pēc tās viņai 

bija jāpiedalās prestižajā Eiropas horeogrāfijas konkursā „Plays Prize”.

jAuNs pAlīdzībAs veids 
NedzirdīgAjiem

overlendas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki ar 
lielu sajūsmu atbalsta gultu aprīkošanu ar īpašām kratīšanas ierīcēm, 
kas uzmodinātu nedzirdīgo  ugunsgrēka gadījumā.  

Montanas štata (ASV) Overlendas pilsētas ugunsdzēsības nodaļa 
ir pirmā, kas bez maksas uzstādīs šādas ierīces vairākiem saviem 
iedzīvotājiem ar dzirdes traucējumiem. Ierīci var viegli pievienot parasta-
jam dūmu detektoram. Tas iedarbina „gultas kratītāja” mehānismu, kas iz-
veidots tā, lai uzmodinātu cilvēku, kas nedzird. 

Pašlaik gan naudas, ko piešķīrusi kāda apdrošināšanas kompānija, nav 
pārāk daudz, bet ugunsdzēsības dienesta vadība cer, ka izdosies savākt 
vairāk līdzekļu, lai palīdzētu lielākam skaitam nedzirdīgo. 

„Kad cilvēki guļ, viņi ir viegli ievainojami. Padomājiet, cik neaizsargāti 
viņi ir! Guļot viņi nejūt, kas notiek apkārt, bet mūsu  uzdevums ir glābt viņu 
dzīvības,” – tā šo ierīču nepieciešamību pamato Ugunsdzēsības dienesta 
vadītāja vietnieks Raimonds Heiks. 

Vienas „gultas kratīšanas”  ierīces cena ir aptuveni 700 dolāri (390 lati).  

Nedzirdīgie jAmAikā turpmāk 
brAuks bez ierobežojumiem

pēdējie labojumi Ceļu satiksmes noteikumos beidzot ļauj 
nedzirdīgajiem bez ierobežojumiem saņemt autovadītāju apliecības 
uz vietas savā valstī. 

Līdz šim daudzi nedzirdīgie jamaikieši, braucot pa valsts autoceļiem, 
izmantoja vadītāja apliecības, kas izsniegtas ASV.

Likuma labojums, kas pieņemts jūnija sākumā, paredz, ka 
nedzirdīgajiem autovadītājiem braucot vairs nebūs jālieto īpaša ierīce, kas 
ar mirgojošu gaismu signalizē par apkārtnē dzirdamām skaļām skaņām. 

Cīņa par nedzirdīgo tiesībām vadīt auto sākās jau 1980. gadā, un 
pirmais rezultāts tika panākts 2005. gadā,  kad nedzirdīgajiem atļāva 
braukt ar auto, bet ar zināmiem ierobežojumiem. Mašīnas bija jāaprīko ar 
informējošām gaismas ierīcēm, un tās bija obligātas.  

Pašlaik jaunajā likumā vienīgā prasība, kas izvirzīta nedzirdīgajiem, ir 
iesniegt audiologa izziņu par dzirdes līmeni. 

Lielāko ieguldījumu likuma grozījumu panākšanā deva apvienība 
„Nedzirdīgie autovadītāji par līdztiesību”. Apvienība, lai pievērstu cilvēku 
uzmanību nedzirdīgo stāvoklim Jamaikā, uzsāka aktīvu kampaņu interneta 
portālā Facebook. 

Viens piemērs! Raiens Geils jau vairāk nekā divus gadus lieto ASV izs-
niegtu vadītāja apliecību.2004. gadā viņš mēģināja iegūt Jamaikas tiesības 
un tika pielaists eksāmenam tikai tāpēc, ka komisija pat nenojauta, ka viņš 
ir nedzirdīgs. „Tikai eksāmena laikā, kad policists man lika nogriezties pa 
labi vai kreisi  un es šos rīkojumus neizpildīju, viņš saprata, ka pie stūres 
sēž nedzirdīgs cilvēks,” atceras Geils.

