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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.

NomiNācija 
„Labākie – 2009”  

Šogad LNS dzīvē 
netrūkst ievērojamu 
notikumu un pasākumu, 
kuros savu radošo domu 
un darbu ieguldījuši 
daudzi mūsu cilvēki – gan 
algoti darbinieki, gan 
sabiedriskā kārtā strādājoši 
brīvprātīgie.

LNS vēlas noskaidrot 
5 nominācijas, aptaujājot 
mūsu cilvēkus visā Latvijā. 
Uz nominācijām nevar 
pretendēt LNS vadība. 
18. decembrī  notiks svinīgs 
pasākums ar rezultātu 
publisku paziņošanu un 
Gada laureātu sveikšanu.

Aicinām jūs sniegt 
priekšlikumus    izvērtējumam 
šādās nominācijās:

Gada Nedzirdīgais       
cilvēks 
Gada notikums vai 
pasākums
Gada Sabiedriskais 
darbinieks (cilvēks, 
kas aktīvi strādāja bez 
atlīdzības)
Gada Algotais 
darbinieks
Gada Nedzirdīgais 
pašdarbnieks

Aicinām ikvienu pieda-
līties šajā nominācijas kon-
kursā, aizpildot anketu. To 
var izdarīt LNS mājaslapā, 
biedrībās, redakcijā Jāņa 
sētā 5. Lūdzam obligāti 
atzīmēt, kurā biedrībā esat 
biedrs. 

Anketu var atrast LNS 
mājaslapā, Videoziņu 14. nr., 
uzklikšķinot vārdu anketa. 
Aizpildiet to un sūtiet Ivaram 
Kalniņam 

ivars.kalnins@lns.lv
Ceram uz jūsu atsau-

cību!
Nenokavējiet savu 

pieteikumu – termiņš 
1. decembris. Varbūt tieši 
jūsu pieteiktais kandidāts 
būs „Labākais - 2009”! 

  ILZE KOPMANE, teksts un foto

Konkursa „Mēs esam stipri” noslēgumā 
30. oktobrī Latvijas Nedzirdīgo savienība 64 
pieteikto organizāciju konkurencē iekļuva 
piecu finālistu – konkursa laureātu vidū, 
saņemot nosaukumu „Dardaris” (Darba 
Darītājs) par veiksmīgu divu projektu „Mēs 
- sabiedrības daļa 1” un „Mēs - sabiedrības 
daļa 2” realizāciju, kurā bija iesaistīti 10 
tūkstoši cilvēku ar dzirdes traucējumiem.

MēS patieŠāM eSaM Stipri

Latvijas Nedzirdīgo savieNība – Labo piemēru 
koNkursa Laureāte    Piesakot apbalvošanai Latvijas Nedzirdīgo 

savienību, Sabiedrības integrācijas fonda 
pārstāve A. Baumane atzīmēja tās ilgo 
sistemātisko, pārdomāto un rūpīgo darbu 
dzirdes invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanā, 
viņu integrācijā sabiedrībā un nodarbinātības 
veicināšanā. 

LNS prezidents A. Pavlins, saņemot 
atzinības rakstu, uzsvēra: „Mēs nemaz nevaram 
atļauties būt vārgi un nespēcīgi. Mums ir jābūt 
stipriem, lai veiktu savu darbu mūsdienu 
apstākļos.”

Par finālistu nr. 1 ar titulu „Diždaris” tika 
atzīta Liepājas Neredzīgo biedrība par veiksmīgo 
projekta „Dzīves skola” realizāciju sadarbībā ar 
Invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons”. 
Šī biedrība saņēma balvā datoru un projektoru; 
pārējie – fotoaparātu. „Neatkarīgā Rīta Avīze” 
(2. attēlā) visiem dāvāja brīvabonementu 2010. 
gada vienam mēnesim. 

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Ivars 
Balodis atzina, ka visi pieci finālisti ir vienlīdz 
spēcīgi, tāpēc bija grūti pieņemt lēmumu par 
galveno laureātu. Šādu konkursu turpmāk 
iecerēts rīkot katru gadu, lai veicinātu labās 
prakses piemēru apmaiņu nevalstisko invalīdu 
organizāciju starpā un lai no pieredzes 
materiāliem veidotu datu bāzi plašai vispārējai 
lietošanai. 
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UzmaNībU!
Sākusies laikraksta "Kopsolī" abonēšana 

Latvijas Pastā  (9 Ls) un uz vietas biedrībās 
un redakcijā (5 Ls).

Ja vēlaties "KS"  saņemt jau 2010. gada janvārī, 
pasūtiet to SAVLAICĪGI: pastā  līdz 

15. decembrim, bet redakcijā 
un biedrībās līdz 10. janvārim.

Top "KS" 14. nr.
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Turpinājumu lasiet nākamajā 
"KS" numurā

StarptautiSkie paSākuMi

koNfereNces gaLveNā 
tēma –  „veseLs prāts 
veseLās rokās”

Šāda konferences tēma bija izvēlēta, 
lai pievērstu sabiedrības uzmanību zīmju 
valodas tulka darbam, kas ir viens no 
psiholoģiski un fiziski grūtākajiem un kas var 
izraisīt pat nopietnas veselības problēmas.

Ne sabiedrībai, ne darba devējiem, ne 
klientiem un arī bieži pašiem tulkiem nav 
pilnīgas sapratnes par zīmju valodas tulka 
profesiju un tā darba specifiku. Liela daļa 
tulku ir pārslogoti darbā, ļoti bieži izjūt, ne 
vien psiholoģisku, bet arī fizisku nogurumu. 
Tādējādi novērojams arī tulku „izdegšanas 
sindroms”.

Tulka darba kvalitāte galvenokārt 
atkarīga no viņa veselības stāvokļa, no 
prasmes saglabāt savu enerģiju gadiem ilgi. 
Konferencē apsprieda, kā uzturēt un saglabāt 
zīmju tulka spēju strādāt profesionāli, ar 
lielu fizisku un psiholoģisku slodzi un 
dažādām klientu grupām, kā komunicēt 
dažādās kultūras vidēs, pielāgoties krasām 
izmaiņām tulkošanas vidē, kā kontrolēt savu 
emocionālo stāvokli.

EFSLI prezidente Maya de Wit, atklājot 
konferenci, savā runā uzsvēra, ka zīmju 
valodas tulku situācija Eiropā nav tā labākā. 
Tulkiem ar savām problēmām jācīnās pašiem, 
pašiem ir jāaizstāv savas tiesības. Daudzās 
valstīs nav organizāciju, kas aizstāvētu viņus 
un palīdzētu sarežģītās situācijās darbā, 
risinātu konfliktus starp tulku un klientu utt. 

Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) 
valdes loceklis Gergely Tapolczai atklāšanā 
informēja, ka pēc EUD veiktā pētījuma 
650 000 nedzirdīgu cilvēku lieto zīmju 
valodu, kurus apkalpo ap 7000 zīmju valodas 
tulku,  tātad –  uz  93 nedzirdīgajiem ir viens 
zīmju valodas tulks. Pats par sevi saprotams, 
ka nedzirdīgais sarežģītās situācijās bez tulka 
nevar iztikt, tāpēc jāstrādā ļoti saspringtos 
apstākļos. EUD pārstāvis uzsvēra, ka bez 
tulkiem nedzirdīgie nevar pilnvērtīgi realizēt 
savas tiesības.

Eiropā  veikts pētījums par to,  kā 
Eiropā attīstās starptautiskā zīmju valoda. 
Patiesībā tiek uzskatīts, ka tā nav valoda, 
bet komunikācijas sistēma – starptautiskās 
zīmes, ar kuru palīdzību nedzirdīgie var 
sazināties, iegūt informāciju. EUD pārstāvis 
ieteica zīmju valodu veidot kā vienotu 
Eiropas komunikācijas sistēmu.
citas koNfereNcē  
prezeNtētās tēmas

Zīmju valodas tulku fiziskā veselība: 
sasprindzinājums (balss saitēs, muskuļos, 
nervu sistēmā utt. ), galvenie riska faktori, 
diagnozes un ārstēšana.