Geila kolēģis, Kamars Grovs iemācījās braukt 15 gadu vecumā, bet arī 
viņa plāni tikt pie tiesībām beidzās ar lielu vilšanos jau eksāmena laukumā: 
„Mūsu valsts skaitās demokrātiska, bet ierobežojumi nedzirdīgo tiesībās 
braukt ar auto –  tā ir ļoti liela diskriminācija.” 

Pirmais pozitīvais valdības solis – jau pirms gada  pirmo reizi tika 
piedāvāti auto vadīšanas kursi nedzirdīgajiem zīmju valodā. Uz eksāmenu 
topošajiem šoferiem jāierodas ar savu tulku.  CSD vadība uzsver, ka pašlaik 
ir pilnībā gatava pieņemt braukšanas eksāmenus nedzirdīgajiem.  

No interneta resursiem lappusi sagatavoja Pēteris Vilisters

NeDZIrDĪGIe pASAulē

 ZANe HArASIMJuKA



Diemžēl nezināmu iemeslu dēļ no WFD 
prezidenta līdz avīzes iznākšanas dienai ne-
bija saņemta nekāda ziņa, bet EUD preziden-
tes aizņemtības dēļ elektroniskajā sarakstē 
atbildes sniedza Marks vītlijs (Mark Wheat-
ley, skat. attēlā), kurš ir EUD izpilddirektors vai-
rāk nekā 4 gadus. Viņš ir no Anglijas, bet pašlaik 
dzīvo Beļģijā.

Kā euD seko eiropas valstu nedzirdīgo or-
ganizāciju aktivitātēm? 

EUD regulāri saņem ziņojumus un periodis-
kos izdevumus no šo valstu nedzirdīgo organizā-
cijām. Kaut gan dažas valstis to nedara un EUD 
informē tikai ikgadējās Ģenerālās asamblejas 
laikā. 

  euD ir trīs īpaši mērķi – zīmju valodas 
lietošanas tiesības atzīšana, iespēju nostipri-
nāšana caur komunikāciju un informāciju un 
vienlīdzības nodrošināšana izglītībā un nodar-
binātībā. Ar kuras valsts pieredzi šajās jomās 
latvijas Nedzirdīgo savienībai būtu vērts iepa-
zīties?

Latvijā zīmju valoda jau ir atzīta Valodas li-
kumā. Tāpēc to vajadzētu lietot kā pamatu iespēju 
nostiprināšanai caur komunikāciju un informāci-
ju, lai iedrošinātu abas kopienas – nedzirdīgo un 
dzirdīgo – lietot zīmju valodu ar lepnumu un galu 
galā palielinātu nodarbinātības iespējas nedzirdī-
go kopienai. 

lūdzu, atzīmējiet kādu īpašu nedzirdīgo 
pasākumu, kas ir atstājis iespaidu uz jums? 

Mēs 19. novembrī organizēsim vissvarīgāko 
konferenci par Zīmju valodas likuma īstenošanu 
sadarbībā ar Eiropas Tautas partijas grupu Eiro-
pas Parlamentā. Šī konference uzsāks kampaņu ar 

mērķi panākt, lai Eiropas Parlaments un Eiro-
pas Komisija oficiāli atzītu zīmju valodas tie-
sības un ieviestu tās pielietojuma minimālos 
standartus visās ES dalībvalstīs. 

Ar kādām grūtībām euD valde sasto-
pas ekonomiskās krīzes laikā? 

Finansējums. Protams, kļūst arvien grū-
tāk, bet mēs esam veiksmīgi iekārtojušies Bri-
selē un tiekam galā ar visām grūtībām. Un mēs 
uzskatām visas Eiropas Savienības nedzirdīgo 
organizācijas par mūsu visstiprākajiem darbī-
bas atbalstītājiem. Bez tām mēs nevarētu neko 
izdarīt! (LNS katru gadu maksā 2000 eiro lielu 
dalības maksu – autores piezīme). 

Ko jūs zināt par lNS? Kādu vietu euD 
organizāciju vidū tā ieņem? 

Ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo Lat-
vijas delegācija iepriekšējo reizi apmeklēja 
Ģenerālo asambleju Madridē. Ir pagājis ilgs 
laiks, kopš neesam sazinājušies. Tomēr laipni 
gaidām kādu delegātu no Latvijas mūsu kon-
ferencē Briselē 19. novembrī. 

Ko Nedzirdīgo diena nozīmē jums per-
sonīgi? 

 Nedzirdīgo diena ir ļoti svarīga diena 
mums visiem – tas ir vienīgais pasākums, kad 
rādām pasaulei, ka lepojamies ar zīmju valo-
du. Un dod cerību, ka publiski paustais lep-
nums iespaidos nedzirdīgo bērnu vecākus tā, 
lai arī viņi visi apgūtu zīmju valodu. 

mĒrķis – Nedzirdīgo tiesību uN iespĒju 
NostipriNāšANA

1951. gadā romā pasaules Nedzirdī-
go federācija pirmajā kongresā nolēma 
katru septembri pēdējā svētdienā atzīmēt 
Starptautisko nedzirdīgo dienu. Šajā sa-
karā lūdzām pasaules nedzirdīgo federā-
cijas (WfD) prezidentu Marku Jokinenu, 
eiropas Nedzirdīgo asociācijas (euD) 
prezidenti Berglindu Stefansdotiru un 
lNS prezidentu Arnoldu pavlinu sniegt 
interviju „Kopsolī” lasītājiem, jo latvijas 
Nedzirdīgo savienība ir šo organizāciju 
dalībvalsts. 

 „Ko mums dod dalība pasaules  Nedzir-
dīgo federācijā un eiropas Nedzirdīgo asociā-
cijā?” 

Uz šo jautājumu atbild LNS prezidents         
Arnolds pavlins:  „Latvija ir Apvienoto Nāciju 
Organizācijas (ANO) dalībvalsts, līdz ar to latvie-
ši sevi uztver kā pilntiesīgu un pilnvērtīgu daļu no 
visas pasaules vienotuma. Latvijas valsts ir Eiro-
pas Savienības(ES)  dalībvalsts, līdz ar to latvieši 
sevi uztver kā daļu no visas Eiropas vienotuma. 

Tieši tas pats attiecas uz nedzirdīgo vispasau-
les un Eiropas organizācijām. Mēs esam daļa no 
visas pasaules nedzirdīgo kopienas.

Ko mums dod dalība? Kopienas izjūtu. Vai 

varat iedomāties, ja mēs nebūtu Pasaules 
Nedzirdīgo federācijas vai Eiropas Nedzir-
dīgo apvienības īstenie locekļi? Ārpusē būtu 
labāk? Jā, dalības maksas nav lētas, bet pa-
likt vienatnē un vientulībā būtu daudz sliktāk. 
Mums jābūt lepniem par to, kas mēs esam un 
ka mēs esam. 

Mums jābūt lepnai saimei citu lepnu saim-
ju vidū. Nevienam nav jārunā mūsu vietā, 
nevienam nevajag mūs pārstāvēt, mēs esam 
WFD un EUD tieši tāpēc, lai nevienam neras-
tos jautājums, kāpēc mēs tur esam. Mēs esam 
tur, kur mums jābūt. Un paliksim.” 

mĒs esAm dAļA No pAsAules Nedzirdīgo kopieNAs

NeDZIrDĪGo DIeNu SAGAIDot

pAr lNs NākotNi
Intervija ar lNS prezidentu

 ArNolDu pAvlINu.

par nākotni… Mēs dzīvojam tik ļoti 
strauji mainīgā pasaulē, ka šodien jeb-
kādas pārdomas vai tālejoši plāni ir ļoti 
riskanti. Kas notiks ar pasauli, ar Lat-
viju, ar LNS, ar nedzirdīgajiem pēc 20 
gadiem? 