Zīmju valodas tulku psiholoģiskā 
veselība: sasprindzinājums (kultūras 
konflikti, dažādas emociju izpausmes, 
konfidencialitāte utt.), galvenie riska faktori, 
diagnozes, profilakse un terapijas.

Profesionāla zīmju valodas tulku 
veselības un strādātspējas aizsardzība: 
likumdošana, vajadzība veikt regulāras 

veselības pārbaudes un normālu darba 
apstākļu nodrošināšana, apkārtējās vides 
ietekme uz tulka darbu, sociālās garantijas. 

izdegšaNas siNdroms zīmju 
vaLodas tuLku profesijā

Par šo tēmu informāciju bija sagatavojuši 
Čehijas pārstāji. Arī Čehijā pastāv liela 
problēma, ka tulki nespēj nodalīt savu darbu 
no citām blakusprofesijām, piemēram, 
sociālais darbinieks, asistents utt. Tulka 
darba specifika ir tāda, ka jāstrādā dažādās 
sadzīves jomās, pildot dažādas lomas. 
Bieži un daudz tulkojot, rodas nogurums 
pārslodzes dēļ,  līdz ar to cilvēks emocionāli 
sadeg. Galvenie izdegšanas sindroma 
veicinātāji: emocionālais nogurums, izziņas 
izsīkums – nespēja uztvert informāciju, 
nespēja atdalīt tulka darbu no sociālā 
darbinieka pienākumiem. Tulkojot zūd liela 
enerģija, spēks un interese par tulkojumu. 
Toties rodas ar visu minēto saistīts stress.

Lai nenokļūtu stresa situācijās un 
emocionāli neizdegtu, tulkam iesaka: 
Atsakies no tā, no kā var un vajag 

atteikties. Mēs visi esam tikai cilvēki, varam 
darbā kļūdīties, tas ir tikai cilvēcīgi.
Neesi palīga lomā. 
Iemācies pateikt „NĒ” – izvērtē 

savas prioritātes, nosaki sava darba 
robežas.
Iepriekš sastādi plānu, tas palīdzēs 

sakārtot darba dienu. Atvēli sev arī brīvā 
laika pavadīšanu. 
Neaizmirsti, ka nepieciešams darba 

pārtraukums katru stundu pa 15 minūtēm. 
Ja tulks būs atpūties, tad veidosies labs 
vizuālais kontakts un klients saņems 
kvalitatīvu pakalpojumu.
Atklāj savas izjūtas darbā, dalies ar 

kolēģiem, bet ne klienta klātbūtnē. Klientu 
neinteresē tulka izjūtas un emocionālais 
stāvoklis.
Meklē emocionālo atbalstu un 

pieņem to, jo tulkiem daudz jātulko tieši 
nepatīkamās situācijās.
Izvairies no pārpratumiem, nejauc 

privāto dzīvi ar darbu.
Saglabā  mieru arī kritiskās situā-

cijās. Tulkam jāprot orientēties jebkuros 
dzīves gadījumos.
Analizē savu darbu, izvērtē kļūdas. 
Uzlādē sevi enerģētiski, velti laiku 

sev.
Meklē jaunus izaicinājumus, apgūsti 

kaut ko jaunu, dari to, kas tev patīk.
Izmanto palīdzību, ko piedāvā kolēģi. 

Ir svarīgi garās tulkošanas reizēs mainīties, 
nevis vienam tulkot vairākas stundas.
Neaizmirsti par savu veselību, 

atpūtu. Izgulies, rūpējies par sevi, par savu 
labsajūtu.
Saki stresam – NĒ!

eiropas zīmju vaLodas tuLku koNfereNcē
EdgarS VorSloVS, BrigiTa aldErSonE

Septembrī Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notika Eiropas zīmju valodas tulku 
foruma (EFSLI) rīkotā gadskārtējā konference. Konferencē piedalījās vairāk nekā 
150 dalībnieku no 28 valstīm. Latviju pārstāvēja LNS Komunikācijas centra valdes 
priekšsēdētājs Edgars Vorslovs, zīmju valodas tulki Ārija medne, brigita aldersone 
un ainārs ostvalds. Konferences oficiālā valoda bija angļu valoda. Tulkojums notika 
starptautiskajā zīmju valodā, igauņu zīmju valodā, igauņu un krievu valodā. 
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Mūžu dzīvo, Mūžu MācieS

Kā sākās jūsu ceļš 
uz augstāko izglītību, 
kāds bija pirmais 
pamudinājums?

Vispirms es divus gadus 
(1999 - 2001)  mācījos 
Jūrmalā, tā laika Republikas 
rehabilitācijas centrā 
(turpmāk RRC) par biroja 
komercdarbinieci. Mums bija 
pašiem jāmeklē sava prakses 
vieta. Es to sameklēju Valsts 
ieņēmumu dienesta ( turpmāk 
VID) Ziemeļu rajona nodaļā.

Pēc Jūrmalas RRC 
beigšanas mani negaidīti 
uzaicināja strādāt uz noteiktu 
laiku – kādas darbinieces 
prombūtnes laikā. 

Pēc pusotra gada darbi-
niece atgriezās un man 
vajadzēja aiziet, taču, pa-
teicoties atsaucīgai   vadībai, 
man piedāvāja speciālistes 
darbu VID Latgales 
priekšpilsētas nodaļā.

Tur strādājot, es sapratu: 
ja vēlos darbā izaugsmi, 
jāmācās augstskolā. Bez 
augstākās izglītības nevar 
kļūt par valsts ierēdni. 
Netālu no darbavietas 
atradās Ekonomikas un 
kultūras augstskola, kurā 
nolēmu studēt ekonomikas 
specialitātē. Šajā augstskolā 
mācījos 4 gadus ( 2003 – 
2007). Saņemot ekonomista 
diplomu, varēju startēt 
konkursā uz vakanto ierēdņa 
nodokļu inspektora vietu 
VID Lielo nodokļu maksātāju 
pārvaldē. Tagad tur esmu 
galvenā nodokļu speciāliste.

Mācības bija beigušās, 

bet man likās, ka kaut kā 
pietrūkst, gribēju pārbaudīt 
savas spējas, papildināt 
jau esošās un iegūt jaunas 
zināšanas, tāpēc nolēmu 
studēt maģistrantūrā. Iestājos 
Latvijas Universitātes 
Ekonomikas un vadības 
fakultātē, tur studēju 2 gadus 
(2007 – 2009) un paralēli 
darbdienu vakaros gadu 
apmeklēju arī LU Valodas 
centra angļu valodas kursus. 

Arī šoruden nolēmu 
turpināt apgūt tagad tik 
nepieciešamo angļu valodu. 
Vēlos iemācīties ne tikai lasīt 
un rakstīt, bet arī brīvi runāt 
un komunicēt angļu valodā. 

Kā varējāt apvienot 
darbu, mācības, ģimeni?

Nebija viegli. Esmu 
pateicīga vīram Andrim par 
lielo palīdzību gan morāli, 
gan finansiāli, kā arī saviem 
dēliem par to, ka mani 
vīrieši paši tika ar visu galā 
– mācījās un gatavoja sev 
ēst, veica citus mājas darbus. 
Arī kolēģu atbalsts deva lielu 
stimulu un pozitīvu ierosmi 
mācīties.

Vai mācībās izmantojāt 
zīmju valodas tulku?

Nē, man nebija šāda 
tulka. Bet dzirdes aparāts 
gan nepieciešams, arī darbā 
nevaru iztikt bez tā.

Kā jūs domājat – vai 
daudz nedzirdīgo varētu 
mācīties augstskolā? Kā 
zināms, ļoti daudziem ir 
problēmas ar sarežģītāku 
tekstu izprašanu. Vai tas 
būtu nopietns šķērslis?

Domāju, ka mācīties  
varētu gan. Mūsdienās ir 
mazāk šķēršļu, salīdzinot ar 
to, kā bija padomju laikos. 
Ir vajadzīga gribēšana, 
mērķtiecība, jābūt 
neatlaidīgiem, zinātkāriem. 

Nevajag baidīties stāties 
augstskolā, domājot: kā tikšu 
galā, kas man palīdzēs, neko 
nevaru un nemāku. Kursa 
biedri labprāt izpalīdz, 
atļauj nokopēt konspektus. 
Pasniedzēji, lektori un 
docenti ir ļoti atsaucīgi un 
pretimnākoši. Ja viņi redz, 
ja students tiešām cenšas, 

Zigmārs UngUrs
Vai daudzi nedzirdīgie cilvēki uzdrošinās 

mācīties augstākajās mācību iestādēs? Kas ir 
vajadzīgs, lai viņi to darītu? Par nedzirdīgo 
varēšanu un nevarēšanu – saruna ar Sandru 
Gutāni.

ceļā uz maģistra grādu regulāri apmeklē viņu 
lekcijas, tad laba individuāla 
konsultācija ir garantēta.

Zinu, ka daudziem 
nedzirdīgajiem nepatīk lasīt. 
Es uzskatu, ka vajag lasīt, kaut 
vai sākt ar sev interesantu 
tēmu internetā, avīzē, 
žurnālā. Lasīšana paplašina 
vārdu krājumu, attīsta 
valodu. Bērnus jāradina no 
mazotnes lasīt grāmatas ar 
interesantām bildēm. Tur 
vairāk  jāiesaistās vecākiem, 
pirmsskolas un skolu 
audzinātājām. Mūsdienās ir 
daudz skaistu grāmatu! Pat 
pieaugušajiem ir interesanti 
palasīt enciklopēdiju. Ja 
nevar atļauties grāmatas 
nopirkt veikalā, var izmantot 
bibliotēkas pakalpojumus. 
Tikai tā var attīstīt un 
bagātināt vārdu krājumu. 

Pēc manām domām, 
gan pieaugušos, gan bēr-
nus atbilstoši vecuma 
līmenim varētu piesaistīt un 
ieinteresēt, biežāk organizējot 
interesantus pasākumus, 
nometnes, projektu nedēļas, 
latviešu valodas olimpiādes, 
ekskursijas ar mērķi attīstīt 
valodas prasmi un bagātināt 
vārdu krājumus ar rotaļām, 
prāta spēlēm, atrakcijām utt.

Kādi vispār nedzir-
dīgajiem  var būt šķēršļi, 
lai mācītos augstskolā?

Saprotams, liela problēma 
ir tieši zīmju valodas tulka 
pakalpojumu nepieejamība 
finansu trūkuma dēļ. Mūsu 
valstij būtu jārada vienādas 
iespējas visiem iegūt ne 
tikai pamatizglītību, bet 
arī augstāko izglītību, 
nodrošinot šāda speciālista 
esamību augstskolās. Tomēr 
šī problēma netiek risināta, 
un tas ir sāpīgi. 

Ir vajadzīgs gribasspēks, 
mērķis un liela vēlēšanās 
savu sapni piepildīt. Zinu, 
ka ir nedzirdīgie jaunieši, 
kuri vēlētos mācīties, 
piemēram, par dator-
speciālistiem. Viņiem pašiem 
vajag interesēties par 
dažādām mācību iestādēm 
un profesijām, ko tajās var 
apgūt. 

Galvenais neslinkot, 
bet darīt, censties, cik 
vien iespējams. Pēc tam ar 
diplomu kabatā var drošāk 
doties pie darba devējiem. Ja 
nesanāk pie viena, tad jāiet 
pie nākamā. Novēlu visiem 
nedzirdīgajiem cilvēkiem būt 
aktīviem un mērķtiecīgiem. 
Protams būs arī grūti brīži, 
bet tos jāpārvar un jādodas 
tālāk!

„TaS Ir TIKaI 
SĀKUmS...”

6. novembrī „KS” 
bija klāt kādā īpašā 
notikumā Kongresu 
namā, kur Irīna 
Kristoforova saņēma 
diplomu par pirmā 
līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības 
iegūšanu, beidzot 
Rīgas Juridisko 
koledžu.

Pēc svinīgās 
ceremonijas Irīna ar 
ziediem rokās dalījās 
domās par aizvadīto 
laiku un savu ceļu uz 
pirmo sasniegumu savas 
izglītības pilnveidošanā.
Kāpēc studēji tieši 

šajā koledžā?
Var teikt, tas bija 

mana darba tiešā 
ietekmē. Kad sāku 
strādāt „KS” redakcijā, 
jutu, ka trūkst zināšanas, 
ka jāmācās. Darbabiedri 
manu ieceri atbalstīja, 
kopīgi apsvērām vairākas 
idejas, līdz izlēmu 
par labu Juridiskajai 
koledžai un specialitātei – 
cilvēkresursu vadība. Tas 
faktiski arī tagad ir mans 
darbs.
Vai tagad jūties 

drošāka, zinošāka savā 
darbā?

Neapšaubāmi. 
Kaut arī dažs studiju 
priekšmets nelikās īsti 
vajadzīgs, tomēr kopumā 
– ikviena nodarbība, 
katra grāmata vai 
interneta materiāli, ko 
izlasīju, savu labo darbu 
padarījuši.

Bet reizē saprotu – 
tas ir tikai sākums, tāds 
neliels pamats tālākā 
izglītības ceļā, kas man 
vēl jāiet, tāpēc esmu 
jau uzsākusi studijas 
augstskolā „Attīstība” 
sociālā darbinieka/sociālā 
pedagoga specialitātē.

Uzklausīja: ilze 
Kopmane
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Šajā starptautiskajā 
programmā ir iespēja apgūt, 
projekta vadību, organizatora 
prasmi, starptautisko zīmju 
valodu, nedzirdīgo kultūru, 
vēsturi, komunikāciju, 
cilvēktiesības, informāciju 
par nedzirdīgiem cilvēkiem 
attīstītās valstīs, zināšanas 
par mākslu un vēl daudz ko. 

Šo programmu var apgūt 
9 mēnešu laikā un tajā 
piedalās 18 – 30 gadus veci – 
nedzirdīgie jaunieši no visas 
pasaules. Apmācības notiek 
starptautiskā zīmju valodā 
un rakstiskā angļu valodā. 

Kad „Kopsolī” interesējās, 
kāpēc Valdis izvēlējās 
mācīties šajā programmā, 
viņš atsaucīgi piekrita sniegt 
šo interviju.

Valdi, lūdzu, pastāsti 
par „Frontrunners” apmā-
cībām!

Tā ir starptautiska mācību 
programma, kas notiek 
Dānijas pilsētā  Urleva.  
Pirmajā periodā (pirmajos 
četros mēnešos) galvenās 
tēmas ir nedzirdīgo pasaule, 
līderisms un projekta vadība. 
Bet otrajā periodā – prakse 
projektu darbā savā vai 
citā valstī. Savukārt trešajā 
periodā būs pirmā perioda 
turpinājums un projekta 
analīze. Apmācības mērķis ir 
izmainīt nedzirdīgo pasauli.

Kas tevi pamudināja 
piedalīties tajā?

Šī     programma tiek īste-
nota jau piekto reizi. Vienmēr 
ieskatījos iepriekšējās „Front-
runners” mājaslapās, un tās 
mani ieinteresēja. Nolēmu 
pamēģināt – pieteicos, un tā arī 
tiku apstiprināts. Pirmkārt, 
vēlos sadarboties ar visas  
pasaules nedzirdīgajiem, 
otrkārt, iegūt jaunas zinā-
šanas, kā arī apmainīties 
ar citiem programmas 
dalībniekiem pieredzē. Treš-
kārt, vēlos mācīties kopā ar 
nedzirdīgajiem.

Cik izmaksā šī apmā-
cība Dānijā? Un kā tev 
izdevās samaksāt?

Pirmā perioda (septembris 
– decembris) izmaksas ir 2500 
lati, bet, ja visus deviņus 
mēnešus, tad tās izmaksā 

4570 latu. Maksāju 
pats un meklēju arī 
finansu atbalstu no 
malas.