Godīgi sakot,  nezinu, nevaru pat 
iedomāties. Varbūt zinātnieki būs izdo-
mājuši kādas tabletes vai čipsus: norīsi 
10 gabalus katru rītu un nedēļu dzirdēsi. 
Varbūt tādas Latvijas Nedzirdīgo savie-
nības nemaz nebūs, jo visi dzirdēs. Fan-
tastika? Varbūt. Bet varbūt arī ne! 

Atcerieties, kāda bija mūsu dzīve 
pirms 20 gadiem? Datori, internets, 
mobilie telefoni? Tagad ir! Kas būs iz-
gudrots pēc vairākiem desmitiem gadu? 
Man nav ne jausmas. 

Cik ilgi varam cerēt uz eS fondu 
atbalstu? Nekur nekas netiek pienests 
uz paplātes, neviens neko mums nav 
parādā. Ja mēs vēlamies realizēt projek-
tus, sasniegt kādus savus mērķus, tad ir 
jāstrādā. 

Ir arī otrs ceļš – sēdēt ar pastieptu 
roku un tēlot nabaga nelaimīgus invalī-
dus. Bet tas nav mans ceļš, tā nav mana 
izvēle. Vienmēr esmu aicinājis un orga-
nizējis darbu.

Mums nav jādomā par izdzīvošanu, 
mēs varam dzīvot pilnvērtīgu un intere-
santu dzīvi pašlaik. Ja ir šādas iespējas, 
tad tās jāizmanto. Vienkārši vajag strā-
dāt, nevis runāt par strādāšanu. 

Kas notiks ar lNS īpašumiem nā-
kotnē? Tie ir LNS finansiālās patstāvī-
bas pamats – stabilitātes garants. Nā-
kotnē  jāatrod iespējas tos uzturēt labā 
kārtībā. 

Ko vajadzētu darīt? Gan vecākiem, 
gan jauniešiem jāiekaļ galvā – izglītība 
ir dzīves pamats. Turklāt nevis papīrs 
(diploms), bet tieši izglītība. 

Kamēr mūsu jaunieši dzīsies pēc garā 
rubļa (lata, dolāra, eiro) tikmēr nekas 
nemainīsies. 

Nevajag vaimanāt par krīzi, par 
bezdarbu – tās ir atrunas. Ja tev ir laba 
galva, ja tev ir izveicīgs prāts un rokas 
– tu spēsi sev atrast vietu dzīvē. Un nav 
svarīgi, vai Latvijā vai Austrālijā – tur, 
kur tevi gaida tava laime, tev jābūt tās 
cienīgam.

Jauniešu iesaistīšanās lNS… Tā ir 
problēma visā pasaulē – jauniešu trū-
kums. Mums sev jājautā, vai LNS ir ga-
tava strādāt ar jauniešiem, rīkot viņiem 
interesantus pasākumus, tad arī problē-
mas vairs nebūs.

vai lNS nākotnē draud šķelšanās? 
Nē. Esmu pārliecināts par to, ka tā 

nenotiks. Lai iet prom tie, kas grib, bet 
dumjākais, ko nedzirdīgie Latvijā varē-
tu izdarīt, ir sašķelties – nesaprotami, 
priekš kam un kāpēc. Es esmu pārlieci-
nāts, ka tā nenotiks. 

Intervēja Z. Ungurs

INeSe IMMure
no M.vĪtlIJA personiskā arhīva
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Kā liecina novērojumi, it īpaši pēdējā laikā arī nedzirdīgās latviešu daiļā dzimuma 
pārstāves nereti meklē laimi ārpus dzimtenes. viņas parasti labprāt dodas uz eksotis-
kām zemēm. Interesanti, kāpēc Dace lukse devās uz turciju, kas viņu aizvilināja uz 
šo silto zemi? 

viss ir savādāk
Dace Lukse ar pašreizējo draugu no Turcijas iepazinās internetā. Un viņas dzīvē notika 

pavērsiens. Dace Turcijā bijusi kādas trīs reizes un dzīvojusi kūrorta pilsētā Alanya pie 
turku drauga. Bet pēdējā reizē viņa tur palikusi aptuveni piecus mēnešus. Viņš strādā par 
sētnieku kādā viesnīcā. Mūsdienās sabiedrībā pastāv stereotipi par turkiem, bet viņa ne-
maz nebaidījās riskēt un piekrita viņa aicinājumam doties uz Turciju. Kādu laiku šajā zemē 
padzīvojusi, viņa saprata, ka tomēr ir savādāk, nekā runā un domā par turkiem pie mums.

To, kas notiek Turcijā, Dace varēja vērot tieši savām acīm. Viņa dzīvo pie jūras, kur, 
protams, netrūkst ārzemju tūristu. Tur vasaras sezona (aprīlis – novembris) parasti sākas 
ar festivāliem (viesizrādes, dejas, tirdziņi), kas pulcē daudz cilvēku no dažādām pasaules 
malām. 

uz turciju vilina…
Pašu Daci vilināja Turcijas siltums un sausais klimats, iespēja katru dienu peldēties 

jūrā, kur ūdens ir ļoti silts. Vasaras mēnešos, kad parasti nav lietus, temperatūra sasniedz 45 
grādus. Tad Dace izvēlas labāk būt dzimtenē. Tā tas bija arī šovasar. Kad Latvijā iestāsies 
rudens, viņa ap septembra vidu atkal dosies uz Turciju, lai izbaudītu mūžīgo saules siltumu, 
arī lētos un sulīgos augļus un dārzeņus. 

par uzturēšanos
Dacei ir dota uzturēšanās atļauja, kuru viņa iegādājās par 400 latiem uz vienu gadu. 

Daci nebiedē tas, ka Turcijā visapkārt ir daudz vīriešu. Sievietes ievēro savas musulmaņu 
tradīcijas, vairāk uzturas mājās. Viņa domā meklēt darbu, protams, oficiālu. Veikt nelegālu 
darbu tur nav droši, var tikt apkrāpta – darba devēji mēdz pazust ar visu nesamaksāto algu. 
Dace pieteikusies viesnīcā viesu apkalpošanas darbā. Tagad jāgaida nākamā vasaras sezona, 
kad varēs sākt strādāt. Ziemā šajā vietā valda klusums, tūristu nav, atpūtas sezona slēgta. 
No 10. augusta līdz 10. septembrim Turcijā ir gavēnis. Ticīgie turki ievēro musulmaņu tra-
dīcijas: no rīta četros kārtīgi paēd, tad līdz septiņiem vakarā neko neēd un nedzer. Tā naudu 
varot ietaupīt kaut kam citam. Gavēšana notiek nemainīgi no gada gadā.

Kā dzīvo turku nedzirdīgie
Dace atzina, ka viņa zina tikai par vietējās pilsētas nedzirdīgajiem. Tuvējā apkaimē 

dzīvo kādi 40. Puse no viņiem parasti apmeklē savu klubu, kas atrodas pilsētā. Ņemot vērā 
musulmaņu tradīcijas, no pirmdienas līdz sestdienai uz šo klubu iet tikai nedzirdīgie vīrieši, 
bet sievietes – sestdienās. 

Klubā lielus pasākumus nemēdz organizēt, bet tā ir vienkārši tikšanās un brīvā laika 
pavadīšanas vieta. Vīrieši ņemas ar kāršu un galda spēlēm. Kādi 10 turki no viņiem ir pietie-
kami izglītoti, bet pārējie  analfabēti (neprot ne lasīt, ne rakstīt). Turklāt viņu zīmju valodas 

prasme ir zema. Dace atklāja, 
ka ar zīmju valodas pratējiem 
kontaktējas starptautiskajā 
zīmju valodā, bet sarežģīto 
turku zīmju valodu saprot, 
taču neuzdrošinās tajā runāt.