Vai ir kādas 
tēmas, ko   pirmo-
reiz uzzināji?

Jā, tādas bija, 
piemēram, par 
nedzirdīgo diasporu, 
genocīdu utt. Vēl 
plašāku informāciju 
guvu par nedzirdīgo 
pasauli, nedzirdīgo 
vēsturi, zīmju valodu, 
c i l v ē k t i e s ī b ā m . 
Mācījāmies vadīt 

dialogu, izskaidrot, gatavot 
projektus un tos vadīt. Grupā 
apspriežam dažādas tēmas, 
piemēram, kas ir nedzirdīgs 
cilvēks u.c. Katru pirmdienu 
kāds no dalībnieks stāsta par 
savu valsti un tās kultūru.

Kas tevi apmācību gai-
tā pārsteidza? 

Mani pārsteidza tēmas 
„nedzirdīgs / neredzīgs” skai-
drojums. Mēs uzlikām melnas 
papīra brilles, iedomājoties, 
ka esam akli. Es jutos tā, 
it kā būtu vienīgais šajā 
pasaulē. Ēdot pusdienas, 
nespēju koncentrēties. 
Domāju, ka reizē nedzirdīgam 
un neredzīgam ir grūti 

dzīvot, bet citi saka, ka arī 
tā var. Iespējams, tāpat 
dzirdīgie domā par mums, 
nedzirdīgajiem. 

Nekad neesmu redzējis ne-
dzirdīgus/neredzīgus cilvēkus 
Latvijā. Vai tādi mums arī ir? 
Par to bija jādomā.

Mūsu grupā piedalās divi 
cilvēki no Indijas, kas arī vēsā 
laikā vienmēr valkā sandales, 
tāpēc izvairās no staigāšanas 
ārā. 

Vai tev ir kādas 
grūtības mācībās?

Sākumā bija grūti kon-
taktēties ar citu valstu 
nedzirdīgiem jauniešiem, 
jo katram ir sava kultūra 
un sava attieksme. Pagāja 
dažas nedēļas, komunikācija 
uzlabojās. Kad pirmo reizi 
uzstājos videokameras priek-
šā, nespēju koncentrēties, 
sakāmo nācās bieži atkārtot, 
precizēt.   

Vai bija kādi īpaši 
piedzīvojumi?

Sadaloties četrās grupās, 
mēs pildījām doto uzdevumu 
gatavojām filmu ar ideju par 
vai nedzirdīgo cilvēktiesībām. 
Tas bija jāpaveic 24 stundu 
laikā. Ļoti interesants 
darbs ar jaunu pieredzi! 
Vispirms apsvērām ideju, 
nofilmējām visu ko – gluži 
kā melnrakstā, tad griezām 
laukā un montējām labākos 
sižetus. Prezentējām savu 
garabērnu jau nākamajā rītā. 
Visas grupā tapušās filmas 
būs skatāmas mājaslapā.

Bija arī tāda tēma: 
populāri nedzirdīgie cilvēki 
pasaulē, kur mums katram 
bija jāsagatavo stāstījums 
par ievērojamu nedzirdīgo 
cilvēku no savas valsts. Es 
izvēlējos Georgu Poršu. 

Kādus trūkumus tu 
redzi mūsu jauniešos?

Trūkumi? Domāju, ka 
mūsu jauniešiem vajadzētu 
domāt pozitīvāk, attīstīt 
un izcelt savu nedzirdīgo 
identitāti.

Vai ir tēmas, kuras 

Latvijā nekad nav skartas? 
Vai ir tāda informācija, 
ko vajadzētu izplatīt pie 
mums Latvijā?

Ir tādas par dažām jau 
minēju. Piemēram, genocīds 
(tautu iznīcināšana – autora 
piez.), lingvicīds (valodas 
izmiršana), etnocīds (kādas 
tautas kultūras iznīcināšana 
– autora piez.), ir arī dažādas 
jaunas aktivitātes. Ir ļoti 
svarīgi, lai nedzirdīgie gūtu 
arvien plašāku priekšstatu 
par to pasauli, kurā viņi 
dzīvo. 

Kādi ir tavi nākotnes 
plāni pēc šīs apmācības?

Palīdzēšu nedzirdīgajiem 
veidot jaunu pasauli. 
Atbalstīšu nedzirdīgo klubus, 
veicināšu sadarbību ar citu 
valstu nedzirdīgajiem. Es 
vēlētos organizēt radošo 
nometni Latvijas jauniešiem, 
izplatīt viņiem to jauno 
informāciju par nedzirdīgo 
pasauli, kuru esmu uzzinājis 
un vēl arī apgūšu. Vēlētos, lai 
nedzirdīgo skolu programmā 
kā mācību priekšmetu 
iekļautu nedzirdīgo kultūru 
un tā vēsturi. Un arī 
turpināšu strādāt par modes 
dizainieru.

Valdi, tu kā pirmais no Latvijas 
jauniešiem piedalies šādā unikālā 
mācību programmā, tas ir ļoti 
apsveicami. Lai tev izdodas beigt 
to sekmīgi un pēc tam padarīt 
nedzirdīgo pasauli krāsaināku, 
daudzveidīgāku, izmantojot savas 
zināšanas.

Valda Voitkēviča 
rosīgās aktivitātes 

varat aplūkot 
mājaslapā: 

www.fr5.frontrunners.
dk (tur informācija 
pārsvarā sniegta 

starptautiskajā zīmju 
valodā).

vaLdis mācās starptautiskā 
programmā dāNijā

ivars Kalniņš

Iestājoties ekonomiskajai krīzei valstī, stipri 
sašaurinājušās arī nedzirdīgo jauniešu iespējas 
nodarbinātības un izglītības jomā. Tomēr mūsu vidū 
ir cilvēki, kas nepadodas un rīkojas drosmīgi, par 
spīti visam. Viens no viņiem – Valdis Voitkēvičs, kurš 
pirms diviem gadiem veiksmīgi beidza Rīgas Dizaina 
un mākslas vidusskolas modes dizaina specialitāti, 
bet tagad apgūst starptautisko nedzirdīgo jauniešu 
līdera apmācības programmu „Frontrunners 5” 
Dānijā.
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Šajā numurā savā darba 
pieredzē ārzemēs dalās Egīls 
Cvilikovskis un Diāna 
Trubeckaja, kuri piekrita 
atklāti atbildēt uz „KS” 
jautājumiem. Egīls kopš 
2003. gada dzīvo Anglijā un 
strādā par krāvēju veikalā 
„Poundland”, viņš tur 
saliek preces uz plauktiem. 
Savukārt Diāna šajā valstī 
dzīvo 4 gadus un pašlaik 
strādā par apkopēju gan 
oficiāli, gan gadījuma darbos 
(saimnieka mājās).

Kāpēc aizbraucāt 
no Latvijas? Vai bija 
problēmas ar darbu šeit?

EGĪLS: Kādreiz šeit 
strādāju gaterī, pelnīju 
ļoti maz naudas, reizēm 
pat nemaz nemaksāja par 
paveikto darbu. Gribēju 
nopelnīt vairāk, tāpēc 
aizbraucu uz Angliju.

DIānA: Man ar darbu 
problēmu nebija, bet 
vajadzēja vairāk naudas. 
Pirms četriem gadiem 
nezināju nevienu nedzirdīgo, 
kas būtu aizbraucis strādāt 
no Latvijas, tomēr nolēmu 
izmēģināt. 

Kā var atrast darbu 
Anglijā?

EGĪLS: Pirms 5 gadiem 
nejauši ieskatījos laikraksta 
„Lauku Avīze” sludinājumā 
par iespējamo darbu ārzemēs, 
sāku par to interesēties kādā 
aģentūrā Rīgā, un tā arī 
darbu atradu.

DIānA: Arī es griezos 
kādā aģentūrā, un pēc 
kāda laika saņēmu darba 
piedāvājumu. Jāatzīst, tas 
bija pat negaidīti, ka uzreiz 
jābrauc prom no Latvijas, 
no mājām.  Londonā vispār 
esmu strādājusi par reklāmas 
izplatītāju, apkopēju, šādus 
darbus atradu gan vietējās 
avīzes sludinājumā, gan 
darba meklēšanas birojā, gan 
caur paziņām, gan internetā.

Kas tev patīk šajā zemē, 
kurā tagad uzturies? Un 
kas ne?

EGĪLS: Man šeit viss 

patīk. Labi apmaksāts darbs, 
turklāt algu saņem katru 
nedēļu. Dzīves līmenis šeit ir 
augstāks nekā Latvijā.

DIānA: Pirmkārt, 
angļu attieksme pret 
nedzirdīgajiem! To nevar 
salīdzināt ar Latviju. 
Piemēram, kad pārgāju uz 
citu koledžu, kur apgūstu 
nākamo angļu valodas 
līmeni, pamanīju, ka tur daži 
pasniedzēji prot zīmju valodu 
tā, ka es ar viņiem varētu 
saprasties. Otrkārt, alga ir 
laba, preču cenas nav tik 
augstas kā Latvijā. Treškārt, 
invalīdi var izmantot 
transportu bez maksas 
pa visu Londonu, turklāt 
saņemot normālu pensiju.

Nepatīk? Tas ir lielais 
attālums no mājām, no 
Latvijas dabas, no latviešu 
draugiem, trūkst latviešu 
ēdienu.

Vai ilgojaties pēc Lat-
vijas? Vai plānojat kādreiz 
atgriezties atpakaļ?

EGĪLS: Jā, es ilgojos 
pēc Latvijas, tāpēc katru 
vasaru braucu uz dzimteni. 
Grūti pateikt, vai atgriezīšos. 
Pašlaik Latvijā ir ekonomiskā 
krīze, nav vērts braukt mājās, 
varbūt tas notiks pensijas 
vecumā.

DIānA: Protams, ļoti 
ilgojos pēc Latvijas, pēc 
mājām. Šī gada sākumā 
biju plānojusi pavisam 
atgriezties, bet nu redzu, 
ka Latvijā cilvēkiem klājas 
arvien sliktāk, tāpēc paliku 
tepat. Varētu atgriezties 
vecumdienās, ja Latvija tad 
vēl būs brīva un neatkarīga 
valsts. 

 Vai taisnība, ka daudzi 
brauc uz Angliju, tāpēc ka 
tur nodrošinātas augstas 
sociālās garantijas (pa-
balsti, pensijas, sociālie 
pabalsti utt.)?

EGĪLS: Bez šaubām. Par 
to visu valsts domā rūpīgi. 
Šeit tikai viens piemērs – 
nedzirdīgajiem ir bezmaksas 
autobusu karte visā Anglijas 
teritorijā, izņemot Skotiju. 

Bezmaksas medicīna.
DIānA: Kad pirmo reizi 

devos uz Angliju, nezināju, 
kādi labumi tur varētu būt. 
Es daudz ko atklāju tikai pēc 
kāda laika. Šeit pastāv dažādi 
atvieglojumi invalīdiem.

Latvijas presē bieži 
raksta, ka Anglijā latvieši 
tiek krāpti, ka gatavi 
strādāt vergu darbus utt. 
Kā tas ir īstenībā?

EGĪLS: Jā, esmu dzirdējis, 
ka daudzi cilvēki tiek 
piekrāpti, nemaksā algas un 
pat nav kur dzīvot. Iespējams, 
to dara paši latvieši, jo grib 
piepelnīties uz citu rēķina. 
Mani draugi strādā fabrikās, 
tur viss kārtībā: ja strādā 
ātrāk un ilgāk, tad var vairāk 
nopelnīt.

DIānA: Jā, dažam 
neveicas, citam palaimējas. 
Man pašai arī varētu būt 
slikti, ja vien nebūtu satikusi 
labu cilvēku, kas man 
palīdzēja iekārtoties uz dzīvi 
šeit.

Vai tu strādā darbu, 
par kuru sapņoji?

EGĪLS: Šeit, tāpat kā 
Latvijā, nedzirdīgajiem nav 
lielas izvēles, tāpēc strādāju 
veikalā par krāvēju.

DIānA: Ne vienmēr 
cilvēkiem ir laime strādāt 
darbu, par kādu sapņo. Mēs 
esam invalīdi, tāpēc plašas 
izvēles nav. Atliek darīt to, 
kas iespējams, vienkārši lai 
nopelnītu iztikai, normālai 
dzīvei.

Daži latvieši, kas 
dzīvo Anglijā, sūdzas 
par garlaicību, saka, ka 
Latvijā ir interesantāka 
dzīve. Ko jūs par to sakāt?

EGĪLS: Tā nav garlaicība, 
bet gan ilgas pēc dzimtenes. 
Vajag biežāk satikties ar 
draugiem, var skatīties 
Latvijas telekanālus vai 
sērfot internetā.

DIānA: Par garlaicību 
runā visur. Domāju, ka 
galvenais, kā man pietrūkst, 
ir mana ģimene Latvijā, tāpēc 
man te pastāv tāda tukšuma 
sajūta. Bet jauniešiem šeit 
var būt citādāk.

Visi parasti runā, ka 
Anglijā var nopelnīt daudz 
naudas, pēc tam dzimtenē 

var būvēt māju un nopirkt 
labu auto, bet reāli tas 
nenotiek. Kāpēc? 

EGĪLS: Cilvēki paras-
ti brauc uz ārzemēm 
piepelnīties, pēc tam 
tērēt Latvijā. Bet daži jau 
nopirkuši māju vai dzīvokli 
Latvijā, ņemot kredītu no 
bankas, un nu paši brauc 
strādāt ārzemēs, lai varētu 
atmaksāt kredītu.

DIānA: Ne visu var 
atļauties, ko sirds kāro. Zemā 
valūtas kursa dēļ neko labu 
nevar samainīt uz latiem. 
Varbūt pirms 4 – 5 gadiem 
šāda iespēja bija. Tagad 
jau vairs ne, atliek strādāt 
un tērēt savām un ģimenes 
ikdienas vajadzībām u.c. 

Kā angļi izturas pret 
iebraucējiem?

EGĪLS: Viņi ir laipni, lai 
gan jūtams – viņiem ne īpaši 
patīk ārzemnieki, sevišķi 
angļu valodas nepratēji. 
Toties pret nedzirdīgajiem ir 
laipni.

DIānA: Godīgi sakot, 
attieksme ir dažāda. Kuram 
ir laba, kuram ne. Iebraucēju 
skaits krasi pieaug, līdz ar 
to angļiem darba alga kļūst 
mazāka, jo iebraucēji ir ar 
mieru saņemt minimālo 
algu.

Tagad cilvēki atkal 
brauc uz Angliju. Vai viņi 
tur būs nodrošināti ar 
darbu?

EGĪLS: Ne jau visi, jo 
darba aģentūrās veidojas 
garas rindas, daudzi gaida 
darba piedāvājumus. Ja 
ir paziņas, tad vieglāk 
sameklēt, sarunāt kaut 
ko. Kā kuram paveicas! 
Daudzi brauc atpakaļ uz 
Latviju tāpēc, ka vienkārši 
nevar atrast darbu, bet bez 
tā šeit dzīvot ilgstoši nav 
iespējams.

DIānA: Jā, esmu 
dzirdējusi, ka tagad daudzi 
ierodas Anglijā darba 
meklējumos. Kāds arī man 
lūdzis padomus, bet tiešām 
grūti kaut ko ieteikt: ja ir 
uzņēmība, var pamēģināt.

nākamajā „Ks” numu-
rā šī tēma turpināsies – 
varēsiet izlasīt interviju ar 
citiem anglijas latviešiem.

vai aNgLija ir Laimes zeme?

Pašlaik bezdarbs skar visu pasauli, 
dramatisku situāciju piedzīvo arī Latvija, 
kur strauji pieaug bezdarbnieku skaits, līdz 

ar to ir sācies jauns emigrācijas vilnis. Šī aina būtiski 
ietekmē arī nedzirdīgo kopienu, jo pēdējā laikā 
nedzirdīgo bezdarbnieku pulks plešas plašumā un 
daudzi no viņiem jau kaļ plānus par došanos laimes 
meklējumos ārzemēs – visvairāk Anglijā. 