Interesanti, ka nedzirdī-
gie turki pēc 15 darba gadiem 
var iet pensijā un saņemt ap 
300 – 400 Ls pensiju. Bet tie, 
kas nav strādājuši, nelielus 
pabalstus saņem no valsts.

Nedzirdīgo vidū izplatī-
tākās profesijas ir kalpotāji 
viesnīcās, degvielas stacijās 
u.c., kā arī daži strādā datoru 
jomā. 

Ar zīmju valodas tulkiem tur, jāatzīst, situācija diezgan bēdīga. Parasti tulko dzirdīgie 
radinieki, piemēram, māsa, brālis vai vecāki. Oficiāli tulki ir tikai lielajās pilsētās, piemē-
ram, Stambulā, Ankarā, un par šiem pakalpojumiem jāmaksā.

Dace apsver domu paņemt līdzi uz Turciju savu meitu un iekārtot viņu skolā, kur mācās 
eiropiešu bērni. Viņa plāno pa reizei ierasties arī savā dzimtenē, jo neuzdrošinās pateikt 
Latvijai ardievas uz visiem laikiem. 

SveŠĀS ZeMēS eSot JAuKI

IvArS KAlNIņŠ, 
no DACeS luKSeS personīgā arhīva

  

“NākotNes cepures”

Šogad jūlijā 
beidzu rīgas Di-
zaina un mākslas 
vidusskolu rok-
darbu modelētā-
jas specialitātē. 
Četros gados bija 
gan labi, gan arī 
grūti brīži. Kā 
viss bija? 

Esmu bei-
gusi Valmieras 
vājdzirdīgo bēr-
nu internātskolu. 
Bija grūti izlemt, 
kur tālāk mācīties. 
Radiniece ieteica  
Rīgas Dizaina un 

mākslas vidusskolu. 
Bija jāizvēlas viena specialitāte. Sākumā 

gribēju apgūt apģērba dizainu, bet tur bija liels 
konkurss – pieteicās ap 100, bet pieņēma tikai 
12 audzēkņus. Izvēlējos rokdarbu nodaļu, jo ag-
rāk apmeklēju kursus brīvdienās. Nokārtoju labi 
visas pārbaudes gleznošanā, zīmēšanā, kompo-
zīcijā un veidošanā. Izturēju iestājeksāmenus.

Kad sākas mācības, man bija liels satrau-
kums, vai spēšu sekmīgi mācīties. Tomēr ātri 
sadraudzējos ar saviem kursabiedriem. Mācīties 
bija grūti, katru dienu daudz uzdevumu, nācās 
mācīties pat naktī. 

Profesijas skolotājas bija jaukas, atsaucīgas 
un dzīvespriecīgas. Daudz man palīdzēja. Pro-
fesijas skolotājus bija viegli saprast – lasīju no 
lūpām viņu teikto, centīgi izpildīju visus norā-
dījumus. Vispārējos priekšmetos, piemēram, 
latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, sa-
skarsme, bija grūtāka, jo skolotāji nelikās ne zi-
nis, ka esmu vājdzirdīga. 

Kāds man ieteica izveidot individuālo 
programmu par pusgadā apgūstamiem uzdevu-
miem un pārbaudes darbiem. Tas man palīdzēja. 
Ar laiku pieradu un jau vieglāk tiku galā. Tomēr 
uzskatu, ka priekšmetu stundās labāk klātos ar 
tulku, būtu vieglāk saprast teikto.

Pēdējā mācību gada beigās nokārtoju zīmē-
šanas un gleznošanas eksāmenu. Bija atlicis vēl 
pusgads diplomdarbam par tēmu „Pilsēta 2020”. 
Ilgi meklēju savu tēmu, līdz nonācu līdz savējai 
– nākotnes „Cepures 2020”. 