Kā tas ir īstenībā, vai tiešām tur labāka dzīve 
ir garantēta? Dažādi ziņu avoti norāda: Anglijā 
strādājošajiem latviešiem aizvien biežāk nākas 
samierināties ar salīdzinoši zemu atalgojumu. 
„Kopsolī” korespondents nolēma noskaidrot faktu, 
aicinot uz interviju dažus mūsu cilvēkus, kas gadiem 
strādā Anglijā.

eGīLS
diāNa
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Uz Amsterdamu devās arī valdes 
locekles Aļona Udovenko un Ieva 
Valdmane  kā šī Eiropas līmeņa 
pasākuma vērotājas kopā ar citiem 
pārstāvjiem no dažādām pasaules 
valstīm, tostarp no ASV, Venecuēlas, 
Meksikas u.c. 

Ģenerālās asamblejas galvenie 
dienas kārtības  jautājumi: statūtu 
grozījumu apstiprināšana un valdes 
vēlēšanas. Tā kā savienībai ilgstoši 
nav bijusi pastāvīga mītne, asambleja 
nolēma, ka turpmāk tā būs Briselē, 
Beļģijā. 

Tika spriests arī par savienības 
mājaslapu – notiks būtiskas izmaiņas, 
tajā ievietos vairāk vizuālās informācijas 
(zīmju valodā). Pilnīgs jaunums – EUDY 
nolēma ieviest ikgadējo iemaksu no 
visām dalībvalstīm (70 eiro no attīstītām 
valstīm, bet no mazattīstītām valstīm, 
ieskaitot Latviju, – 30 eiro). Akceptēti 
arī plānotie starptautiskie pasākumi. 

Pirmajā dienā nedzirdīgais Eiropas 
Parlamenta deputāts Adams Kosa 
(Ungārija) klātesošos iepazīstināja ar 
parlamenta darbu. 

Par EUDY prezidentu atkārtoti 
ievēlēts Jenny Nilsson (Zviedrija), bet 
valdē: Philippa Merricks (Anglija), 
Katarina Jalcova (Slovākija), Dennis 
Hoogeveen (Nīderlande).

LNJO pārstāves piekrita dalīties 
iespaidos ar „KS” par redzēto un 
izjusto Holandē. LNJO viceprezidente 
Karīna Beisone – Kuzmina, kas 
piedalījās EUDY GA gan Īrijā (2006), 
gan Šveicē (2007), atklāj: „Salīdzinot 
ar iepriekšējām asamblejām, šoreiz 
darba process ātri virzījās uz priekšu, 
jo delegātu sastāvā bija daudz gudru, 
vispusīgi domājošu jauniešu. Asambleja 
divas dienas strādāja produktīvi, radīja 
daudz priekšlikumu un ideju.

Ļoti priecājos par Montu Bluķi un 
Ievu Valdmani, kas pirmoreiz piedalījās 
šāda Eiropas līmeņa pasākumā. Viņas 
guva jaunas zināšanas un pieredzi, ko 
varētu pielietot Latvijā. Tas patiešām 
bija vērts!”

Kādu iespaidu jūs esat guvusi 
Amsterdamā?

MonTA: Saistoša bija Eiropas 
parlamenta deputāta Adama Kosa 
uzstāšanās. Viņa mērķis ir panākt 
zīmju valodas oficiālu atzīšanu tajās 
Eiropas valstīs, kur tā nav vēl guvusi 
oficiālas valodas statusu. Viņš bija 
ļoti pretimnākošs un atvērts, labprāt 
atbildēja uz mūsu jautājumiem.

Man likās interesanti tas, ko uzzināju 
par terminu „Deaf” un „deaf” (nedzirdīgs 
– autora piez.) ar pirmā burta rakstību 
(lielais un mazais). Ja bērns piedzimis 
nedzirdīgs, tad viņš ir nedzirdīgs, bet, ja 
viņš dzirdi zaudējis vēlākajos gados, tad 
nedzirdīgs.

AļonA: Esmu piedalījusies 
Ģenerālajā asamblejā jau 4 reizes, 
iepriekšējā bija Pasaules Nedzirdīgo 
federācijas jauniešu sekcijas Ģenerālā 
asambleja Spānijā. Tāpēc jau zināju, par 
ko būs runa šādā pasākumā. 

IEVA: Es  pirmoreiz vēroju 
asamblejas darbu, jāatzīst, daudz 
interesanta uzzināju, īpaši patika 
aktīvās debates.

Kas jūs visvairāk interesēja? 
AļonA: Mani visvairāk ieinteresēja 

dažādi plāni par starptautiskām 
nometnēm nākotnē. Asamblejas delegāti 
šoreiz bija ļoti aktīvi un drosmīgi diskutēja 
par dažādiem jautājumiem un piedāvāja 
daudz ideju. Komunikabli jaunieši! Šādi 
pasākumi kā starptautiskas nometnes, 
GA un citi palīdz stiprināt nedzirdīgo 
identitāti. Amsterdama man patika.

IEVA: Aizrautīgi sekoju asamblejas 
darbam, lai gan sākumā nesapratu 
starptautisko zīmju valodu. Aļona man 
tulkoja, bet pamazām šo to iemācījos. 
Pirms tam man nebija priekšstata par 
GA, tagad zinu, kas tā ir. Saistoša bija 
arī lekcija par nedzirdīgo dzīvi Āfrikā.

MonTA: Mani saistīja dzīvās 
debates asamblejas laikā, jo tās atšķīrās 
no LNJO konferencē notiekošām. Bija 
vērojami dažādi uzskati, jo delegāti bija 
no dažādām Eiropas valstīm. Būt EUDY 
dalīborganizācijai nav tik vienkārši, 
piemēram, Albānijā vēl nav jauniešu 
organizācijas, līdz ar to turienes jaunieši 
asamblejā nevarēja piedalīties.

Man patika Amsterdamas nedzirdīgo 
klubs. Tur iekārtots bārs, kurā strādā 
paši nedzirdīgie; maza bibliotēka; TV 
rāda par nedzirdīgo aktualitātēm; 
skatlogā uzvietots plakāts ar zīmju 
valodas pirkstu alfabētu un dažādām 
zīmēm (piemēram, šodien ir trešdiena). 
Garāmgājēji var paskatīties!

Kā jūs komunicējāt ar citu valstu 
jauniešiem?

AļonA: Pirms kādiem trīs gadiem 
Pasaules Nedzirdīgo federācijas kongresā 
Spānijā nopirku starptautisko zīmju 
valodas vārdnīcu. Esmu apguvusi un labi 
pārvaldu šo valodu. Starptautiskajās 
nometnēs to pilnveidoju.

IEVA: Sākumā, protams, ir grūtāk 
komunicēt ar citiem, jo tik labi neprotu 
starptautisko zīmju valodu, bet kaut 
kā sazināties var. Ceru šo valodu 
iemācīties.

Kādus trūkumus redzat mūsu 
jauniešos?

IEVA: Mūsu jauniešu aktivitāte, 
manuprāt, nav pietiekami augsta. 
Daudziem nav priekšstata par ES 
nedzirdīgo jauniešu organizācijām un 
tās aktivitātēm. Mums biežāk jāsniedz 
šāda informācija, jāorganizē lekcijas.

AļonA: Mūsējiem tiešām trūkst 
informācijas par to, kas notiek pasaulē. 
Liekas, vajadzētu mācīt jauniešiem, 
kā pašiem to sameklēt un lietderīgi 
izmantot. 

Ko varētu darīt mūsu jauniešu 
labā?