Manas piecas cepures bija no īsta filca, 
ar košām lentītēm un transportlīdzekļa signāla 
podziņām. Diplomdarba aizstāvēšana noritēja 
veiksmīgi – vērtētāji bija sajūsmā par cepuru 
košajām krāsām un dizainu. Starp kursabied-
riem biju vienīgā ar augstāko – 10 atzīmi. Arī 
kvalifikācijas eksāmenu nokārtoju uz 10 atzīmi. 
Komisijai patika mani darbi, atbilstoši nākotnes 
dzīvesveidam un efektīvi. 

esmu ļoti laimīga, ka viss tik labi beidzās 
– izlaidums notika jūlijā. Diploms saņemts, 
bet par tālākā darba izredzēm savā profesijā, 
diemžēl pagaidām man nav ko pastāstīt.

dAce izbAudA turcijAs sAuli

 ZANe HArASIMJuKA

“KS” pAStĀ
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laikraksts “Kopsolī“ tiek izdots lNS projekta “Klusuma pasaule“ aktivitātes 2.12 ietvaros 
ar eiropas Sociālā fonda (85%) un  latvijas valsts (15%) līdzfinansējumu. 

Atbildīgā par materiālu saturu: laikraksta “Kopsolī“ galvenā redaktore Ilze Kopmane.
eiropas Sociālais 

fonds eiropas Savienība

Ieguldījums tavā nākotnē
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MĪļI SveICAM!

90
30. X Jānis CIrCeNIS, Smiltenes

85
2.   X ņina BulA, Rīgas

75
4. X Jefrosinija poNoMArevA, 

Rīgas
8. X Gaļina KrotKovA, Rīgas
23. X ēriks BANKovSKIS, Rīgas

65
13. X feodora oļŠevSKA, Rīgas
27. X Jekaterina BeSArABovA, 

Rīgas

60
21. X Austra pūCe, Kuldīgas 

55
9. X ligita lIepIņA, Kuldīgas
9. X pēteris SKrūDerS, Pļaviņu

50
9. X Ira KuļIKovA, Rīgas
31. X Andrejs AtAuDZIņŠ, 

Rīgas biedrība

 Ne mAzums pārsteigumu
 Vienu rītu pludmalē ar baudu vēroju 

kustību nodarbības brīvā dabā, ko vadīja 
Marika Antonova (arī par viņu uzklausīju 
daudz atzinīgu vārdu). Tās bija kā rotaļa, kā 
spēle, reizē fiziska un garīga sapurināšanās, 
kad ne tikai veikli jākustas, bet arī ātri jā-
domā, ko pateikt cilvēkam, kas nostājas tev 
pretī. Un kā pašapziņu ta vairoja gan teicē-
jam, gan saņēmējam adresētie labie vārdi! 

Pārsteigumu man sagādāja nodarbības, 
kurās dalībnieku grupa sparīgi muzicēja ar 
dažādiem sitamiem instrumentiem, iejūto-
ties ritmā. 

To pašu jāsaka par kustību iestudējuma 
mēģinājumu, kur „Rītausmas” pašdarbības 
aktieri vāca idejas uzvedumam par tēmu 
„Dzīve”, par mūžīgo ritumu dabā.

Un vēl – tik skaists bija radošās nomet-
nes noslēgums ar vizuāli plastiskās mākslas 
darbnīcā pašdarināto darbu izstādi (pasnie-
dzēja, Guna priede): apgleznotas pudeles, 
no dabas materiāliem veidoti gleznu rāmīši, 

tik dAudz vAr pAteikt bez vārdiem...

izzīmēti vimpelīši atmiņai no Klapkalncie-
ma, jūras un nometnes.

Tukums, Jelgava, Smiltene, Daugav-
pils, Rēzekne, Pļaviņas, Valmiera, Rīga, 
Ventspils, Liepāja – uz tik dažādām vietām 
semināra dalībnieki paņems sev līdzi gūtās 
atziņas un idejas, lai ieviestu tās uz vietas 
savā darbā.