MonTA: Jauniešiem ieteiktu, lai pēc 
iespējas, būdami citās valstīs, iepazīstas 
ar turienes vietējiem nedzirdīgiem 
jauniešiem, iegūst jaunu pieredzi un 
ar to dalās, atgriežoties mājās. Tas 
palīdzēs padarīt mūsu dzīvi krāsaināku. 
Vēlos, lai mūsu jaunieši būtu atvērti gan 
nedzirdīgo, gan dzirdīgo sabiedrībai, 
kā arī darbotos ar pilnu enerģiju savā 
organizācijā. Mūsu sapņi var īstenoties 
tikai tad, ja mēs patiešām reāli strādāsim 
savu mērķu sasniegšanā.

Gan Aļona, gan Ieva ir apņēmušās 
organizēt daudzpusīgas aktivitātes, 
piesaistot vairāk nedzirdīgo jauniešu.

    

JauNieŠi piedaLāS eiropaS NedzirdīGo JauNieŠu 
SavieNībaS ĢeNerāLaJā aSaMbLeJā

ivars Kalniņš

Kopš 2004. gada Latvijas nedzirdīgo jauniešu organizācija (LnJo) ir Eiropas nedzirdīgo jauniešu 
savienības (EUDY) dalīborganizācija. Katru gadu LnJo pārstāvji piedalās EUDY Ģenerālajā asamblejā 
(GA). Šogad tā notika 1. – 4. oktobrī Amsterdamā, nīderlandē, kurā piedalījās 43 delegāti no 23 Eiropas 

valstīm. Šajā starptautiskajā pasākumā kā oficiālās delegātes no Latvijas piedalījās arī LnJo viceprezidente 
Karīna Beisone – Kuzmina un valdes locekle Monta Bluķe.
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2008. gada 15. septembrī
KopSoLī 
2009. gada novembrī

AnITA JUŠKA, Barkavas 
arodvidusskolas projektu 
koordinatore

Barkavas arodvidusskola 
šajā mācību gadā sākusi īstenot 
3 starptautiskās sadarbības 
projektus, kas risināsies līdz 
2011.gada pavasarim. 

ceLtNiecības jomā
Akadēmisko programmu aģentūra 

(APA) apstiprinājusi projektu 
sadarbībā  ar Igaunijas, Somijas, 
Lietuvas un Itālijas celtniecības – 
būvdarbu jomas organizācijām, kura 
laikā tiks veikta dažādo izglītības 
programmu salīdzināšana un 
izvērtēšana, mācoties vienam no 
otra. 

sociāLās vides 
uzLabošaNā

Esam saņēmuši arī apstip-
rinājumu divgadīgam sadarbības 
projektam Comenius skolu 
partnerības projektu grupā ar 
Polijas, Vācijas, Bulgārijas, Turcijas 
un Čehijas skolām.  Skolas audzēkņi 
un skolotāji dalīsies pieredzē un veiks 
inovāciju izstrādi, lai uzlabotu sociālo 
vidi skolās, to pieejamību cilvēkiem 
ar dažādām iespējām un vajadzībām. 

Centīsimies veidot veselīgāku 
un atvērtāku skolu, kas kļūtu par 
atbalsta, veselīga dzīvesveida un 
zaļās domāšanas vietu, lai iegūtās 

barkavā – viSieM audzēkņieM
 eS StipeNdiJaS  

Līdzjūtības
✝ 

Laiks savas stundas skaita,
Kā upe uz priekšu tas rit.
Tā mūžībā aiziet cilvēka gaita,
Kad pēdējā stunda sit.

Visdziļāko līdzjūtību izsa-
kām Onai Jāņkalnei, no sava 
dzīvesbiedra ARVĪDA 
JĀŅKALNA šķiroties uz mūžu.

Bruģmaņu ģimene

✝
Izskan atvadvārdi klusi,
Kaut ko priedēs nošalc vējš.
Tam, ko esam mīlējuši,
Baltas smiltis pēdas dzēš.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Dacei Piterniecei un tuvi-
niekiem, tēvu un vectēvu 
Vladimiru Fogeli smiltājā 
guldot.

rīgas luterāņu 
nedzirdīgo draudze

✝ 
Vienmēr tukša būs sirds, ko skāris 
Tumsas kaisītais mūžības sniegs...

No šīs dzīves šķīrušies 
mūsu biedri Vilnis Gulbis 
(1941.15.09  – 2009.25.10) un 
Pjotrs Torgovcevs (1946.03.07 
– 2009.10.10). 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
ģimenei, tuviniekiem.

✝ 
Izsakām dziļu līdzjūtību 

tuviniekiem, Jāni Plisku 
(1943.22.III – 2009.X)  mūžībā 
aizvadot.

✝
„Aiz laikiem, aiz mūžības senas 
Sauc nebeidzams sapņu ceļš kluss,
Un ceļā šai nebūs bēdu. 
Jo dzīve še izšķīra mūs...”

Aizsaulē aizgājis mūsu biedrs 
Vladimirs Fogels (1931.26.11 – 
2009.12.10). 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Dacei Piterniecei un 
tuviniekiem. rīgas biedrība

atziņas darītu pievilcīgu un izvēlē 
bagātāku profesionālo piedāvājumu 
un audzēkņu konkurētspēju.

Plānota darba vizīte Polijā un 
Vācijā.

par draudzīgu skoLu
Mūžizglītības programmas 

Leonardo da Vinci apmaiņas projekta 
ietvaros mūsu skolotāji un sociālie 
partneri šinī mācību gadā varēs doties 
pieredzes apmaiņā uz Itāliju un Turciju 
vai Somiju. Mūsu mērķi – skolotāju 
profesionālo prasmju pilnveidošana,  
atvērtas un audzēkņiem draudzīgas 
skolas veidošana ar atbalsta 
pasākumiem jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām un mācīšanās problēmām,  
sadarbības attīstība ar pašvaldību, 
valsti un sociāliem partneriem.

Kopumā šādas Eiropas savienības 
dažādās programmas lauku 
profesionālās izglītības  skolām ir 
nopietns atbalsts krīzes periodā. 

Paldies ES un mūsu nacionālajām 
aģentūrām par praktisko atbalstu.

Visiem vairāk nekā 250 mūsu 
audzēkņiem nodrošinātas Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) stipendijas 
programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” 1.2.1.1.4. apakš- 
aktivitātes „Sākotnējās profesionālās 
izglītības pievilcības veicināšana” 
ietvaros. Visiem kopā mums jāpanāk  
sekmīgo audzēkņu skaita pieaugums. 
To varēsim veikt tikai ar nopietnu 
pieeju mācībām. 

pa atmiņu 
takām

Skolas gadu atmiņas 
cilvēku pavada visu 
dzīvi. Ir jauki, ja tās ir 
gaišas un patīkamas, 
ja gribas   ik pa lai-
kam satikt savus 
skolasbiedrus un kaut 
mazliet justies kā 
toreiz, pirms daudziem 
gadiem...

Šogad savus klases-
biedrus pie sevis pulcināja Ilona Palīce. Viņi bija Valmieras skolas 1999. 
gada absolventi: Agnese Fedotkina, Ineta Motte, Agnese Kaire, Dana 
Rautmane, Andis Fedotkins un Ingūns Helgensons no dažādām Latvijas 
malām -  Rīgas, Liepājas, Kuldīgas 

Ilona stāsta: "Žēl, ka nevarēja ierasties mīļā skolotāja Baiba Garsija. 
Viņu un arī audzinātājas Baibu Alliku, Valdu Rulli un Baibu Sedlovu visi 
pieminēja ar siltumu sirdī un neklātienē sūtīja viņām sveicienus un visa laba 
vēlējumus.

Skolasbiedri pastāstīja cits citam par savu dzīvi aizvadītajos gados. Visiem 
jau ģimenes, aug savi bērni (izņemot vienu), bet ar darbu, kā visiem šajos 
laikos, grūti – vairāk no gadījuma uz gadījumu. Taču pagaidām vēl visi turas 
savā zemē un nemeklē laimi citur.

Iespēju robežās iesaistās arī biedrības notikumos un kultūras dzīvē – vairāk 
tie, kuri dzīvo pilsētās, kur ir reģionālie klubi. Lasa ziņas „Kopsolī” un arī 
internetā. Turpmāk jātiekas regulārāk – vismaz ik pēc 5 gadiem." 