Nākamais seminārs plānots 2011. gadā, 
bet radošās nodarbības projekta „Klusuma 
pasaule” klientiem jau sākušās septembrī 
uz vietas reģionos, kā arī Rīgā, KC „Rītaus-
ma”.

Sākumu lasiet 9. lpp. 

Uzsmaidiet katras jaunas dienas 
rītam, kas dāvā jums jaunas iespējas, 
tikšanās, notikumus.

Visa dzīve ir viens liels notikums, un 
tikai no katra paša atkarīgs, vai mums 
dāvāto dienu pieņemam ar prieku vai 
skumjām, ar gatavību kaut ko darīt vai 
to tikai “novilkt“ līdz vakaram.

Lai veicas dzīvošana katru mirkli, 
katru stundu un dienu šajā baltajā Die-
va pasaulītē! 

uZMANĪBu!
LNS pirmo reizi rīko Nedzirdīgo dienas pasākumu 

„NeDZIrDĪGo DIeNA DZIrDĪGo pASAulē” 
dziNtAru koNcertzālĒ

Jūrmalā, Dzintaros, Turaidas ielā 1     

18.septembrī pl.12 
Ieeja bez maksas

Pēc pasākuma pl. 16 visi laipni aicināti uz Dzintaru pludmali, kur LNSF pirmo reizi
 organizēs Latvijas nedzirdīgo izlases un Latvijas politiķu futbola spēli

līdzjūtībAs


Un nu tu atmiņu ugunis dedz,
Kad mūžības plīvuru pāri sev sedz.... 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu 
biedram vAlDIM KrAuKlIM, māmi-
ņu smilškalniņā guldot. Lai vieglas smiltīs 
māmuļai!

Rīgas biedrība un klubs „ŠaDa”

 
Mūžībā aizgājušas mūsu biedres 

MArIJA BluZIKA 
(1925.16.10. – 2010.31.08.) un 

ANNA vĪtolA 
(1939.09.02. – 2010.01.09.) 

Izsakām dziļu līdzjūtību viņu ģime-
nēm, tuviniekiem un draugiem. Lai vieglas 
smiltis!

 
Mūžībā aizgājusi mūsu biedre lAIMA 

SKrICKA (1932.06.12. – 2010.14.08.).
Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdz-

jūtību ģimenei, tuviniekiem, draugiem.

Rīgas biedrība

pAteicībA
Mēs Sociālās rehabilitācijas program-

mas 10.grupas audzēkņi, beidzot apmācību 
kursu Sociālās integrācijas valsts aģentū-
rā, izsaka sirsnīgu pateicību šīs projekta 
“Klusuma pasaule“ aktivitātes vadītājam 
IvArAM KAlNIņAM par sapratni, pa-
līdzību un atbalstu mācību procesā, lai mēs 
spētu sekmīgi veikt visus uzdevumus un 
justos labi.

  L.Zībarte, A.Ekšteine, N.Savenko, 
S.Pelšs, S.Bērziņa, L.Pauniņa

pārdod
pārdodu velosipēdu bērnam no 3 

gadiem par puscenu. 
lūgums ziņot ar SMS - 26084821.

ievĒrībAi
Ja gadās būt Cēsīs, iegriezieties 

Cēsu pils muzejā. 
Iepriekš piesakoties, tur jūsu rīcī-

bā būs gids Ilze priede, kas prot zīmju 
valodu.

ceļotāju ievĒrībAi!
Redakcijā iegriezās Nikolajs         

petrovs un lūdza informēt nedzirdīgos 
tūristus par labu, lētu un ērtu iespēju aiz-
braukt uz Varšavu un apskatīt šo Polijas 
galvaspilsētu vienas dienas laikā, vakarā 
dodoties mājup.

Tuvākās ziņas: www.simpleekspress.eu, 
tel. 29783798 

Galvenā redaktore: IlZe KopMANe

Datormakets: IrĪNA KrIStoforovA 

Nākamais numurs 15. oktobrī

Seko savai zvaigznei arī tad, 
ja tā nav redzama. 

                                      “KS“