Sēru vēStS ✝
Dziļās sērās paziņojam, ka 2009. 

gada 6. novembrī mūžībā aizgājis 
LNS Goda biedrs Arvīds Jāņkalns 
(dzimis 1918. gada 8. maijā).

Apliecinot  savu cieņu un 
pateicību viņa devumam nedzirdīgo 
kopienas labā, izsakām visdziļāko 
līdzjūtību dzīvesbiedrei un 
tuviniekiem.

lns valde un rīgas biedrība
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KopSoLī
2009. gada novembrī

ilzE KopmanE
LNS saņēmusi dāsnu piedāvājumu 

piedalīties desmitajā –  jubilejas 
skaistumkonkursā nedzirdīgajām 
skaistulēm Eiropā un pasaulē. Tiek 
segti gandrīz visi izdevumi, apsolīta 
pieczvaigžņu līmeņa dzīvošana, 
bezmaksas tērpi, izklaides un daudz 
balvu noslēgumā. bet nu pēc kārtas!
No vēstures

Pirms desmit gadiem (2001) pirmo  šādu 
konkursu „Mis – Nedzirdīgo pasaule” un 
„Mis – Nedzirdīgo Eiropa” sarīkoja Čehija, 
Prāgā.

Tad arī tika nodibināta pastāvīgi 
darbojošā konkursa kompānija „MISS 
DEAF 0.0.0.” ar prezidentu Jozefu Ugliržu 
vadībā, kas organizē šādus konkursus katru 
gadu.
jārīkojas ātri – Laika 
paLicis maz

Šoreiz par norises vietu izvēlēta Gruzija. 

ir ieSpēJa pieteiktieS SkaiStuMkoNkurSā 
      MiSS deaF WorLd   

Pasākums notiks 2011. gada 1. – 11. jūlijā 
galvaspilsētā Tbilisi.

Lai piedalītos šajā konkursā, ieinteresēto 
valstu nedzirdīgo organizācijām jāpiesaka 
sava vēlme piedalīties līdz šī gada 
31. decembrim (tas nepieciešams, lai 
organizatori varētu rezervēt avio biļetes). 
Biļetes tiks atsūtītas elektroniski 2010. gada 
martā. Bet konkrētas ziņas par savu delegāti 
un tās pavadoni organizācijai oficiāli 
jāiesniedz saskaņā ar pieteikuma anketu līdz 
2010. gada 28. februārim. Sazināšanās un 
pieteikšanās notiek elektroniski.
ko var pieteikt

Konkursa organizatori aicina organizēt 
vietējos – savu valstu MIS konkursus un 
pēc tam pieteikt lielajam konkursam savu 
nacionālo Mis. Vienlaikus viņi pieļauj arī 
iespēju iztikt bez šāda vietējā konkursa un 
izvēlēties kandidāti citādā veidā.

Meitenēm jābūt 16 – 26 gadus 
jaunām, jāzina zīmju valoda (obligāti – 
arī pavadonim!). Jābūt pasei ar derīguma 
termiņu līdz 2010. gada beigām (6 mēn. 
uz priekšu), kā arī jānokārto ceļojuma 
apdrošināšana.

papildus  prasības: jābūt līdzņemtai 
vismaz vienai garai vakarkleitai un 
attiecīgiem apaviem (uz augstiem papēžiem), 
kā arī vienam tērpam iznācienam, kad 
meitene prezentēs brīvi izvēlētu tēmu. 
Protams, var ņemt līdzi savus tērpus arī  
brīvā laika aktivitātēm ārpus konkursa.

Konkursantes bez maksas uz vietas 
saņems tērpu paketi dalībai dažādos 
pasākumos: T – kreklu, vasaras vējjaku, 
garās bikses, svārkus, sporta tērpu, vasaras 

1. negodīgs, bīstams pasākums (1 
p.)
1   2   3  R   1
2. Ziemas cepure (1 p.)
1   4   5   1   6   7   8
3. Signāltaure (1 p.)
5   6   R   3   7
4. Jaunāko automobiļu izstādes (1 p.)
5   1   9   10   7   6
5. Ebreju maize (1 p.)
11   1   12   1
6. Kurā valstī dzima osama bin 
Ladens? (2p.)
a. Turcijā
b. Saūda Arābijā
c. Afganistānā
d. Irākā

prāta spēLe Nr.8
Sveicināti! Septītā kārtā saņemtas 7 atbildes ar šādiem rezultātiem. 

L. Pauniņa, A. Krasnovska - (13p.); P. Kārkliņš (9p.); G. Skvarnavics, 
J. ozoliņš (7p.); bet I.Palīce (6p.).

Lūdzam atbildes atsūtīt līdz 10. decembrim. "KS" 15. nr. publicēsim 
galīgos rezultātus. Saraujiet!

7. Kurā valstī sensenos laikos 
Ziemassvētki bija aizliegti? (2p.)
a. Anglijā
b. Lietuvā
c. Vācijā
d. Japānā
8. A vitamīna trūkums var novest 
pie ..... (2p.)
a. redzes pasliktināšanās un akluma
b. dzirdes zuduma
c. noguruma
d. caurejas un bieža saaukstēšanās
9. Vai nāves jūrā dzīvo zivis? (2p.)
a. Jā
b. Nē
10. nosauc dzīvnieku, kurš nespēj 
lēkt? (3p.)
          _ I _ _ _ I _ 

apavus, cepurīti un iznācienam uz skatuves 
– peldkostīmu.

Apmešanās būs pieczvaigžņu viesnīcā 
ar pilna apjoma ēdināšanu restorānā, 
bezalkohola dzērieniem, transporta 
pakalpojumiem utt. Minētais, protams, 
attiecas arī uz pavadoņiem.

Padomāts arī par bagātu kultūras un 
izklaides programmu. Vairākas dienas 
meitenes varēs pavadīt pie jūras Batumi 
pilsētā, piedalīties divās skatēs kā tērpu 
demonstrētājas, kā arī būt galveno varoņu 
lomā grandiozā nobeiguma šovā, saņemot 
daudzas balvas gan skaidrā naudā, gan 
materializētas, tostarp vairākus ceļojumus 
un piedāvājumus piedalīties apmaksātos 
labdarības pasākumos.
citas ziņas

Šī konkursa organizators un kompānijas 
MISS DEAF 0.0.0. prezidents J. Ugliržs 
uz pasākumu uzaicinājis arī iepriekšējo 
konkursu uzvarētājas – nedzirdīgās 
skaistules no visas pasaules.

Konkursa patronese ir Gruzijas pirmā 
lēdija – Sandra Rulofa.

UzmaNībU!
Ko darīt ieinteresētām meitenēm 

Latvijā?
LNS prezidents A. Pavlins jautājuma 

izskatīšanu deleģējis viceprezidentei 
Sandrai Gerenovskai, kuras atbil-
dībā ir ārzemju sakari. Sekojiet 
jaunākajai informācijai ziņās: www.
lns.lv vai sazinieties ar Sandru: sandra.
gerenovska@lns.lv.

arī Latvijas 
meiteNes var 
piedaLīties skaistum-
koNkursā

vēL vieNs 
koNkurss!
miss deaf 
iNterNatioNaL

Šī starptautiskā skaistuma 
konkursa krāšņais fināls notiks 
2010. gada 23. jūlijā Lasvegasā, 
nevadas štatā (ASV).

Daiļās konkursantes no visas 
pasaules izies uz skatuves 2000 
skatītāju priekšā. 

Lielais  fināla šovs ietvers 
vērtējumu 4 kategorijās: individuālo 
interviju, iznācienu peldkostīmos, 
talantu konkursu, kā arī meiteņu  
līdera spēju pārbaudi. 

Pašlaik konkursa organizatori 
visos kontinentos iepazīstas ar 
pretendentēm, kas brauks uz ASV; 
paredzēts, ka piedalīsies vismaz 50 
nacionālo konkursu uzvarētājas un 
citas skaistules no vairāk nekā 40 
valstīm. 

Turpmāk šāds konkurss notiks 
katru gadu.

Pētera vilistera tulkojums
no interneta
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